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1 Inledning 

 

 
Det ligger en lockelse i att föreställa sig kroppen som en maskin och där inuti någon 

som styr kroppsdelarnas rörelser. Som dansare kan jag förändra min bild av kroppen 

för att röra mig på olika sätt. När jag föreställer mig att kroppsdelarna likt en 

marionett kopplats till linor som styr rörelsen utifrån, kan jag släppa taget om 

kroppen och följa med i rörelsen på ett annat sätt än om jag tänker att jag själv sätter 

kroppen i rörelse. Andra gånger kan jag göra mig en bild av att det inuti varje led 

finns ett extra hörselsinne där musikens rytmiska impulser kan sätta igång kroppens 

rörelseschema utan min medvetna inverkan. Som koreograf, dansare och forskare 

kan jag byta bild, skifta perspektiv och växla mellan flera förhållningssätt till kroppen 

för att uppmärksamma och slipa fram olika rörelsekvaliteter. 

 

Bilden av kroppen förändrar rörelsen och bilden av rörelsen förändrar 

kroppsligheten, och på liknande sätt kan bilden av rummet och tiden bli till en 

koreografisk metod för att utforma och skapa rörelse i samarbete med dansare. När 

koreografin sitter i kroppen och blivit till en memorerad automatik kan dansaren 

laborera med kroppsbilden, rumsbilden och tidsbilden för att variera intensiteten, 

förändra intentionen och ladda rörelsen emotionellt.  

 

Det som utmärker en intressant dansare, förutom den motoriska skickligheten, är 

förmågan att på ett levande och mycket precist sätt relatera till något annat – eller 

någon annan. Det är dansarens uppmärksamhet som väcker mitt intresse. Det 

specifikt personliga visar sig i hur dansaren i den koreograferade rörelsen lyssnar, ser 
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och samspelar med musiken, rummet och andra dansare. I rörelsen ser jag någon 

som agerar och reagerar – någon som känner och tänker, reflekterar och vill något. 

Dansaren formar den koreograferade rörelsen genom sitt unika sätt att röra sig – 

kroppens röst färgar koreografin.  

 

Idag kan vi fånga och skapa rörelse på sätt som tidigare inte varit möjligt. Med digital 

teknologi kan kroppens sensoriska och motoriska förmågor förlängas, förflyttas och 

förvandlas så att vi kan beröra och röra oss genom kroppar och objekt på avstånd. 

Genom att programmera rörelsen hos robotar och virtuella varelser kan jag förändra 

min kroppslighet och dansa genom en annan kropp. 

 

Forskningsfrågan och projektet 

Detta avhandlingsarbete tar utgångspunkt i forskningsfrågan: Hur kan digital 

teknologi användas i koreografiska verk och processer för att fånga mänskliga 

kvaliteter i kroppars rörelse? 

 

Digitalt kan vi hantera kropp, rum, tid och rörelse som separata element – delar som 

går att plocka isär och sätta samman på nya sätt. Teknologins möjligheter att bryta 

ner och sätta samman materiel kan jag som koreograf använda för att skifta mellan 

olika bilder av kroppar och rörelse.  Sensorer gör det möjligt att skapa rörelsekänsliga 

maskiner och objekt som kan reagera på och samspela med människor. De tekniker 

och metoder för redigering, filtrering, konstruktion och komposition av rörelse som 

datorprogrammen rymmer kan jag modifiera och använda i det koreografiska arbetet 

med levande dansare. 

 

Inom fysik, neurofysiologi, robotik och filosofi beskrivs förhållningssättet till kroppar 

och rörelse på olika sätt. Bilden av kropp, rum, tid och rörelse skiljer sig beroende på 
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vad vi använder den till. Naturvetenskapernas analyser och metoder synliggör vissa 

aspekter medan humanistiska vetenskaper intresserar sig för andra. Konsten kan få 

ytterligare aspekter att framträda samtidigt som digital teknologi gör det möjligt att 

hantera kropp, rum, tid och rörelse som separata element – delar som går att plocka 

isär och sätta samman på nya sätt.  

 

Projektet planerades som en serie koreografiska processer och verk där forsknings-

frågan skulle kunna föras vidare. Serien av koreografiska processer har utgjort 

projektets laboratorium där jag med utgångspunkt i Don Ihdes experimentella post-

fenomenologi1 använt mekanik, robotik, neurofysiologi samt begreppen rörelsebild 

och kroppsbild för att skifta perspektiv och förhållningssätt. Möjligheten att begränsa 

de koreografiska förutsättningarna till ett fåtal element och aspekter har varit 

intressant för att uppmärksamma hur virtuella varelser, mänskliga dansare, 

elektromekaniska kroppar och fysiska objekt formar och färgar koreograferad rörelse. 

Frånvaron av den mänskliga kroppen har visat hur relationen mellan ett fåtal element 

kan skapa något som vi uppfattar som levande i en rörelse. Också mycket begränsade 

kroppar kan dansa. 

 

Avhandlingens texter, koreografiska verk och videoutsnitt  

I det här forskningsprojektet är de koreografiska verken både resultat och 

källmaterial, och dokumentationer av dem finns att se som videoutsnitt på DVDn i 

fickan på insidan av omslaget. Forskningsprojektet utgörs av en pågående process 

där de koreografiska verken samtidigt är resultat och källa till att söka ytterligare 

perspektiv och aspekter. Avhandlingen består av sju kapitel där det första är denna 

inledning. I kapitel två beskrivs influenser och frågeställningar som uppstått i arbetet 
                                                
1 Don Ihde, Experimentell fenomenologi (Göteborg: Daidalos, 2000). Don Ihde, Postphenomenology – Essays 
in the Postmodern Context (Evanton: Northwestern University Press, 1993). Don Ihde, Bodies in technology 
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002). 
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med tre koreografiska verk som skapades innan detta forskningsprojekt, och i mötet 

med andra konstnärer som på olika sätt använder digital teknologi i arbetet med 

kroppar och rörelse. Det tredje kapitlet behandlar projektets teoretiska utgångs-

punkter och influenser. Därefter följer två kapitel som beskriver projektets 

koreografiska verk: sex interaktiva virtuella, mekatroniska och digitala dansverk i 

utställningen Navigation samt de koreografiska metoder som utvecklades i arbetet 

med scenföreställningen Hybrid, väsen och labyrinter. Det sjätte kapitlet behandlar hur 

mitt koreografiska perspektiv skiftar i användningen av olika teknologier, och hur det 

mänskliga framträder på olika sätt beroende på valet av dansare, kropp, teknologi och 

koreografisk metod. Aspekter och kvaliteter som framkommit i kapitel sex förs sedan 

vidare in i kapitel sju som behandlar arbetet med fyra Komprimerade klassiker, en serie 

koreografiska skulpturer som i skrivande stund ännu är under utveckling och därför 

beskrivs mer kortfattat. 

 

I kapitel 2, 4, 5 och 7 är texten direkt kopplad till specifika koreografiska videoutsnitt 

på DVDn. Varje avsnitt på DVDn inleds med en kortversion som ger en 

introduktion till kapitlets koreografiska innehåll. I texten används små videobilder 

som ikoner på de ställen där läsaren föreslås växla över till DVDn och där se på det 

videoutsnitt som texten relaterar till. Titeln på videoutsnittet är densamma som 

rubriken på textavsnittet. De koreografiska videoutsnitten är en del av projektet och 

det format jag valt för att den konstnärliga forskningens alla delar ska finnas i 

avhandlingen. Skisser, specialutformade datorprogram, rörelsekod och arbets-

dagböcker från de konstnärliga processerna har också utgjort källmaterial. De 

koreografiska verken – i liveversion – ingår i en konstnärlig kontext och når endast 

de som är på plats när verket visas. Det vetenskapliga kunskapsutbytet förutsätter att 

forskningsresultaten hålls tillgängliga över tid och är rumsligt oberoende. Text, video 

och interaktiv teknologi är de medier jag valt för att presentera avhandlingsarbetet. 
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2 Den själfulla dansaren  

 

 
I detta kapitel har jag velat fånga upp frågeställningar som har sitt ursprung i arbetet 

med tidigare koreografiska verk och mötet med andra konstnärer som på olika sätt 

använder digitala teknologier. Det första avsnittet behandlar det som fångar min 

uppmärksamhet hos olika dansare. Därefter följer en beskrivning av arbetet med att 

koreografera en industrirobot och i följande två avsnitt beskrivs några solon i två 

scenföreställningar där dansaren med sin rörelse på olika sätt kunnat styra och spela 

fram röster, ljud och musik. Kapitlet fortsätter med en kort översikt som berör 

fysiska och mytiska kombinationer av människa-djur-maskin-kroppar och övergår 

sedan till att beskriva konstnärer som på olika sätt använder digital teknologi. 

 

Dansarens instrålning  

Det som fångar min blick är dansarens förmåga att i rörelsen relatera till något eller 

någon annan – vakenheten och uppmärksamheten. Dansarens tajming och rörelsens 

samspel med omvärlden väcker mitt intresse. När den koreograferade rörelsen börjar 

leva sitt liv genom någon annan sugs jag in i kroppen och kan liksom åka med i 

rörelsen inifrån. Att uppleva rörelsen genom en annan kropp är något annat än att 

själv dansa. Det är spännande att uppfatta världen genom en annan människa; att 

låna någon annans sätt att vara och vistas i världen.  

 

Skickliga dansare kan i utförandet av koreografiska rörelsemönster samtidigt både se, 

höra, känna och samspela med den omvärld som de delar med publiken. De dansare 
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som är intressanta att följa dukar inte under för det motoriskt svåra utan förmår hela 

tiden svara på den sensoriska återkopplingen. I komplext konstruerade rörelser måste 

dansaren vara än mer vaken och hängiven. Det svåra i rörelsen kräver dansarens hela 

uppmärksamhet och sinnliga närvaro – en aktivitet och avspändhet i en och samma 

rörelse.  

 

Motoriken och sensoriken är inte separata delar i mänskliga dansares rörelse. De 

förutsätter varandra. Den sensoriska återkopplingen är helt avgörande för att 

dansaren i rörelsen rytmiskt och rumsligt ska kunna samspela med en omvärld. Att 

justera rörelsen innebär en mycket precis balansering mellan av- och anspänningen i 

de närmare 200 skelettmuskler som hanterar kroppens rörelser. Balanserandet och 

korrigerandet är en kombination av både viljemässig och reflexstyrd rörelse. Som 

dansare hinner vi inte medvetet förhålla oss till varje muskel separat. När vi dansar 

måste vi lita till kroppens intränade automatik och reflexer. Dansaren hanterar den 

komplexa koordinationen av kroppsdelar som en rörelse – som en rörelsebild. Under 

repetitionerna slipar dansaren den koreograferade rörelsen tills den blir till en andra 

natur. När rörelsen sitter i kroppen kan dansaren vara i rörelsen – och inte enbart 

utföra den.  

 

I sättet att hantera rörelsen ser vi en person, och som koreograf är det spännande att 

följa hur den koreografiska strukturen möter olika dansares kroppslighet – deras 

unika sätt att vara i rörelsen. Dansarens innerliga uppmärksamhet på detaljer i 

rörelsen drar blicken till sig genom en instrålning snarare än utstrålning. Instrålningen 

väcker mitt intresse och får min blick att följa med i ett alldeles unikt sätt att se, höra, 

balansera, agera och förhålla sig till en omvärld. Den unika kroppens röst färgar 

koreografin, och som publik kan jag förlänga min kroppslighet genom dansaren. 

Genom dansaren kan jag upptäcka och få syn på något jag tidigare inte uppfattat. 
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Den omsorgsfulle dansaren ger tid till den fysiska förnimmelsen av rörelsen och 

genom att variera intensiteten formas rörelsens mening. Dansarens närvaro besjälar 

tiden och rummet.  

 

 (se video) 

Orfeus klagan 
Koreografi och rörelseprogrammering: Åsa Unander-Scharin 

Musik: Claudio Monteverdi (ur L´Orfeo 1607) 
Musiker: Keren Bruce (Viola da Gamba), Kerstin Frödin (Blockflöjter), Urban Westerlund 

(Orgel), Carl Unander-Scharin (Tenor) 
Dansare: ABB robot IRB 1400 

Programutveckling: Magnus Lundin  
Videodokumentation och ljus: Mateusz Herczka 

 

I danssolot Orfeus klagan framförs koreografin av en orange industrirobot.1 

Dansverket var del i en utställning på Dansmuseet och framfördes var femte minut 

varje dag under tre månader hösten 1998. Musiken som hörs är arian Tu se morta ur 

Monteverdis opera L´Orfeo från 1607 där Orfeus sjunger ut sin förtvivlan över 

beskedet om Euridikes död. Under arian övertygar han sig själv om att lämna jorden, 

himlen och solen för att stiga ner i underjorden och där med sin sång försöka 

övertyga Hades gudar om att få hämta Euridike tillbaka – utan henne vill han inte 

leva kvar på jorden.  

 

                                                
1 Asea Brown Boverys (ABB) industrirobot irb 1400. 
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Tu se´morta, mia vita, ed io respiro? 

Tu se´ da mi partita 

Per mai più non tornare, ed io rimango? 

No, che se i versi alcuna cosa ponno, 

N´andrò sicuro a´ più profondi abissi; 

E intenerito il cor del Re dell´ombre, 

Meco trarrotti a riveder le stelle, 

Oh, se ciò negherammi empio destino, 

Rimarrò teco in compagnia di morte. 

Addio terra, addio cielo e sole, addio. 

 

 

You are dead, my life, and I still breathe? 

You have gone from me, never more to return, 

and I remain? 

No, for if my songs have any power at all 

I will surely descend to the deepest abyss and, 

having softened the heart of the King of 

Shadows, will bring you back with me to see 

the stars again. 

Oh, if malign desteny denies me this, I will 

remain with you in the company of death. 

Farewell, earth! Farewell, sky, and sun, 

farewell! 

 

Alla robotens rörelser är programmerade – maskinskriven rörelsedata som 

synkroniserats med musiken.1 Vem är det då som dansar? Robotarmen är 170 cm 

hög och består av tre kroppssegment, tre roterande leder och en gripklo som när den 

står vid löpande bandet kan greppa och hantera olika verktyg för att utföra det arbete 

som den är programmerad att göra. Roboten väger ett halvt ton och står fast 

förankrad i en golvplatta så att armen kan sträcka sig ut åt olika håll utan att välta. 

När roboten arbetar i industrin styrs rörelsemomenten från ett datorprogram. Den 

som programmerar rörelsen definierar de rumsliga positioner som gripklon ska 

förflytta sig mellan och hur verktyget där ska röra sig för att utföra sitt vardagsarbete, 

till exempel avancerad svetsning. De programmerade rörelsemomenten sparas i 

datorn som sedan kör roboten automatiskt. Roboten utför då förflyttningarna och 

rörelserna så snabbt den kan – men som koreografi ville jag kunna utforma och 

                                                
1 Åsa Unander-Scharin, Orfeus klagan (Stockholm: Dansmuseet, 1998). En videodokumentation av 
verket finns på medföljande DVD och på www.scenochsinne.com under rubriken video. 

http://www.scenochsinne.com
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direkt programmera själva rörelsen så som den ser ut – inte bara definiera 

slutpositioner och verktygets rörelse.  

 

Jag ville kunna koreografera en organisk rörelse där drag av något mänskligt skulle 

kunna framträda genom robotkroppen – en förtvivlad sorg. För att utforma rörelsen 

valde jag därför att inte använda ABB-robotens program utan istället Anima som jag 

tidigare lärt mig. Anima är animationsdelen i programpaketet Motographicon som är 

utformat för att kunna beskriva och generera koreografisk rörelse. I Motographicon 

används en specialutformad symbolnotation i ett kroppspartitur för att beskriva 

koreografin. Symbolernas placering i partituret räknas sedan om till en kod som styr 

rörelserna hos en människoliknande figur på datorskärmen. Programpaketet 

utvecklades under 1990-talet inom Kineto-Auditory-Communication-Research-

Group (KACOR) vid Institutionen för tal, musik och hörsel på Kungliga Tekniska 

Högskolan. Koreografen Peter Rajka utarbetade symbolnotationen och 

programmeraren Magnus Lundin utvecklade animationsdelen och den scriptkod som 

omräknar notationen till rörelse. Under projektets senare faser deltog jag för att 

pröva koreografiska tillämpningar och skriva manual. Projektet lades efter en tid ner 

men jag och Magnus Lundin har fortsatt att utveckla och använda programmet för 

att koreografera och styra rörelsen hos robotar och andra mekatroniska kroppar.2 

 

ABBs robot irb 1400 installerades på Dansmuseet först fem dagar innan utställningen 

skulle öppna. Robotens programkod fick vi tillgång till ett par månader innan 

premiären och Magnus Lundin skrev då det konverteringsprogram som översatte 

mina Anima-rörelser till industrirobotens språk. I arbetet med koreografin fick jag 

först laborera med rörelserna på datorskärmen. Under sommaren skrev jag en serie 

                                                
2 Maskinmekanik, elektronik och datateknik i samverkan kallas mekatronik. Ett mekatroniskt system 
består av en mekanisk anordning, eller process, som övervakas och kontrolleras av ett digitalt 
styrsystem. 
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rörelser som jag testade på den människolika animerade figuren på skärmen och jag 

måste då samtidigt försöka föreställa mig hur de skulle se ut och fungera i robotens 

kropp. Den verkliga robotkroppen hade ju helt andra proportioner än den kropp 

som jag såg på skärmen. 

 

Från ABB hade vi fått ritningar som beskrev robotsegmentens rörelseutrymme i de 

olika lederna (rörelsens rumsliga ytterlägen uttryckt i vinklar) och den maximala 

hastigheten för varje segments rörelse men jag kunde inte helt och fullt få en klar bild 

av hur den rörde sig – tyngden, motståndet och lättheten. Jag hade bara sett roboten 

vid ett tillfälle ett år tidigare när Magnus Lundin och jag i ett annat projekt befann oss 

på Tom Tits experiment där irb 1400 stod och sorterade klossar.3 Det var då jag 

tyckte mig se något mänskligt i de mekaniska rörelserna och Magnus och jag lekte 

med tanken på att få den att dansa.  

 

Under den förberedande koreografiska programmeringsfasen arbetade jag med den 

animerade dansaren på skärmen. Steg för steg prövade jag mig fram för att utforma 

en serie rörelseprocesser som på olika sätt skulle kunna relatera till musiken, rösten 

och sångtexten. Det på förhand utarbetade registret av rörelseprocesser överförde jag 

sedan till roboten. När jag arbetade med dansaren på skärmen valde vi att låta den 

animerade figurens rygg, arm och hand representera robotkroppens tre segment 

eftersom de kroppsdelarna kan röra sig på liknande sätt som robotens, men ibland 

uppfattades ”handen” som ett huvud och ”armen” som en rygg när rörelsen 

överförts till roboten. I en av rörelseprocesserna vibrerade handen snabbt likt en 

fågelvinge, men i överföringen visade det sig att roboten inte kunde röra sig så 

snabbt. Den rörelsen blev i stället till en sorgsen vinkning som jag använde i ett annat 

avsnitt. I andra rörelser blev robotversionen mer laddad än jag föreställt mig när jag 

                                                
3 Tom Tits Expemiment se http://www.tomtit.se 

http://www.tomtit.se
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skrev rörelsen – till exempel de hisnande bakåtböjningar som förflyttande 

robotkroppens tyngdpunkt långt utanför foten på ett sätt som ingen mänsklig kropp 

skulle kunna göra utan att falla. När jag väl hade irb 1400 framför mig kunde jag 

korrigera, finslipa och avstämma rörelsen på sätt som använde och utmanade 

robotkroppens möjligheter och begränsningar. 

  

Till en början använde jag partituret med symbolnotation för att koreografera 

rörelsen men ju längre jag kom in i processen desto mer övergick jag till att skriva 

koden direkt i Anima-delens scriptkod – kroppsdelarnas inbördes koordination som 

vinklar och durationer uttryckt i ord och siffror. Symbolnotationen är till en början 

mer intuitiv och överskådlig att arbeta med, men med tiden har jag vant mig vid, och 

kan föreställa mig rörelsen också när jag skriver kod. Koden har med tiden blivit en 

för mig mer intuitiv metod än att först gå via symbolnotationen. I koden kan jag 

också mer exakt precisera kroppsformen, koordinationen av kroppsdelarnas rörelser 

och de i samspelet med musiken. På nästa sida finns de första 20 sekunderna av 

koreografin, där Animas rörelsekod översatts till ABB-robotens kod. 
 

ANIMA SCRIPT 
(TIME  100) 
(bodyturn (r 0)(d 50)) 
(rwrist (r 0)(v 0)(d 50)) 
(RELBOW (R 0) (D 50)) 
(RARM (V 90) (D 50)) 
(WAIST (V 0) (D 50)) 
(time 700) 
(rarm (v 155)(d 750)) 
(time 1450) 
(rarm (V 0)(D 100))         
(time 1550) 
(bodyturn (dr 170)(d 750))  

ABB ROBOT CODE 
WaitTime DT( 1.0); 
    MoveAbsJ  [[0,0,0,0,0,0],ep], 
vmax \T:=DT( 1.5), fine, tool0; 
    WaitTime DT( 7.0); 
    MoveAbsJ  [[0,0,-60,0,0,0],ep], 
vmax \T:=DT(14.5), tz, tool0; 
    MoveAbsJ  [[0,0,65,0,0,0],ep], 
vmax \T:=DT(15.5), tz, tool0; 
    MoveAbsJ  
[[-110,-45,-55,0,0,0],ep],  
vmax \T:=DT(20.0), tz, tool0; 

(RARM (V 155) (D 750)) 
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Dynamiken i rörelsen – krafternas påverkan – måste jag simulera genom att laborera 

med accelerationer och successivt avstannande rörelser. Det skulle till exempel se 

tyngre ut att lyfta ”huvudet” jämfört med att låta det falla. I lyftandet uppåt 

programmerade jag rörelsen så att den blir allt långsammare ju högre upp den når 

och när kroppen faller neråt ökar hastigheten successivt – såsom gravitationen får 

kroppar att accelerera när de faller mot jorden. I laborerandet med förändringar av 

hastigheten i de vertikala rörelserna kunde jag simulera gravitationens påverkan och 

på så sätt få det att se ut som om han brottades med sin förtvivlan och sina beslut 

genom att motarbeta eller ge efter för tyngdkraften så som vi människor gör när vi 

”släpper” taget i de muskler som håller upp kroppen. Robotkroppen utför bara 

programmerade rörelser och är byggd så att den inte faller ihop av sig själv.  

 

Genom att överdriva avstannandet i lyftandet och accelerationen i fallandet kunde jag 

laborera med känslan i rörelsen – stämningen. Jag kunde avstämma balansen mellan 

de olika fysikaliska komponenterna i rörelsen – som till exempel när kroppen med 

stort motstånd, i en kombination av sorg och beslutsamhet, lyfter och sträcker sig 

uppåt i en sista hälsning till solen för att sedan sjunka ner i underjorden. Rörelsen 

startar i den understa kroppsdelen och impulsen förskjuts sedan uppåt genom de 

andra robotsegmenten och blir till en successiv uppåtsträckning där hela kroppen 

sträcker sig som i en utdragen inandning. Andra gånger härmar roboten en vinkande 

hand eller ett uppgivet huvud som faller åt sidan – eller närmare bestämt den 

kroppsdel som vi i den ena rörelsen läser som hand och i nästa som huvud.  

 

Musiken hade Ensemble Fortezza1 spelat in på CD och jag klockade de sångliga 

händelseförlopp, instrumentinsatser, sångarens inandningsintervall och andra 

                                                
1 Ensemble Fortezza är en grupp musiker som när de spelar tillsammans specialiserat sig på 
barockmusik. Gruppen består av Keren Bruce (Viola da gamba) Kerstin Frödin (blockflöjter), Urban 
Westerlund (cembalo och orgel) och Carl Unander-Scharin (tenor).  



 

 13 

impulser som jag ville relatera rörelserna till. Den tidsliga relationen till musiken 

kunde jag definiera genom att skriva in vid vilken tidpunkt olika delprocesser startar 

och når fram – med en precision på en hundradels sekund. Jag hade kunnat precisera 

den ytterligare men skillnader i tajming på tusendelar av en sekund var inget som jag 

kunde uppfatta när jag såg rörelsen, så jag valde att arbeta med samma underdelning 

som den som musikuppspelningsprogrammet visade.  

 

Genom att vrida robothuvudet en aning och liksom rikta in örat försökte jag få det 

att se ut som om roboten lyssnar till musiken och följer röstens gestik. Ibland gör irb 

1400 uppror mot skönsången och hackar uppfordrande mot publiken som för att 

påkalla uppmärksamhet med sin intensiva blick och tjuriga panna. Jag ville i rörelsen 

få det att se ut som om roboten hade ögon, som om den kunde se publiken genom 

glasrutan.  

 

Det är spännande och skrämmande på samma gång – att kunna samspela med 

varelser som både liknar och är annorlunda än levande människor.2 För att digitalt 

simulera mänskliga rörelsekvaliteter måste vi simulera en person – en någon som ser, 

lyssnar, balanserar och relaterar till något konkret närvarande. En betydelsefull aspekt 

av det mänskliga ligger i hur perceptionen syns i rörelsens detaljer – ett öra som riktar 

in sig, blicken som för ett ögonblick får kontakt med en annan blick, en fot som 

                                                
2 I artikeln The Uncanny Valley från år 1970 skriver robotikern Masahiro Mori om det skrämmande i 
människoliknande robotar och proteser, och hur också rörelse kan förmänskliga icke-
människoliknande kroppar som till exempel dockor i japansk Bunraku. Begreppet The Uncanny har 
sitt ursprung i Ernts Jentschs essä år 1919 och återfinns också i Sigmund Freuds essä The Uncanny. 
Moris begrepp The Uncanny Valley går ut på att relationen mellan upplevelsen av människolikhet och  
känslan av att möta något bekant (icke främmande) kan beskrivas som en matematisk funktion där 
likheten vid en viss punkt blir för stor och empatin i stället övergår i en kuslig känsla. Teorin om att 
detta kan beskrivas som en matematisk funktion i formen y=f(x) har senare kritiserats och jag 
upplever snarare att det rör sig om en aspektväxling där min relation till roboten och rörelsen rymmer 
en känsla av både och – inte först det ena som sedan går över i det andra. Moris artikel finns översatt 
till engelska på: 
http://www.androidscience.com/theuncannyvalley/proceedings2005/uncannyvalley.html 

http://www.androidscience.com/theuncannyvalley/proceedings2005/uncannyvalley.html
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mycket precist pekar ut en riktning, i det finmotoriska balanserandet och känslan för 

andra dansares impulser. Det är i sättet att utföra och vara i rörelsen som vi ser och 

läser in en mänsklig närvaro – en person.  

 

I arbetet med industriroboten kunde jag för första gången skilja den koreograferade 

rörelsen från den mänskliga kroppen. Det var märkligt att se mina rörelser framförda 

av en annan kropp – ingen dansare – ingen person – bara en kropp. Det var som om 

jag såg mig själv dansa genom en annan fysiskt påtagligt kropp – ingen film – ingen 

virtuell dansare på datorskärmen.  

 

När jag programmerar rörelse kan jag inte pröva mig i min egen kropp så som jag 

kan göra när jag arbetar med levande dansare. Med datorer som verktyg och 

instrument måste jag föreställa mig rörelsen på ett annat sätt. När kroppen som ska 

dansa är en annan sorts kropp än en mänsklig måste jag lära känna den kroppens 

rörelser. Ändå är det min kropplighet som jag använder för att föreställa mig rörelsen 

– inte min kropp men min kroppslighet. Det gick inte att göra som jag brukade göra 

och jag måste därför förstå den organiska mekaniken och hantera fysiken i rörelsen 

för att kunna programmera robotar med matematik som språk. Fysiken och 

geometrin får mig att se rörelsen på sätt som jag kan använda för att skapa och 

analysera min egen kropps rörelser och i arbetet med mänskliga dansare.  

 

När jag tänker att rörelsen och kroppsdelarna är inskrivna i koordinatsystem kan jag 

laborera med hur dessa ledsystem i sin tur relaterar till rummets koordinatsystem. 

Genom att göra mig en bild av att kroppen rör sig i ett tredimensionellt rum kan 

andra kvaliteter slipas fram än om jag föreställer mig kroppen som inskriven i en 

sfärisk rymd där alla riktningar är kurvor eller där antalet riktningar är oändligt. Som 

dansare kan jag använda objekt, platser och andra dansare för att rikta och samordna 
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kroppsdelarnas rörelse för att få all kraft att arbeta åt samma håll. Bilden av rummet 

– rumsligheten – kan jag som koreograf använda för att förändra rörelsens intention, 

lyfta fram och betona olika kvaliteter. Arbetet med industriroboten fick mig att se de 

levande dansarnas skicklighet och specifika kvaliteter på ett annat sätt. Den mänskliga 

kroppens rörelse är så oerhört mycket mer invecklad än robotens fyra segment. När 

vi beräknar mekaniska robot-rörelser eller löser renodlade problem i skolfysiken är 

många av de förutsättningar och krafter som den mänskliga kroppen måste hantera 

bortskalade. Ur ett fysikaliskt perspektiv kan jag uppfatta kroppen som sammansatt 

av delar där varje del har sin tyngdpunkt. När delarna förskjuts i relation till varandra 

förflyttas samtidigt hela kroppens tyngdpunkt. Som dansare kan jag inte medvetet 

kalkylera med alla delar och tyngdpunktsförskjutningar utan tränar mig till att hantera 

mängden av rörelseprocesser som en rörelse. 

 

 (se video) 

Tanke, mönster och tomrum 
Koreografi och scenrum: Åsa Unander-Scharin 

Musik: Carl Unander-Scharin och Klas Baggström Wahl 
Programmering av interaktivitet: Mateusz Herczka 

Dans: Robin Haggar, Sandra Medina, Charlotta Ruth, Åsa Unander-Scharin, Petra Wormbs 
 

I det sceniska verket Tanke, mönster och tomrum,3 arbetade jag och föreställningens fyra 

dansare med texter av William Blake, hämtade ur The Marriage of Heaven and Hell.4 I 

två av solona var det dansarens förflyttningar genom rummet som utgjorde gränssnitt 

                                                
3 Åsa Unander-Scharin, Tanke, mönster och tomrum (Stockholm: Moderna Dansteatern, 2001).   
4 William Blake, The Complete Illuminated Books (London: Thames & Hudson, 2000), 108. The Marriage 
of Heaven and Hell är ursprungligen skriven och illuminerad år 1790. 
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mot röster och ljud. Tanken var att skapa ett improvisationsverktyg som gjorde det 

möjligt för dansarna att på scenen kunna laborera med de inlästa texterna – att med 

kroppens rörelse  i stunden kunna scratcha, gnugga och töja uppläsningen av inlästa 

textfragment på ett ickelinjärt sätt. Det var Blakes nästan hallucinatoriska text med 

tvära kast mellan kontrastrika bilder som inspirerade mig att låta dansarna med 

kroppen gnugga fram och vistas i texten. Hans profetiska poem kastar sig mellan det 

himmelska och det underjordiska i beskrivningar som skapar laddade spänningsfält 

mellan klarsynta ontologiska ställningstaganden och en passion för drömska 

bildvärldar.  

 

Jag ville låta dansarna röra sig inuti orden och bilderna, och liksom läsa texten med 

kroppen. Det koreografiska materialet bestod bland annat av rörelseserier som 

kopplade direkt till textavsnitten så att varje ord och begrepp illustrerades och 

kommenterades med specifika rörelser, gester och rytmer – dessa rörelseserier kom 

jag att kalla rörelsetext. The Marriage of Heaven and Hell inleds med The Argument: 

 

Rintrah Roars, and shakes his fires in the 

burden´d air: 

Hungry clods swag on the deep. 

Once meek, and in a perilous path 

The just man kept his course along 

The vale of death 

Roses are planted where thorns grow 

And on the barren heath 

Sing the honey bees. 

Then the perilous path was planted, 

 

And a river and a spring 

On every cliff and tomb; 

And on the bleached bones 

Red clay brought forth: 

Till the villain left the path of ease 

To walk in perilous paths, and drive 

The just man into barren climes. 

Now the streaking serpent walks 

In mild humility 

And the just man rages in the wilds 

Where lions roam. 
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Efter att ha spelat in dansarnas röstliga läsning av texten delades den inspelade röst-

texten upp i mindre fragment som i sin tur kunde splittras i allt mindre delar. I det 

datorprogram som sedan spelade upp rösterna utformades gränssnittet så att 

dansarnas rörelser via olika sensorsystem skulle kunna påverka den hörda rösten. På 

så sätt kunde dansarna med kroppen töja röstens tonhöjd och rytm, manipulera 

textfragmenten, skapa loopar och styra efterklangen hos en levande sångares röst. I 

scenen med textavsnittet The Argument ovan var det en digital videokamera i taket 

som fångade dansarens rörelse. Kameran såg dansaren rakt ovanifrån och 

registrerade dansarens gula tröja så som den rörde sig genom rummet under 

kameraögat. Tekniskt fungerade gränssnittet så att kameran fångade bilden av 

dansaren och skickade den till datorn. I datorn omformades den gula tröjans pixlar 

till MIDI-meddelanden,9 som i sin tur styrde manipulationen och uppläsningen av 

rösttexten. 

 

Tillsammans med programmeraren Mateusz Herczka och dansaren Charlotta Ruth 

utformade jag hur rörelsen i detta avsnitt skulle påverka rösttexten. När Charlotta 

förflyttade sig i en rak horisontell linje i alldeles jämt tempo under kameran, lästes 

texten upp linjärt som om den låg skriven i rummet från vänster till höger – osynlig 

men hörd. När hon stannade upp fastnade rösten i ett av orden som då loopades och 

spelades upp gång, på gång, på gång. Om hon backade mot fonden hackades texten 

upp i allt kortare utsnitt; först som enstaka ord, längre bak som stavelser och allra 

längst bort blev rösten till hackande loopar av enstaka bokstäver. Genom att närma 
                                                
9 Big Eye är ett datorprogram som omvandlar videoinformation till MIDI-meddelanden. Användaren 
konfigurerar programmet för att extrahera intressanta objekt utifrån deras färg, ljusstyrka och storlek. 
Upp till 16 objekt kan spåras samtidigt och deras position bestäms i relation till av användaren 
definierade ”hot-zones”. De heta zonerna avgränsas och grupperas med skiljelinjer som användaren 
själv ritar upp.  Objekten och de heta zonerna kan interagera på tre olika sätt; en zon ser ett nytt 
objekt, en zon ser ett gammalt objekt röra sig eller en zon ett objekt försvinna. Se: 
http://www.steim.org/steim/bigeye.html MIDI-signalerna kan sen i sin tur användas i datorprogram 
som till exempel Max/Msp/Jitter för att styra valda parametrar och förlopp i musik, ljudlandskap, 
video och digitala animationer. Se också http://www.cycling74.com/ 

http://www.steim.org/steim/bigeye.html
http://www.cycling74.com
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sig publiken kunde dansaren öppna allt större fragment – loopar – av texten och på 

så sätt generera kombinationer av ord som blev till hela fraser.  

 

En av de koreografiska spelreglerna innebar att dansaren när de hörde ett 

textfragment måste svara med just den rörelsetexten. Men samtidigt rörde sig då 

kroppen och lyfte på så sätt fram ett annat röst-textfragment som dansaren i sin tur 

måste svara på med den rörelsetexten. Charlotta kunde på så sätt scratcha den hörda 

rösttexten samtidigt som hon i kroppen scratchade och gnuggade fram rörelsetextens 

gester. Hennes förflyttningar i sidled flyttade rösten fram och tillbaka mellan orden, 

medan rörelser i djupled påverkade längden på det röst-text-utsnitt som hördes. 

Genom att fjärma sig från publiken kunde hon få rösttextfragmentet att krympa för 

att sen närma sig publiken och åter igen öppna ett större utsnitt av texten: Rintrah 

roars and shakes his–…trah roars and shake…– and shake...– and shake– shake– sh–sh-sh-sh-

shakes…–and shakes…och så vidare. I föreställningen scratchade Charlotta Ruth vilt 

och febrilt den första raden i Blakes poem, medan Sandra Medina mer drömskt 

gnuggade Now the streaking serpent walks in mild humility i sin kropp.10  

 

I det förberedande studioarbetet experimenterade vi oss fram – dansarna, 

programmeraren och jag – för att hitta och ställa in de kopplingar mellan rörelse och 

text i gränssnittet som var intressanta att improvisera i. Det var intressant att på 

skärmen konkret se kopplingarna i form av linjer mellan olika boxar och inställningen 

av känslighet i form av midisignalernas siffror som rullar mellan 0-127. Att på distans 

på skärmen se det som i improvisationen uppfattades av kroppen var till stor hjälp 

för att kunna diskutera justeringar i inställningen av känsligheten mellan den 

rörelsedata som kom in och de ljud som skickades ut. Olika dansare hanterade 

interaktionen mellan text och rörelse på olika sätt.  

                                                
10 Se videoutsnittet ”Tanke, mönster och tomrum” i kapitel 2 på DVDn. 
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Vi turnerade med Tanke, mönster och tomrum och skapade en kortare version Dans Dj:s 

där nya musikremixer och några delar ur den stora föreställningen var med, bland 

annat solot The Argument.11 Under de olika turnéperioderna har sju olika dansare 

framfört detta solo och det har varit intressant att se hur olika dansare hanterat och 

spelat med interaktionen mellan rörelse- och rösttext. Inför urpremiären sökte vi oss 

fram för att utforma rörelse, gränssnitt och spelregler medan de nya dansarna gick in 

i ett redan färdigt koreografiskt rörelsematerial och presenterades för ett definierat 

gränssnitt. Men spelreglerna finjusterades och förändrades något beroende på de 

olika dansarnas sätt att interagera. Några flöt lojt och skönt omkring bland orden 

medan andra hade högre tempo och vilt gick igång på att försöka hantera för mycket 

text i kroppen.  

 

Under turnéerna med Dans Dj:s lät vi också publiken komma upp på scenen och 

själva testa interaktionen. De tog då på sig gula diskhandskar och kunde på så sätt bli 

sedda genom kameran av programmet som var inställt för att reagera på gult. 

Naturligtvis kunde publiken inte svara med den koreograferade teckentexten, men 

många hade snappat upp rörelser från föreställningen så att de till exempel kunde 

skaka shake-texten och ringla armarna så som de sett dansaren göra i the streaking 

serpent. Vi hade också utformat ett upplägg där publiken på olika platser i rummet 

under kameran fick rösten att ropa ut olika rörelser som de direkt skulle utföra, 

rörelser som gjorde att de hamnade på en ny plats och därmed triggade – aktiverade 

– ett nytt ord och så vidare, och så vidare.  

 

                                                
11 Turnéerna med Dans Dj:s bestod i ett trettiotal föreställningar för unga på mindre scener i 
Stockholm, Örebro, Västerås, Hälsingland och Skåne åren 2002-2003.  
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 (se video) 

Qivittoq 
Koreografi, scenrum och dans: Åsa Unander-Scharin 

Musik, sång och interaktiva ljudlandskap: Carl Unander-Scharin 
Aria: Claudio Monteverdi, Lasciate mi morire ur operan Arianna, 1608 

Kajaker: Nella Koskelin 1992 
Ljus: Anders Larsson 

 

I arbetet med nästa verk vidareutvecklade vi ett annat av de gränssnitt som vi använt 

i Tanke, mönster och tomrum. Till denna föreställning hade jag tillsammans med Mateusz 

Herzcka och Carl Unander-Scharin skapat ett elektroakustiskt ”instrument” där jag 

som dansare kunde använda mina kroppsliga rörelser, vinkelförändringar i lederna, 

för att forma och spela fram musikens rytmer, klanger och ljudlandskap. 

Föreställning Qivittoq,12 rörde sig mellan fragmentariska minnesbilder och händelser 

ur Ingamaj Becks självbiografiska bok13 som berättar om en dansk flickas uppväxt i 

kylan på Grönland och hennes dragning till den mytiska figuren Qivittoq:  

 

Qivittoq är själavandraren som ständigt vänder tillbaka, ständigt flyr igen, ut i de ändlösa 

snövidderna på inlandsisen. Salig och osalig ande som söker sig en ny plats, en ny form, en ny 

skepnad. Som valross, som fångare, som andemanare eller säl, som kvinna, som man, som mossa, is 

eller krokus.14 

 

                                                
12 Åsa och Carl Unander-Scharin, Qivittoq (Stockholm: Moderna dansteatern 2002). Se också ett längre 
videoutsnitt med fler solon och scener ur Qivittoq i kapitel 2 på DVDn.  
13 Ingamaj Beck, Qivittoq (Lund: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 1999). 
14 Beck, Qivittoq, 6. 
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Instrumentet som jag då spelade på fungerade så att fyra böjsensorer var fästa vid 

hand- och armbågsleder. Böjsensorerna fångade händernas och armarnas rörelser 

och registrerade alla vinkelförändringar i leden så att ledens maximala böjning åt ena 

och andra hållet blev till mini- och maxvärden mellan 0-127. MIDI-signalerna 

skickades trådlöst genom luften till en synt där musik och ljudlandskap låg 

förprogrammerade. Jag kunde på så sätt genom kroppen nå olika parametrar i 

ljudbilden och laborera med tempot, rytmerna, klangerna och dynamiken. Som 

dansare fick jag en känsla av att musiken befann sig inuti min kropp och att 

laborerandet med ljuden skedde inuti lederna. På detta kroppsinstrument 

ackompanjerade jag, hängandes upp och ner under taket, Carl när han på scenen 

sjöng Claudio Monteverdis aria Lasciate mi morire .15  

I arbetet med att utforma detta instrument prövade vi oss fram för att hitta vilka 

leder som skulle modulera de olika musikaliska parametrarna och vi körde många 

gånger fast. Det kändes konstigt och jag fick ingen kontakt med ljuden så att jag 

uppfattade att jag kunde spela med dem. Vi flyttade runt böjsensorerna mellan olika 

leder på kroppen. När de satt vid knä- och fotleder kunde jag inte förflytta mig utan 

att ljuden åkte fram och tillbaka mellan extremlägen. Jag saknade det motoriska 

”finliret” i att kunna spela som på ett musikinstrument så slutligen fastnade vi för att 

låta handlederna och armbågarna vara de som spelade fram musiken. Jag kunde då 

använda ben och fötter till att klättra, hänga och förflytta mig genom rummet 

samtidigt som jag kunde spela finmotoriskt på instrumentet med armar och händer.  

 

När vi sökte oss fram mellan olika möjligheter att placera den ackompanjerande 

stämmans interaktiva parametrar till de olika lederna föll allt på plats när ackord-

följden låg i höger armbåge, dynamiken i vänster armbåge och ornamentiken i 

                                                
15 Claudio Monteverdi, Lasciate mi morire, aria ur operan Arianna 1608. 
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vänster handled. Plötsligt kände jag igen mig; det var som att spela Viola da Gamba.16 

Det var som om jag spelade med en osynlig stråke i höger hand samtidigt som jag 

kunde laborera med dynamiken och göra vibraton med vänster arm och hand. Här 

följer nu en kort genomgång av hur människor genom tiderna använt teknologi för 

att skapa mytiska och verkliga kroppar med delar, egenskaper och förmågor från 

både människor, djur och maskiner.  

 

Konstnärliga influenser 

Att föreställa sig kroppen som en maskin och att besjäla tingen är ingen ny tanke. 

Föreställningar om människokroppar, djur och maskiner som omkonstruerats och 

hybridiserats ligger till grund för en mängd mytiska varelser i berättelser, poesi, 

bildkonst, film, spel och sceniska verk.17 Hybrider, kloner och chimerer är begrepp 

som beskriver olika former av biologiskt sammansatta kroppar, medan cyborgar 

innebär en symbios av maskin och organism.18 Nedan följer en genomgång av hur 

några konstnärer använt teknologi i sin konst och jag har här valt att presentera 

projekt och verk jag mött i verkligheten, och där sättet att med teknologi förändra 

                                                
16 Viola da Gamba är ett barockinstrument som spelas med en stråke som förs över sex strängar. Den 
gamba som jag här tänker på är en basgamba som till sin storlek är ungefär som en cello och som när 
man spelar hålls fast mellan knäna. Jämfört med att spela cello eller fiol så hålls stråken så att 
handflatan vände sig utåt. Högerarmens rörelser blir där annorlunda än när man spelar cello. 
Greppbrädan har också band som en gitarr och sensträngarna, stråken och instrumentkroppens 
utformning gör att den har en mjukare och samtidigt strävare klang än cellon som tillhör en annan 
stråkfamilj.  
17 Marie O´Mahony, Cyborg the Man-Machine (London: Thames & Hudson, 2002). O´Mahony gör i sin 
bok en historisk genomgång av hur människan genom tiderna både faktiskt och i fantasin skapat 
mytiska hybridvarelser, utfört anatomiska experiment och föreställt sig maskiner som kan styras direkt 
från hjärnan.  
18 Donna Haraway ”Cyborgs to Companion Species: Reconfiguring Kinship” i Chasing Technoscience – 
Matrix for Materiality,  eds. Don Ihde och Evan Selinger Red., (Indiana University Press, 2003), 58-82. 
Haraway beskriver hur cyborgen likt sällskapsdjur för samman det mänskliga och det icke-mänskliga, 
det organiska och det teknologiska, natur och kultur, frihet och struktur. Termen cyborg skapades av 
Manfred Clynes och Nathan Klein på 1960-talet och refererar till en förstärkt människa som kan 
överleva i utomjordiska miljöer. De tänkte sig cyborgen som ett självreglerande människa-
maskinsystem, där maskinen och organismen förenats i en symbios som förändrar dem båda. 
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kroppen och kroppsligheten på olika sätt influerat utformandet av forsknings-

projektets koreografiska verk. 

 

I föreställningen Escape Velocity,19 använde koreografen Hellen Sky telematik för att 

dansa tillsammans med en dansare som befann sig i en annan världsdel.20 När jag 

första gången såg föreställningen satt jag tätt tillsammans med de andra 

konferensdeltagarna på golvet i ett trångt litet vitmålat rum på Arizona State 

University våren 1999. Där dansade Hellen Sky i naket tunna kläder och med rakat 

huvud och i rummet fanns också en videofotograf som mycket följsamt rörde sig 

kring hennes kropp med kameran. Skys danspartner, också han med rakat huvud och 

transparanta kläder, befann sig i Australien där en annan videofotograf fångade hans 

kropp och rörelser. De två dansarna rörde sig i samma långsamt sensuella koreografi 

och använde väggen som partner att luta kroppen mot, skjuta ifrån och sjunka in i.   

 

Videobilden av den andre dansaren projicerades på väggen i rummet där vi satt så att 

deras kroppar gled över varandra, blandades samman och drogs isär. Den fysiskt 

närvarande kroppen blandades samman med projektionen av den andra på ett sätt 

som fick de två dansarna att bli till en kropp som omärkligt delades till två för att 

sedan bli till en igen. De två dansarna var mycket lika varandra, liksom deras sätt att 

röra sig, och jag minns att jag vid flera tillfällen inte säkert visste om det var Hellen 

eller den andre dansaren i Australien jag såg på väggen. Att i realtid strömma video 

mellan skilda världsdelar var då ingen självklarhet, men det var inte tekniken i sig som 

gjorde upplevelsen konstnärligt intressant utan dansarnas förmåga att i video-

projektionen känna av och samspela med den andres kropp och rörelse.  

                                                
19 För mer information om koreografen Hellen Sky och Company in Space se 
http://www.companyinspace.com 
20 Telamatik innebär att data överförs kontinuerligt via telenätet mellan geografiskt spridda datorer 
eller servrar för export till andra system. År 1999 när jag såg föreställningen var denna teknologiska 
möjlighet att i realtid överföra video via telenätet en ännu inte helt utvecklad och säker teknik. 

http://www.companyinspace.com
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The Secret Project är ett sceniskt projekt där teknologin används för att ladda ett till 

synes tomt rum med röster och ljud. Projektet presenterades under Dans- och 

teknologikonferensen i Arizona 1999 och var ett samarbete mellan den irländska 

koreografen, dansaren och poeten Jools Gilson Ellis och den engelska forskaren, 

ljud- och videokonstnären Richard Povall.21 Duon half/angel använder rörelsekänslig 

sensorteknologi i live-installationer och scenföreställningar för att skapa interaktiva 

scenrum där röst, rörelse och ljud samspelar.22  De beskriver teknologin i sina projekt 

som en förlängning av dansarens faktiska och metaforiska rörelse in i ljud- och 

bildlandskap.  

 

I Arizona visade de några fragment ur det pågående arbetet med The Secret Project. 

Framför publiken stod en digital videokamera riktad mot Jools Gilson Ellis. 

Dansarens interaktionsutrymme begränsades till det område som kameran kunde se.  

Inom detta område hade Ellis och Povall programmerat interaktionen så att när hon 

rörde en viss plats i rummet, till exempel med en hand eller en fot, aktiverades ett 

ljudspår som spelade upp hennes egen röst när den läst poetiska fragment på franska. 

På scenen läste hon fragmenten på engelska och hon kunde på så sätt dansa i dialog 

med sig själv och växla mellan att med sin röst läsa orden på engelska eller med sin 

kropp fånga den virtuella röstens franska version. När hon med sina rörelser 

plockade röstfragmenten i luften kunde hon översätta sig själv från engelska till 

franska. Jag blev nyfiken och intresserad av möjligheten att ladda rummet med 

osynliga röster och musik, och att med sådan precision kunna använda interaktiv 

teknologi.  

 

                                                
21 För mer information om duon half/angels verksamhet se http://www.halfangel.ie 
22 Om datorprogrammet BigEye se ovan i avsnittet ”Tanke, mönster och tomrum”. 

http://www.halfangel.ie
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Motion-capture-teknologi och digitalt animerad film är två andra teknologier som 

används inom koreografi och dans. År 2000 skapade Nicole och Norbert Corsino 

den digitalt animerade filmen Captives (2nd Movement).23 Filmen är i svartvitt och följer 

tre digitalt animerade dansare genom virtuella landskap och arkitekturer. Dansarnas 

rörelser är ursprungligen inspelade med Motion-capture-teknik som fångat tre 

mänskliga dansares rörelser. De ursprungliga dansarnas rörelsedata har sedan 

överförts till de tre virtuella ”klonerna” som dansar genom filmen. Dansarnas 

rörelser ser naturliga och obearbetade ut, på så sätt att hela kroppens 

rörelsekoordination finns bevarad i de virtuella dansarnas rörelsemönster. Det som 

väcker mitt intresse i denna film är de virtuella landskap och rum som dessa kroppar 

så bekymmerslöst kan röra sig genom.  

 

Digitalkonstnärerna Shelley Eshkar och Paul Kaiser kombinerar Motion-capture-

teknologi med dans i form av installationer, och live-projekt på scen.24 År 1995 

samarbetade de med koreografen William Forsythe och gjorde CDn Improvisation 

Technologies som mycket åskådligt visar Forsythes rörelsetankar och hur han 

tillsammans med dansarna skapar rörelse.25 Tillsammans med Merce Cunningham 

skapade Eshkar och Kaiser scenföreställningen Biped där projektioner av animerade 

dansare som kopierade de mänskliga dansarnas rörelse dök upp och försvann likt 

kroppar bakom träd i en virtuell skog.26   

 

Under Monaco Dance Forum 2002 såg jag Eshkars och Kaisers samarbete med Bill 

T. Jones Ghostcatchers, en virtuell dans som befinner sig i gränslandet mellan dans, 
                                                
23 Bläddra med pekaren fram till den 11e bildrutan längst ner på N+N Corsinos hemsida 
http://www.nncorsino.com för att se ett utsnitt ur filmen. 
24 Om Shelley Eshkar, se http://www.openendedgroup.com/index.php/about/shelley-eshkar  
Om Paul Kaiser, se http://www.openendedgroup.com/index.php/about/paul-kaiser 
25 William Forsythe, Improvisation technologies: A Tool for Analytical Dance eye (CD-Rom and Booklet), 
Ostfildern 2000. 
26 Se http://www.merce.org/thecompany_r-biped.html 

http://www.nncorsino.com
http://www.openendedgroup.com/index.php/about/shelley-eshkar
http://www.openendedgroup.com/index.php/about/paul-kaiser
http://www.merce.org/thecompany_r-biped.html
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teckning och datorkomposition.27 I verket har de använt Motion-capture-teknologi 

för att fånga dansande kroppars rörelse i form av positioner och rotationer som 

sparats i datafiler där kroppen inte längre finns med. De fångade rörelsefraserna 

skapar block som sedan använts för den virtuella danskompositionen. Som data kan 

de ursprungliga rörelserna redigeras, omkoreograferas och iscensättas i en digital 

föreställning i ett 3D-rum. De digitala kropparnas anatomi består av sammanflätade 

tecknade streck som modellerats som geometrier i datorn. De tecknade linjer som 

bär med sig både rörelsens rytm, tyngd och intentioner väcker frågor kring vad 

mänsklig rörelse är i frånvaron av en kropp.  År 2005 samarbetade de sedan med 

Trisha Brown i projektet how long does the subject linger on the edge of the volume...28 

 

Under Technology Expanded Dance-konferensen i Lissabon 2007,29 presenterade 

fotografen och koreografen Kirk Woolford sin interaktiva installation Will.0.w1sp där 

publiken kan samspela med virtuella partikelkroppars rörelse.30 Installationen består 

av ett partikelsystem av digitalt animerade prickar som rör sig på en stor skärm. 

Partiklarna har sin egen kringdrivande flytande rörelse, men följer också digitaliserad 

mänsklig rörelse. De skiftar mellan rörelsesekvenser med olika tidslängd som mätts in 

från mänskliga dansare. Övergången från den ena sekvensen till den andra tar 30 

sekunder. Genom en kamera ”ser” datorn besökarens positioner när han eller hon 

rör sig runt i rummet kring installationen. Om någon befinner sig riktigt nära drar 

partiklarna iväg till en annan del av skärmen, eller splittras och sprids över hela 

projektionsytan. Detta visuella system är ett finstämt instrument som känner igen 

både rörelse och andra kroppars närvaro. Will.0.W1sp leker med den mänskliga per-

ceptionen genom att ge besökaren något som rör sig som en människa, men förnekar 

                                                
27 Ars electronica, Cyberarts99, Wien/New York: Springer 2000, 116.   
28 Se http://aminima.net/wp/?p=654&language=en 
29 Se http://www.tedance.com 
30 Se http://www.bhaptic.net 

http://aminima.net/wp/?p=654&language=en
http://www.tedance.com
http://www.bhaptic.net
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en sådan kategorisering. Partikelvarelsen fångar besökarens uppmärksamhet och 

väcker frågor om vad det är som vi känner igen när vi tycker oss se något mänskligt i 

sättet att röra sig och agera. Kirk Woolfords arbete tar sin utgångspunkt i 

perceptionsforskaren Gunnar Johanssons studier om egenskaper som gör att vi också 

i mycket reducerad form känner igen mänsklig rörelse.31 

 

Perfomancekonstnären Orlan använder sin kropp för att ifrågasätta rådande 

skönhetsideal och har låtit en plastikkirurg operera in små horn vid tinningarna,32 

medan kroppskonstnären Stelarc förlängt sin motorik genom att koppla fast en tredje 

arm vid sidan av sin vänstra arm, som han kan styra med sina mag- och benmuskler.33  

På ett annat sätt arbetar Jana Sterbak med kroppen och i mötet med hennes klänning 

av rått kött uppstod en ambivalent känsla av att se kroppen utifrån och inifrån på 

samma gång.34 Min kropp värjer sig för hudlösheten och ryggar tillbaka för den 

smärta som minsta beröring kan innebära när skinnet fläkts bort och inte längre 

skyddar.  

 

Hos Jean Tinguelys maskinskulpturer uppfattar jag något levande i rörelsen,  en lek-

full blandning av maskinmonster, urverksgeometri, bekymmerslösa gester och 

känslomässiga utbrott. Hela konstruktionen skakar upprört när en av skulpturerna 

darrande skriver med bläck på ett papper som matas fram,35 medan en annan i blindo 

smäller med en flugsmälla. Hans mer robusta skulpturer finns att se i dammar där 

                                                
31 Se avsnittet ”Att känna igen objekt och mänsklig rörelse” i kapitel 3. 
32 Se http://www.flickr.com/photos/fluidotv/626418301 
33 Se http://www.stelarc.va.com.au  
34 Jana Sterbak, Meat couture: “Vanitas: flesh dress for an albino anorectic” på Galerie Crousel-Robelin 
BAMA i Paris, 1992. 
35 Jean Tinguely, Meta-Matic nr 17, 1959. 

http://www.flickr.com/photos/fluidotv/626418301
http://www.stelarc.va.com.au
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svarta kugghjul och hävstänger skapar grafiska rörelsemönster och gnisslande rytmer 

medan andra argt smäller med slangar och kastar vattenkaskader i en fontän.35 

                                                
35 Se http://www.tinguely.ch/en/museum/jean_tinguely_follow.html 

http://www.tinguely.ch/en/museum/jean_tinguely_follow.html
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3 Perspektiv, begrepp och tillvägagångssätt 
 

 
Med digital teknologi kan det koreografiska perspektivet förändras och på liknande 

sätt kan teori användas för att fånga fler aspekter. Intresset för aspektväxling 

synliggjorde behovet av begrepp och jag sökte mig till kunskapsområden och teorier 

där kroppar, rörelse och det mänskliga beskrivs på olika sätt. Intentionen var inte att 

jämföra eller få dem att smälta samman, utan tvärtom att skifta och förflytta mig 

mellan flera olika synsätt. 

 
Förutsättningen var att avhandlingsarbetets både koreografiska och textliga delar 

skulle formas med utgångspunkt i forskningsfrågan: Hur kan digital teknologi 

användas i koreografiska verk och processer för att fånga mänskliga kvaliteter i 

kroppars rörelse? I teknikvetenskapsfilosofen Don Ihdes experimentella post-

fenomenologi fann jag en utgångspunkt för forskningsprojektets genomförande.1 De 

andra teorierna använder jag för att skifta perspektiv och förhållningssätt, som 

koreograf och som forskare. I växlingen mellan olika teoretiska perspektiv visar sig 

det mänskliga som ett multistabilt fenomen.  

 

Influenser till att skifta perspektiv och byta förhållningssätt till kroppar och rörelse 

hittar jag i kroppsfenomenologen Maurice Merleau-Pontys abstrakta och konkreta 

rörelser, Isaac Newtons klassiska mekanik och kinematiken som är den rörelseanalys 

                                                
1 Don Ihde, Experimentell fenomenologi (Göteborg: Daidalos, 2000). Don Ihde, Postphenomenology – Essays 
in the Postmodern Context (Evanton: Northwestern University Press, 1993). Don Ihde, Bodies in technology 
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002). 
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som genomsyrar flera av de teknologier jag använt.2 Filosofiska perspektiv på rörelse 

har jag hämtat i Henri Bergsons teori om minne, rörelse och perception, Gilles 

Deleuzes begrepp rörelsebild och tidsbild och i litteraturforskaren Martin Hägglunds 

resonemang kring tidslighet.3 Mina koreografiska perspektiv på kroppar och rörelse 

har också influerats av fysiologerna Sten Grillners och Peter Walléns artikel om hur 

nätverket av nervceller styr våra rörelser, neurobiologen Semir Zekis bok om 

bildkonst och den visuella hjärnan, Etienne-Jules Mareys och Eadweard Muybridges 

kronofotografiska studier av mänsklig rörelse, Gunnar Johanssons perceptionsstudier 

om vår förmåga att känna igen mänsklig gångrörelse och neurobiologen Giacomo 

Rizzolattis och filosofen Corrado Sinigaglias gemensamma bok kring förmågan att 

förstå intentioner och emotioner i andra kroppars rörelse.4 

 

Närmast följer en genomgång av forskningsprojektets teoretiska huvudspår 

experimentell postfenomenologi samt några andra teoribildningar som lyfter fram 

olika aspekter hos kroppar i rörelse. 

 

 

                                                
2 Maurice Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi (Göteborg: Daidalos, 1997). Young, H. & Freedman, R. 
University Physics with Modern Physics (San Francisco: Paerson, 2004). John J. Craig, Introduction to Robotics 
mechanics and Control, ((San Francisco: Paerson, 2005.  
3 Henri Bergson, Matter and memory (Dover: Philosophical Classics 2004). Gilles Deleuze, Bergsonism 
(New York: Zone Books, 2006). Gilles Deleuze, Cinema 1. (London: Continuum 1986). Gilles 
Deleuze, Cinema 2. (London: Continuum, 2005). Martin Hägglund, Kronofobi – Essäer om tid och ändlighet 
(Stockholm/Stehag: Symposium, 2002). 
4 Sten Grillner och Peter Wallén, ”Nätverk av nervceller styr våra rörelser” i En bok om hjärnan, red. 
Lennart Widén (Stockholm: Rabén Prisma, 1995). Semir Zeki, Inner Vision – An Exploration of Art and 
the Brain (New York: Oxford University Press, 1999). Michel Frizot, Etienne-Jules Marey 
Chronophotographe (Nathan/VUEF 2001). Eadweard Muybridge, The Human Figure in Motion (New York: 
Dover Publications, 1955). Tre artiklar av Gunnar Johansson i Perceiving Events and Objects, eds. Gunnar 
Jansson, Sten Sture Bergström and William Epstein (Hove: Lawrence Erlbaum associates, 1994). 
Giacomo Rizzolatti  and Corrado Sinigaglia, Mirrors in the Brain (Oxford University Press, 
2008)  



 

 31 

Experimentell postfenomenologi  

Den experimentella postfenomenologin är en undersökande vetenskap där både 

erfarenhets- och tankeexperiment är viktiga beståndsdelar. Den undersöker inte bara 

det objekt eller fenomen som uppfattas utan riktar också sin uppmärksamhet mot 

hur det uppfattas. Ihde betonar vikten av att träna sig i att ”se fenomenologiskt” – att 

i utövandet praktisera en ”blick” som reflekterar sina iakttagelser och observationer. 

Att lära genom att handla, erfarenhet och exempel är här, liksom inom många andra 

vetenskaper, en grundläggande metod. 5 

 

Sättet som något uppfattas på rymmer en teori. Att se det ena som skilt från det 

andra, innebär en teori  – en uttalad eller outtalad abstraktion som skiljer det som 

uppmärksammas från det som uppfattas som bakgrund. Vad som uppmärksammas i 

en situation är inte givet på förhand. Genom perspektivskiften och aspektväxling kan 

vi se, uppfatta och betona olika kvaliteter som intressanta, utmärkande eller 

väsentliga. Den mänskliga förmågan att skifta mellan flera förhållningssätt innebär att 

vi kan iaktta, observera, analysera och beskriva världen på en mängd olika sätt. 

Perspektivets inneboende teori färgar uppfattandet och blir normerande för det som 

är möjligt att uppfatta i en situation. Ihdes experimentella postfenomenologi 

intresserar sig för mångfalden av perspektiv – verklighetens multistabilitet som får 

människan och världen att framträda på olika sätt för oss. 

 

Kroppen är inte längre hel. I tankeexperiment och kroppsliga fantasier kan jag 

förhålla mig till kroppen som en mängd separata delar. Organisationen av kroppens 

delar är inte given en gång för alla. Biologins och den kulturellt sedimenterade bilden 

av kroppen kan alltid ifrågasättas. Med teknologi och i utformandet av koreografiska 
                                                
5 Nordenstam, Tore. Exemplets makt (Stockholm: Dialoger, 2005), 11. Tore Nordenstam betonar 
exemplens avgörande roll i all förståelse, och visar i sin bok hur rader av exempel synliggör 
innebörden hos begrepp, som inte låter sig beskrivas i definitioner.  
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metoder kan sättet att dela och delarnas organisation varieras och omorganiseras. 

Kroppens vanor – den automatiserade minnesmaskinen – tränger sig på och vi måste 

aktivt brottas med dem för att skapa och pröva något annat. I numeriska världar, film 

och maskinkroppar kan vi hantera det visuella, det audiella och tiden som skilda 

element. Med digital teknologi kan vi utforma koreografiska metoder som separerar 

kroppsdelarnas rörelser från varandra och fogar samman dem på nya sätt.  

 

Teknologin öppnar för möjligheter att bryta den sensomotoriska integrationens 

naturliga relationer genom att arbeta med abstrakta relationer och mentalt 

konstruerade samband. Bilden av kroppen och rörelsen och förhållningssättet till 

dem, kan varieras på en mångfald olika sätt. I växlandet mellan att uppmärksamma 

olika aspekter framträder det mänskliga i dansande kroppar som ett multistabilt 

fenomen. Denna mångfald av möjliga förhållningssätt innebär en kroppslig oro där 

jag som koreograf aldrig kan nå fram till något slutgiltigt förhållningssätt. Det är 

denna oro som drivit forskningsprojektet vidare genom serien av koreografiska verk 

och processer.  

 

Den experimentella postfenomenologin tar inte sin utgångspunkt i ett språk och en 

uppsättning definitioner, som är utarbetade på förhand, såsom matematik, logik och 

vissa teoretiska vetenskaper kan göra. Undersökningen börjar med ett beskrivande av 

delarna, ett beskrivande som måste försiggå i ett provisoriskt språk där begreppen 

ännu inte formats på något entydigt sätt. Viktigt är då att inte ta delarna för helheten. 

I nästa steg leder beskrivandet vidare till ett reflekterande kring fenomenet och de 

begränsade perspektiv som undersökningen måste göra sig medveten om. 

Fenomenologin har alltid varit övertygad om vikten av perspektivering där de 

varierande perspektiven placeras inom ett varierande ramverk. Det är denna 
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variationsteori som är fenomenologins kärna, och det som fortsätter vara verksamt 

inom postfenomenologin.6 

 

Ihdes experimentella postfenomenologi vänder sig bort från den transcendentala 

fenomenologins föreställning om möjligheten att forskaren skulle kunna ställa sig 

utanför eller ovanför uppfattandet och erfarenheten. Ett transcenderat helhets-

perspektiv med eviga eller fundamentala slutsatser är inte möjligt. Raden av möjliga 

perspektiv och förhållningssätt kommer alltid att vara oavslutad.  

 

De varierande föreställningarna om verkligheten visar sig också i användningen av 

teknologiska verktyg och instrument för att observera, analysera, reflektera och få 

tillgång till de objekt eller fenomen som vi genom vår mänskliga kroppslighet inte 

kan uppfatta direkt. Teknologiska instrument gör det möjligt att indirekt undersöka 

och interagera med mikroskopiska och astronomiska fenomen som våra mänskliga 

sinnen inte förmår att urskilja. Bilden av och föreställningen om dessa objekt och 

fenomen formas av de observationsinstrument som används och den teori som ligger 

bakom att instrumentet konstruerats just så. De data som observationsinstrumentet 

generar, innebär att verkligheten har översatts till ett språk, en kod eller en mediering 

som vi kroppsligt kan erfara eller läsa. Översättningen är en tolkning som ligger i 

instrumentets konstruktion.7 Teknologiska instrument är konstruerade i syfte att rikta 

sig mot något specifikt, men inte sällan kan de också ge oväntad data som tvingar oss 

att revidera förutfattade bilder, teorier och hypoteser.  

 

För fenomenologin innebär erfarenheten en struktur som kallas intentionalitet, där 

perceptionen alltid riktar sig mot något och därför samtidigt är både sensorisk och 

                                                
6 Ihde, Postphenomenology, 7-8. 
7 Ihde, Postphenomenology, 3. 



 

 34 

motorisk. Vi kan inte passivt eller öppet observera världen på något neutralt sätt. Det 

finns inget separerat subjekt som kan ställa sig utanför eller ovanför erfarenheten. 

Subjektet konstitueras reflexivt genom fenomenen och hur dessa visar sig för 

subjektet. Vi kan inte uppfatta allt i en situation lika mycket. Något fångar 

uppmärksamheten, eller också väljer vi medvetet att uppfatta något visst som 

förgrund eller figur medan annat drar sig tillbaka och bildar bakgrund. Medvetandet 

kan inte förhålla sig till och hantera allt i ett sinnesintryck samtidigt. Medvetandet 

väljer ut och fokuserar det väsentliga. Att uppfatta något som väsentligt innebär att 

skilja ut det från allt annat, som då bildar bakgrund. 

 

Den experimentella fenomenologin vill omkullkasta förgivet tagna förutsättningar för 

att söka nya perspektiv att se saker från, och den öppnar för forskning som använder 

konstnärlig kunskap som metod för att synliggöra outforskade perspektiv. Den 

konstnärliga drivkraften i detta projekt ligger i att förverkliga tankeexperiment och 

kroppsliga rörelsefantasier. När något inte är som det brukar vara, blir det förgivet 

tagna synligt. Don Ihde visar hur användningen av en mängd teorier och strategier 

gör det möjligt att hitta fler möjliga sätt att uppfatta objekt och fenomen. Han växlar 

mellan naturvetenskapligt underbyggda strategier som instruerar seendet och en 

hermeneutisk vägledning av blicken för att visa på olika sätt att läsa en 

tvådimensionell schematisk teckning som en avbildning av ett tredimensionellt 

föremål. I den tredimensionella verkligheten ser vi föremål bara från ett håll i taget. 

De andra sidorna läser vi in men vi ser dem inte. Att reducera ett fenomen och återge 

det på ett schematiskt sätt är en intressant metod för att synliggöra hur vi uppfattar 

och läser in det vi ”vet” skulle synas ur ett annat perspektiv. 

 

Erfarenheten av andra perspektiv gör att vi kan läsa in det som för tillfället är dolt för 

blicken. Genom att utveckla strategier för aspektväxling i en rad visuella exempel 
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lyckas Ihde få mig att se allt fler möjliga aspekter i en serie till synes enkla 

schematiska teckningar,8 och jag känner igen mitt koreografiska intresse för att med 

teknologi reducera de dansande kropparna och rörelsen till ett fåtal schematiska 

strukturer där någon aspekt uppfattas som mänsklig.  

 

Konkret och abstrakt rörelse 

I Kroppens fenomenologi gör Maurice Merleau-Ponty en skillnad mellan ett konkret och 

ett abstrakt förhållningssätt till den egna kroppens rörelse. Den konkreta rörelsens 

bakgrund är den givna världen, medan den abstrakta rörelsens bakgrund är 

konstruerad.9 De konkreta rörelserna är riktade mot världen och målet är det som 

rörelsen åstadkommer: som till exempel när vi pekar ut en riktning, vrider huvudet 

för att lyssna eller greppar ett glas för att föra det till munnen och dricka. Intuitivt vet 

kroppen hur den ska göra för att nå målet. Utan att vi tänker på det avläser handen 

glasets tyngd och hårdhet så att vi inte tappar det. Samspelet med ögat och munnen 

gör att handen och armen vinklar glaset så att en jämn ström av vatten rinner in utan 

att vi behöver vara medvetna om glasets vinkel eller öppnandet av munnen. I de 

konkreta rörelserna behöver vi inte styra kroppsdelarna för att lyckas – mitt beslut 

och min kropp förhåller sig gåtfullt till varandra.10 I de konkreta rörelserna blir 

kroppen ett med målet och avsikten i rörelsen. Vi behöver inte leda kroppen till dess 

slutpunkt – vi kan koncentrera oss på slutpunkten själv.  

 

Med olika verktyg kan vi förflytta slutpunkten för rörelsen och låta den verka på 

avstånd. När vi hugger ved förlängs kroppens rörelse genom yxan och når på så sätt 

vedträt. Vi kan sikta direkt på vedträet och behöver inte tänka på armrörelserna och 

                                                
8 Ihde, Experimentell fenomenologi, 63-129. 
9 Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, 66-68. Engelsk version i Phenomenology of Perception (London: 
Routledge, 2002), 127-128.  
10 Ibid., 46. 
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yxan. Yxmedvetenheten ställer sig i vägen för nybörjaren när yxan ännu inte 

integrerats med kroppen.11 Tanken på yxan gör att vi missar målet. Med träning – 

både kroppsligt och mentalt – kan vi integrera verktyg med kroppen. Vi måste träna 

motorikens samspel med blicken men också förstå hur verktyget fungerar för att göra 

yxan till en förlängning av kroppens rörelse.  

 

Medan kroppen i den konkreta rörelsen är bärare av rörelsen, är den i den abstrakta 

rörelsen målet själv. Rörelseinstruktionen riktar sig då till den egna kroppen och dess 

delar för att utföra rörelse. Den abstrakta rörelsen innebär en annan möjlighet att 

röra kroppen, en annan modalitet, än den konkreta. Med denna möjlighet kan vi 

medvetet kalkylera och mer direkt styra kroppens olika delar. Bilden av den konkreta 

rörelsen får kroppen att indirekt utföra den koordination av kroppsdelar som krävs 

för att utföra handlingen utan att vi behöver göra oss medvetna om alla delmoment. 

Den konkreta rörelsen uppfattar vi som en rörelse med en slutpunkt, medan den 

abstrakta uppfattas som en mängd delrörelser. 

 

Vi kan med de två sätten utföra i stort sett samma rörelse – samma fysikaliskt 

mätbara rörelse - men förhållningssättet och uppfattandet av rörelsen skiljer sig 

radikalt. Det konkreta gripandet om glaset i exemplet ovan, skulle också kunna 

utföras som en abstrakt serie hand-, finger-, under- och överamsrörelser; en 

”böjning” av underarmen mot överarmen som samtidigt lyfts, fingrarna som öppnar 

sig, över- och underarmen som sträcker rakt fram och fingrarna som viker runt 

glaset. Som abstrakt rörelse kan vi fortsätta bryta ner och medvetandegöra allt fler 

delmoment – ett oändligt antal delmoment. Hela uppmärksamheten är då riktad på 

kroppen själv. Merleau-Ponty beskriver hur han kan sätta igång och nyfiket betrakta 

denna märkliga teckenmaskin som upphäver rörelsens förankring i den givna världen: 

                                                
11 Ihde, Experimentell fenomenologi, 44-45.  
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”… den abstrakta rörelsen… lägger ett virtuellt eller mänskligt rum ovanpå det 

fysiska rummet.”12 Inom digital rörelseprogrammering kallas denna styrning av 

ledvinklarnas rotationer direkt kinematik.13 För arbetet med industriroboten använde 

jag direkt kinematik för att beskriva rörelsen,14 på så sätt kunde jag precisera 

samspelet mellan de rotationer i ledvinklarna som skulle forma en organiskt fördröjd 

utveckling av robotarmen.  Fokus var inte robothandens slutposition, utan skapandet 

av en rörelse med organisk mekanik. 

 

Koreografisk komposition innebär ett genererande och processande av rörelse som i 

olika faser och på olika nivåer hanterar delarna och helheten. Det som till en början 

utformats eller brutits ner i delmoment fogas successivt samman i allt större helheter. 

I det koreografiska arbetet med levande dansare växlar jag och dansarna från att 

abstrakt bryta ner och konstruera kroppsdelarnas relativa rörelser till att i nästa stund 

utföra rörelsen som en helhet – en konkret given koreografisk form. Den abstrakta 

analysen är en förutsättning för att kunna precisera artikulationen av detaljer. Vi kan 

inte medvetet hantera alla detaljer på en gång utan måste uppmärksamma en eller ett 

fåtal i taget. När rörelsens alla delmoment förankrats i kroppen har dansaren tillgång 

till den som en automatiserad rörelse som han eller hon kan nå genom att föreställa 

sig rörelsen som en bild.  

 

I de senare faserna i arbetet med levande dansare ligger fokus på att göra den abstrakt 

konstruerade rörelsen till en rörelse som dansaren intuitivt kan greppa konkret. 

Dansaren har sedan tillgång till och kan utföra rörelsen med lika tydlig intention som 

vore den en konkret gest. Den abstrakt konstruerade rörelsen har då blivit en konkret 

rörelse för dansaren. Vi kan träna oss i att greppa om, lyfta och peka på objekt 

                                                
12 Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, 67. 
13 Craig, Introduction to Robotics, 4-5. 
14 Se avsnittet ”Orfeus klagan” i kapitel 2. 
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utanför vår egen kropp men vi kan också betrakta en abstrakt konstruerad intränad 

rörelse som ett objekt och vi kan då greppa den med samma konkreta intention som 

fysiska objekt. Den abstrakta konstruerade rörelsen förvandlas till en konkret rörelse 

när dansarens givna mål, intentionen, är rörelsen själv.  

 

Att koreografiskt konstruera rörelser innebär att forma en ny given värld av för 

dansaren konkret gripbara rörelser. Under repetitionerna automatiseras rörelserna 

genom att dansarna gör dem till konkreta mål i sig som de kan nå genom sin bild av 

rörelsen. Omvänt kan konkreta gester och rörelser abstraheras så att de omvandlas 

till rörelseinstruktioner som vi med kroppen utför likt en maskin. I konkreta rörelser 

är kroppen integrerad med oss själva, i den abstrakta rörelsen är kroppen ett objekt 

för våra rörelseinstruktioner.  

 

Mekanik – fysikens rörelselära 

Isaac Newtons rörelselära beskriver hur fysiska objekt växelverkar och förhåller sig 

till varandra.15 Hans rörelselära tar utgångspunkt i en förståelse av rörelse som säger 

att varje objekt – varje fysisk kropp med rumslig utsträckning – har ett antal mätbara 

egenskaper: läge, hastighet, massa, tröghetsmoment, tyngdpunkt och rotationshastighet. För att 

beskriva växelverkan mellan dessa egenskaper används begrepp som: kraft, momentum, 

acceleration, tryck, densitet, tyngd och energi. Rörelsen beskrivs antingen som en kropps 

mätbara förflyttning genom ett tredimensionellt rum eller dess rotation uttryckt i en 

vinkelförändring. Tiden analyseras och beskrivs som en kontinuerlig upprepning av 

givna intervall. Växelverkan mellan olika krafter visar sig som förändringar i rörelsens 

                                                
15 Young and Freedman, University Physics with Modern Physics, kap. 4-5. Den klassiska mekaniken tar sin 
utgångspunkt i Isaac Newtons rörelselära, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica från år 1687, som 
beskriver fysiska kroppars rörelse. Förfinade beskrivningar har sedan dess tillkommit, men Newtons 
tankar utgör fortfarande grunden för denna teori som begränsar sitt användningsområde till kroppar 
som är större än en atom och hastigheter som underskrider ljusets. Den klassiska mekaniken kan 
härledas både ur relativitetsteorin och kvantmekaniken, där den är ett specialfall. 
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hastighet och riktning. Vid beräkning av rörelse hos sammansatta kroppar beror 

precisionen i analysen på mätbarheten hos alla samverkande parametrar. Vid 

praktiska tillämpningar av teorin måste man därför göra förenklade idealiseringar av 

situationen och göra beräkningarna på statistiska medelvärden.  

 

Kropparna som rör sig är substanser med mätbar vikt och rumslig utsträckning. 

Beräkningarna blir alltmer komplexa när rörelsens hastighet och riktning varierar och 

när kropparnas form och egenskaper förändras under rörelsen. Mekanikens 

användbarhet förutsätter att den rörelse som ska analyseras kan avgränsas, så att 

situationen tillräckligt väl stämmer överens med den förenklade modellen. För att 

beräkna hur en simhoppare faller genom luften kan man till exempel anta att 

kroppen saknar utbredning – att all massa befinner sig i en enda punkt. En annan 

vanlig idealisering är att göra beräkningen på en stel kropp som inte deformeras. En 

sådan förenkling fungerar om man vill titta på hur tyngdkraften får kroppen att 

accelerera, men den fungerar inte om man vill beräkna interaktionen mellan mjukare 

kroppar.  

 

För att som dansare kunna utföra en serie rörelser i halva tempot måste vi veta hur 

den kroppsliga rörelsen påverkas av och samverkar med de fysikaliska 

förutsättningarna. Att halvera tempot innebär en mängd skillnader och inte bara en 

skillnad. I ett långsammare tempo kan vi inte utnyttja impulsmomentet och 

gravitationen på samma sätt som i ursprungstempot. Att halvera tempot i 

robotrörelser eller att spela en film i halva tempot är något helt annat eftersom 

gravitationens acceleration – den som gör att alla kroppar med ökande hastighet dras 

mot jorden – följer med automatiskt och halveras. I den fysiska verkligheten är 

gravitationen konstant oavsett vilket tempo vi rör oss i och vi måste alltså göra en rad 

av justeringar för att kunna utföra rörelsen i halva tempot.  
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När vi förändrar hastigheten i en rörelse, så förändrar vi också den rumsliga 

förflyttningen. Ju större kraft vi lägger in desto längre eller högre kan vi förflytta 

kroppen i en och samma rörelse. Ska den kraftansträngningen synas eller inte? Om 

inte, vad annat måste dansaren i så fall göra för att ge sken av mindre ansträngning än 

vad som krävs, och vad läser publiken det som uttryck för? Eller tvärtom, hur 

uppfattar vi det att en dansare gör en orimligt stor kraftansträngning för att utföra en 

liten rörelse, som om luftmotståndet i rummet vore många gånger större än det 

verkligen är?  

 

Kinematiken är den gren av mekaniken som beskriver kroppars rörelse utan hänsyn till 

de krafter som påverkar eller förorsakat rörelsen.16 Inom kinematiken studeras 

rörelsens hastighet och acceleration – fysiska kroppars varierande positioner i relation 

till tid och andra variabler. Rörelsernas relation till de krafter och vridmoment som 

orsakar dem studeras inom dynamiken. Inom dynamiken används också begreppet 

kinetik som beteckning för vetenskapsgrenar som behandlar rörelse som förändring 

av olika slag. Inom kemi är kinetik den del av den fysikaliska kemin som beskriver 

hur snabbt kemiska reaktioner och andra kemiska processer sker. Vätskors och 

gasers fluida rörelse studeras inom strömningsmekanik. Att fluidisera innebär att 

blanda in fasta partiklar i en vätska eller gas. Man kan då få de fasta partiklarna att 

uppföra sig ungefär som en vätska som strömmar i rör, fyller ut kärl och liknande. 

En fast kropp kan balansera för sig själv medan en fluid flyter ut om det inte finns 

stödjande sidoväggar.  

 

Dynamiken och kinetiken kan användas som koreografisk metod för att skapa olika 

bilder av kroppen och rörelsen. I dansarens fantasi om en kropp som flyter genom 

                                                
16 Craig, Introduction to Robotics, 62.  
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rummet förändras rörelsen, och vi kan digitalt skapa vätskeliknande kroppar som kan 

flyta samman med varandra.17 I arbetet med levande dansare kan kinematiken 

användas som rörelseanalys för att reda ut hur två dansare ska dansa lika, hur de ska 

kunna dansa samma rörelse fast deras kroppar är fysiskt olika och kroppsdelarnas 

inbördes proportioner inte är desamma. Vad som uppfattas som lika beror delvis på 

kinematiken i rörelsen, men likheten visar sig också i intentionen. Likheten inför ögat 

innebär inte nödvändigtvis att de mätbara positionerna och rumsliga förflyttningarna 

är lika. För en dansare med långa armar och ben tar det längre tid för händer och 

fötter att nå slutpunkten än för den som är kort. Den långa dansaren måste därför 

röra sig snabbare för att gestalta samma rytm som den korta.  

 

Att dansa lika innebär alltid också skillnader. Det vi uppfattar som lika kan innebära 

att vinklarna är desamma, att tårna pekar ut samma riktning eller att impulser, 

betoningar, frasering och rytmisering är lika. Rörelsens rumsligt mätbara kinematik 

kan vara olika fast vi uppfattar rörelsen som lika. Alla sträckta armar når inte lika 

högt. Ibland är det höjden, andra gånger armens linje som ska betonas i rörelsen. Vad 

som ska vara lika är inte givet utan specifikt i varje koreografisk situation. I de 

abstrakt konstruerade rörelserna är det ofta den fysikaliska likheten som betonas 

medan det i konkreta rörelser är det som rörelsen når eller åstadkommer som 

accentueras. När vi uppfattar att två dansare utför samma rörelse innebär det inte att 

rörelserna är identiska. Det är den koreografiska situationen som avgör vad i rörelsen 

som ska betonas eller hur den ska se ut.  

 

Det är spännande att följa två personer som rör sig helt lika eftersom likheten inte 

innebär en kopiering. Att två maskiner kan röra sig lika är inte alls lika virtuost utan 

bara just så som maskiner brukar kunna göra. Det är så oerhört mycket mer laddat att 

                                                
17 Se avsnitten ”Koreografik” i kapitel 4 och ”Vita väsen” i kapitel 5. 
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följa två personer som uppmärksamt tar och ger impulser till varandra – som om de 

delade de två kropparna tillsammans. När samma rörelse fortplantar sig genom två 

skilda kroppar synliggörs deras uppmärksamhet på varandra. Den ena kroppens 

rörelse tycks helt förbunden med den andras, som om de var sammankopplade med  

osynliga trådar, och jag får en känsla av att dansarna själva inte vet vem som ger eller 

tar impulserna till rörelsen. Närheten förstärks när beröring sker på avstånd. Den 

upplevda närheten har att göra med det som dansaren kan nå genom sin kropp och 

via sina sinnen. Med blicken och hörseln kan dansare nå varandra och samspela på 

avstånd – ge och ta impulser utan fysisk närhet och kontakt. Ju större rumsligt 

avstånd, desto mer synlig måste kontakten vara för att vi som publik ska uppfatta den 

mellanmänskliga närheten. 

 

Tillvarons dubbelsidighet – kvantitativa och kvalitativa värden 

Mekanikens abstrakta förenklingar och modeller av den materiella världen genererar 

kvantitativa värden som är användbara för att analysera och kontrollera fysiska 

skeenden, men vi kan ur dem inte på något direkt sätt abstrahera kvalitativa värden 

och mening.18 Materiens fysiska utsträckning kan kvantifieras medan kvalitativa 

värden skapas av ett aktivt medvetande. Materiens rumsliga utsträckning och 

förflyttningar kan mätas, men varats varaktighet – tidsaspekten – förutsätter ett 

minne som minns det förflutna och som kan föreställa sig en framtid. Deleuze 

beskriver världen och verkligheten som dubbelsidig,19 där kvalitativa värden uppstår, 

skapas och produceras i ett medvetande. Kvantitativa värden kan beskriva den ena 

halvan, medan den andra halvan kräver en annan sorts analys och beskrivning. 

Kroppen är platsen där medvetande och materia rör vid varandra. Materien och 

medvetandet utgör två halvor i tillvarons dubbelsidighet.  

                                                
18 Gilles Deleuze, Nietzsche och filosofin (Göteborg: Daidalos, 2003), 103.  
19 Deleuze, Bergsonism, 116. 
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De två halvorna och deras beröringspunkter kan inte studeras och härledas med 

utgångspunkt i enbart den ena eller andra sidans teorier. Känslan av droppande 

vatten på huden blir till en outhärdlig smärta, när den upprepas under lång tid. Den 

mätbara beröringen på huden är densamma varje gång men för medvetandet är 

skillnaden total. Den första droppen är inte detsamma som den tusende även om de 

uppvisar samma mätbara data. Det är upprepningen för medvetandet som skapar 

smärtan. Det är bara ett medvetande som kan uppfatta denna upprepning. Utan 

minnet skulle upprepningen inte skapa smärta. Droppen som urholkar en sten skapar 

ingen smärta hos stenen.  

 

Bergson skriver om hur vi tenderar att tänka på ting snarare än rörelse.20 Descartes 

föreställning om en substantiell själ skild från kroppen rämnar, 21 när medvetandet 

studeras som ett intervall, som något tidsligt snarare än något med rumslig 

utsträckning. Medvetandet kan initiera ny rörelse och detta intervall innebär att 

människors rörelse och handlingar inte är förutsägbara.  

 

Tid och rörelse 

Tidens kännetecken är att den passerar. Den tid som redan passerat kallar vi förfluten 

tid medan nuet är det ögonblick som tiden passerar på väg in i dåtiden. När vi talar 

om nuet, det levande nuet, avser vi inte ett matematiskt oändligt kort punktögonblick 

utan en tidsrymd vars varaktighet beror på vad vi uppmärksammar. Det levande nuet 

har en varaktighet – en duration. Konkret rörelse är något annat än den rumsliga 

sträcka som rörelsen tillryggalagt.22 Den tillryggalagda sträckan är något passerat 

medan rörelsen är själva tillryggaläggandet. Rummet kan delas upp i ett oändligt antal 
                                                
20 Bergson, Matter and Memory, 154.  
21 René Descartes, Valda skrifter (Stockholm: Natur och kultur, 1998), 66 och 86. 
22 Deleuze, Cinema 1, 1-11. 
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sektioner, men rörelsen kan inte delas upp utan att kvalitativt förändras och bli till 

något annat. Det går inte att återskapa rörelse som positioner i ett rum vid vissa 

ögonblick i tiden. Vi kan bara åstadkomma detta återskapande genom att lägga till en 

abstrakt idé om en succession mellan positionerna och ögonblicken – idén om en 

mekanisk, homogen, universell tid som kopierar rummet och som är identisk för alla 

rörelser. En sådan beskrivning kan aldrig vara rörelse eftersom vi alltid mellan dessa 

positioner, hur tätt vi än lägger dem, måste föreställa oss rörelsen. Fysisk rörelse 

består inte av en serie ögonblick av stillhet, men det är bara så vi kan fånga och tala 

om den. Den mekaniska beskrivningen är en abstraktion som inte rymmer rörelsen.  

 

För att begripa och beskriva rörelsen måste vi samtidigt också greppa tiden. I Varat 

och tiden frågar sig Martin Heidegger vad tiden är och hur den blir tillgänglig och 

slutligen tvingas han konstatera att tiden är det som klockor räknar.23 Medvetandet 

måste klippa ut och isolera delar och delmoment. Vi kan inte vara medvetna om allt 

på en och samma gång. Vi måste abstrahera och isolera till ett fåtal delar och 

samband för att bryta in och hantera en situation. Jag kan bara agera i ett avgränsat 

system. Jag kan inte hantera allt i helheten. Jag kan inte koreografera alla de 

förändringar som samtidigt sker i kroppen och i rummet. Vi kan inte fånga eller 

komma åt tid och rörelse på något annat sätt än som en serie ögonblicksbilder eller 

positioner i rummet som kroppen passerat. Minnet fångar och bevarar verkligheten 

som serier av ögonblick som passerat förbi i varseblivningen.24  

 

I Kronofobi  skriver litteraturfilosofen Martin Hägglund om tid och ändlighet med 

utgångspunkt i texter och poesi som på olika sätt rör sig kring ett åtrått tillstånd av ett 

existentiellt uppgående i ett oändligt nu.25 Detta i evighet utsträckta nu-ögonblick av 

                                                
23 Martin Heidegger, Varat och Tiden, del 2. (Göteborg: Daidalos, 1992), §81. 
24 Deleuze, Cinema 1, 2.  
25 Hägglund, Kronofobi, 153. 
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absolut stillhet visar sig i hans resonemang vara detsamma som ingenting – ett icke-

vara. Det som är, det är också tidsligt. Utan tid inget minne, ingen kontinuitet, ingen 

individ, inget vara. Att vara är att vara i en ändlig tid. Det ligger en (om)sorg i det att 

vi hela tiden måste välja och därmed välja bort. Det är den begränsade tiden, 

ändligheten, som gör våra val meningsfulla. 

 

Minne och rörelse 

Henri Bergson urskiljer två olika sorters minne. Det ena minnet beskriver han som 

kroppens inlärda automatik – de rörelsemönster som slipats fram genom träning och 

som vi omedelbart kan utföra utan att i stunden medvetet behöva koordinera alla 

detaljer. Det andra minnet är minnet av unika händelser – hågkomsten av tidigare 

perceptioner, affekter och handlingar. Till exempel kan vi minnas alla de gånger vi 

tränat och slipat in det automatiserade rörelsemönstret. Detta andra sorts minne 

sätter sig inte i kroppen som en automatik utan används för att känna igen och skilja 

den ena situationen från den andra. Minnet av varje tillfälle är av en annan sort än det 

minne som aktiveras när vi ska upprepa och utföra en inlärd automatik. Det är 

skillnaden som gör att vi minns ”raden av olika ögonblick”.  

 

Det förflutna är maktlöst medan nuet är aktivt. Det är nuet som aktiverar minnet. 

Det är nuet som intresserar. Viljan och förmågan att agera väcker de minnen som vi i 

den aktuella situationen har användning för. Minnena gör sig inte själva påminda. 

”Rena” virtuella minnen aktualiserar inte sig själva. Det förflutna måste låna något 

från nuet för att göra sig påmint. Det virtuella minnet är omedvetet, och det kan bara 

aktualiseras genom perceptionen i nuet. Vi använder inte alla sinnesintryck i 

perceptionen. Kroppens nervsystem är ett instrument som kan välja att reagera 
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omedelbart eller att låta intrycket vistas i medvetandeintervallet innan reaktionen 

utageras.26  

 

Fysiologen Sten Grillner och neurofysiologen Peter Wallén beskriver hur nedärvda 

grundläggande rörelser som gångrörelsen, som är av mer automatiserad natur, kan 

styras och anpassas med vilja.27 Det som är speciellt för människans rörelse är 

finmotoriken, vår förmåga att med alltmer detaljerad precision styra muskler i till 

exempel händer och stämband. Styrsignalerna till musklerna anpassas till den 

”biomekaniska” verkligheten på så sätt att positionsavkännare i höftleden och 

återkopplingen från andra sinnesorgan hela tiden påverkar koordinationen av 

kroppsdelarna i balanserandet av kroppen. Samordningen av automatiserade rörelser 

utgörs av ett kontrollsystem med fyra huvudkomponenter: ett delsystem för urval av 

aktuellt beteende (till exempel gångrörelse), ett annat för att starta rörelsen, ett 

nätverk av nervceller för att styra gångrörelsen, och ett inflöde av signaler från 

sinnesorganen, som verkar på ryggmärgsnivå men även ger signaler till högre centra i 

hjärnstammen och lillhjärnan, vilka bidrar till att ytterligare finslipa rörelsen.  

 

I dansarens instuderings- och repetitionsarbete med koreografiska verk måste 

ständigt nya rörelsemönster förankras i kroppen. Dansaren slipar rörelsernas 

koordination tills de sitter i ”ryggmärgen” – eller snarare i lillhjärnan. När 

grovmotoriken sitter kan uppmärksamheten flyttas till att avstämma de finmotoriska 

detaljerna – och hitta den rätta stämningen i rörelsen. I repetitionsarbetet kan 

dansare, koreograf och repetitör zooma in på det finstilta i att till exempel precisera 

var impulsen till varje rörelse startar och hur rörelserna sedan förflyttar sig genom 

kroppen – eller hur kroppen förflyttar sig genom rummet. Rörelsens impuls är en 

                                                
26 Bergson, Matter and Memory, 226-227. 
27 Grillner och Wallén, ”Nätverk av nervceller”, 147–160. 



 

 47 

kombination av dansarens föreställning om rörelsens ursprung och den plats i 

kroppen som sätter igång den konkreta rörelsen – en muskelaktivitet eller ett släpp 

som gör att kroppen ger sig iväg. 

 

Perception och rörelse 

Enligt Bergson sker perceptionen inte i hjärnan utan i den kroppsliga kontakten med 

det som percipieras i en omvärld. Vi ser trädet där det står28 – inte i hjärnan. Det ljus 

som trädet reflekterar aktiverar näthinnan så att vi när vi står inför trädet ser det 

framför oss. Minnet av trädet är inte ett fotografi som ligger lagrat i hjärnan utan 

minnet av en förändring på näthinnan som aktiverar hjärnan. Perceptionen av trädet 

aktiverar då samma områden i hjärnan som när vi tidigare gånger sett ett träd. 

Genom en omedelbar förflyttning aktiveras minnet av tidigare träderfarenheter, så att 

vi känner igen trädet som träd. Minnet känner igen aktiveringsmönstret i hjärnan. 

Förflyttningen är inte en förflyttning bakåt i tiden utan en omedelbar rörelse som 

direkt fogar samman perceptionens rörelse med det aktualiserade minnets rörelse.  

 

Bergson skriver att vi tänker och agerar med mentala bilder – en sorts minnesrörelser 

snarare än substantiella representationer som ligger lagrade i hjärnan som i ett arkiv. 

Den mentala bilden omformas i varje ny perception och Deleuze beskriver 

förflyttningen som en translation och den omformande rörelsen som en rotation. 

Bergson skiljer också mellan perceptioner, som innebär en rörelse som kommer från 

kontakten med omvärlden, och affektioner som är rörelser som kommer inifrån den 

egna kroppen.29 Bilderna befinner sig inte i hjärnan, det är hjärnan som befinner sig i 

bilderna. Hjärnan är en ”bild” bland andra bilder.30 Bilden av hjärnan – begreppet 

hjärnan – förändras med tiden liksom andra bilder och begrepp. När världen och 
                                                
28 Deleuze, Bergsonism, 25.  
29 Bergson, Memory and Matter, 311. 
30 Deleuze, Bergsonism, 24. 
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bilden av världen förändras, skapas nya begrepp och de gamla omformas. I 

användningen och utvecklingen av digital teknologi skapas nya kroppsbilder, 

rörelsebilder, tids- och rumsbilder som kan bli till koreografiska begrepp och verktyg 

att arbeta och tänka med.31  

 

Perceptionen rymmer en intention och vi söker oss till det i omvärlden som 

intresserar. Viljan att handla, agera, ingripa och svara på skeenden i omvärlden får 

perceptionen att aktivera minnen som vi i den aktuella situationen kan dra nytta av. 

Kroppen är platsen för möten och överföringar där mottagna impulser resulterar i 

utförandet av rörelse,32 medan hjärnan är ett instrument för handling.33 Hjärnan gör 

relationen mellan den rörelse vi mottar och den som vi utför mer invecklad än de 

mer omedelbara automatiserade reaktionerna.34 Perceptionen placerar oss omedelbart 

i materien medan minnet i samma stund placerar oss i medvetandet. Erfarandet 

innebär en blandning av perception och minne. Medvetandeintervallet innebär en 

intelligens som gör att en mångfald reaktioner är möjliga.  

 

Vi tar inte passivt emot data från omvärlden utan värderar och väljer ut det som 

väcker intresse och förbereder oss för handling. Perceptionen är inte ett objekt plus 

något utan ett objekt minus allt det som inte intresserar oss.35 Alla 

sinnesförnimmelser är inte likvärdiga för medvetandet. Kroppen riktar in sig, ögonen 

ställer in skärpan och lyssnandet väljer ut de ljud som vi har användning för. Viljan 

och perceptionens aktivering av minnet gör att vi uppmärksammar och minns 

somligt medan annat drar sig tillbaka och bildar bakgrund.  

 

                                                
31 Jämför Nordenstam, Exemplets makt, 61. 
32 Bergson, Memory and Matter, 227. 
33 Ibid., 83. 
34 Deleuze, Bergsonism, 24. 
35 Ibid., 25. 
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Ögat, rörelsen och den visuella hjärnan 

Vi ser inte enbart det som i stunden syns för ögat. I perceptionen aktiveras minnen 

av tidigare erfarenheter som blandas samman med synintrycket, så att de tillsammans 

formar det vi ser. Neurobiologen Semir Zekis beskrivningar av seendet 

överensstämmer med Bergsons när han säger att de färger vi ser, ser vi genom våra 

”färgminnes-glasögon”.36 Seendet är en aktiv process och vi kan inte skilja seendet 

från förståelsen.37 De områden i hjärnan som hanterar förståelsen av synintryck kallar 

Zeki för den visuella hjärnan. Han beskriver också hur hjärnans sätt att hantera det 

som ögat uppfattar överensstämmer med de visuella konstarternas modulerande av 

olika visuella aspekter: till exempel hur rörlig, kinetisk, konst aktiverar andra områden 

och system i hjärnan än färger, abstrakta mönster eller porträtt av ansikten.38 Det är 

först de senaste årtiondena som neurobiologin börjat veta mer i detalj om aktiviteter i 

den visuella hjärnan, 39 och Zeki beskriver konstnärerna som ”neurobiologer” när han 

i konsten ser att de sedan länge vetat sådant som först nu kan bekräftas inom 

neurobiologin.  

 

Det är skillnaden och förändringen i sinnesintrycket som registreras av näthinnan och 

aktiverar hjärnan.40 Ögats anatomi, som ljusförtätande kammare, kan liknas vid en 

kamera. Näthinnan kan däremot inte liknas vid en kameras filmrulle som kan fånga 

och spara en rad ögonblicksfotografier. Näthinnan är aktiv och reagerar på 

förändring vilket i sin tur aktiverar hjärnan.41 Rörelser inom synfältet – som objekts 

förflyttning och formförändring – medför en förändring av de ljusmönster som når 

ögat. Om vi kunde hålla huvudet och ögonen helt stilla, så att exakt samma celler på 

                                                
36 Zeki, Inner Vision, 199. 
37 Ibid., 6 och 19-20. 
38 Ibid., 205. 
39 Ibid., 202. 
40 Johansson, ”Perception of Motion and Changing of Form”, 135.  
41 Zeki, Inner Vision, 14. 
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näthinnan aktiverades mer än några sekunder, så skulle det för hjärnan bli detsamma 

som att inte se någonting. Men huvudets och ögonens små rörelser förändrar hela 

tiden synintrycket. Uppfattandet av ett stabilt rum beror inte på att synintrycket på 

näthinnan är konstant. Rummets stillhet och stabilitet skapas när vi lägger samman 

synförnimmelsen med våra egna rörelser, balansen och de andra 

sinnesförnimmelserna. Det är kroppens, ögats och örats rörelser som tillsammans 

med sinnesförnimmelserna orienterar oss i omvärlden.  

 

Olika sinnen aktiverar olika områden i hjärnan. Varje sinne kan i sin tur urskilja och 

registrera aspekter som stimulerar specifika områden. Den visuella hjärnans områden 

skiljer mellan form, färg och rörelse, medan andra områden urskiljer olika aspekter i 

ljud, dofter, smaker och haptiska förnimmelser. Horisontella rörelser aktiverar andra 

hjärnceller än de som aktiveras av vertikala rörelser. Ytterligare andra områden 

aktiveras för att sätta samman och hantera informationen.  

 

Bilden av rörelsen och den sensoriska återkopplingen  

Deleuze beskriver hur vi, när vi lär oss simma, upprepar simtaget, men simmandet 

innebär inte en upprepning av en identisk rörelse.42 Det är inte samma simtag vi tar i 

vattnet som när vi tränade på land. För att kunna simma måste vi träna simtagen i 

samspel med vattnet. Att kunna simma är inte detsamma som att kunna utföra sim-

tagen, så som vi först lärt oss dem på land. För att kunna simma måste vi öva oss i att 

samspela med vattnets rörelser så att vi kan variera, avpassa och relatera varje simtag 

till den aktuella situationen. Känslan för hur vattnets rörelser påverkar sim-mandet 

tränar vi genom att lägga raden av simerfarenheter på minnet. Att kunna simma 

kräver en förmåga att uppmärksamma skillnaden – att kunna variera rörelsemönstret. 

                                                
42 Gilles Deleuze, Difference and Repetition (London: Continuum, 2004), 25. 
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Kunniga lärare säger inte ”gör som jag”, utan ”gör med mig”.43 De har en förmåga att 

sända ut tecken som kan utvecklas och användas i en mångfald situationer i stället för 

att ge rörelseinstruktioner som vi ska försöka återskapa. Lärandet sker i relationen 

mellan tecken och återkoppling – mellan bilden av simtaget och återkopplingen från 

vattnet som gör att rörelsen hela tiden varieras. 

 

Vem som helst ser när en dansare tappar balansen i en snurr. Det är en sak att se det 

och annan att veta vad det innebär att justera kroppsdelarnas inbördes koordination 

så att den egna kroppen balanserar när vi snurrar. Det är en sak att se och kunna säga 

det, en annan att veta vad det innebär att balansera – i just den rörelsen – i just min 

kropp. Som dansare är vi inte hjälpta av generella teorier om balans. Det duger inte 

med uppmaningar som ”om du placerar alla kroppsdelar i lodlinje när du snurrar så 

tappar du inte balansen”. Dansare som tappar balansen gör inte ett och samma fel. 

Balans är en komplex samverkan mellan motorik och sensorik där varje dansare 

måste hantera rörelsen i just sin kropp – sin specifika fysionomi och fysikalitet.  

 

För att inte tappa balansen måste dansaren utveckla finmotoriska reflexer och en 

intuitiv känsla för koordinationen av kroppens alla delar. Vi kan i en piruett inte ta 

fart med foten, dra in armarna, rotera i balans på ett ben och samtidigt analytiskt 

räkna ut hur de olika kroppsdelarnas tyngdpunkter ska placeras i relation till 

varandra. Den intuitiva känslan kräver år av daglig träning för att – i den egna 

kroppen – veta hur det ska gå till.  

 

Att känna igen objekt och mänsklig rörelse 

Zeki beskriver hur vi för att få kunskap om den yttre världens intresserar oss för det 

som är konstant och karakteristiskt. Karaktärsdragen möjliggör en kategorisering i 
                                                
43 Ibid., 26.  
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objekt och fenomen.44 Genom erfarenhet skapas uppfattandet av en någorlunda 

stabil och kontinuerlig värld. Men eftersom världen och vår relation till den är i 

förändring skapas ständigt nya objekt, fenomen, begrepp och kategorier. 

 

För att visuellt känna igen och uppfatta något som ett träd måste vi ha sett träd 

många gånger. Lövens gröna färg är inte varje gång densamma. I olika ljus är färgen 

annorlunda. Det är trädets mönster vi känner igen snarare än absoluta sinnesdata. 

Formen, färgen och rörelsens samspel med omgivningen gör att vi känner igen 

trädets mönster av relationer snarare än komponenternas mätvärden. I skymning eller 

månsken känner vi igen samma träd som vi tidigare såg i fullt dagsljus.  

 

När vi lärt oss ett språk kan vi förstå också den som talar med en röst vi aldrig 

tidigare hört eller den som bryter på ett annat språk. Att höra och att förstå innebär 

att vi kan skilja orden från rösten så att vi hör det som sägs och inte endast ljuden. 

Rösten och betoningarna färgar det som sägs på sätt som vi också kan lära oss att 

uppfatta. Till en början kan brytningen försvåra vår förståelse, men när vi knäckt 

koden för hur just det språket omformar svenskan kan vi sen förstå andra som bryter 

enligt samma mönster. Brytningen, det som först uppfattades som den avgörande 

skillnaden, hamnar i bakgrunden och jag kan i stället koncentrera mig på det som 

sägs och hur det sägs. Det är inte minnet av absoluta ljud som utgör 

språkförståelsen.45 Dansarens betoningar och artikulation av de koreograferade 

rörelsemönstret liksom den fysiska kroppen färgar gesterna och rörelser på ett sätt 

som liknar det rösten gör med det vi säger. Kroppens röst syns i det personliga sättet 

att röra sig. Vi kan känna igen samma rörelse när den framförs av olika dansare. När 

rörelsen är lika framträder dansaren genom sin specifika kropps röst. 

                                                
44 Zeki, Inner Vision, 5. 
45 Bergson, Memory and Matter, 135. 
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Vilka mönster är det som gör att vi uppfattar en rörelse som mänsklig och vilka 

strukturer är det som gör att vi ser den som dans? Gunnar Johanssons 

perceptionsforskning har visat att det räcker med att kroppen representeras av tio 

punkter för att vi ska kunna uppfatta mänsklig rörelse och skilja den från mekanisk 

rörelse.46 För att känna igen gångrörelsen räcker det med fem punkter som strategiskt 

placerats ut på höfter, fötter och ben. Vårt visuella sinne känner igen samspelet 

mellan fotens och knäts pendlande rörelser och deras relation till höftens mer 

rätlinjiga förflyttning.   

 

Johanssons forskning skiljer mellan två sorters rörelse: förändring av form och 

rumsliga förflyttningar.47 Genom att sätta samman dessa två förmågor kan vi känna 

tredimensionell rörelse även om vi bara ser den tvådimensionellt. Storleks-

förändringen förstår vi som att objektet närmar eller fjärmar sig. I experiment där 

syninformationen är mycket reducerad kan det vara svårt att i mörker se skillnad på 

om en lysande prick närmar sig, eller om den bara gradvis blir större men befinner sig 

på samma avstånd. Att se och förstå en rörelse innebär att sätta samman en mängd 

sinnesförnimmelser med tidigare erfarenheter. I arbetet med att på en datorskärm 

skapa tvådimensionella simuleringar av tredimensionella världar, är denna kunskap 

viktig för att kunna utnyttja olika parametrar i visualiseringsprogrammen. Kunskapen 

kan också användas för att skapa mångtydiga bilder där betraktaren genom en 

aspektväxling kan skifta mellan att se en två- eller tredimensionell kropp eller rörelse. 

 

 

 
                                                
46 Johansson, ”Visual Perception of Biological Motion and a Model for its Analysis”, 185-207. 
47 Johansson, ”Rigidity, Stability, and Motion in Perceptual Space”, 123-133. 
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Att förstå intentioner och emotioner i andra kroppars rörelse  

I boken Mirrors in the Brain beskriver neurofysiologen Giaccomo Rizzolatti och 

vetenskapsfilosofen Corrado Sinigaglia hur så kallade spegelneuroner i hjärnan gör 

det möjligt att förstå intentionen i andra människors och djurs rörelser.48 Speglingen 

ligger i att samma neuroner aktiveras när vi ser en handling som när vi själva utför 

den. Detta innebär en omedelbar förståelse av den andres rörelse utan att det ögonen 

ser behöver vidareföras till en annan del av hjärnan för att där mer associativt 

förstås.49 Förståelsen sker omedelbart i seendet, genom spegelneuronernas aktivitet i 

kroppen utan att vi behöver utföra rörelsen själv. De undersökningar som gjorts 

skiljer mellan tre olika sorters rörelseakter, i betydelsen objektrelaterade handlingar 

som innebär en koordination mellan öga, hand och objekt: att gripa, att ta isär och att 

flytta saker. Varje rörelseakt skulle kunna delas upp i en abstrakt serie delmoment, 

men för förståelsen innebär handlingen en rörelse – en aktionsmelodi.  

 

Den som tar ett äpple för att äta det, sträcker inte först fram handen, för att sedan 

gripa om det och därefter gapa. Munnen börjar öppna sig och handen gör sig beredd 

redan innan den nått fram till äpplet. Hela rörelseakten sätts igång direkt, och den 

som ser rörelsen uppfattar intentionen – att äta äpplet – redan från början. Om vi 

bara ska flytta äpplet syns det till exempel genom att munnen inte involveras. Till 

skillnad från människor aktiveras apornas spegelneuroner inte av mimade rörelser. 

Om det inte finns något äpple förstår apan inte handlingen och tappar intresset. 

Människor däremot kan förstå både konkreta, mimade och abstrakta rörelser. 

Förståelsen av objektrelaterade rörelser och handlingar är något som människor och 

apor tränar sig till genom erfarenhet; det är spegelneuronerna och deras förmåga att 

lära som finns nedärvd. Kategoriseringen av objekt relaterar i Rizzolattis och 

                                                
48 Rizzolatti och Sinigaglia, Mirrors in the Brain, 79-114. 
49 Ibid., 97. 
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Sinigaglias beskrivning till vad vi kan göra med dem, och jag känner igen 

resonemanget från Bergsons skildring av den handlingsinriktade perceptionen. 

Skador på hjärnan kan få till följd att förmågan att förstå intentionen i sådana 

handlingar eller att utföra dem inte fungerar.  

 

Andra spegelneuroner har en förmåga att känna igen känslan i rörelsen så att jag, när 

jag ser andra människors eller djurs emotionella rörelse, kan dela känslan i min egen 

kropp; om det sedan leder till empati eller inte är en annan fråga. Det som brukar 

beskrivas som kinestetisk empati förutsätter spegelneuronernas aktivitet, men 

involverar också en empatisk aktivitet, som inte är självklar bara för att vi förstått 

känslan. När rörelsen vi ser påminner om något vi känt i vår egen kropp kan vi 

beröras av en annan kropps rörelse som vore den vår egen. Det är erfarenheten i den 

egna kroppen som utvecklar förmågan att läsa andra kroppars rörelse. I kroppens sätt 

att röra sig ser jag tecken på avsmak, njutning, rädsla, sorg och andra emotioner som 

jag direkt känner igen i min egen kropp. Emotionernas kropps- och ansiktsuttryck 

ackompanjeras ofta av inre kroppsliga effekter som till exempel ökande hjärtpuls och 

andning, pupiller som vidgas, kräkreflexer, skakningar och andra liknande 

sensationer.50 Kunskapen om hur intentioner och emotioner tar form i rörelse och 

andra kroppsliga effekter kan jag använda för att besjäla mekatroniska och digitala 

dansares kroppar och i arbetet med levande dansare kan vi göra dessa 

rörelsekvaliteter till medvetna bilder som laddar och intensifierar rörelsen på olika 

sätt. 

 

Den kinestetiska empatin aktiveras inte enbart visuellt. Vi kan också höra och känna 

igen sorg, förälskelse och oro i en röst eller i ljudet av ett instrument som spelar. I 

musiken kan vi höra musikerns gester och rörelser. För att vi ska känna igen 

                                                
50 Ibid., 180. 
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intentionen eller emotionen behöver varken kroppen eller rösten vara en människas. 

I industrirobotens rörelse känner vi igen sorgen. I den hackande uppspelningen av en 

röst i kortare eller längre loopade fragment kan vi höra den vibrerande ivern, den 

darrande oron, det hulkande skrattet eller den skakande rädslan. I kroppen som ger 

efter för tyngdkraften känner vi igen en uppgivenhet som samtidigt är både fysisk 

och mental, och när kroppen reser sig känner vi igen den inre kraften som förmår 

aktivera kroppen och rikta sig ut i världen.  

 

Det ligger något tragiskt i att upprepa en rörelse, att mekaniskt repetera samma 

rörelsemönster, om och om igen, som jag kan känna igen både fysiskt och mentalt. 

Deleuze beskriver hur både fysiska och mentala rörelsemönster blir till 

automatiserade vanor som vi upprepar. Det är både tragiskt och komiskt att likna en 

robot. I koreograferandet av andra slags kroppar än de som vanligen dansar, visar sig 

aspekter som vanan osynliggjort.  

 

När vaneseendet rubbas  

När sammansättningen inte stämmer och bryter mot tidigare erfarenheter, när 

komponenter och aspekter organiserats på ett sätt som bryter mot vanan och 

erfarenheten, stimuleras hjärnans problemlösningsområde i pannloben. Zeki 

beskriver hur till exempel René Matisses Carte Blanche trotsar förnuftet när den scen 

vi ser inte stämmer med perceptionen; när ryttarinnan på bilden rider mellan träden 

tycks de samtidigt befinna sig både framför och bakom bakgrunden.51 Det är en 

fantasiakt som fascinerar hjärnan, när den försöker begripa en scen som går emot all 

erfarenhet. Det går inte att hitta någon lösning som skulle kunna stämma med en 

verklighet. Som tvådimensionell bild är målningen möjlig, men som scen ur en 

tredimensionell verklighet är den det inte.  
                                                
51 Zeki, Inner Vision, 46. 
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För att synliggöra vanan kan en användbar metod vara att bryta mot den. Synvillor 

fascinerar och det är spännande att låta sig själv luras av något som jag vet inte 

stämmer men som jag ändå ser om och om igen. För att åstadkomma brottet måste 

vi veta något om hur det brukar vara. Genom att bryta ner kroppar och rörelse i 

delmoment och komponenter blir det möjligt att omorganisera och sätta samman 

dem på sätt som stimulerar perceptionen. Det onaturliga och konstlade kan vi 

åstadkomma genom att medvetet eller slumpmässigt kombinera komponenterna på 

nya sätt. Som koreograf är jag intresserad av det konstlade – att konstla. Det 

konstlade kan ligga i sättet att foga samman kroppsdelarnas rörelse, men det kan 

också vara sammansättningen av kropp, rörelse och rum som är konstlad.  

 

Kamerans bild av rörelse  

Fotografen Eadweard Muybridge utvecklade en kamerateknik som med mycket korta 

intervall kunde fotografera djur och människor i rörelse. I en serie stillbilder lyckas 

han fånga och visa ögonblick i rörelsen på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. 

Tvister om huruvida hästar i galopp alltid har minst en hov i marken, kunde man nu 

lösa genom att i bild fånga och visa det ögonblick där alla fyra hovarna är i luften. I 

stället för att som Muybridge visa rörelsen som en serie stillbilder, utvecklade 

Etienne-Jules Marey en teknik för att lägga samman många foton i en bild som visar 

kroppens alla former och positioner genom rörelsen.52 Alla de rörelsemoment som 

kameran fångat syns då i en och samma bild. Andra gånger klädde han människor i 

svart heltrikå och fäste lysande vita snören utmed deras kroppsdelar. När han sedan i 

snabb följd fotograferade kropparna, som rörde sig mot en svart bakgrund, kunde 

han fånga de vita linjernas förflyttningar utan att den mänskliga kroppen syntes.53 

                                                
52 Frizot, Etienne-Jules Marey Chronophotographe, 128-147. 
53 Ibid., 149-161. 
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Med denna kamerateknik studerade han också delmomenten i flygande fåglars 

vingrörelser och byggde serier av skulpturer som visade det som han med sin kamera 

lyckats fånga.54 Mareys teknik för studier av biomekanisk rörelse har sedan utvecklas 

vidare i Gunnar Johanssons studier av vår förmåga att i några få punkters rörelse 

känna igen biologisk rörelse55 och i de rörelseinmätningstekniker som idag används 

för att digitalt fånga och simulera männniskors och djurs rörelse i dataspel och film. 

 

Ur Muybridges och Mareys fotografiska experiment utvecklades också filmtekniken, 

där projektorn spelar upp raden av ögonblicksbilder i så snabb följd att hjärnan läser 

in rörelsen mellan bilderna. När vi själva rör oss betonar vi vissa moment och gör 

dem till en mental bild för rörelsen. För att greppa om ett glas eller hoppa högt måste 

vi göra oss en bild av vissa moment i rörelsen. Kameran gör inga sådana betoningar 

utan gör alla delmoment likvärdiga  –  15, 25 eller 50 bilder per sekund. Sättet att dela 

upp rörelsen i likvärdiga form- och positionsförändringar ligger också till grund för 

3D-visualiseringar av rörelse och dataanimerad film. 

 

Filmkonstens tekniska apparater – kameran och projektorn – fångar och spelar upp 

serien av ögonblicksbilder med ett tidsintervall som alltid är lika långt och ger oss på 

så sätt en falsk rörelse. Men projektorns återskapande av rörelsen gör det som den 

naturliga perceptionen redan gör. I perceptionen fångar vi bilder av den passerande 

verkligheten, bilder som ”kunskapsapparaten” fogar samman. Deleuze beskriver 

därför Bergsons hållning som skild från den samtida fenomenologin, som menade att 

filmen bröt mot den naturliga perceptionen. Deleuzes intresse för filmkonsten ligger 

i de nya begrepp som framträder och skapas när kameror, redigerings- och 

projektionsteknologi gör det möjligt att fånga, sätta samman och visa rörelse ur olika 

                                                
54 Ibid., 103-114. 
55 Johansson, ”Rigidity, Stability, and Motion in Perceptual Space”.  Se avsnittet ovan ”Att känna igen 
objekt och mänsklig rörelse”. 
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perspektiv och på nya sätt. Under 1900-talet utvecklade och använde 

filmkonstnärerna den rörliga kameran och klipptekniker för att frigöra perspektivet 

och skifta mellan olika synvinklar.  

 

Rörelse som fysisk realitet i en  yttre värld och bilden som psykisk realitet i  

medvetandet kan inte längre ställas som motpoler. Med begreppen l´image-movement 

och l´image-temps visar Deleuze hur filmkonstnärer liksom konstnärer inom olika 

områden tänker med rörelsebilder och tidsbilder i stället för med begrepp. 56 Deleuze 

beskriver filmkonstens förändring genom 1900-talet som en övergång från 

rörelsebild till tidsbild. Rörelsebilden konstituerar tiden i sin empiriska form, som ett 

successivt nu i relation till ett före och ett efter. Han beskriver helheten som en 

illusion som efterkrigstidens insikt om mångfalden av möjliga synsätt och perspektiv 

raserade. Från ett redovisande av fysiskt verkliga händelseförlopp utvecklades filmen 

till ett berättande som i stället uppstod i sammansättningen av ljud och bild. 

Inspelningen var nu inte längre en redovisning av en enhetlig verklighet. Filmens 

berättelse och verklighet skapas i stället som en fusion – ett montage av delar – 

istället för som redovisningen av en avfilmad helhet. Världen är en, men den är inte 

längre hel. Vi lever i en fragmenterad värld.  

 

Deleuzes filmböcker läser jag som en uppmaning att använda konst och teknologi 

för att skapa nya begrepp som synliggör och undersöker en ständigt föränderlig 

värld. Teknologin gör det möjligt att hantera kropp, tid och rörelse som separata 

komponenter som kan fogas samman, och jag tänker att jag som dansare och 

koreograf förutom rörelsebilder och tidsbilder också tänker med kroppsbilder och 

rumsbilder, att jag genom att separera dem från varandra kan bryta den 

                                                
56 Deleuze, Cinema 1, Preface to the French edition. 
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sensomotoriska integrationen för att åstadkomma andra kopplingar än de som 

kroppen vant sig vid.  

 

Med teknologi och kinestetisk fantasi kan kroppar och rörelser med helt olika 

ursprung sättas samman och koordineras på sätt som tidigare inte varit möjliga. 

Genom mekanikens rörelseanalys kan vi laborera med rörelsens rumsliga och tidsliga 

aspekter som separata element. Inspelad rörelse från en fysisk kropp kan överföras 

och framföras av en helt annan kropp. Programmerad rörelse kan utföras av robotar, 

maskiner och immateriella kroppar på en datorskärm. Genom teknologin kan vi 

bryta ner kroppen och rörelsen i delar och omkonstruera den. Den traditionella 

fenomenologins sensomotoriska integration är bruten när vi kan hantera 

kroppsdelarna, rummet och tiden som skilda komponenter.  

 

Att digitalt skapa fysiskt trovärdig rörelse 

För att digitalt generera fysisk rörelse kan vi välja mellan – eller kombinera – flera 

teorier om rörelse. De datorprogram som används för att styra robotar och för att 

animera mänskliga eller andra levande varelser i film och dataspel, tar ofta 

utgångspunkt i en beskrivning av rörelsens kinematik. För att med kinematik beskriva 

en fysiskt trovärdig rörelse måste de dynamiska krafternas påverkan simuleras. De 

varierande krafterna visar sig i hur kropparnas och kroppsdelarnas hastighet ökar och 

minskar i olika skeenden. Till exempel accelererar kroppen nedåt som en konsekvens 

av tyngdkraften. Hos en fallande fjäder måste också luftmotståndets bärande kraft 

simuleras. I en horisontell knuff sätts kroppen i rörelsen med hög utgångshastighet, 

för att sedan successivt avstanna – som om friktionen bromsat den. Hos en dansande 

mänsklig kropp samspelar ett stort antal kroppsdelar med både yttre och inre krafter. 

Koordinationen av kroppsdelarnas hastigheter varierar hela tiden, för att sätta igång, 
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bromsa in, rytmisera och frasera  rörelseschemat i relation till andra kroppar och 

rum.  

 

Kroppens fysiska rörelse innebär hos de flesta människor en samordning av över 200 

leder och 400 skelettmuskler. Genom medveten och omedveten träning formar varje 

människa sin egen kropps rörelseförmåga och den egna kroppens röst. Den 

mänskliga kroppen genomgår genetiska, biologiska och kemiska processer som 

ständigt förändrar och rubbar de fysiskt mätbara värdena. Dessa processer kan jag 

inte koreografera på samma sätt som kroppsdelarnas och kropparnas relativa rörelse. 

Det koreografiska intresset för kroppars biologiska förändringsprocesser visar sig i 

valet av dansare och det material som de automatiserade dansarnas kroppar 

konstruerats av. Icke levande kroppars åldrande kan jag låta visa sig som rost och ärg, 

i leder som kärvar och glappar, i motorer som skevar och i hur kroppen blir allt 

svårare att hålla upprätt. Industrirobotar är mer robusta, hållbara och förutsägbara – 

och åldras därför inte heller på ett för mig lika intressant sätt.  

 

I programmeringen av industrirobotars rörelse används så kallad inverterad kinematik 

för att styra armen så att till exempel mejseln når fram till den skruv som skall 

skruvas in.57 Inverterad kinematik innebär att den som programmerar roboten 

definierar de platser i rummet som verktyget längst ut på armen ska nå – den 

rumsliga positionen. Rörelseanalysen tar utgångspunkt i ett rum som beskrivs i form 

av ett tredimensionellt koordinatsystem. Den som programmerar roboten skriver in 

de rumsliga koordinaterna för skruvens rörelser. Den rörelse som robotarmen utför 

på väg till skruven räknas ut automatiskt av programmet, utan att programmeraren 

behöver beskriva de vinklar mellan robotarmens delar som åstadkommer den 

önskade position. 

                                                
57 Craig, Introduction to Robotics, 6–7 och 101–128.  
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I arbetet med teknologi tvingas jag förhålla mig till kroppar och rörelse på distans 

med ett mer abstrakt analytiskt förhållningssätt. Jag kan då inte växla till 

inifrånperspektivet för att mer intuitivt generera rörelse. Maskinerna kan inte 

producera rörelse utifrån en mental bild av rörelsen; de måste i koden få information 

om alla delmoment. De gör varken mer eller mindre än det jag kodat.  Om jag skulle 

vilja styra roboten med rörelsebilder eller tecken för rörelsen, så måste det som 

bilden eller tecknet står för, kodifierats på förhand.  

 

Begränsningen i att enbart kunna arbeta med ett abstrakt förhållningssätt till rörelsen 

har synliggjort detaljer som jag, när jag dansar genom min egen kropp, inte behöver 

göra mig medveten om. De nya aspekterna har jag sedan kunnat överföra och 

använda i arbetet med levande dansare och i utformandet av rörelser i min egen 

kropp. Att inte kunna följa mer invanda spår och metoder har medvetandegjort för 

mig nya aspekter, komponenter och variabler att arbeta med.  

 

Fysiska kroppar är inskrivna i samma materiella verklighet som våra mänskliga 

kroppar och de påverkas av samma jordbundenhet som vi. Digitalt simulerade 

kroppar är inte bundna till att ge efter för gravitationen, och de måste inte ta spjärn 

mot friktionen för att sätta sig själva i rörelse. Den kroppsliga relationen till 

simulerade kroppar är annorlunda – en kinestetisk anomali som kan vara både 

lockande och irriterande. Digitala kroppar delar inte samma fysikaliska begränsningar 

som vår egen kropp. Genom blicken kan vi låta oss dras med in i en kroppslighet där 

villkoren är annorlunda – in i en kinestetisk fantasi om en förändrad kroppslighet. 

Med koreografi och ny teknologi kan vi röra oss mellan det verkliga och det 

simulerade utan att riktigt känna gränsen där emellan. 
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Att digitalt fånga fysisk rörelse 

Idag finns teknologi som kan fånga mänsklig rörelse på sätt som inte tidigare varit 

möjligt. I datorn kan vi sedan vrida och vända på beståndsdelarna – lämna och 

komma tillbaka till materialet om och om igen. Med optisk rörelseinmätning, så 

kallad Motion-capture-teknik, kan vi digitalt fånga och bevara fysiska kroppars 

rörelse.58 Kroppsdelarnas rumsliga koordinater registreras av ett tiotal kameror som 

med hög frekvens skickar infrarött ljus mot dansaren. Det infraröda ljuset studsar 

mot reflektorer som strategiskt utplacerats på dansarnas kroppar. Kamerorna fångar 

på så sätt kroppsdelarnas positioner när de förflyttar sig genom rummet. Rörelsedata 

skickas vidare från kamerorna till en dator där de sparas för att sedan kunna 

bearbetas och överföras till digitala kroppar och immateriella  datagenererade 

dansare. Antalet markörer, deras placering och mätfrekvensen påverkar 

detaljrikedomen i rörelsekvaliteten. Det är reflektorernas positioner i ett cartesianskt 

koordinatsystem som kamerorna fångar – inte kroppen själv. På skärmen kan vi 

sedan se reflektorernas rörelser i form av prickar som rör sig enligt samma mönster 

som den inspelade dansaren. Motion-capture-tekniken fångar inte alla mikrorörelser 

– men de stora dragen. Tekniken gör det på så sätt möjligt att skilja rörelsen från den 

mänskliga kroppen. Den inmätta rörelsen kan sedan delas upp i fragment, bearbetas, 

omorganiseras och överföras till en annan kropp. 

 

Vad är det då som ska fångas? Hur kan vi uppfatta något mänskligt i rörelsen, när 

den mänskliga kroppen inte längre finns där? Med optisk Motion-capture-teknik kan 

det räcka med 35 reflektorer på kroppen för att återskapa trovärdig koreografisk 

rörelse, som är mer komplex än gångrörelsen. Simuleringar och avskalade 

reduceringar kan synliggöra det mänskliga och göra sambanden mellan specifika 

                                                
58 Alberto Menache, Understanding Motion Capture for Computer Animation and Video Games (San 
Francisco: Academic Press, 2000), kapitel 1 och 3. 
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aspekter tydligare. Det finns en likhet med kroki där den skicklige tecknaren i bara ett 

fåtal linjer lyckas fånga en hel person. I perceptionen läser vi in det som inte syns. Vi 

lägger till det som erfarenheten lärt oss borde finnas där. 

 

Hur mycket kan skalas bort av den mänskliga kroppen och rörelsen innan 

sambanden försvinner och vi bara ser abstrakta punkter som rör sig på en skärm? 

Hur mycket kan rörelsen reduceras och ändå fånga något som gör att vi som 

betraktare tycker oss se något mänskligt? Å andra sidan – ju fler detaljer desto 

ovilligare blir betraktaren att själv läsa in och skapa helheten. Johanssons 

perceptionsstudier, visade att det räcker med tio punkter för att vi ska känna igen 

vardaglig mänsklig rörelse.59 Koreograferad rörelse är något annat, och det är därför 

intressant att undersöka olika möjligheter att reducera de koreografiska elementen till 

ett minimum, men också att laborera med hur relationen till musik, rum och andra 

komponenter är en del av det som gör att vi läser rörelsen som dans. 

 

Att röra sig genom andra kroppar och världar 

När datorprogrammets rörelseanalys sitter i ryggmärgen, kan jag successivt släppa 

tänkandet och generera rörelsen hos dessa icke levande fysiska kroppar som vore det 

min egen kropp. Via datorer kan vi också nå och röra oss genom digitalt simulerade 

världar. Men det vi på skärmen ser som rörelse är ett antal ögonblick av stillhet som 

likt film visar sig i mycket snabb följd. Fysisk rörelse skiljer sig från uppfattad rörelse. 

Serien av ögonblick får oss att uppfatta det som att kropparna rör sig fysiskt. Som 

Bergson påpekade uppmärksammar perceptionen inte allt i en situation utan 

fokuserar det som vi föreställer oss ha användning för. I varseblivningen hinner vi 

inte se och uppfatta serien av ögonblick som bilder utan ser det som att kropparna i 

bilden rör sig.  
                                                
59 Om Johanssons studier se avsnittet ovan ”Att känna igen objekt och mänsklig rörelse”. 
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Mekaniken, som till en början var ett abstrakt verktyg för att analysera rörelse, 

används nu för att skapa konkret rörelse. Mekatroniken60 gör det möjligt att dansa 

genom en annan kropp – att koreografera och programmera rörelse som framförs av 

icke mänskliga fysiska kroppar. De rörelser som är svårast för människan att förankra 

i kroppen – de abstrakt beskrivna rörelserna – är för robotdatorn lättare att hantera 

medan kinematiken i konkreta rörelser som människan utför intuitivt är svårast att 

simulera i datorn. 61 De datorprogram jag använt för att koreografera robotar hanterar 

bara kinematiken i rörelsen. Dynamiken i rörelsen har jag måst skapa genom att 

laborera med hur kroppsdelarnas inbördes hastighet ökar och minskar när kroppen 

tar sats för att initiera en rörelse eller släpper taget för att låta den klinga ut. Genom 

att i kinematiken föra in accelerationer och inbromsningar kan jag få rörelsen att se ut 

som om den påverkas av yttre krafter eller som att den initierats från kroppen själv.   

 

Med kameror, mikrofoner, strömmätare, positionskänsliga instrument och annan 

teknologi kan vi bygga sensoriska maskiner som reagerar och svarar på våra rörelser. 

När jag i tidigare koreografiska verk tillsammans med musiker och programmerare 

utformat interaktionsprogram, som förvandlar dansarnas rörelse till modulationer av 

ljud- och musiklandskap, har de gränssnitt som fungerat visat sig likna någon annan 

situation. I forskningsprojektets publikinteraktiva verk har jag därför i utformandet 

av gränssnitt sökt mig fram för att hitta lösningar som på något sätt liknar något 

igenkännbart i sättet att med rörelse interagera med någon eller något. Som opponent 

på Jin Moens avhandling KinAesthetic: Movement Interaction lyfte Sally Jane Norman 

                                                
60 Se avsnittet ”Orfeus klagan” i kapitel 2. 
61 Craig, Introduction to Robotics, 6.  
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fram vikten av kunskap om hur vi interagerar med fysiskt påtagliga objekt för att 

kunna utforma och programmera fungerande gränssnitt. 62 

 

Teknologi och teori som ställer sig i vägen  

Nya begrepp, teorier och tekniker ställer sig i vägen tills vi integrerat dem i vårt sätt 

att tänka och vara i kroppen. Det tar tid att integrera nya verktyg, att finslipa 

förmågan att använda dem så att de inte ställer sig i vägen. Med träning kan vi slipa 

fram skickligheten så att vi återigen kan agera intuitivt och sikta direkt på målet. Det 

vi uppfattar formas i en förkroppsligad interaktion med världen. Med olika teorier 

eller begrepp kan vi urskilja och uppfatta olika saker. Genom våra begrepp 

struktureras verkligheten för oss på bestämda sätt. Nya begrepp innebär  nya sätt att 

uppfatta verkligheten.63 

 

För att i ett mikroskop se något specifikt i ett preparat, krävs en förkroppsligad 

integrering av observationsinstrumentet så att instrumentet inte ställer sig i vägen. 

Förutom teoretisk kunskap krävs ett kunnigt öga som kan urskilja det väsentliga i ett 

laboratorieexperiment. Alla ögon ser inte samma sak. Det krävs kunskap för att se, 

höra eller förnimma något specifikt. Liksom teknologier förändrar perspektivet kan 

användningen av teorier ge mig tillgång till olika sätt att uppmärksamma och skilja 

det ena från det andra. Att intuitivt kunna hantera en teori – ett sätt att se – så att den 

inte ställer sig i vägen kräver träning. Jag tänker på Bergsons automatiserade vanor 

och Ihdes beskrivning av hur yxmedvetenheten ställer sig i vägen när nybörjaren med 

yxan försöker träffa vedträt.64 Som koreograf och forskare måste jag ofta agera 

intuitivt för att lita på en idé, tanke eller för att ta ett beslut. I det konstnärliga arbetet 

                                                
62 Sally Jane Norman, opponent på  Jin Moens avhandling KinAestetic Movement Interaction, Kungliga 
tekniska högskolan, 24 februari 2006.  
63 Nordenstam, Exemplets makt, 61. 
64 Ihde, Experimentell fenomenologi, 44-45. 
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gör jag mig oftast inte medveten om vilken teori mitt förhållningssätt befinner sig i. 

Jag skiftar mellan mina olika perspektiv utan att göra mig medveten om detta. Allt 

fokus riktas mot kropparna och rörelsen – teknologin och teorin måste sitta i 

ryggmärgen.  

 

När min bild av rörelsen integrerats med koden kan jag dansa genom en annan kropp 

än min egen. Genom att växla mellan perspektiv och teorier från flera 

kunskapsområden blir det möjligt att förvränga, dekonstruera och omorganisera 

kroppar och rörelse genom att göra rummet, tiden och krafternas påverkan till 

separata komponenter. Med digital teknologi och kinestetisk fantasi kan vi förändra 

kroppsdelarnas funktioner och sudda ut gränsen mellan en yttre och inre verklighet. I 

nästa kapitel beskrivs utställningen Navigation, forskningsprojektets första serie 

koreografiska verk. 
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4 Navigation 

 

 
I dansverket Navigation dansar ingen levande människa.1 Navigation är en koreo-

graferad utställning där sex sensoriska skulpturer på olika sätt låter sig påverkas och 

beröras av besökaren. I utställningen kan besökaren töja strängar, fingra på kulor, 

veva en ballerina, böja fjädrande bollar och röra i ett vatten för att väcka liv i 

mekaniska robotkroppar, immateriella 3D-varelser och inspelade videodansare. 

Genom de sensoriska gränssnitten kan besökaren nå skulpturernas kroppar och 

laborera med deras rörelsemönster, ljud och musik. 

 

I de sceniska föreställningar som finns beskrivna i kapitel 2 kunde publiken följa de 

levande dansarnas laborerande och improviserande samspel med musik-, röst- och 

ljudlandskap i interaktiva solon och duetter. I utställningen Navigation ville jag låta 

publiken själv kliva in i, röra vid och gnugga sig mot de sensoriska koreograferade 

skulpturerna. Den fysiskt påtagliga påverkan var viktig och jag ville forma kontakten 

med verken så att de på olika sätt påminde om känslan av att röra vid och bli berörd 

av något levande. Nedan följer en beskrivning av de sex skulpturerna i den 

koreograferade utställningen Navigation. 

 

 

 

                                                
1 Åsa Unander-Scharin et al., Navigation (Stockholm: Dansmuseet, 2005).  Videodokumentationer av 
installationerna finns att se i kapitel 4 på DVDn och på www.scenochsinne.com under rubriken video. 

http://www.scenochsinne.com
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 (se video) 

Corpus aquarium (2004) 

Idé, koreografi och video: Åsa Unander-Scharin 
Videoprogrammering: Mateusz Herczka 

Musik: Carl Unander-Scharin 
Text: Magnus Carlbring ur libretto till operan Tokfursten 1996 

Dansare: Jennie Lindström, Charlotta Ruth, Petra Wormbs och Åsa Unander-Scharin 
Kostymer: Åsa Unander-Scharin och Mylla Ek 
Lådkonstruktion och bygge: Markus Lundblad 

 

I  Corpus aquarium glidflyter en grönklädd dansare i en plexiglaslåda – 180 centimeter 

lång, 60 centimeter bred och 80 centimeter hög. Filmen som projiceras på lådan 

speglar sig i glasväggarna och den gröna dansarens flytande rörelse fortplantar sig i 

upprepande mönster ut på golvet kring lådan. I bakgrunden hörs en kör sjunga – 

utsträckt och långsamt: 

 

Det svävar ett barn genom tidlösa rum.  

Det svävar ett rum genom flaskan.  

Det svävar barn i den glasklara vätska, där det svävar,  

det svävar ett rum genom allt. 2  

 

Det var jag som var den gröna dansaren när vi spelade in den video som nu syns i 

glaslådan. På lådans tak syns en lysande blå kula. Genom att rulla och snurra kulan 

kan publiken ta sig in i lådans andra rum – till videofragment med loopar av andra 

dansare i andra färger och koreografiska rörelsemönster. Kulans rörelser krackelerar 

bilden och fingrarnas gnuggande får kroppsdelarna att flyta isär, vända upp-och-ner 

                                                
2 Magnus Carlbring, Hibernalkören ur libretto till Carl Unander-Scharins opera ”Tokfursten” 
i Halifax 10 red. Rolf Aggestam och Katarina Frostenson (Stockholm: Wahlström och 
Widstrand, 1996), 108. 
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och byta plats med varandra. Ju snabbare kulan rullar desto mer fragmenteras 

dansarnas kroppar till skärvor i ett grafiskt spel av mönster i mönster där vi till slut 

inte längre kan urskilja någon dansare. Den gnuggande kontakten med personen i 

lådan försvinner.  

 

När kulan avstannar letar sig projektionen tillbaka till loopen med hela dansaren och 

så småningom öppnar sig rummet med den glidflytande gröna dansaren igen. Jag var 

intresserad av att se kroppens förvandling från att vara igenkännbar som mänsklig 

kropp till att fragmenteras och uppgå som delar i ett kalejdoskopiskt spel av mönster 

i mönster. Hur långt kan vi fragmentera den dansande kroppen – innan den blir till 

något annat och det mänskliga i rörelsen försvinner?  

 

När vi spelade in mig, som den gröna dansaren, var videokameran upphängd i taket 

precis rakt ovanför glaslådan så som projektorn i installationen hänger när den 

projicerar filmen på lådans golv. Under filmandet prövade vi oss fram för att hitta 

rätt kostym; den grå blev för blek och oskarp, och i den röda kunde jag inte glida 

runt i lådan eftersom friktionen mot plexiglaset då blev för stor. Det glatta tyget i den 

gröna kostymen var lätt att glida på och den klara färgen syntes mycket tydligare som 

kontrast till både huden och golvet.  

 

De filmloopar som öppnar sig när besökaren rullar kulan på lådans tak är hämtade 

från videoinspelningar av dansare i några av mina tidigare koreografiska verk. Jag 

letade efter bilder där jag fick en känsla av närhet till dansaren – en kroppslig 

kontakt. Jag valde närbilder där dansarnas hud, ansiktsuttryck och mikrorörelser 

skapade en kroppslig intimitet. Det var också viktigt med skarpa färger och 

kontraster så att kulans rörelser, när den får kroppar och bakgrund att krackelera, 

skapar tydliga grafiska mönster av de bildfragment som flyter omkring lådan. Jag 
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prövade mig fram bland olika filmklipp och valde så småningom de dansarrörelser 

som i manipulationsprogrammet kunde bli till meditativa loopar.  

 

Det finns sex olika dansloopar – videoutsnitt – som kan öppna sig bakom den gröna 

dansaren och det finns fyra olika manipulationsstrukturer. Tillsammans bildar de 24 

kombinationsmöjligheter av dansloop och manipulationsstruktur. I en av mani-

pulationsstrukturerna kan besökaren förvränga dansarens kropp så att kroppsdelarna 

tänjs ut, glider isär, roterar, vänder runt och byter plats med varandra. Halsen sträcks 

ut och huvudet glider bort. Ena benet sticker iväg, passerar axeln, möter en höft och 

snurrar runt medan högerarmen flyttar över på vänster sida. En ensam fot glider 

bort. I manipulationen av dansarna ville jag skapa en drömsk känsla av en förändrad 

kroppslighet som besökaren kan röra vid med kulan. När kulan stillnar faller 

kroppsdelarna på plats igen, bilden av dansaren sluter sig och rummet med den 

ursprungliga gröna dansaren öppnar sig igen. 

 

När jag nu ser ner i lådan har jag svårt att prata om den gröna dansaren som jag. 

Vem är det jag ser? Jag ser bilden av min kropp och mina rörelser, men förhåller mig 

till dem liksom på avstånd. Är det fortfarande jag eller var det jag bara då, när vi 

spelade in? Ofta upplever jag ett obehag när jag ser mig själv dansa på film. Jag viker 

undan blicken och kan inte titta. Jag kan inte möta min egen blick. Det uppstår ingen 

kontakt. Det är som när jag ser mig själv i en spegel. Blicken fäster inte och blir tom. 

Att se den gröna dansaren i lådan är inte plågsamt på detta sätt och jag minns att jag, 

när jag dansade i lådan, inte sökte ögonkontakt med någon eller något. Hela min 

uppmärksamhet låg i det taktila samspelet med lådan väggar,  golv och tak.  

 

Därinne i lådan kunde jag ta spjärn mot väggar och tak, och liksom svävande glida 

runt med en känsla av tyngdlöshet. Med fötterna kunde jag använda väggen som 
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golv, skjuta i från och hoppa liksom i ultrarapid. I lådan kunde jag föreställa mig en 

annorlunda rumslighet. Känslan för vad som var upp och ner förändrades när jag 

kunde använda väggarna som tak, taket som golv och golvet som vägg.  

 

Jag tyckte om det fysiskt påtagliga i att passa in kroppen i det trånga utrymmet – att 

låta kroppen bli ett med lådan. Men varje rörelse måste utarbetas mycket noggrant 

för att fungera tillsammans med lådan. Om jag inte sträckte ut i rätt ögonblick, från 

precis rätt ställe i lådan, så nådde jag inte fram till den vägg som jag i nästa rörelse 

måste ta spjärn mot. I hörnen kunde det kännas hopplöst trångt när jag försökte hitta 

ett sätt att i en och samma rörelse krypa ihop, vrida runt, och samtidigt placera 

fotsulan för att i nästa rörelse kunna skjuta iväg mot nästa hörn. I lådan var det både 

befriande skönt och irriterande krångligt att röra sig. Lådan både expanderade och 

förminskade kroppens rörelsemöjligheter. 

 

När jag nu ser den gröna dansaren i lådan ser jag henne som någon annan – en kropp 

som jag lämnat, en kropp utanför mig själv. Genom kulan kan jag få en sorts 

förlängd fördröjd taktil kontakt med kroppen, och kropparna i de andra 

videoutsnitten. Jennie Lindström i den blå jackan och Charlotta Ruth i klargul tröja 

tittar rakt in i kameran och med dem får jag ögonkontakt när jag står där och ser ner i 

glaslådan. Det är något med detta att försöka se sin egen blick som inte fungerar. 

Den taktila kontakten mellan mina egna kroppsdelar kan jag föreställa mig och känna 

igen. Min egen röst kan jag höra – eller åtminstone delvis höra så som andra hör den 

– men jag kan aldrig se min egen blick. En blick lever i mötet med omvärlden och 

andra blickar. Blicken är en rörelse som lever i en ändlig tid. När blicken möter sig 

själv blir det rundgång – kontakten bryts och en tomhet uppstår.3 

                                                
3 Jag ser en koppling till Martin Hägglunds resonemang kring varats ändlighet i avsnittet ”Tid och 
rörelse” i kapitel 2 - att föreställningen om ett evighet utsträckt nu-ögonblick innebär ett icke-vara, en 
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Som publik kan vi se dansarens blick och det som den riktar sig mot. Vi ser 

intentionen i ögonens rörelser. Hörseln, luktsinnet och känseln kan inte röra sig 

separat från resten av kroppen. För att flytta örat som lyssnar måste vi röra huvudet 

och kroppen, för att känna lukten och smaken måste vi föra objektet till näsan och 

munnen och för att känna något måste vi röra vid det. Örat, munnen och näsan kan 

inte röra sig separat från resten av kroppen, men det kan ögat – även om vi ofta 

också använder huvudet och kroppen för att rikta blicken. Att använda ögonens 

rörelse för att interagera skulle kunna vara intressant, men också svårt eftersom vi 

inte är medvetna om ögats och linsens rörelser när vi skiftar fokus. Att skapa ett 

gränssnitt som passivt fångar och reagera på ögonrörelser är en sak, att skapa ett som 

gör det möjligt att interagera medvetet är en annan. 

 

Det skulle vara svårt att manipulera kropparna i glaslådan med blicken och att 

utforma ett sådant gränssnitt. Den gnuggande kontakten med kulan på glaslådans tak 

är en mer medveten rörelseinteraktion. När jag känner mina egna fingrars rörelse på 

kulan och ser hur det påverkar kropparna kan jag korrigera och förändra min 

handröreelse utifrån den haptiska och visuella återkopplingen.4 Återkopplingen är 

påtaglig. De rörelser jag gör med ögonen när jag förändrar blicken, är jag inte 

medveten om. Jag kan göra det intuitivt men jag kan inte medvetet styra det som 

linserna och ögongloberna gör annat än genom att rikta blicken mot det jag vill se. 

Det är intentionen, det jag vill se, som får ögonen att utföra de justerande rörelserna 

                                                                                                                                 
tomhet. När en blick möter en annan lever en rörelse mellan dem. När jag ser min egen blick stannar 
rörelsen och det blir tomt. 
4 Ett haptiskt gränssnitt innebär att något samtidigt som det styrs av mänsklig rörelse ger återkoppling 
genom känselsinnet. När haptiska gränsnitt används för att påverka virtuella objekt, imiterar de 
känslan av att röra vid fysiska föremål. 
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automatiskt, jag känner dem inte ens. Ögonens rörelser kan jag inte styra med det 

abstrakta förhållningssätt som Merleau-Ponty beskriver.5  

 

 (se video) 

Pärlfiskarna (2004) 

Idé, dans och video: Åsa Unander-Scharin 
Videoprogrammering: Mateusz Herczka 

Duett: ur Pärlfiskarna av Georges Bizet/ remix Carl Unander-Scharin 
Sång: Karl-Magnus Fredriksson och Carl Unander-Scharin 

Karkonstruktion: Markus Lundblad 
Kostym: Mylla Ek 

 

I Pärlfiskarna syns bilden av en guldklädd dansare i ett kar med mörkt vatten. Karet är 

svetsat i rostfritt stål, 110 x 90 kvadratcentimeter stort och en decimeter högt. Det 

står direkt på golvet så att besökaren måste sätta sig på huk för att kunna röra i 

vattnet med handen. Vattenrörelsen får dansaren att börja krypa och sångarna att 

sjunga. Dansaren vecklar ut armarna, reser sig och blir till två och sen till fyra 

dansare. De geometriska rörelserna bildar mönster av kroppar och mörka hålrum 

mellan dem. Ett sjungande huvud dyker upp och försvinner i det mörka vattnet. 

 

                                                
5 Se avsnittet ”Konkret och abstrakt rörelse” i kapitel 3. 
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Paré de fleurs et d'or, 

Une femme apparait! 

Je crois la voir encore! 

Une femme apparait! 

Je crois la voir encore! 

La foule prosternée 

La regarde, étonnée, 

Et murmure tous bas: 

Voyez, c'est la déesse! 

Qui dans l'ombre se dresse 

Et vers nous tend les bras! 

Son voile se soulève! 

O vision! o rêve!  

La foule est a genoux! 

Oui, c'est elle! 

C'est la déesse plus charmante et plus belle! 

Oui, c'est elle! 

C'est la déesse 

qui descend parmi nous! 

Son voile se soulève et la foule est a genoux! 

Mais a travèrs la foule 

Elle s'ouvre un passage! 

Son long voile dèja 

Nous cache son visage! 

Mon regard, hélas! 

La cherche en vain! 

Oui, c'est elle! C'est la déesse! 

En ce jour qui vient nous unir, 

Et fidèle a ma promesse, 

Comme un frère je veux te cherir! 

C'est elle, c'est la déesse 

Qui vient en ce jour nous unir! 

Oui, partageons le mème sort, 

Soyons unis jusqu'a la mort. 

 

Pärlfiskarduetten är hämtad ur operan Pärlfiskarna av Georges Bizet där Nadir och 

Zurga besjunger sin vänskap och uttrycker sin gemensamma åtrå till en och samma 

kvinna. För denna installation har Carl Unander-Scharin skapat en bombastisk 

elektroakustiskt remixad orkestrering som förstärker känslan av stora havsvågor som 

sångarnas röster dyker upp och försvinner i. Det är publikens rörelse med handen i 

vattnet som håller dansverket igång. När rörelsen stannar – fryser filmen till stillbild 

och musiken klingar ut. Genom att växla mellan rörelse och stillhet kan publiken 
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spela fram dansarens rörelse bild för bild som en serie av ögonblick likt Muybridges 

och Mareys kronofotografiska rörelsestudier.6  

 

Den intuitiva idén bakom verket var min föreställning om att kunna röra vid ett 

levande vatten – att det i vattnet skulle finnas en varelse som kunde väckas till liv av 

publiken. Jag såg framför mig bilden av ett sjungande huvud som steg fram och 

försvann i det mörka vattnet och en förstelnad varelse som glimmar – en hybrid av 

mytiska varelser som näcken och Narcissus, eller ett glittrande mynt som kastats i en 

önskebrunn.  

 

När vi filmade hängde kameran återigen i taket. Kameraögat var riktat neråt och 

fångade dansaren rakt uppifrån med det svarta golvet som bakgrund. Mateusz 

Herczka som riggade kameran stod på en stege för att kunna följa inspelningen på 

kamerans egen monitor där uppe i taket. Också denna gång var det jag som dansade 

och vi prövade först några olika koreografiska rörelsemönster där jag förflyttade mig 

fram och tillbaka över golvet men valde så småningom de rörelsesekvenser som 

kretsade kring bildens mittpunkt; ett urverk av krälande och krypande rörelser som 

fick kroppen att resa sig för att övergå i en serie utsträckta kroppsformer som vreds 

fram likt ett kugghjul, och som sedan åter vred ner kroppen i vattnet för att till slut 

sjunka in i botten igen.  

 

Hela koreografin (5 min) skulle fångas i en tagning. Jag ville inte klippa i rörelsen 

utan fånga en oavbruten loop där dansaren upprepande stiger upp ur vattnet, vecklar 

ut armarna och sträcker ut i geometriska mönster för att sen rotera ner i vattnet igen. 

Med klipp mellan olika tagningar skulle dansaren uppfattas som en film och inte som 

en varelse i vattnet. Petra Wormbs fick vara det yttre öga som avgjorde om hela 

                                                
6 Se avsnittet ”Kamerans bild av rörelse” i kapitel 3. 
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tagningen höll koreografiskt, eller om den måste tas om.  Under inspelningen måste 

jag se till att ingen kroppsdel hamnade ur bild. Det var märkligt att dansa och 

samtidigt försöka föreställa sig rörelsen ur kameraögats perspektiv. För att relatera till 

detta öga riktade jag min uppmärksamhet mot kameran som vore den någon som såg 

mig.  

 

Rörelseutrymmet förändrades också beroende på avståndet till kameran. När jag 

reste mig och kom närmare kameran var den yta som jag kunde röra mig på mindre 

än nere vid golvet. Nere på golvet kunde jag krypa runt i rummet, medan jag i 

upprest läge måste hålla kroppens mittpunkt rakt under kameran för att inte armar 

och ben skulle hamna utanför bild. Jag tyckte om att vistas i denna dubbla 

dansaridentitet där den ena medvetandehalvan gav sig hän i rörelsen och föreställde 

sig kameran som en person, medan den andra kalkylerade och hanterade de tekniska 

begränsningarna. 

 

De två sångarnas röster spelades in flera år tidigare och vi visste då inte att 

musikremixen skulle vara med i en installation där bilden av det sjungande huvudets 

ansiktsrörelser skulle vara med. Så när vi nu i efterhand spelade in videon med Carls 

sjungande huvud fick han mima till sin egen inspelade röst. I videoredigerings-

programmet blandade jag dansaren med det sjungande huvudet så att hans ansikte, 

likt visaren på en klocka, hade roterat ett steg medsols varje gång det dök upp. I 

videoredigeringsprogrammet kunde jag laborera med dansarens rörelser och pröva 

mig fram för att hitta rytmen i relation till musiken och det sjungande huvudet. Jag 

dubblerade och mångfaldigade den dansande kroppen genom att blanda 

upprepningar av rörelsen där jag vridit bilden 90 och 180 grader så att dansarna 

tillsammans bildar formationer av armar och ben i roterande geometrier. I det 

inverterade hålrummet mellan kropparna formades andra abstrakta mönster. Mot 
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slutet av arian smälter kropparna samman och  försvinner in i munnen på sångaren 

som sedan sjunker ner i vattnet. 

 

 (se video) 

Je crois entendre… (2004) 
Idé, koreografi och rörelseprogrammering: Åsa Unander-Scharin  

Mekatronik och programmering: Magnus Lundin 
Dansare: Dirigenten 
Aria: Georges Bizet 

Musikremix och sång: Carl Unander-Scharin 
 

Skrotdirigentens  aria är också hämtad ur operan Pärlfiskarna och framförs av en liten 

robot av skrot och metall som försöker samla ihop sina kroppsdelar för att dirigera 

och dansa till tenorens sång – här i en version där Carl Unander-Scharin remixat sin 

egen röst och placerat den i en elektroakustisk ljudorkester.  

 

Je crois entendre encore caché sous les palmiers 

Sa voix tendre et sonore comme un chant des ramiers 

O nuit enchanteresse divin ravissemant 

O souvenir charmant, folle ivresse! 

Doux rêve. Charmant souvenir. 

 

Efter arbetet med Orfeus Klagan som numera bara finns kvar som video-

dokumentation,7 ville jag skapa en robot som skulle kunna åka på turné och dansa 

live. Dirigenten, som vi kom att kalla denna dansare, är den första roboten som jag 

                                                
7 Se avsnittet ”Orfeus klagan” i kapitel 2. 
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och Magnus Lundin konstruerat och byggt tillsammans. Dansardirigentens tekniska 

utrustning – dator, högtalare mm. – ryms i den låda som dockan står på. Lådan är 

klädd i mörkblå sammet och två lampor i lådans hörn lyser underifrån upp hans 

kropp och ger rörliga skuggor på väggen bakom.  

 

Kroppen är ungefär 70 cm hög och byggd av metallplattor, en rak stång, kullager, 

plastbitar och annat småskrot. Bredbent och rakryggad står han fastskruvad i golvet. 

Högerarmen består av två delar – en överarm i mässingsfärgad metall och en 

underarm i form av en rak stålpinne. I några rörelser byter högerarmens delar 

funktion så att stålpinnen i stället uppfattas som en dirigentpinne eller ett svärd. 

Vänsterarmen är byggd i ett stycke och längst ut på armen har han en liten 

genomskinlig plastbit som hand. Högerarmen kan röra sig både i axelleden och i den 

led som är kopplad till pinnen. Vänsterarmen kan bara röra sig i axelleden, men i den 

leden kan han både lyfta och rotera armen. De tunna sladdarna, som leder ström till 

de motorer som styr hans rörelser, ligger som ett darrande nervsystem utanpå 

kroppen. Huvudet består av en liten rörlig web-kamera som i svepande rörelser kan 

titta ut över rummet och se publiken. Kameran är dirigentens öga och det ögat ser 

visas på en monitor bredvid dirigenten. 

 

Koreografin har jag skrivit i datorprogrammet Motographicon,8  som är utformat för 

att beskriva och på datorskärmen animera koreografisk rörelse. I arbetet med att 

programmera dirigentens rörelser ville jag få det att se ut som om han kan höra och 

se. Hur syns lyssnandet i kroppens rörelser? Jag uppfattar honom som både stark och 

skör när han växelvis dirigerande och växelvis dansande rör sin darrande styva kropp 

till musiken. Ibland tycks han fäktas och dirigentpinnen blir till ett blänkande svärd 

som han rakryggat modig och stolt viftar med.  

                                                
8 Se avsnittet ”Orfeus klagan” i kapitel 2. 
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Med styv nacke vrider han huvudet mot betraktaren och tittar strängt på oss. I nästa 

stund samlar han ihop sina kroppsdelar för att i mycket noggrann fyrtakt börja 

dirigera förspelet till arian. När sången hörs vrider han långsamt huvudet som om 

han anade hennes röst dold mellan palmerna – sångtextens första rader. Så kan han 

bara inte hålla sig utan låter sig ryckas med i musikens sentimentalitet. Han börjar 

dansa liksom begeistrad av sin egen sång i långsamt utdragna vridningar och 

armrörelser. När arian närmar sig sin höjdpunkt klättrar händerna stegvis uppåt för 

att högst där uppe öppnas och blomma ut – som om hans armar vore burna av en 

fördröjd impuls från tenorens utsökt uthållna höjdton. 

 

 (se video) 

Petrusjkas tårar (2005) 
Idé, koreografi och rörelseprogrammering: Åsa Unander-Scharin 

Mekatronik och programmering: Magnus Lundin 
Mekanik och scenkonstruktion: Åsa Unander-Scharin, Petra Kiiskinen och Erik Persson 

Musik: Carl Unander-Scharin (music for mecatronics #2) 
 

Petrusjkas tårar är en mekanisk miniatyrversion av baletten Petrusjka som ur-

sprungligen koreograferades av Michail Fokin för Ryska Baletten i Paris år 1911, till 

musik av Igor Stravinskij.9 Vaslav Nijinskij dansade huvudrollen och Alexandre 

Benois skrev libretton. Baletten utspelar sig på ett torg i S:t Petersburg under 

fastlagsfirandet en vinterkall februarihelg och berättar om Petrusjka – en av de tre 

dockor som hålls fångna i den elaka trollkarlens lilla teater. Petrusjka är förälskad och 
                                                
9 Igor Strawinsky & Alexandre Benois, Pétrouchka – scène burlesque en 4 tableaux Réduction pour piano à 
quatre mains par l’auteur (Paris: Edition russe de musique, 1913). 
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försöker göra intryck på ballerinan med sin dans, men hon blir skrämd av hans 

underliga sätt och låter sig hellre uppvaktas av den världsvane Morens eleganta 

manér – i rummet bredvid. Musiken är en elektroakustisk remix av Stravinskijs 

pianoversion av den scen i baletten som utspelar sig i Petrusjkas rum när Ballerinan 

dyker upp.10 I pianots arpeggio tycker jag mig höra hans hoppfullhet och i de 

klirrande tonerna hans gråt. I några ögonblick låter musiken som gnisslande ljud från 

den mekaniska metallkroppens skavande rörelser. Koreografin har jag också här 

skrivit i Motographicons scriptspråk.11  

 

På en meterhög låda klädd i mörkblå sammet syns två mekaniska dockor – Petrusjka 

och Ballerinan – byggda av metallskrot, elektronik, piprensare, snören och annat som 

man kan hitta i skåp och lådor. Petrusjkas kropp har två lite klumpiga inåtvridna ben 

med rörliga höft-, knä- och fotleder. Fötterna är fastskruvade i scengolvet och ett 

flörtkulshuvud dinglar lite snett, högst upp på en ryggrad av träkulor. Nere vid 

korsryggen sitter ett kretskort med lysdioder och sladdar, som leder strömmen vidare 

till de sju små motorer som styr kroppens rörelser. Kretskortet är kopplat till en 

dator som är gömd i lådan. Det är strömsignalerna från datorn som aktiverar de 

motorer som styr Petrusjkas rörelser. 

 

I det koreografiska arbetet med att programmera rörelserna använde jag 

kroppsdelarnas tyngd för att skapa känslan i Petrusjkas rörelser när han slits mellan 

förhoppningsfull förälskelse och uppgiven sorg i en evigt upprepande mekanik. 

Dockans ryggrad och huvud kan resa sig och falla ihop som en funktion av en tråd 

som löper genom ryggen. Tråden är kopplad till en motor nere i bäckenet och när 

tråden spänns lyfter sig ryggen och huvudet. När motorn släpper spänningen i tråden 

                                                
10 Ibid., 33. 
11 Se avsnittet ”Orfeus klagan” i kapitel 2. 
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ger ryggen efter för gravitationen och kroppen faller ihop. Petrusjkas två armar är 

byggda så att de kan sträcka sig mot ballerinan. Trevande kan de röra sig mellan olika 

positioner – men de kan också falla ner och ge efter för tyngdkraften. Genom att 

programmera olika tidsrymder för koordinationen mellan kroppsdelarnas lyftande 

och fallande kunde jag laborera med känslan i rörelsen och få Petrusjka att resa sig, 

sträcka armarna mot Ballerinan, bli knäsvag och sucka – eller ge efter i hela kroppen 

och falla ihop.  

 

Ballerinans kropp består av ett metallrör som fungerar som hennes tåspetssko, ben, 

ryggrad och hals. Röret är 70 cm högt och är fastskruvat i scengolvet 30 cm snett till 

vänster om Petrusjka. Hennes andra ben, och armarna, är byggda av mekano och 

huvudet är en klocka med urverk. Kjolen är en glänsande rosa CD-skiva med svart 

tyll inunder. På CD-skivan finns en pianoinspelning av musiken till baletten. Hennes 

piruett är helt mekanisk och direkt kopplad till den vev på lådans framsida som 

publiken driver fram dansverket med. Händerna och det rörliga benets knä består av 

tyngder som gör att ju snabbare publiken vevar henne runt desto mer öppnar sig 

armarna, knät lyfts utåt sidan och foten dras uppåt utmed benet i en passé. I 

mänskliga piruetter tar dansaren själv sats i en bred position med armar och ben för 

att snurra. För att öka hastigheten och hålla kroppen snurrande drar dansaren in 

armarna och så småningom avstannar piruetten. Hos ballerinan är funktionen den 

omvända eftersom publikens vevande hela tiden tillför ny kraft utifrån vilket gör att 

de lösa kroppsdelarna dras utåt sidan – från rotationsaxelns mitt.  

 

Ballerinans roterande driver också ett hjul med magneter som sitter under golvet och 

som i sin tur ger pulssignaler till datorn att köra Petrusjkas koreograferade 

rörelseprogram. Datorn spelar då samtidigt musiken och sätter igång den pump som 

driver fram tårarna som droppar i det tårfyllda kar som Petrusjka har sin ena fot 



 

 84 

stående i. Med veven kan publiken laborera med att veva upp Petrusjkas kropp så att 

han reser sig och framför sin dans. Så länge veven är i gång fortsätter han att dansa 

sin knyckiga koreografi och när veven stannar faller han uppgivet ihop. 

 

  (se video) 

Koreografik (2005) 
Idé, koreografi och dans: Åsa Unander-Scharin 

Grafikprogrammering: Mateusz Herczka 
Ljudprogrammering: Carl Unander-Scharin 

Motion Capture (rörelseinmätning) och bearbetning: Sverker Nordqvist 
Kar- och bollkonstruktion: Petra Kiiskinen och Erik Persson 

 

På golvet står ett saltfyllt fat av rostfritt stål. Fatet är cirkelformat och ungefär en 

meter i diameter. I saltet rör sig tre dansare i olika färger. Runt fatet står fyra 

meterhöga rör och högst upp på varje rör sitter en blå knoppliknande boll. Bollarna 

sitter fast i rören med varsin kraftig fjäder som vi hämtat från motorhuvsluckorna till 

några skrotade bilar. Genom att böja och ställa in bollarna i olika lägen kan publiken 

få dansarna att byta färg, skifta storlek, ändra hastighet och byta riktning i rörelserna.  

 

Dansarnas rörelser är inspelade med optisk Motion capture-teknik. Programmets 

inmätta rörelsedata har vi sedan lagt på tre immateriella grafiska dansare med samma 

proportioner som orginaldansaren. Koreografik  är programmerad så att var och en av 

kropparna framför fyra olika rörelsefraser där publikens möjligheter att påverka dem 

skiljer sig i de olika faserna. Det är bollarnas rumsliga positioner – x, y- och z-

koordinater – som påverkar dansarna och musiken. Med högerhanden kan besökaren 

laborera med hastighet, storlek och riktning och med vänsterhanden påverkas 
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fördröjningar, färgblandningar och spårlämningar. Jag valde att låta högerhanden 

styra de mer fysikaliska parametrarna och vänsterhanden de som jag uppfattar som 

mer drömska. 

 

Positionen hos en av bollarna gör att dansarna också kan lämna spår efter sig i saltet. 

Ju mer extremt en annan av bollarna böjs desto snabbare rör sig figurerna över saltet. 

I andra kombinationer av bollarnas positioner glider dansarnas kroppar över 

varandra så att nya färger uppstår där armar, kroppar och ben från olika dansare 

blandas. Plötsligt kan en liten dansare dyka upp inuti kroppen på en annan dansare. 

När kropparna glider in i och ut ur varandra går det så småningom inte längre att 

skilja den ena kroppen från den andra. Kropparna och rörelse flyter samman och blir 

till akvarelliknande mönster av flytande färg. När publiken släpper bollarna återgår 

allt till att bli tre tydliga dansare igen. Också musiken låter sig påverkas av bollarnas 

rörelser. Musiken består av ett föränderligt ljudlandskap där besökaren kan töja 

dynamiken, lyfta fram och laborera med ljud och rytmer.  

 

Ingen vet exakt hur varje boll styr de olika parametrarna i varje ögonblick. Det tar tid 

att lära sig hur bollarnas positioner påverkar det visuella. I Koreografik ville jag att 

interaktören skulle kunna måla i saltet med bollarna. De dansande kropparnas 

koreografi lever sitt eget liv och styrs inte av publiken. Det är kropparnas färger, 

former och rörelsespår som besökaren kan måla med. Kopplingen mellan bollarna 

och dansarna var inte helt uppenbar vid första kontakten utan något som publiken så 

sakteliga kunde lära känna och förstå sig på – ju mer tid de ägnade sig åt den. 

 



 

 86 

  (se video) 

En liten blå pyramid (2004) 
Programmering och röstljud: Carl Unander-Scharin  

Sensorisk intonation: Åsa och Carl Unander-Scharin 
Konstruktion av röstharpan: Stefan Knudsen (DenAndenOpera i Köpenhamn) 

 

Röstharpan är ett instrument med nio spelbara strängar – vajrar – som spänner 

mellan golv och tak. Innanför den 20 centimeter höga golvsockelns vita ram lyser 

blått ljus upp genom en glasskiva. För att spela på instrumentet kliver besökaren upp 

på sockeln och in mellan strängarna. Där, inuti röstharpan, kan besökaren töja, dra, 

hänga och spela på strängarna med hela sin kropp. På väggen intill syns bilden av en 

blå pyramid som långsamt roterar i en svart rymd. Idén till installationen är hämtad 

ur Ray Bradburys science fiction-novell I Sing the Body Electric som berättar om ett 

barn som fötts i en annan dimension – i form av en liten blå pyramid.12 Novellen 

berättar om föräldrarnas försök att nå sitt barn från vår mänskliga dimension.  

 

Röstharpans strängar sitter fast i golvsockelns ram och sträcker sig rakt upp till var 

sitt hjul i harpans tak. De nio vajrarna passerar hjulen och är därefter kopplade till 

kraftiga gummiband som kan töjas ut. Gummibanden är i sin tur fastsatta med 

krokar i ytterkanten på harpans tak. Det är gummibanden som gör att strängarna kan 

töjas åt olika håll och sen falla tillbaka på plats igen när ingen rör dem. I hjulen som 

strängarna passerar finns det potentiometrar som registrerar längden av strängarnas 

uttänjning. Potentiometrarna är kopplade till en box som förvandlar rörelsen till 

midisignaler och som i sin tur skickar signalerna vidare till datorn.  

                                                
12 Ray Bradbury, Den kalla vinden och den varma (Stockholm: PAN/Norstedts, 1973). 
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I datorn utformade Carl Unander-Scharin det ljudlandskap med nio stämmor som 

påverkas av strängarnas rörelser – så som de rör sig över hjulen.13 Tillsammans 

prövade vi oss fram för att stämma instrumentet och intonera balansen mellan 

strängrörelser och ljud. Kombinationen av strängarnas töjningar formar stämmornas 

samverkan i den dynamiska ljudrymd som besökaren befinner sig i.  Strängarna styr 

också den projicerade pyramidens form, ytmönster och rotationer när den rör sig i 

sugande åkningar bort från och in mot den som spelar på röstharpan.  

 

Den som spelar på röstharpan kan använda hela sin kroppstyngd för att töja, dra, 

hänga och luta sig ut över sockelkanten. Det uppstår en skön känsla av tyngd och 

tyngdlöshet när strängarna tar emot kroppen – som om luften kunde bära kroppen. I 

röstharpan kan kroppen sjunka in i strängarna och låta vajrarna bära och balansera 

kroppens tyngdpunkt långt utanför fötterna. Ljudlandskapet förstärker också känslan 

av att sväva i en rymd. 

 

Eftertankar 

Influerad av Ihdes resonemang, om yxmedvetenheten och teknologier som förlänger 

våra kroppsliga förmågor och förändrar relationen till objekt och fenomen, ville jag 

låta publikens rörelse förlängas till rörelse- och röstförändringar hos fysiska kroppar 

och objekt. I arbetet med Navigation var jag intresserad av att sätta samman 

kropparnas och objektens motorik med sensoriska gränssnitt som skulle ge en känsla 

av att röra vid någonting levande. Kontakten med skulpturerna skulle vara medvetet 

påtaglig, men också en transparant förlängning av kroppsligheten in i de immateriella 

och mekaniska kropparna. Interaktionen med dem skulle skapa en ambivalent känsla 

                                                
13 MAX/MSP/Jitter är det styrprogram för midisignaler som finns beskrivet i avsnittet 
”Tanke mönster och tomrum” i kapitel 2. 



 

 88 

av att vara både inuti och utanför dem, att kroppsligt förlängas in i dem och 

samtidigt vara någon annan.  

 

Interaktionsprogrammen och sensorerna – strängarna, vattnet, kulan, veven, 

bollarna, kameran – ville jag utforma så att kontakten med skulpturerna skulle vara 

fysiskt påtaglig och ge återkoppling genom flera sinnen – syn, hörsel, balans och 

känsel. Den fördröjning som ibland uppstod mellan beröring och en inte helt 

förutsägbar reaktion fick mig att se kopplingen till det medvetetandeintervall som 

Deleuze beskriver.14 

 

För att konstruera, bygga och programmera skulpturernas kroppar och rörelse 

växlade jag mellan en övergripande känsla för sambanden och en detaljerad analys av 

delar och egenskaper för att utforma gränssnitten, justera manipulationsutrymmet 

och finstämma ”instrumenten”. När vi för första gången sätter samman alla 

komponenter och testar verken uppstår ofta något oväntat hos dem. Vi måste då 

”felsöka” för att hitta och justera det som inte fungerar, men ibland uppstår det i den 

oväntade händelsen något intressant som jag kan fånga upp och lyfta in i verket. I 

växelverkan mellan att tänka sig verken och att konkret förverkliga dem, omformas 

idéerna. De koreografiska verken slipas och skärps i mötet med verkligheten, i det 

fysiska och virtuella förverkligandet. Steg för steg omformas den koreografiska idén 

om verket omformas steg för steg i en spiral-liknande process när den om och om 

igen ska matematiseras, konkretiseras och sinnesupplevas. Så sakteliga närmar vi oss 

den version som till slut får mig att känna att alla delar fallit på plats. Det är då 

spännande att släppa taget och låta verken ”leva sina egna liv” med andra människor 

– att låta dem verka för sig själva. 

 

                                                
14 Se avsnittet ”Perception och rörelse” i kapitel 3. 
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Det är både inspirerande och irriterande att tvingas förhålla sig till 

datorprogrammens på förhand givna förutsättningar och begränsningar, men det 

finns ingen annan väg än att lära sig att hantera dem. Det går inte att visa, beskriva 

och prata om intentionen eller känslan i en rörelse med en dator. Allt i rörelsen måste 

artikuleras i programmeringsspråket. Datorer kan inte förstå, men de kan heller inte 

missförstå - irriterande och enkelt på samma gång. Utmaningen ligger i att sätta 

samman, omforma och använda sig av de material och verktyg som jag har tillgång 

till. Det är begränsningarna som sätter igång den kinestetiska fantasin och koreo-

grafiska viljan. I nästa kapitel beskrivs det koreografiska arbetet med tre levande 

dansare, en sångare och två råttor i scenföreställningen Hybrid, väsen och labyrinter. 
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5 Hybrid, väsen och labyrinter 

 

 

    
 

Koreografi och scenrum: Åsa Unander-Scharin 
Musik och tenor: Carl Unander-Scharin 

Dans: Johanna Klint, Charlotta Ruth, Åsa Unander-Scharin samt ökenråttorna Algernon och 
Albinoni 

Sång (inspelad): Rogelio Duran de Badajoz 
Sångtext: Ingamaj Beck, ur libretto till sångcykeln Figurer i ett landskap, 1997 

Musikremix: Klas B Wahl 
Ljus: Anders Larsson 

Ljud- och scenteknik: Petra Kiiskinen 
Programmering (grafik): Mateusz Herczka 

Programmering (musik): Carl Unander-Scharin 
Motion Capture (rörelseinmätning): Sverker Nordqvist  

Rörelseinmätta dansare: Charlotta Ruth och Åsa Unander-Scharin 
Kostym: Gerard Aroyan  

Marionettkonstruktion: Åsa Unander-Scharin och Olle Svensson 
Fotograf: Åse Bengtsson 

Producent och repetitör: Petra Wormbs 
Fotograf: Åse Bengtsson Helin 

Föreställningslängd: ca 56 minuter 
 



 

 92 

Det andra koreografiska projektet skulle utmynna i scenföreställningen Hybrid, väsen 

och labyrinter som hade premiär på Moderna dansteatern i Stockholm i oktober 2005. 

Tanken var att ladda scenrummet med hybrider av människa-maskin, maskin-djur, 

djur-människa, röst-kropp, kropp-text, text-rörelse, forskare-forskningsobjekt i 

dynamiskt laddade spänningsfält. Efter tidigare arbeten med att programmera 

människoliknande rörelser för robotar, mekaniska och virtuella dansare ville jag nu 

låta levande dansare använda sin förmåga att abstrakt konstruera och laborera med 

sitt sätt att röra sig, genom en annan kroppsbild, genom en annan sorts kroppslighet. 

Vad innebär det för sättet att röra sig om bilden av kroppen konstrueras som en 

sammansättning av kroppsdelar från maskiner och djur? Hur förändras sättet att röra 

sig om dansaren föreställer sig att kroppen ser ut och fungerar som någon av de 

andra dansarnas kroppar?  

 

I arbete med Hybrid, väsen och labyrinter ville jag utmana de invanda rörelsesystem som 

uppfattas som ”naturligt dansanta” och mycket medvetet förändra sättet att röra sig 

med utgångspunkt i en förändrad bild av kroppen och kroppsligheten. Under 

repetitionsarbetet utformade dansarna specifika rörelsescheman för varje scen. 

Uppgiften kunde till exempel vara att rita specifika geometriska mönster i luftrummet 

med kroppsdelar som fått andra proportioner och funktioner eller att vissa 

kroppsdelar lånat egenskaper från andra sorters kroppar: robotar, automater, 

labyrintspel, löpande-band-maskiner, proteser, råttor, fåglar, tigrar, ödlor, apor, 

kirurger, simmare, filosofer och andra människor. De lånade rörelser och sätt att röra 

sig från varandra, samtidigt som scenrummets labyrintmönster och imaginära 

föreställningar om en annan rumslighet också skulle påverka rörelsen. 
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Scenrummet  

I taket hänger nitton rostiga glest utspridda maskindelar i tunna vajrar från taket. 

Några av dem roterar långsamt. De svagt belysta kroppsdelarna är rostiga kvarlevor 

från skrotade bilar och andra övergivna maskiner som scenteknikern Petra Kiiskinen 

och jag hittade i skogarna söder om Stockholm. På scengolvet i det blå ljuset syns tre 

röda labyrinter i olika storlek. Mönstret är det samma i alla tre labyrinterna och består 

av fyra kvadranter i ett geometriskt system – med 28, 26, 28 respektive 27 raksträckor 

och lika många rätvinkliga hörn – som dansarna måste ta sig fram i, kvadrant för 

kvadrant, för att slutligen nå fram till labyrintens mitt. Den största labyrinten täcker 

hela golvytan på den vänstra scenhalvan. Den är kvadratisk – 9 m x 9 m – och 

mönstret är tejpat på golvet med lysande röd tejp. I mitten på den stora labyrinten 

står ett kar i blänkande rostfritt stål. Karet är 110 cm långt, 90 cm brett och 12 cm 

högt och fyllt med vatten.  

 

Den lilla labyrinten är häften så stor och placerad strax till höger om mitten på 

scenen. Den är också tejpad i rött på golvet och i mitten ligger en hög med rostiga 

maskinkroppsdelar som om de rasat ner från taket. Längst till höger står den minsta 

labyrinten som är byggd i plexiglas med decimeterhöga väggar som innesluter de fyra 

centimeter breda gångarna. I den labyrinten springer två små råttor runt och klättrar 

på väggarna – Algernon med gråbrun päls och Albinoni som är helt vit.  

 

Bakom råttornas labyrint står en plexiglaslåda på högkant. Lådan är 180 cm hög, 80 

cm bred, 60 cm djup och fylld med rök. I röken projiceras en hybridfilm där en grön 

sinuskurva som visar hjärtfrekvensen hos en människa blandas med ett djurhjärtas 
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upprepande sammandragning och en stålblå maskins pulserande rörelse. Råttornas 

rörelser i labyrinter styr bildväxlingarna mellan den gröna sinuskurvan, den blanka 

maskinen och det köttiga hjärtat. 

 

 (se video) 

Prolog 

Föreställningen börjar med att ljuset sökande sveper över kroppen på en dansare, i 

vit råttpälskostym, som vibrerande långsamt reser sig, vecklar ut armarna och hänger 

ut över publiken. Med kupade händer hämtar hon flamencosångare Rogelio Duran 

de Badajoz´ röst från taket,  när han sjunger:1  

 

Plötsligt, som en blixt från vinterhimlen 

övergår ditt liv till stoft. 

En kontinent sjunker undan,  

en väv av drömmar slits itu. 

På dödens vingar bärs du bortom allt. 

 

Vilset, som ett löv i gryningsvinden 

söker jag ditt liv. 

Det är aska i din mun,  

och dina ögon blöder. 

På dödens vingar bärs du bortom allt. 

                                                
1 Ingamaj Beck, ur libretto till Carl Unander-Scharins sångcykel Figurer i ett landskap (Sveriges Radio, 
1997). 



 

 95 

Den vitpälsade dansaren lutar sig ut över publiken och utför några kirurgiska 

operationsgester i luften, öppnar nio röda skåror i kostymen och försvinner ut i 

mörkret. Tre dansare i strikt knäppta laboratoriekostymer kommer då in och börjar 

sin vandring genom den stora labyrinten till tungt pulserande musik. 

 

 (se video) 

Labyrinten 

Labyrinternas geometriska vägsystem fick styra de rörelser som förflyttade dansarna 

genom gångarna i de fyra kvadranterna innan de slutligen nådde labyrintens centrum. 

Den stora labyrinten fick vara originalet i skala 1:1 – och det var i den som vi 

utarbetade de rörelsemönster som sedan bearbetades för att rymmas i de andra 

labyrinterna. I den stora labyrinten är raksträckorna från en halv till tre meter långa 

och 38 centimeter breda. Längden på den största dansarens fötter fick bestämma 

bredden på gångarna så att allas fötter skulle kunna få plats på alla ledder.  

 

Under repetitionsarbetet utformade dansarna sina specifika rörelsemönster för att 

förflytta sig genom varsin kvadrant. Den koreografiska utgångspunkten var ett 

system där impulsen till varje rörelse mycket tydligt skulle starta i en given kroppsdel 

som pekar ut riktningen, och som sen med viss fördröjning drar med sig resten av 

kroppen i en förflyttning fram till nästa hörn. Slutpunkten för varje rörelse skulle sen 

leda vidare till nästa impuls som drog med sig kroppen åt ett annat håll med en annan 

kroppsdel i en sorts maskinmässig funktion mellan orsak och verkan. De kroppsdelar 

som tog impulser, pekade ut riktningen och drog med sig kroppen var: Hälen-vristen-

yttrefotknölen-stortån-knät-vaden-låret-höftbenet-svanskotan-sittbenet-fotsulan-höftkulan-inre 

fotknölen-lilltån-korsryggen-naveln  
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Den inbördes ordningen mellan kroppsdelarna fick dansarna själva utarbeta och 

pröva sig fram till – så att den maskinmässiga koordinationen mellan impulserna 

fortplantade sig organiskt genom kroppen. Den första kvadranten bestod av 28 

raksträckor som Johanna Klint fyllde med olika stegserier och Charlotta Ruth 

utarbetade förflyttningarna i den andra kvadrantens 26 gator. Jan Vesala slipade fram 

gångarterna i den tredje kvadranten som ganska snart visade sig vara en omvänd 

version av den första kvadranten, och sångaren Carl Unander-Scharin la sina 

stegkombinationer i den fjärde kvadrantens – en omvänd andrakvadrant men med 

ytterligare en gata som leder rakt in i mitten på labyrinten. Han hade också egna 

stegvarianter för sina vandringar i den första och tredje kvadranten. Carl utarbetade 

sina originalrörelser i den lilla labyrinten. 

 

Det abstrakt konstruerade rörelsesystemet skulle växla mellan en maskinmässig 

mekanik och ett organiskt flöde av impulser som tar sina vägar genom kroppen, men 

som samtidigt också påverkas av hur dansaren låter rörelsen passera genom just sin 

kropp. När dansarna i nästa fas lärde ut sina gångarter till varandra slipade vi 

ytterligare på precisionen och den rytmiska skärpan så att alla impulserna i hörnens 

riktningsbyten skulle bli tydligt synliga. Att lära ut sina rörelser till någon annan 

artikulerar och förtydligar också den egna medvetenheten om rörelsens koordination. 

Den organiska koordinationen kommer inte av sig själv när andra ska integrera 

rörelsen i sin kropp. De rörelser som kan kännas naturliga och självklara i den egna 

kroppen måste ofta mycket medvetet redas ut och artikuleras för att falla på plats i 

någon annans kropp.  

 

Arbetet med labyrintrörelserna synliggjorde hur det som en uppfattar som ett 

naturligt rörelseflöde kan visa sig vara svårt och kännas konstigt för någon annan; när 

den ene uppfattar att armen liksom bara följer med av farten i en snurr, så måste den 
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andre medvetet träna in den koordinationen. Utnyttjandet av momentum och 

koordinationen i koreograferade rörelser måste medvetet slipas fram för att de ska 

falla på plats och kännas ”naturliga”.  

 

Proportionerna mellan de olika kroppsdelarnas längd liksom deras tyngd skiljer sig 

mellan olika dansare. Kopplingen mellan leder, skelettdelar och muskler är unik för 

varje individ, liksom sättet att röra sig. Det går inte att räkna ut hur dansare ska röra 

sig lika, gestalta samma rytm och kvalitet i rörelsen. För att utnyttja momentum och 

tyngdkraftens påverkan, på kroppens alla delar, måste varje dansare lösa 

koordinationen i just sin kropp. Ofta känns de rörelser som någon annan utformat 

konstruerade och spända när vi först försöker imitera dem, men skickliga dansare 

kan hitta det rätta släppet – balansen mellan av- och anspänning – också i rörelser 

som ursprungligen utgått från en helt annan kropp. Kroppen ställer sig i vägen när vi 

ska integrera andras rörelser med vår egen kropp. De redan inlärda och förankrade 

rörelsemönstren kan vi hantera intuitivt men de nya måste vi medvetet analysera och 

arbeta in tills de sitter i ryggmärgen. Som dansare måste man gilla utmaningen i att 

ständigt integrera nya rörelser i kroppen; att om och om igen brottas med känslan av 

att kroppen ställer sig i vägen och att rörelserna känns onaturliga och konstruerade.  

 

Det är spännande att följa hur olika dansare hanterar ”samma rörelse”; hur de kan 

vara lika och ändå så individuellt specifika; hur de kan ta gemensamma impulser och 

liksom låna och vistas i den andres kroppslighet; hur de prövar att vara i någon 

annans rörelse genom en medvetet konstruerad förändring av den egna 

kroppslighetens fysiskhet. Skickliga dansare kan integrera andras rörelsemönster 

mycket precist utan att förlora sig själva och duka under för tekniska svårigheter. De 

snarare förstärker det egna uttrycket genom att så djupt förankra nya rörelser i 

kroppen. Den egna tolkningen förstärks i det medvetna arbetet med att göra rörelsen 
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till sin egen. Ju mer lika två dansare kan framföra samma rörelse desto tydligare blir 

skillnaden – någon visar sig i rörelsen. Vad som uppfattas som lika, i en rörelse, beror 

på kroppsliga och fysikaliska aspekter i rörelsen men också på intention.  

 

Att dansa lika innebär också skillnader. Det vi uppfattar som lika kan innebära att 

vinklarna är desamma, att tårna pekar ut samma riktning eller att impulsen, 

intentionen, fraseringen och rytmiseringen är lika. Rörelsens rumsligt mätbara 

tredimensionalitet kan vara olika fast vi uppfattar rörelsen som lika. Alla sträckta 

armar når inte lika högt. Proportionerna mellan över- och underarm gör att dansarna 

måste göra olika för att handflatorna ska nå varandra. Vilken likhet är det som ska 

betonas? Vad som ska vara lika är inte universellt givet utan något specifikt i varje 

koreografisk situation. I de abstrakta rörelserna är det ofta den fysikaliska likheten 

som betonas medan det i de konkreta rörelserna är det som rörelsen når eller 

åstadkommer som ska accentueras. Det som är samma rörelse innebär inte att de är 

identiska kopior. Varje koreografisk situation får avgöra vad som ska vara lika i just 

den rörelsen. Just i detta utredande kring vad som ska betonas i rörelsen ligger en 

stor del av repetitionsarbetet.  

 

En tidig tanke var att labyrinterna skulle byggas med väggar som konkret begränsade 

kropparna och rörelsen. Men jag valde sedan att tejpa labyrintmönstren på golvet och 

låta dansarna synliggöra väggarna i sättet att röra sig genom labyrinterna – som om 

de osynliga väggarna fanns. Rörelseschemat var konstruerat så att det skulle betona 

mekaniken och samtidigt ge utrymme för dansarnas mänskliga laborerande med 

rörelsen i kroppen och rummet. Förutom det labyrintiska mönstret genom rummet 

finns det något labyrintiskt också i hur rörelsen tar sin väg genom kroppen – så som 

den fortplantar sig genom lederna. Mekaniken ligger i hur impulserna – 

muskelaktivitet – orsakar rörelsen, hur den sätter igång en förflyttning, hur 
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landningen i nästa hörn blir till en ny impuls som i sin tur orsakar nästa rörelse som 

orsakar nästa rörelse och så vidare genom labyrintens vägsystem. Det mänskliga 

ligger i hur dansaren ger impulser och låter andra delar av kroppen påverkas av dem.  

 

I labyrintrörelserna arbetade jag med bilden av kroppen som en maskin där 

rörelserna skulle slipats fram till en självgående automatik och där dansaren liksom 

bara följde med kroppen. Det var för mig intressant att se hur dansarna med sin 

föreställningsförmåga kunde förändra sin kroppslighet och sitt sätt att röra sig – så 

att de dansade som genom en annan sorts kropp. Som betraktare kunde jag följa 

dansarnas laborerande med de abstrakta rörelsekonstruktionerna och se hur deras 

personliga förhållningssätt till kroppen och rörelsen sipprade igenom mekaniken. Det 

uppstod en laddning i mötet mellan rörelsens automatik och dansarens levande 

närvaron i kroppens anpassningen till labyrintens begränsade utrymmen.  

 

 (se video) 

Kirurgiska serien  

I föreställningen finns en serie gestiska rörelser som jag kom att kalla kirurgiska 

serien. Denna rörelseserie återkommer vid flera tillfällen och i olika skepnader där 

gesterna bryter av, kontrasterar och flätas samman med andra rörelsemönster. 

Kirurgiska serien är en sorts abstraherade rytmiserade gester med händer, armar, 

torso och blicken där dansarna tycks ta på sig osynliga hårskydd och laboratorie-

rockar, bläddra och läsa i ickemateriella uppslagsverk, desinficera händerna och 

injicera narkosvätska, hantera imaginära operationsverktyg och utföra kirurgiska 

ingrepp på inbillade kroppar. I mina anteckningar har jag beskrivit kirurgiska serien 

så här för att memorera ordningen:  
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Ta på operationsmössa–armarna i ärmarna först höger, sen vänster–knäpp knapparna–handen 

genom fickan–hämta kirurghandboken på hyllan–öppna–bläddra–slicka fingret–bläddra igen–

stäng boken–skjut undan–se på klockan–skruva vattenkranen–tryck fram tvål-tvåla in-skölj–

skaka ur vattnet–händerna i handskarna–fyll sprutan med narkosvätska–knäpp bort 

luftbubblorna–ta sats–stick in sprutan–knäna viker sig–flum flum upp i taket–fånga skalpellen–

skär upp magen-dra ut inälvorn-dra upp tarmen–ta saxen ur fickan–klipp av tarmen–hämta nål 

och tråd–sy ett stygn–sy ett till–klipp av–på med plåster–till skrivbordet–skriv en rapport-tryck på 

print–hämta utskriften–ta en penna ur bröstfickan–tryck fram kulspetsen-signera–vik ihop 

rapporten–och stoppa den i fickan 

 

Jag ville fånga något av den stolta precision och koncentration som visar sig i 

intentionen i arbetsmomentens automatiserade rörelser; en skicklighet som också 

innebär en förmåga att avläsa och bedöma situationens unika behov av noggrannhet 

och finmotorisk anpassning – en sinnesnärvaro. Med fördjupad kunskap, erfarenhet 

och hantverksmässig yrkesskicklighet kan man arbeta intuitivt i pressade lägen. Den 

skicklige kan mycket snabbt greppa situationen och handla rätt om det så handlar om 

kirurgen mitt under en operation, dansaren på scenen, dirigenten under en konsert 

eller arkeologen i en utgrävning. Den yrkesmässiga skickligheten visar sig i 

rörelsemässig precision och omsorgsfull noggrannhet i varje delmoment. 

 

I ursprungsversionen av kirurgiska serien står de tre dansarna på rad bredvid 

varandra och utför rörelserna helt lika och rytmiskt synkront dock var och en med 

sin personliga intention i gester och blickar. Charlotta är särskilt noga med 

handtvättandet och gillar att sikta med sprutan. Jan tycks njuta av att dra till lite extra 

i varje stygn när han syr igen såret och Johanna tar upp pennan och signerar 

rapporten med en sträng glimt i ögat.  
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Kirurgiska serien ingår också i andra scener bland annat i en invecklad koordination 

med gångarterna i den lilla labyrinten och i kombination med ”stolpstegen” när de 

förflyttar sig och träffar på varandra i ett rumsligt föreställt korridorsystem. Dansarna 

får då bara göra förflyttningar och nivåändringar i räta vinklar – som om de ritade 

upp linjerna i ett imaginärt tredimensionellt koordinatsystem som genomkorsar scen-

rummet – samtidigt som de med överkroppen – framlänges och baklänges – 

skrubbar, gnuggar och loopar gesterna i den kirurgiska serien. 

 

 (se video) 

Lilla labyrinten  

För att ta sig fram genom den lilla labyrinten, där de rumsliga måtten halverats, måste 

dansarnas förflyttningar förminskas till hälften för att rymmas i gångarna. Eftersom 

de fysikaliska aspekterna fortfarande var desamma kunde dansarna inte med en enkel 

förändring förminska allt till hälften – så som några knapptryckningar på en dator 

skulle kunna göra. Kroppen är fortfarande lika stor och tyngdkraften är alltid 

densamma så det går inte att skala ner allt i en och samma process så som datorn 

skulle kunna göra. För att ta sig fram genom den lilla labyrinten krävdes ett aktivt 

omtolkningsarbete – ett omtolkningsarbete som samtidigt medvetandegjorde de 

konstanta fysikaliska aspekterna på kroppens rörelser – på ett påtagligt sätt. För att 

inte förlora rörelseskärpan måste dynamiken förstärkas i alla impulser och riktnings-

byten – både för dansarna själva och för publiken. Förändringar av rörelsemönstrets 

storlek – skalan – skapar olika kvaliteter i relationen mellan kroppen, rummet och 

tiden. För levande dansare krävs ett omtolkningsarbete som jag tycker är intressant 

att följa och förstå; ett innerligt omprövande där somligt ger sig själv som en 
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funktion av kroppen och de fysikaliska förutsättningarna medan andra lösningar 

innebär avvägda val som dansarna och jag måste göra.  

 

Samtidigt som de tar sig fram genom den lilla labyrinten med sina utarbetade 

gångarter skulle de också framföra – kirurgiska serien. Jag ville låta två sätt att röra sig 

pågå samtidigt. Dansarna fick var och en arbeta fram koordinationen mellan 

överkroppens konkreta gestik och underkroppens mer abstrakt konstruerade 

stegsystem. Målet var att de skulle kunna hantera och framföra de två 

rörelsesystemen samtidig – intentionen och impulserna i både över- och under-

kroppen skulle vara lika klara, tydliga och levande. Så småningom kunde de också 

lyfta blicken och använda den fritt för att relatera till varandra och liksom konversera 

med rörelserna. Det uppstod en humor i dansarnas upptagenhet när de mycket 

noggrant utförde hand-, finger- och blickgestiken, koordinerade dem med de 

invecklade gångarterna och samtidigt måste förminska alla rörelserna för att passa in 

kroppen i den lilla labyrinten. Det var dansarnas kombination av uppslukad 

koncentration och utåtriktad öppen vakenhet som fångade mitt intresse. 

 

 (se video) 

Spatial orientering  

Ur högtalarna hörs en röst som sökande sjunger en ljus tonslinga. Ett mörkt fördröjt 

eko svarar långsamt med djup röst och tenorråttan kommer liksom haltande och 

krypskuttade ut under publiken i riktning mot den lilla labyrintens ingång. Rösten 

kallar igen och forskarråttan Jan Vesala, i strikt laboratoriekostym, kliver fram och 

ställer sig redo att börja sin vandring genom den stora labyrintens första kvadrant. 

Han tar ner och öppnar en pärm som hänger från taket. Tenor- och forskarråttan 
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börjar sin knyckiga vandring genom varsin labyrint. Samtidigt som de med kryptiska 

steg och gångarter tar sig fram läser de två växelvis ur forskningsrapporten ”Spatial 

learning and memory in the blind mole-rat in comparison with the laboratory rat and 

Levant vole”.2 Artikeln berättar om forskningsprojektets resultat som visar hur blinda 

underjordiska gnagare tycks använda sig av jordens magnetfält för att orientera i 

mörkret: 

 

Studies dealing with spatial orientation in mammals have mostly dealt with surface-dwelling species. 

We studied the ability of a subterranean rodent to orient in space and compared it with two species of 

rodents that spend most of their lives above ground. The solitary blind mole-rat, Spalax ehrenbergi, 

inhabits an extensive, branching tunnel system that it digs itself and in which it spends its entire life. 

We examined its ability to learn and remember a winding path towards a goal in a multiple 

labyrinth and compared it with Levant voles, Microtus guentheri, and laboratory rats, Rattus 

norvegicus. The mole-rats learned significantly faster than the rats and voles. Furthermore, their 

ability to remember the maze was significantly better than that of the rats after 2, 7, 30 and 60 

days from the end of the learning experiment and significantly better than the voles after 120 days. 

The mole-rats still retained ca. 45% of their optimal performance at the end of the learning 

experiment after 4 months compared with 20% for the voles after 4 months and less than 20% for 

the rats after 2 months. Despite having lost its vision, the mole-rat was thus more able to orient in a 

complex maze than the surface-dwelling vole and laboratory rat. We suggest that the mole-rat 

compensates for the sensory limitations imposed by the subterranean niche and for its loss of vision by 

relying on the Earth's magnetic field and internal cues to steer its course efficiently. We discuss the 

possible mechanisms of orientation.  

 

                                                
2 Kimchi T, Terkel J. ”Spatial learning and memory in the blind mole-rat in comparison with the 
laboratory rat and Levant vole” Department of Zoology, George S. Wise Faculty of Life Sciences, Tel-
Aviv University. Se också 
http://www.ingentaconnect.com/content/ap/ar/2001/00000061/00000001/art01565 
 

http://www.ingentaconnect.com/content/ap/ar/2001/00000061/00000001/art01565
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 (The Throat) 

De två rösterna som läser texten fångas upp av varsin mikrofon som kopplats till det 

specialbyggda instrument The Throat som Carl hade fäst vid sin högra hand. Med sina 

fingrarna kunde han på så sätt laborera med ljudet, lösa upp och fragmentera texten 

till ekande upprepningar av ord och påståenden, som om rösterna flyttat ut ur deras 

kroppar och därifrån observerar det labyrintexperiment som de själva deltar i.  

 

 (se video) 

Vita väsen  

Som kontrast till de kontrollerade rörelsesystemen i labyrinterna ville jag här låta 

strukturen falla isär och sprida dansarna ut över scenen i en känsla av tyngdlöshet. 

Den koreografiska intentionen var att dansarna skulle flyta ut i rummet som vore 

luften en vätska som kunde bära deras kroppar. Rörelserna i vita väsen skulle försätta 

kroppen i ett tillstånd som liknar den övergångsfas som vi passerar när narkosvätskan 

börjar verka och medvetandet flyter iväg och drar med sig kropparna i ett narkosrus 

där de liksom glidande fångas upp och flyter vidare i stora cirklande vågor och 

spiraler.  

 

Det var svårt att hitta fram till rätt metod för att få fram den rätta fysiska känslan i 

rörelsen. Att inbilla sig ett tillstånd räcker sällan till för att hitta den fysiska känslan i 

rörelsen. Först fick dansarna pröva att flytfallande ta sig fram med olika kroppsdelar 
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men jag fick ge upp den metoden och skrev i mina anteckningar: ”Släpp 

kroppdelsfixeringen! Den ger intressant material men bromsar balansfallandet.”  

 

Jag var tvungen att hitta en annan metod för att få fram det flytsvävande tillståndet i 

rörelsen. Det jag ville komma åt var en känsla av att glida runt och vistas i en vätska – 

en vätska som lyfter kroppen och låter den flyta i ett tillstånd av upplöst tyngd. 

Dansarna måste föreställa sig tyngdlösheten och pröva sig fram för att hitta de 

rörelser som kunde leva länge horisontellt – på bara en impuls. Jag tänker nu att det 

var när vi flyttade flytfokus till överkroppen som rörelserna började fungera – när 

fötterna och ben fick vara den vätska som bar upp torson så att den kunde flyta 

omkring i rummet. 

 

Här på jorden faller alla kroppar med en acceleration av 9.81 meter/kvadratsekund 

mot jordens mitt. Falltiden från en viss höjd är alltid densamma oavsett kroppens 

vikt och storlek, förutom när det som faller är av sådan art att det bromsas upp av 

luftmotståndet. Fjädrar till exempel faller långsammare eftersom de har stor bäryta 

som gör att de håller sig i luften en längre tid. Luftmotståndets påverkan på 

fallhastigheten för olika mänskliga kroppar är dock så pass liten att den är försumbar 

ur ett koreografiskt perspektiv. Däremot kan klädernas tyger bäras av luften och 

därmed falla långsammare än den kropp som bär dem.  

 

I arbetet med vita väsen måste dansarna föreställa sig andra förutsättningar och hitta 

lösningar som gav sken av en förändrad gravitation och ett större luftmotstånd. Med 

en lägre accelerationskonstant eller ett större luftmotstånd skulle våra mänskliga 

kroppar kunna hålla sig i luften längre. Vatten och andra vätskor kan också fungera 

som motstånd och bära våra kroppar så att de flyter – men det blir då samtidigt 

svårare att sätta fart eftersom friktionen avsevärt minskar, så att vi inte kan ta spjärn 
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och skjuta ifrån. Friktionen hänger ihop med gravitationen. För att få fart använde 

dansarna friktionen mot scengolvet, men genom att överdrivet släppa muskel-

anspänningen i överkroppen kunde de ge sken av att deras kroppar bars av en osynlig 

vätska eller gas, fast det egentligen var benen som bar dem.  

 

I Vita väsen ville jag komma åt känslan av en upplöst kropp som i ett narkosrus 

sprider sig genom rummet. Scenen följer direkt på den kirurgiska serien där dansarna 

i slutet utför några gester där de liksom söver sig själva med en spruta. I detta 

tillstånd föreställer jag mig att kroppen löses upp och flyter ut i ett narkosvätskefyllt 

rum. För att medvetet försätta sig i en fysiska känsla av viktlöshet måste rörelsen sitta 

i ryggmärgen. Då kan dansaren släppa tanken på stegen och i stället leva sig in i 

överkroppens flytande rörelsekänsla. 
 

 (se video) 

The Author  

I nästa scen skulle dansarna sjunka in i ett tyngre drömskt tillstånd. En efter en föll 

de långsamt i en nedåtskruvande rörelse för att sedan glida ut på golvet och liksom 

ryggsimmande glida fram och tillbaka över golvet i långa parallella banor. Med 

blicken uppåt bortom taket läste de undrande: 
 

Often I have sat and thought,  

Philosophically,  

Am I the author of that thought 

Or is it the author of me? 3 

                                                
3 Benjamin Wolley, Virtual Worlds – A Journey in Hype and Hyperreality (London: Penguin Books, 1993), 
117. 
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Genom att gå baklänges med fötterna kunde de skjuta kroppen framför sig tills de 

nådde scenkanten, där de vände runt och sköt ifrån, likt en simmare som vänder i en 

simbassäng. Strävan var att de skulle glida fram i en skön känsla av friktionsfri rymd. 

Men att åstadkomma detta glidande på ryggen var allt annat än friktionsfritt. 

Beroende på materialet i de tröjor som dansarna repeterade i förändrades förmågan 

att glida. Men också de bara fotsulornas möjlighet att ta spjärn och skjuta ifrån 

förändrades med underlaget och svetthalten. Värst var de första stegen som skulle 

sätta fart på glidandet. Med lite styrfart blev det sedan lättare när glidandet väl var 

igång. Varje gång vi bytte golv – mellan olika repetitionslokaler och så småningom 

scengolvet – var friktionen olika. Golvmattornas olika elasticitet påverkade också hur 

lätt eller svårt det var att ta fart och att glida.  

 

 (se video) 

Tyger*Sparrow  

Denna scen tog sin utgångspunkt i William Blakes två illuminerade poem The Blossom 

och The Tyger:4 Musiken och koreografin flätade samman de två texter där en sparv 

och en tiger efterhand blir till ett och samma hybriddjur. Carl sjöng vid vattnet och 

tre olika mikrofoner fångade upp rösten i tre helt olika akustiska rum. Dansarna 

Charlotta och Johanna hade byggt serier av sparv- och tigerrörelser där de ritade 

mönster genom luftrummet med utgångspunkt i djurens utmärkande kroppsdelar. 

Efter simscenen gled tenorråttan fram till vattenkaret, där handens stänk fick en 

ljusreflex att väcka Johanna till en sprittande sparvdans och Carls virvlande sång: 

                                                
4 William Blake, The Complete Illuminated Books, (London: Thames & Hudson, 2000), 53 och 84. 
Texterna är hämtat ur ”The Songs of Innocense” och ”The Songs of Experience” från år 1789 och 
1794. 
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Merry Merry sparrow  

Under leaves so green 

A happy blossom 

Sees you swift as an arrow 

Seek your cradle narrow 

Near my bosom 

Pretty Pretty Robin 

Under leaves so green 

A happy blossom 

Hears you sobbing sobbing 

Near my bosom 

 

I sparvrörelserna ritade dansarna cirklande rörelser i rummet med: höger klohand, en 

klofot, ögat, nacken, bröstbenet, näbben, stjärtfjädern, krävan och skuldran. De skulle inte alls 

inbilla sig att de var fåglar utan bara pröva att föreställa sig en förändrad kroppslighet 

genom att ”låna” sparvens kroppsdelar och deras specifika rörelsemöjligheter. Det 

var fågelns sparviga fysiskhet som jag var ute efter – inte sparvens inre eller dess 

beteende. Det var intressant att se hur dansarnas rörelser förändrades när de 

föreställde sig sina kroppsdelar och deras funktion på ett annat sätt. Skuldran, 

armbågen och handen koordinerade rörelsen på ett annat sätt när de hade inbillade 

fjädrar som band dem samman till en vinge – en vinge som kan utnyttja 

luftmotståndet för att bära kroppen och flyga. Kroppens rörelseschema förändrades 

när hennes bild av ansiktet ersattes av en hård näbb, foten av en klo och när blicken 

ständigt var ute efter något ätbart.  

 

Det var något konkret kroppsligt i att vara fågel som vi försökte komma åt, att med 

föreställningen om sparvens kropp röra sig sparvaktigt. Med en förändrad bild av 

kroppen blir rörelsen annorlunda. Kroppen är inte ett skal runt ett fixerat inre. Vi är 

våra kroppar. Det är fågelns kroppsliga fysiskhet som gör fågelns rörelser fågelaktiga. 

Om vi liksom fågeln äter direkt med näbben – utan händer – accentueras nackens 

rörelser på ett annat sätt än när vi med händerna stoppar maten i munnen. Det 

finmotoriska samspel som människan kan utveckla mellan blick, hand och arm, gör 
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fågeln i stället med sin näbb, nacke och torso. Genom att röra sig som om kropps-

delarna var fågelns kan dansarna pröva en annan kroppslighet – en mer fågelaktig 

kroppslighet.  

 

Charlotta dyker upp bredvid Johanna i fonden och sångrösten förändras. Carl 

sjunger nu rakt ner i vattenmikrofonen. Rösten klingar nu mäktigt djupt i ett tungt 

akustiskt rum ackompanjerad av en syntetiserad cembalo vars tickande puls för-

flyttade de två tigerdansarna framåt bild för bild längs horisonten – likt en serie foto-

grafier som tas i snabb följd och på så sätt bryter ner rörelsen till en serie stillbilder. 

 

Tyger Tyger burning bright,  

In the forests of the night; 

What immortal hand or eye.  

Could frame thy fearful symmetry? 

In what distant deeps or skies.  

Burnt the fire of thine eyes? 

On what wings dare he aspire? 

What the hand, dare sieze the fire? 

And what shoulder, & what art,  

Could twist the sinews of thy heart? 

And when thy heart began to beat.  

What dread hand? & what dread feet? 

 

What the hammer? what the chain,  

In what furnace was thy brain? 

What the anvil? what dead grasp. 

Dare it´s deadly terrors clasp? 

When the stars threw down their spears 

And water´d heaven with their tears: 

Did he smile his work to see? 

Did he who made the Lamb make thee? 

Tyger Tyger burning bright,  

In the forests of the night; 

What immortal hand or eye.  

Dare frame thy fearful symmetry? 

 

Tiger-rörelserna byggde Charlotta och Johanna med en liknande koreografisk metod 

som sparvrörelserna men nu med utgångspunkt i de kroppsdelar som jag uppfattar 

utmärkande för en tiger: Vänster skuldra-Tassen 1, 2, 3 och 4-Vänster klofot-Höger 

höftkam-Svansen-Morrhåret-Örontofsen-Ögat-Nackkotan-Svanken-Hörntanden-Vänster hältass-

Tungan-Hjärtat. Rörelserna varierade till en början mellan ett lojt strövande och mer 
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snabba skutt, men jag var ute efter en mer extrem laddning i rörelsen – det 

fullkomligt oberäkneliga hos vilda tigrar som från en total stillhet plötsligt kan 

accelerera explosionsartat i jakten på ett byte. Så vi måste i repetitionsarbetet hitta en 

annan fysisk ingång till hur tigerrörelserna skulle utföras. 

 

Det var det lyssnande örat, den vakande blicken, vibrationen i morrhåret, de indragna 

klorna och hela kroppens beredskap att på bråkdelen av en sekund ge sig i väg för 

sätta tänderna i en annan djurkropp, som jag ville att dansarna skulle komma åt. Det 

var det blickstilla och de plötsliga rörelseutbrotten som gav Charlotta idén om att de 

skulle pröva att röra sig mer ”electric”. Vi testade och började så småningom bryta 

ner rörelsen i en serie delmoment som stegade fram liksom bild för bild likt en 

sekundvisare. Jag kom att tänka på Eadweard Muybridges kronofotografiska 

bildserier där han som en av de första fotograferna fick sin kamera att ta bilder så tätt 

att han lyckades fånga rörelsens delmoment på ett helt nytt sätt.4  

 

Muybridge lyckades på så sätt fånga rörelsens delmoment utan att kropparna 

behövde stanna upp i rörelsen. I arbetet med The Tyger gjorde vi precis tvärtom: 

kropparna skulle stanna upp i varje ögonblicksbild, samtidigt som jag ville få fram en 

känsla av att de hela tiden var på väg genom rummet i en övergripande 

förflyttningsrörelse. I arbetet med att göra rörelserna kronofotografiska utgick vi från 

det ursprungliga strövande tigerrörelsemönstret men hackade upp alla rörelser och 

förflyttningar i korta delmoment som steg för steg matades fram bild för bild likt en 

film som vevas fram för hand. Pulsen hittade vi i musikens syntetiserade 

cembalostämma som med sin envetet tickande puls ackompanjerar tigersången. Alla 

rörelser delades upp i delmoment och vi räknade och räknade: 

                                                
4 Muybridge. The Human Figure in Motion, plate 90-92 och 147-148. 
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Tand 1-2-3    

Ner på 12 lyft fot 4-5-6-7-8    

Hand på 8-9-10-11-12  

Ny fras: 

Häl-fot-fot-fot: 1-2-3-4 hand samtidigt  3-4 

7 rygg+höger hand  

8 armbåge 9-10-11 vrid, vrid, vrid 

12-13 sätt fot, fot 17-18 ben, ben 

Ny fras igen: 

hand (1) ben (2),3,4,5,6 

7 titta fram 

8-9-10 vänster kind 

11 två klor 12 höger klohand vänd 

13 dra 

och så vidare… 

 

Orden och siffrorna beskriver den kronofotografiska uppdelningen av Johanna 

Klints tre första rörelser. Tillsammans hade de 24 tigerrörelser som skulle brytas ner 

på detta sätt. Det tog tid att forma varje moment och att få kraften att fungera i 

rörelsens alla delmoment, men så småningom började det gå nästan av sig självt. Det 

som från början var en impuls till en svingande uppåtrörelse kunde till exempel inte 

brytas ner i delmoment utan att dansaren totalt tappade farten och balansen i de 

fortsatta rörelsemomenten. För att inte tappa styrfarten och ändå fungera 

kronofotografiskt, krävde varje rörelse sin specifika nedbrytning i delmoment.  

 

När systemet och sättet att tänka väl var igång kunde både dansarna och jag mycket 

snabbare se möjligheter att kronofotografiskt ta oss vidare genom tiggerrörelserna. 

Dansarna blev allt skickligare i att hitta tekniska lösningar för att utnyttja 

impulsmomentet och förflytta sig genom rummet. När rörelsen bryts ner går det inte 

att använda impulsen på samma sätt som i ”vanliga” rörelser. Varje delrörelse 

innebär en ny impuls och för att steg för steg resa sig – eller falla neråt – måste 

dansarens kropp i varje stoppmoment vara i jämvikt fast de skulle ge sken av att ha 
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fångats i en pågående rörelse. I Muybridges fotografier är kropparna alltid på väg och 

just därför inte i jämvikt i varje ögonblickbild. 

  

 (se video) 

Embryonalutveckling  

Efter Tiger-sparv-hybriden växte den scen som jag kom att kalla 

embryonalutveckling fram. Den koreografiska idén var att skapa en gradvis 

förändring av kropparna och rörelsen som skulle fortgå genom hela denna sju 

minuter långa scen. Den kroppsliga förändringen tog utgångspunkt i däggdjurens 

embryonalutveckling där både människor och djur som foster passerar tidigare 

stadier på ett sätt som liknar evolutionens utveckling av våra arter. Som ur ett 

provrör ville jag att dansarna skulle rinna ut i rummet för att där genomgå en 

successiv förvandling från simmande, krälande, krypande varelser till tvåbenta 

primater, som så småningom utvecklade vingar och blev till fåglar. Musiken 

pulserade suggestivt, och växlande mellan sjutakt och femtakt i en långsamt ökande 

intensitet. De glidkrypande dansarnas ödleliknande rörelser på golvet övergick 

successivt från fyrbenta lejon och tvåbenta apor till flygande fåglar. Återigen var det 

de olika djurens utmärkande kroppsdelar som satte igång de rörelser som ritade 

cirklande mönster genom rummet.  

 

Embryonalutveckling var den scen som tog längst tid att utarbeta. I arbetet med att 

utforma och hitta fram till rörelserna körde jag fast många gånger. Det var tungt för 

dansarna att under de många repetitionstimmar dra sig fram på golvet för att hitta 

rätt ”krälart”. Vi fastnade i metoder som härmade kräldjur på ett konventionellt och 

stereotypt sätt, där både dansarna och jag kände oss löjliga. För att komma bort från 
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det ”allmändjuriska” började vi istället bryta ner krälrörelsen i delmoment som 

mycket precist relaterade till musikens underliggande rytmiska struktur; den 

kombination av tvåor och treor som bildade variationen av femtakt och sjutakt.5 

Rörelserna fick då en mycket mer egenartad framtoning. Det allmänt djuraktiga och 

stereotypa försvann när den artikulerade rytmiken lyftes fram och hela scenen blev 

suggestiv på ett för mig spännande sätt. I slutet av scenen försvinner de levande 

dansarna och golvet fylls med ödleliknande varelser av blåa, rosa, lila, röda och ljust 

gröna prickar som krälar fram över scengolvet.  

 

Dessa på golvet projicerade varelsers rörelser hade vi spelat in med Motion-capture-

teknik.6 Charlotta och jag hade då reflekterande markörer strategiskt placerade på 

kroppen och runt oss skickade infraröda kameror ut ljussignaler som studsade mot 

markörerna. Kamerornas rörelsedata kunde sedan överföras till det system av prickar 

som i föreställningen syntes kräla fram över golvet. Mateusz Herczka byggde ett 

specialprogram som gjorde att jag direkt i förställningen kunde välja när jag ville att 

de virtuella djuren skulle krypa fram och försvinna. För att se krypvarelserna på 

scengolvet var jag tvungen att sitta högt uppe under taket. 

  

 (se video) 

La Macchina 

I nästa scen La Macchina expanderade vi labyrintrörelserna från den andra och tredje 

kvadranten så att de sträcktes ut och intog hela scenutrymmet. Johanna och 

Charlotta måste då förflytta koppen mer än dubbelt så långt som i 

                                                
5 Vi räknade: en-två-en-två-tre-en-två-en-två-en-två-tre-osv…. 
6 Se avsnittet ”Att digitalt fånga fysisk rörelse” i kapitel 3. 
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ursprungsversionen av labyrintstegen. De prövade sig fram för att i varje delmoment 

hitta ett sätt att expandera rörelsen. Det blev ett härligt drag i dansarnas kroppar när 

de var tvungna att ta kraftfullare impulser och låta kroppen förflytta sig mycket 

längre än i ursprungversionen. I vissa rörelser fick de lägga till arm- och 

överkroppsimpulser för att ytterligare få kraft att expandera rörelsen.  Det var viktigt 

för den fysiska känslan i rörelsen att rörelsen drog med sig kroppen och inte tvärtom. 

Jag var ute efter en känsla av att rummet expanderat och att kropparna måste följa 

med i denna vidgning. I blickdialog med dansarna sjöng tenorråttan Carl sin 

renässansliknande tonsättning av La Macchina, Marinettis futuristiska hyllning till 

maskinen: 7  

 

La Macchina non è forse oggi il simbolo più esuberante della misteriosa forza creatrice humana? 

Della macchina e nella Macchina si svolge oggi tutti il dramma humano. 

 

Isn´t the machine today the most exuberant symbol of humanitys mystical creative powers? 

From the machine, and in the machine, the full human drama now unveils. 

 

I växelverkan med sånginsatserna utförde tenorråttan en utmejslad linjalpromenad 

genom lilla labyrintens tredje kvadrant. Med fotsulor, händer, tår och fingrar mätte 

han alla sträckor samtidigt som han mycket precist följde Charlottas och Johannas 

förflyttningsriktningar i den imaginärt expanderade tredje kvadranten. Liksom under 

den spatiala orienteringen i första kvadranten fångades hans röst nu också av den 

mikrofon som kopplats till The Throat-handsken på hans högra hand.8 Med fingrarna 

på handsken kunde han med viss fördröjning ackompanjera sig själv med digitalt 

                                                
7 E. Prampolini, I. Pannaggi och V. Paladini, Ur ”Manifesto dell´arte meccanica” 1923. Se 
http://www.artemotore.com/manif.html 
8 Se avsnittet ”Spatial orientering” ovan. 

http://www.artemotore.com/manif.html
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manipulerade uppspelningar av sin egen röst: lyfta fram ekon, förändra akustiken, 

förlänga tiden, laborera med tonhöjden och skapa upprepande röstloopar. 

 

 (se video) 

The Phantom 

Inför nästa scen drog Charlotta en skinande blank bilplåt över skuldran och armen. 

Bilplåten blev med sina veck till en silverglänsande drapering där urfasningen för 

hjulhuset passades in som halsurringning, medan resten av plåten blev till en styv arm 

och hand som stelnat i sin form.  Med denna extra kroppsdel sökte hon sig fram 

genom den fjärde kvadranten samtidigt som hon i växelvis dialog med Carl läste RDs 

och JNs funderingar kring fantomkänslan av en förlorad kroppsdel: 9 

 

He: I can´t imagine being without the phantom because it is there all the time and it is very much 

like eating or breathing: I can put up with it quite adequately and would probably miss it if it went 

away. 

 

She: Most of the time the phantom just feels flat; I have to think about it to make it a solid form. I 

wasn´t born like this and obvioulsy I do miss my arm, yet sometimes the phantom pain makes me 

feel whole again. 

 

Tanken var att den styva bilplåten skulle bli till en fysiskt påtaglig fantomkroppsdel 

som både begränsade och utökade hennes kroppslighet; en kroppsdel som var i 

                                                
9 Marie O´Mahony, Cyborg the machine, (London: Thames & Hudson, 2002), 56. Citat från fotografen 
Alexa Wrights intervju med RD och JN. 
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vägen i vissa rörelser, medan den i andra kunde utnyttjas som extra stödpunkt eller 

användas som ett plagg att svepa in sig i.  

  

 (se video) 

Incarnation Remix 

En upprepning av Kirurgiska serien leder vidare till att dansarna öppnar kostymernas 

röda sår för att sedan vibrerande och skakande närma sig publiken, och där dras ner 

mot marken med en känsla av att kroppen sjunker in i golvet. En efter en bryter sig 

dansarna loss och ger sig iväg ut i rummet till Klas Wahls tungt rytmiska remix av 

Rogelios förtvivlat ropande sång i prologen. Koreografin i denna scen är en 

hybridremix av de kroppar och rörelser som tagit form i de föregående scenerna: 

labyrintstegen, råttpromenaden, kirurgiska serien, vita väsen, tigerkronofotografen, 

fågelflyten, embryokrälet, ryggsimmet, apskuttandet, maskinsången och 

fantomarmen. Efter att ha samlats i den lilla labyrinten tar dansarna tag i varsitt rött 

rep för att hissa upp en skrotmarionett av rostiga maskindelar som legat i en hög på 

golvet. Via rör i taket löper de repen ner till marionettens kroppsdelar så att dansarna 

på avstånd kan få den dinglande kroppen att sakta följa deras trevande rörelser.  

 

Eftertankar 

Rörelsematerialet i de elva scenerna utformades på olika sätt och med olika metoder; 

medvetet planerat och konstruerat, men också mer spontant och intuitivt. I arbetet 

med dansarna satte jag upp olika ”spelregler” som de skulle använda för att utforma 

rörelsemönster till de elva scenerna. I arbetet med varje scen fick dansarna lösa och 
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arbeta med nya rörelseuppgifter, där valet av kroppsbild, rörelsebild, rumsbild och 

tidsbild tog utgångspunkt i de olika scenernas texter och teman.  

 

Steg för steg sökte vi oss fram för att hitta de former och rörelsemönster som 

klingade rätt i kroppen och som stämde med min bild av scenen när jag tog några 

steg tillbaka för att byta perspektiv och som betraktare se rörelsen. Utan att fysiskt 

behöva byta ut kroppsdelar för att bli till djur eller maskiner, kan vi med vår abstrakta 

föreställningsförmåga göra oss andra bilder av kroppen. Med dessa kroppsbilder kan 

vi konstruera och instruera våra kroppar till att utföra konstlade rörelser som gör att 

vi blir någon annan eller något annat än den vi vant oss vid.  

 

Dansarens bild av kroppen, rörelsen, rummet och tiden syns i den fysiska rörelsen – 

bilden av rörelsen färgar koreografin och gör den till dans. När Johanna Klints 

kontrollerade tigerklo plötsligt blir en virvlande sparvvinge förändras min bild av 

hennes kropp och när Charlotta Ruths intensivt skakande kropp stannar upp för att 

med kinden trevande söka sig ner mot golvet har hon förändrat min upplevelse av 

både kroppen, tiden och rummet. I Kirurgiska serien skiftar Jan Vesala mellan att vara 

läkaren, patienten och en kirurgmaskin vid ett löpande band. De glasklara växlingarna  

får mig att följa med in i dansarens skiftande bild av kroppen och rörelsen.  

 

I arbetet med Hybrid, väsen och labyrinter blev det påtagligt att det finns gränser för hur 

långt vi kan driva konstruktionen av abstrakta rörelser i den egna kroppen. När sam-

ordningen av olika kroppsdelars rörelsemönster blir för invecklad måste vi ta paus 

för att hitta en annan lösning. Det experimentella förhållningssättet innebar att jag på 

förhand inte visste vilka koreografiska metoder som skulle generera intressanta 

rörelser. Somliga metoder var irriterande problematiska att genomföra. Men inte 

sällan visade det sig att det ur de problematiska tillvägagångssätten växte fram idéer 
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om mer fruktbara sätt att arbeta vidare på – koreografiska metoder som jag inte 

kunnat föreställa mig på förhand, men som förde oss närmare intentionen i de olika 

scenerna. 
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6 Koreografiska perspektiv och begrepp  

 

 
Strukturen i detta kapitel tar sin utgångspunkt i de teknologier jag använt och de 

rörelsekvaliteter som jag direkt eller indirekt kunnat nå genom dem. Därefter följer 

ett avsnitt om medvetna och omedvetna birörelsers betydelse för känslan och 

uttrycket.  Kapitlet avslutas med tankar kring kinestetisk fantasi, vilket blivit den 

koreografiska metod som genomsyrar arbetet med flera av mina verk. 

 

Digitalt animerad rörelse och artificiell kroppsintelligens  

För att digitalt animera människoliknande rörelser måste först en virtuell kropp 

konstrueras. Animatören börjar då med att bygga en skelettstruktur där kropps-

delarna definieras och organiseras i relation till varandra. Valet av samverkande 

kroppsdelar innebär en förenkling jämfört med en verklig människas alla skelettdelar. 

De centrala kroppsdelarna – ryggrad, skulderparti och bäcken – kopplas via leder 

samman med allt mer perifera delar. Skelettstrukturen tar sin utgångspunkt i torson 

och förgrenar sig sedan vidare ut till fötter, händer och huvud i en trädliknande 

hierarki, så att till exempel lårbenet styrs i höftleden, vaden i knäleden, foten i ankeln 

och tårna i respektive tåled.   

 

Utanpå skelettkonstruktionen byggs sedan ett töjbart lager av elastiska muskler och 

hud som kan omformas och följa med i rörelsen. Mjukdelsanimationen är svår att 

göra trovärdig, och kräver därför omfattande efterarbete och justeringar när väl 

skelettstrukturen satts i rörelse. Ansiktets uttryck beror inte på rotationer mellan 
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skelettdelar. Förutom käkpartiet måste ansiktets rörelser och mimik därför animeras 

som mjukdelsrörelser, kombinationer av elastiska muskler och hud som omformas 

och rör sig. Ju högre ambition att fånga kroppens och ansiktets alla rörelser och 

deformationer, desto mer kritiskt blir ögat som direkt känner igen minsta ”fel”.  Ju 

fler detaljer desto fler möjliga fel. Om målet är att fånga allt finns ingen gräns för hur 

omfångsrikt ett projekt kan bli. Det går alltid att föreställa sig fler delar och moment 

som kroppen och rörelsen kan brytas ner i. Svårigheten ligger i att välja; att avgränsa, 

sålla fram och fånga det väsentliga för varje projekt.  

 

Nästa steg är att sätta kroppen i rörelse. Det kan antingen vara en rörelsekod som 

styr kroppen, eller animatören som direkt på skärmen drar och flyttar kropps-delarna 

med datormusen. Animatörens direkta styrning av kroppsdelarna sparas då som kod 

så att kroppen sedan kan upprepa rörelsen. Att simulera och producera fysiskt 

trovärdig rörelse innebär, som sagt, en mängd avgörande val. Vi är så bekanta med 

mänsklig rörelse att även ett otränat öga omedelbart kan se om rörelsen är orealistisk, 

även om alla inte kan se vari felet ligger.  

 

Samspelet mellan muskler och skelettdelar är unikt hos varje människa. Det finns 

ingen definierad analys av mänsklig rörelse som beskriver alla möjligheter. Alla 

kroppar är olika och ingen människa rör sig likadant som någon annan. Det är därför 

inte möjligt att i en beskrivning ringa in mänsklig rörelse på något generellt sätt. Vi 

kan bara analysera individuella exempel. Med medelvärden från en rad exempel kan 

en genomsnittsbeskrivning utgöra grunden för att konstruera en kropp och dess 

rörelser. Men den kroppen och rörelsen kommer då att sakna det specifika och unika 

som gör att vi ser en individ. En ”medelvärdesmänniska” är för mig inte intressant. 

Som koreograf är det den individuella dansaren som fångar min blick – inte den 

generella – oavsett om det är en levande, mekatronisk eller digital dansare jag ser. 
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Dataanimationer av människoliknande karaktärer tar utgångspunkt i en rörelseanalys 

som beskriver kroppen som en kombination av kroppsdelar. Att beskriva 

kinematiken i en kropps rörelse innebär en analys av hur rotationerna i varje led 

tillsammans skapar den önskade rörelsens koordination. För att handen ska hamna på 

en viss plats i rummet måste koden beskriva de involverade kroppsdelarnas inbördes 

rotationsvinklar och hur lång tid varje delmoment ska ta. Rotationsvinkeln definieras 

i förhållande till den överordnade kroppsdelen i den hierarki som det aktuella 

programmet följer.   

 

Att uttrycka rörelsen som rotationer i lederna, så kallad direkt kinematik, används 

både för att styra industrirobotars rörelse1 och för att animera immateriella figurer i 

film och andra virtuella världar. I några program skriver rörelseprogrammeraren in 

rotationsvinklarna direkt i en skriptfil medan andra använder program som gör det 

möjligt att i stället rotera kroppsdelarna med pekaren på skärmen. Life Forms, ett 

program som koreografen Merce Cunningham varit med om att utveckla,2 använder 

den senare typen av rörelsestyrning där användaren tar tag i och rör kroppsdelarna 

med pekaren. För att koordinera eller sätta samman en rad rörelsemoment finns det i 

programmen ofta andra verktyg som kan kombinera materialet på ”högre” nivåer.  

 

Människor och djur roterar inte kroppsdelarna inifrån lederna så som 

datorprogrammen gör. Det är i stället de muskler som fäster i de närliggande 

kroppsdelarna som vi använder för att rotera kroppsdelen. Mentalt kan jag föreställa 

mig rörelsegenererandet på andra sätt än så som det muskulärt går till. Bilden av 

                                                
1 Den typ av robotar som beskrivs i texten används inom industrin för att till exempel utföra 
verkstadsarbeten; som att skruva, måla, löda kretskort eller sätta samman maskindelar vid ett löpande 
band. Det finns också helt andra typer av robotar som till exempel används för att avläsa mätvärden 
och positioner. Sådana robotar utför inte något fysiskt arbete och konstruktionen liknar därför inte 
den mänskliga kroppens motorik. När jag här skriver om robotar syftar jag på den första typen. 
2 http://www.charactermotion.com 23 januari 2008.   

http://www.charactermotion.com
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rörelsen när jag rör mig är inte heltäckande vad det gäller motoriska detaljer. Som 

dansare kan jag mentalt föreställa mig att jag roterar en kroppsdel inifrån leden även 

om det inte är där musklerna sitter. Kroppen vet hur den ska göra för att utföra den 

rörelse jag föreställer mig och löser muskelkoordinationen utan att jag behöver göra 

mig medveten om detaljerna. Att göra sig en bild av rörelsen som rotationer i lederna 

påminner om Merleau-Pontys exempel på ett abstrakt förhållningssätt till kroppens 

rörelse, där han i stället för att sikta på att konkret greppa glaset, utför samma rörelse 

genom att styra varje kroppsdel för sig. 

 

Att programmera fysiskt trovärdig rörelse med direkt kinematik kräver kunskap om 

rörelsens alla delmoment och ett tränat öga som kan identifiera och åtgärda det som 

uppfattas som ”fel”.  Vanligen tänker vi inte på rörelsen på detta sätt när vi rör oss, 

utan låter kroppens intränade automatik lösa alla delmoment. Avancerade 

animations- och rörelsestyrningsprogram inom till exempel dataspels- och 

filmindustri har ”byggt in” en funktion som kallas inverterad kinematik i sina 

program. Den inverterade kinematiken innebär att användaren, istället för att 

definiera rotationen i alla medverkande leder, kan koncentrera sig på hur den 

väsentliga kroppsdelen ska förflyttas i rummet.  Datorprogrammet räknar  

automatiskt ut hur närliggande kroppsdelar följer med i rörelsen. Användaren kan då 

till exempel ta tag i den animerade figurens hand och föra den till pannan. Handens 

förflyttning får då resten av armen och i viss mån överkroppen att följa med på ett 

”naturligt” sätt och användaren slipper räkna ut koordinationen av alla de rotationer i 

hand-, armbågs- och axelled som utför denna rörelse. Programmet räknar ut 

automatiken i en på förhand inställd ”kroppsintelligens”. Varken Life Forms eller det 

program som jag använder har någon sådan funktion, vilket jag tror beror på att 

koreografer och dansare vill bestämma rörelsen in i minsta detalj och då använda sin 
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egen kroppsintelligens för att reda ut och precisera hur rörelsen ska fungera i den 

virtuella kroppen. 

 

Dataprogrammens artificiella kroppsintelligens är långt ifrån så avancerad som 

människors förmåga att röra sig. För att styra industrirobotars rörelser mellan olika 

arbetsmoment fungerar den inverterade kinematiken, men i animerade dator-

simuleringar av mänskliga kroppars rörelse räcker den inte till när det handlar om att 

utforma längre sekvenser av trovärdig rörelse. Den inverterade kinematikens 

automatik försöker simulera det som kroppen gör när vi utför det som Merleau-

Ponty beskriver som konkret rörelse. När vi till exempel pekar på eller greppar om 

något aktiverar intentionen kroppens medfödda och inlärda automatik så att vi inte 

behöver styra varje delmoment. 

 

Att på datorskärmen animera människoliknande figurer genom indirekt styrning av 

kinematiken kan göra animeringen något enklare, men också denna metod förutsätter 

kunskap om människokroppars rörelse, för att åtgärda de fel som uppstår genom 

programmets automatik. Det som vi uppfattar som en rörelse innebär för animatören 

en serie delmoment där handen kanske måste vika undan för ansiktet på väg till 

pannan för att inte slå i näsan på vägen. En sådan justering behöver vi inte tänka på 

när vi själva tar oss för pannan – men den inverterade kinematiken gör inga sådana 

justeringar automatiskt. Den inverterade kinematiken tar närmsta vägen mellan två 

definierade platser även om vi med datormusen gör en sväng förbi näsan. Datorn 

läser inte pekarens rörelse på skärmen utan tar bara hänsyn till start- och slutposition.  

 

Det är automatiken i programmet som inte är tillräckligt intelligent för mina 

koreografiska syften. Genom träning och erfarenhet kan människor relatera till nya 

situationer, utan att på förhand ha definierat alla samverkande element eller detaljer. 
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Vi skulle inte kunna agera om vi måste göra oss medvetna om den kroppsliga 

automatikens alla delmoment i rörelsen återkopplingen från sinnesorganen och 

motorikens anpassning till olika krafter och händelser. Människans sensomotoriska 

förmåga är mycket mer flexibel än något datorprogram när det gäller att avläsa och 

hantera nya situationer. Datorns minnesförmågor fungerar idag bättre för 

upprepande rörelsemönster och invecklade beräkningar än för att likt människor 

hantera unika situationer, även om det pågår projekt som försöker utveckla program 

åt det hållet.  

 

Att lära en dator att agera och reagera kroppsintelligent förutsätter att någon på 

förhand lyckats förutse och beskriva alla de parametrar som påverkar kroppen och 

rörelsen i mängden av möjliga situationer. För att kunna använda sig av 

programmens inverterade kinematik måste animatören därför utveckla sin förmåga 

att bryta ner rörelsen i delmoment på ett sätt som kan utnyttja just det programmets 

funktioner och möjligheter. När den förmågan fungerar har programmets 

rörelseanalys integrerats och blivit animatörens intuitiva bild av kroppar och rörelse. 

Det är som att lära sig spela ett instrument, fotografera, skriva, hugga ved eller som 

att dansa i samspel med en annan kropp. Instrumentet, kameran, pennan, 

datorprogrammet, yxan eller den andra kroppen blir till en förlängning av den egna 

kroppsligheten. 

 

Optisk rörelseinmätning och överföring till andra kroppar 

För att generera rörelsen hos de tre dansarna i installationen Koreografik i utställningen 

Navigation, och projektionerna med krypande ödleliknande varelser på golvet i slutet 

av scenen Embryonalutveckling i föreställningen Hybrid, väsen och labyrinter, användes så 

kallad optisk rörelseinmätning för att fånga mina rörelser. Optisk rörelseinmätning 

innebär att fysiska kroppars rörelse fångas av kameror som kan bevara och överföra 
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rörelsen till datorer för vidare bearbetning. Kamerorna skickar ut infrarött ljus som 

studsar mot de reflekterande markörer som utplacerats strategiskt på dansarnas 

kroppsdelar. Det är markörernas rörelsekoordinater som registreras av kameror som 

är placerade runtom dansaren på ett avstånd av 5-10 meter. Ju högre mätfrekvens 

desto fler av rörelsens delmoment registreras. Men eftersom kamerorna bara kan 

fånga en begränsad mängd rörelsedata medför en hög mätfrekvens att längre 

koreografier måste delas upp i fler inmätningar som sedan sätts samman igen. Att 

välja en hög mätfrekvens innebär att rörelseutsnittet måste vara kortare. Ju fler 

rörelseutsnitt desto fler fogar när rörelsedata från alla inmätningar ska bindas 

samman. Hög mätfrekvens innebär därför inte självklart att slutresultatet blir bättre – 

även om detaljerna i det enskilda rörelseutsnittet blir mer precisa. Beroende på vilka 

rörelsekvaliteter vi vill fånga i en viss koreografi, väljs den kombination av 

mätfrekvens och antal utsnitt som kräver minst efterbearbetning – om målet är att 

slutresultatet ska ligga så nära den fysiska originalrörelsen som möjligt. Inmätta 

rörelsedata kan också utgöra material till något virtuellt som inte primärt ska likna 

den fysiska verkligheten. 

 

Vid inmätningen måste alla markörer ”ses” av minst två kameror i varje 

mätögonblick för att ge tillräcklig information. Rörelsedata från markörernas 

förflyttningar genom rummet – och tiden – styr sedan rotationen i de leder som utför 

rörelsen på de digitala eller fysiska kroppar som rörelsen överförs till. För att 

registrera rörelsen i en led krävs att minst en markör placeras på de kroppsdelar som 

förbinds av leden. För att fånga rotationen i alla kroppens leder krävs ett stort antal 

markörer. Men med många markörer fästa på kroppen störs dansarens rörelsefrihet, 

rörelsekvaliteten blir sämre och risken att någon markör ramlar av eller flyttar sig 

under inmätningen ökar. Valet av mätfrekvens, antal markörer och deras placering på 
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kroppen är inte givet utan måste avpassas till de kvaliteter som slutresultatet ska 

rymma.  

 

När vi gjorde de inmätningar som jag använt i mina koreografiska verk hade 

dansaren drygt 30 reflektorer strategiskt placerade på kroppen från hjässan till 

fötterna.3 Vi har använt ett inmätningssystem med specialkameror och program som 

heter Qualisys Track Manager.4 I det programmets 3D-visualisering av inmätt data 

representeras markörerna av röda prickar som rör sig i samma mönster i det virtuella 

rummet som markörerna på dansarens kropp rörde sig med dansaren. Det är 

fascinerande att som koreograf kunna se rörelsen helt skild från kroppen. Mellan de 

röda prickarna är rummet tomt och ändå tycker jag mig se någon där – en mänsklig 

kropp som uppstår mellan prickarna. Men prickarna måste vara i rörelse för att jag 

ska ”se” kroppen. När animationen stannar ser jag bara en hop av prickar. Kroppen 

läser jag bara in när prickarna är i rörelse. Det är rörelsemönstret jag känner igen som 

mänskligt.  

 

Markörernas rörelser kan sedan, i ett animationsprogram, läggas på digitalt animerade 

kroppar som styrs av markörernas rörelsedata. Det som mätts in som koordinater i 

rummet räknas nu om till att styra ledrotationer i det ”skelett” som den animerade 

dansaren är uppbyggd kring. Både i rörelseinmätningsprogrammet och i de program 

där rörelsen kan bearbetas och förflyttas till andra kroppar kan betraktaren med 

pekaren röra sig runt den virtuella dansaren och studera rörelsernas detaljer och 

kvaliteter ur olika perspektiv. Programmen gör det möjligt att zooma in och ut och 
                                                
3 På http://www.dansdatabasen.se finns information om det projekt som jag parallellt med 
forskarutbildningen driver tillsamman med Madeleine Hjort, för att pröva och utveckla digital 
rörelseinmätning som dokumentationsverktyg för dans. 
4 Sverker Nordqvist, som tekniskt och kvalitativt ansvarade för rörelseinmätningarna, använde ett 
system av kameror och program som utvecklas av Qualisys Medical AB i Göteborg. Se 
http://www.qualisys.se  
 

http://www.dansdatabasen.se
http://www.qualisys.se
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på så sätt växla mellan detaljer i närbild, hela dansaren eller gruppen av dansare i 

helbild. 

 

Med digital rörelseinmätningsteknik kan datorn fånga och bevara rörelse som är helt 

separerad från den fysiska kropp som ursprungligen utfört den. Den inmätta rörelsen 

kan sedan överföras till digitalt konstruerade kroppar som utför rörelsen i ett 

simulerat tredimensionellt rum. Hos de digitalt konstruerade karaktärerna definieras 

ofta kroppens maximala rörlighet i varje led. På så sätt kan en funktion som justerar 

rörelserna byggas in så att den inte passerar utanför den inmätta dansarens 

rörelseförmåga i varje led. I de datorprogram som exempelvis används för film- och 

dataspelsproduktion finns standardiserade kroppar där kroppsdelarnas inbördes 

proportioner och rörligheten i lederna är givna på förhand. De virtuella kropparnas 

rörelse kan styras antingen genom direkt och indirekt kinematik, eller genom att 

importerade rörelsedata från digitala inmätningar.  

 

I överföringen av en dansares rörelser till en animerad kropp uppstår inte sällan 

problem när den inmätta dansaren har en rörlighet i sina leder som överskrider den i 

datorprogrammet standardiserade kroppens rörlighet. När den virtuella kroppen inte 

har samma proportioner och rörlighet som originalkroppen förändras rörelsen i 

överföringen. Den standardiserade kroppen slätar ut den unika dansarens 

rörelseförmåga och måste då aktivt justeras för att likna originaldansarens kropp.  

 

Ett annat problem vid överföring till digitala kroppar är att de markörer som fästs 

utanpå dansarens kropp – de som ger upphov till rörelsedata – i programmet 

omräknas till rotationer inuti det animerade skelettets leder. Den omräkningen 

medför att den ursprungliga rörelsen omformas från punkter som förflyttar sig i ett 

rum till rotationer i en kropps leder. De rotationer som åstadkommer en mänsklig 
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dansares rörelser hänger ihop med individens kroppskonstitution och 

överensstämmer aldrig helt med den datorgenererade dansarens konstruktion. För 

mig som koreograf kan det vara mer intressant att inte göra om rörelsen till 

rotationer i lederna hos en synlig artificiell kropp, utan istället behålla original-

punkternas förflyttningar i rummet och låta publiken läsa in kroppen i tomrummet 

mellan punkterna som rör sig, så som jag använt dem på golvet i Hybrid, väsen och 

labyrinter, eller – som Shelleys och Kaisers Ghostcatchers – skapa en kropp som utgörs 

av tecknade linjer som följer rörelsens geometri men inte simulerar en mänsklig 

kropp.5 I den tangentinteraktiva installationen Fuga XVIII a 4 voci, in g#-moll,6 

kommer dessa punkter att bli till en fyrstämmig fuga av projicerade ödlor som när de 

klättrar uppför väggen kastar ut ord och texter som fastnar. 

 

Den mänskliga kroppens koordination, uttryckt som rotationer i lederna, skiljer sig 

mellan olika dansare och beror på den specifika kroppens fysiska konstitution och 

funktioner. För att exempelvis hålla ihop handflatorna är det en kombination av 

rotationer i axlarnas, armarnas och händernas leder som åstadkommer den precisa 

formen. En annan kropp med andra proportioner får inte händerna att nå varandra 

med samma vinklar och rotationer i lederna. Beroende på rörelsen kan det vara olika 

kvaliteter som ska fångas och överföras i en specifik rörelse. Ibland kan det vara det 

konkreta i att handen når axeln som definierar rörelsen medan det i nästa moment är 

den abstrakta rotationsvinkeln som får armen att sträcka ut rakt åt sidan som utgör 

den koreografiska formen. Hur långt eller vad handen når är mindre intressant när 

fokus ligger på kroppens rytmiskt geometriska linjespel.  

 

                                                
5 Se avsnittet ”Konstnärliga influenser” i kapitel 2. 
6 Se avsnittet ”Fuga XVIII a 4 voci, in g#-moll” i kapitel 7. 
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De individuella skillnaderna mellan olika dansares kroppskonstitution är stora och 

märks tydligt när rörelsedata överförs till standardiserade kroppar. Kroppens storlek 

spelar däremot ingen roll. Om den nya kroppen har samma proportioner men är 

mindre kan en sådan justering ske i ett drag som omvandlar alla rörelsedata lika 

mycket. Den dansande kroppen på datorskärmen är alltid mindre än en människas, 

men vi läser den som fullskalig. Vad som uppfattas som full skala beror på det 

rumsliga sammanhanget.  

 

Som verktyg för att fånga mänsklig och annan fysisk rörelse är digital 

rörelseinmätning en unik möjlighet att bevara rörelsens tre dimensioner på ett sätt 

som film- och videokameror inte kan göra. I en tvådimensionell film är vi som 

betraktare hänvisade till det perspektiv och utsnitt som kameran hade vid 

inspelningen. I en 3D-visualiering av digitalt inmätt rörelse kan vi som betraktare 

variera både perspektivet och avståndet. Det som en film- eller videodokumentation 

däremot kan återge är sådant som rörelseinmätningen inte kan fånga; ansiktets 

uttryck, hårets och klädernas rörelser, hudens elasticitet, kroppens och scenrummets 

materialitet. En optisk rörelseinmätning kan inte registrera kroppens alla 

mikrorörelser, men de stora dragen går att fånga. Teknologin är användbar för att 

fånga större rörelser och kroppar som förflyttar sig genom rummet. Finmotoriken i 

händernas gestik och ansiktets mimik kan den dock inte fånga i samma inmätning 

som hela kroppens rörelser och förflyttningar. Ansiktet och händerna måste i så fall 

mätas in vid olika tillfällen, separat från varandra och den övriga kroppen. Detta gör 

det svårt att i efterhand återskapa helheten.  

    

På prov mätte vi också in danssolot The Argument,7 en koreografi som består av en 

serie rörelser och gester där fingrarna och händerna mycket precist samspelar med 

                                                
7 Se avsnittet om ”Tanke, mönster och tomrum” i kapitel 2. 
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blicken, ansiktets mimik och torsons rörelser. Inmätningen lyckades inte alls fånga 

intentionen i dessa gestiska rörelser. Allt det väsentliga försvann och det som 

programmet kunde återskapa var bara kroppens mer övergripande rörelsemönster. 

Detta anade jag redan innan, men jag ville ändå pröva om tekniken skulle överraska 

mig. Idén var att kunna använda den inmätta rörelsen för att skapa en interaktiv 

installation där publiken ska kunna scratcha dansarens rörelser så som dansaren 

kunde scratcha Blakes text – rösten – i föreställningen Tanke, mönster och tomrum. Om 

vi använt oss av mindre markörer och placerat ut dem i ansiktet och på fingrarnas 

alla delar hade vi kunnat fånga fler detaljer. Problemet då är att blickens riktning inte 

kan fångas när ansiktet spelas in vid ett annat tillfälle än händer och torso: till 

exempel samspelet mellan öga och hand i den rörelse där blicken följer fingrarna som 

promenerar över torson, slingrar iväg på en tänkt stig och hugger sig in i hjärtat för 

att till slut blomma ut till en ros. Om fingrarna vid ansiktsinmätningen skulle 

promenera en något annorlunda väg, om så bara några millimeter, sammanfaller inte 

blickpunkten från ansiktstagningen med fingrarnas rumsliga positioner i den första 

inmätningen. För att fånga intentionen i en konkret rörelse måste alla komponenter 

spelas in vid samma tillfälle. Jag har därför valt att i stället göra en videoinspelning av 

denna gestiska rörelseserie som publiken kan manipulera i installationen Argument in 

Burden´d Air  som finns beskriven i kapitel 7.  

 

Förutom animerade 3D-visualiseringar kan inmätta rörelsedata också överföras till 

fysiska kroppar som robotar och mekatroniska dansare. Där blir problematiken en 

annan eftersom dessa fysiska kroppar måste kunna balansera i rörelsen även om 

deras kroppsdelar inte är konstruerade av samma material och på samma sätt som 

originaldansarens. De har inte balanspunkterna på exakt samma ställen i kroppen och 

behöver därför utrustas med någon typ av sensoriskt balanssinne för att hantera 
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rörelsen. Ett sådan fortsättning på avhandlingsarbetet planerar jag genomföra i ett 

framtida projekt. 

 

Robotik och mekatronik som koreografiska verktyg  

Också i robotiken används den rörelseanalys som beskriver kroppsdelarnas rörelser 

som rotationer och förflyttningar i ett tredimensionellt rum. Robotkroppens 

koordinatsystem placeras då i rummets koordinatsystem där den plats som roboten 

står på oftast definieras som rummets nollpunkt och det objekt som roboten ska 

utföra sitt arbete i relation till ges sina specifika koordinater. I arbetet med 

industriroboten i Orfeus klagan avgränsades de koreografiska förutsättningarna till att 

variera och hantera ett fåtal samband – de tre kroppsdelarnas inbördes relativa 

rörelser uttryckta som rotationer i fyra leder. Den mer människoliknande 

mekatroniska dirigenten i utställningen Navigation hade fem motoriserade leder, men 

liksom industriroboten var dirigentens kroppsdelar helt styva. Petrusjka däremot 

hade förutom sju motoriserade leder, en ledad böjlig ryggrad och ett huvud som 

indirekt följde med i den programmerade rörelsen. Hans ickemotoriserade leder och 

böjliga kroppsdelar kunde också ge efter för tyngdkraftens på ett sätt som 

industrirobotens och dirigentens kroppar inte kunde göra.  

 

I datorprogrammet Anima beskrivs kinematiken i rörelsen.8 Rörelsen definieras då 

som kroppsdelarnas inbördes koordination uttryckt i vinklar och durationer som styr 

rotationen i respektive led. Dynamiken kan bara nås indirekt genom att öka och 

minska hastigheten som om någon yttre eller inre kraft påverkat rörelsen. I Anima 

kan jag heller inte koreografera rörelsen som kroppsdelarnas rumsliga förflyttningar. 

                                                
8 Anima är det scriptkodprogram som är en del i programpaketet Motographicon som jag använder 
för att beskriva och koreografera robotar och andra icke-mänskliga fysiska kroppar. För utförligare 
beskrivning se avsnittet ”Orfeus klagan” i kapitel 2. 
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Kroppsdelarnas rörelsemönster genom rummet kan jag bara nå indirekt – genom att 

skriva koordinationen av rotationer i de leder som tillsammans åstadkommer just 

denna förflyttning. För att till exempel få en hand att rita en cirkel i luften måste jag 

analysera och räkna ut koordinationen av rotationen i de leder som måste involveras. 

Programkoden styr i sin tur rotationen i lederna genom att aktivera de motorer som 

är fästa vid kroppsdelarna. Också yttre krafter kan i skiftande utsträckning påverka 

dessa fysiska dansande kroppar till skillnad från de virtuella dansarna som kan utföra 

fysikaliskt orealistiska rörelser.  

 

Ett av mina konstnärliga intressen ligger i möjligheten att konstruera dansande 

kroppar med säregna rörelseförmågor som skapar en ambivalent känsla av att 

samtidigt vara både mänskliga och omänskliga. Under arbetet prövar jag mig fram för 

att komma åt det som väcker mitt intresse. Det går inte att på förhand räkna ut och 

veta allt om hur kroppen ska se ut innan den byggs. Det är när jag ser kroppen växa 

fram som jag steg för steg blir medveten om åt vilket håll jag vill att den ska utvecklas 

eller förändras. Det är den unika kroppen och dansarens sätt att hantera sin fysiskhet 

som jag vill ska färga den koreograferade rörelsen. Att dansa genom en annan kropp 

både liknar och skiljer sig från erfarenheten av att röra sin egen. Den dansande 

kroppen behöver inte alltid likna en människas kropp.  

 

Industrirobotar och andra fabrikstillverkade robotar är konstruerade för att utföra 

vissa rörelser, de styrs och hanteras därför på helt andra sätt än den mänskliga 

kroppen. Det mänskliga lårbenets rörelse innebär en koordination av åtta muskler 

som fäster på olika sidor om lårbenet. Musklerna passerar höftleden för att sedan 

fästa i bäckenbenets fram-, bak-, och undersida, i korsbenet och i nedre delen av 

ryggraden. Avvägningen av de åtta musklernas anspänning och avspänning under 
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rörelsen sker utan att vi medvetet kontrollerar alla moment och justeringar. Genom 

träning har kroppen också lärt sig hålla balansen.  

 

Människor sätter igång och hanterar sina rörelser med mentala bilder.9 Bilden av 

rörelsen är en förenkling som fokuserar intentionen snarare än den komplexa 

koordination av muskelaktiviteter och sensorisk återkoppling som rörelsen fysio-

logiskt innebär. Rörelsebilden kan vara intentionen i en konkret handling som i 

exemplet med vattenglaset där handen sträcker sig fram och griper om glaset för att 

sedan föra det till munnen och dricka, eller en abstrakt rörelse där jag, liksom på 

distans, siktar på ett rörelsemönster genom att styra koordinationen av kroppsdelar.  

 

Robotar och mekatroniska dansare behöver inte repetera rörelsen för att den ska 

sätta sig i kroppen. När jag programmerat koden utför de rörelsen direkt – allt i den 

rörelsen måste finnas kodifierat. Finslipningen av rörelsen hos de mekaniska 

dansarna liknar därför på många sätt dansarens arbete mer än koreografens. För att 

dansa genom en annan kropp föreställer jag mig den kroppen som min egen, eller 

som en förlängning av den. Andra gånger förflyttas min blick så att jag i stället ser 

rörelsen utifrån och jag föreställer mig att publiken också gör dessa växlingar mellan 

att identifiera sig med dansaren och att se honom-henne-den som någon annan. Så 

länge robotrörelsen stämmer med min bild av den, håller jag mig kvar i dansarens 

inifrån-kroppen-perspektiv men när jag upptäcker ett ”fel” flyttar jag ut och blir 

koreograf för att identifiera problemet. För att hitta lösningen och korrigera rörelsen 

växlar jag återigen in till dansaridentiteten. När jag programmerar koreografin måste 

jag hålla flera perspektiv vid liv samtidigt. När det ena träder fram drar sig de andra 

tillbaka. Att byta perspektiv innebär samtidigt att min bild av rörelsen förändras.  

 

                                                
9 Se avsnittet ”Bilden av rörelsen och den sensoriska återkopplingen” i kapitel 3. 
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Efter konstruktionsfasen, när jag äntligen har robotdansaren framför mig, arbetar jag 

i ett kretslopp som växlar mellan att skriva rörelsen och att se den. När kretsloppet 

väl är igång är det mycket svårt att ta paus utan att tappa tråden. När jag tittar på 

rörelsen sitter jag med anteckningsboken och pennan i handen för att anteckna alla 

de ställen som ännu inte fallit på plats. I nästa fas måste jag hitta  just det rörelse-

momentet i skriptkoden, och där förstå vad i koordinationen eller tajmingen som 

kändes fel, samtidigt som jag måste erinra mig rörelsen så som den såg ut när 

kroppen dansade. I minnet måste jag ha tillgång till alla perspektiven samtidigt.  

 

På så sätt går jag igenom koreografin om och om igen. När jag gjort alla de 

korrigeringar som jag upptäckt i föregående omgång lutar jag mig tillbaka för att se 

igen – och så går processen vidare om och om igen i detta kretslopp av skiftande 

perspektiv och identiteter. Varje justering av den motoriska rörelsen innebär 

samtidigt att dansarens ”blick”, samspelet med musiken och andra detaljer förändras 

så att det hela tiden uppstår något nytt att ta ställning till. Tiden rinner iväg och jag 

kan inte släppa taget. För att kunna ta paus måste jag avbryta processen och jag har 

märkt att det fungerar bäst om jag gör det efter omprogrammeringen, innan jag tittat 

på rörelsen. Nästa arbetspass börjar med att jag tittar på dansen som då sätter igång 

koreografiprocessens kretslopp igen. Det är detta vridande och vändande på olika 

aspekter i rörelsen och från en mängd olika perspektiv som till slut gör att jag 

intuitivt känner att det stämmer – att det finns en laddning som håller verket vid liv. 

 

Betydelsen av birörelser och rörelseljud 

Allt i ett koreografiskt verk måste ta fysisk form för att kunna nå fram till och 

uppfattas av någon annan. De rörelser vi medvetet utför skapar också birörelser som 

många gånger är minst lika betydelsefulla för verket, som den mer uttalat definierade 

koreografin. Sådana sekundära rörelser uppstår i mänskliga dansares kroppar, men 
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också hos de mekatroniska kroppar jag byggt och koreograferat. Industriroboten 

som är konstruerad för att utföra ett mycket precist rörelseprogram har däremot inga 

sådana birörelser. I arbetet med den var det i stället robotkroppen i sig som tillförde 

rörelsen något mer än det jag i programmeringen kunnat föreställa mig.  

 

I det koreografiska arbetet med robotar och med mekatroniska, immateriella och 

levande dansare ligger utmaningen i att allt som ska nå publiken måste ta fysisk form. 

Dansarens kropp och kroppslighet färgar både medvetet och omedvetet den 

koreograferade rörelsen. Dessa omedvetna rörelsekvaliteter vill jag också lyfta fram i 

arbetet med de ickemänskliga kropparnas dans. Ibland har de uppstått av sig själva, 

medan jag andra gånger velat hitta verktyg och metoder som gör att jag kan skapa 

och ge utrymme för dem. Elektroniken som styr de mekatroniska dansarnas motorer 

kan jag använda, inte enbart för att styra motoriken, utan också för att få kropparna 

att vibrera, skaka och låta. När en liten servomotor jobbar för fullt för att hålla armen 

uppe, uppstår ett skakande som laddar kroppen. Intensiteten hos den ansträngda 

motorn när den måste ta i, kan jag känna igen i min egen kropp när musklerna 

spänner sig.  

 

De tunna sladdar som kommer från kretskortet och går ut till motorerna kan bli till 

ett darrande nervsystem utanpå kroppen, som hos den lilla dirigenten i Je crois 

entendre... Ljudet av gnissel i lederna kan vi också känna igen som trögheten i de egna 

lederna. På många sätt liknar alla fysiska kroppars rörelse varandra. I ett vajande 

palmblad trodde jag mig se ett människohuvud med långt hår som rörde sig i vinden. 

Rörelsen hos palmbladet var densamma som när håret böljar och följer med i 

nackens och huvudets rörelse. Ledade kroppar, om de så är växter, djur, människor 

eller maskiner, rör sig på liknande sätt när de till exempel påverkas av vinden, 

tyngdkraften eller andra kroppar som sätter dem i rörelse. Viljestyrd rörelse känner vi 
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igen när vi ser en intention i rörelsen, men också dessa rörelser påverkas av kroppens 

samspel med yttre krafter.  

 

Känslan och uttrycket i rörelsen formas i samspelet mellan koreografin och de 

medvetna och omedvetna birörelser som uppstår när dansaren utför rörelsen. 

Ansträngningen som får kroppen att vibrera, darra och skaka eller avspänningen som 

får kroppen att ge efter, färgar rörelsen med emotioner som vi omedelbart uppfattar i 

en kinestetisk empati. Spegelneuronernas förmåga att aktivera vår egen kropp på ett 

sätt som liknar det vi ser gör att rörelsens intention och känslomässiga laddning kan 

nå en publik.10  

 

För att få kroppen, eller en kroppsdel, att vibrera, skaka och darra kan dansaren inte 

medvetet och aktivt utföra alla moment i rörelsen. Att vibrera innebär att en kropp 

eller kroppsdel med mycket hög frekvens förflyttar sig fram och tillbaka mellan två 

mycket närliggande punkter. Om jag spänner handens och underarmens muskler 

börjar armen vibrera eftersom jag inte kan hålla den still i luften. Om jag spänner 

huvudet börjar det vibrera i nacken. Vibrationen kan jag kan inte kontrollera bara 

sätta igång. På vissa sätt liknar skakandet vibrationen, men frekvensen hos skakandet 

är lägre och amplituden större. I skakningen är förflyttningen mer synlig än i 

vibrationen. För att utföra en skakning måste förflyttningens båda riktningar 

accentueras. Skakningar kan jag utföra mer aktivt och medvetet, medan vibrationer 

och darrningar snarare är något som uppstår till följd av en muskelspänning 

någonstans i kroppen.  

 

Darrningar är små skakningar. Löven darrar i vinden och våra muskler kan börja 

darra när vi inte lyckas vara avspända. Darrandet innebär ett pulserande där den ena 

                                                
10 Se avsnittet ”Att förstå intentioner och emotioner i andra kroppars rörelse” i kapitel 3. 
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riktningen är aktiv, medan den andra en återstuds. Återstudsen förutsätter en 

avspänning till skillnad från skakandet som är aktivt i båda riktningarna. Vibrationer, 

skakningar, darrningar och skälvande rörelser är rörelser som sker på plats, men 

samtidigt som handen darrar kan fötterna förflytta hela kroppen genom rummet och 

på så sätt ladda förflyttningen med en oroande känsla. Handen som darrar, 

kroppsdelarnas koordination och förflyttningen genom rummet blir till tre sorters 

rörelse som pågår samtidigt, tre rörelsesystem som laddar varandra. 

 

Ljudet av motorer och gnisslet i lederna hos de mekatroniska dansarna gör att vi hör 

rörelsen på liknande sätt som vi också hör levande dansare: kroppsdelar gnuggas mot 

varandra, steg över golvet eller fötter som landar efter ett hopp. Tysta rörelser säger 

något annat än de rörelser som hörs. En smekning låter annorlunda än en örfil. 

Kraftfulla rörelser låter annorlunda än de lätta och trevande. När jag i utställningar 

arbetat med virtuella dansare och video har jag velat projicera dem på objekt som ger 

verken materialitet – som till exempel vattnet, saltet och glaslådan i Navigation. Också 

i interaktiviteten har jag velat använda veven, kulan, vattnet, de tröga bollarnas 

motstånd och deras biljud för att komma åt en mångsinnlig fysisk känsla. 

 

Kroppsbilder, rörelsebilder och kinestetisk fantasi  

Mekanikens rörelseanalys är en bild av rörelsen som jag kan tänka, planera och 

koreografera och programmera med. Förenklade bilder och matematiserade modeller 

är tankeverktyg som jag kan använda för att hantera vissa kvaliteter. Andra aspekter 

kan jag bara kan nå indirekt; dem ser jag först när kroppen rör sig. När jag 

koreograferar genom att programmera rörelse måste jag göra mig en bild av hur 

rörelsen kommer att ta form genom den fysiska kropp som sedan ska utföra den. 

Bilden av rörelsen är en förenkling jämfört med den fysiska kroppens rörelse, som 

aldrig fullt ut kan beskrivas i tal, tecken eller skrift. När vi beskriver eller tecknar ner 
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rörelse gör vi det i form av förenklingar, men också när vi planerar eller själva ska 

röra oss gör vi det med bilder.11  

 

Var börjar och slutar det som jag uppfattar som en rörelse? Som koreograf och 

dansare uppfattar jag koreografin som en mängd rörelser som kan särskiljas i tiden, 

men också i kroppen. Varje ny impuls – i hela kroppen eller en kroppsdel – uppfattar 

jag som början på en ny rörelse. Upprepande rörelsemönster som gångrörelser och 

simtag kan vi göra till loopar utan början och slut. Om vi till exempel spelar in någon 

som springer på video eller med digital rörelseinmätning är det inte givet var loopen 

ska börja och sluta. ”Klippet” kan göras var eller när som helst i rörelsen och ändå 

fungera när vi sätter samman rörelsen genom att upprepa utsnittet om och om igen i 

en loop. Det vi måste lägga till är en förflyttning framåt om figuren inte ska springa 

på stället.  

 

Koreograferad rörelse är sällan repetitiv på det sätt som sim-, gång- och 

springrörelser är. När jag koreograferar eller dansar uppfattar jag varje ny impuls som 

början på en ny rörelse. Mellan varje rörelse finns då ett skifte, ett uppstannande – 

om än mycket kort. I uppstannandet uppstår ett medvetandeintervall. I skiftet mellan 

den ena och den andra rörelsen kan jag se hur dansaren byter förhållningssätt och 

gör sig en annan rörelsebild. Det är i variationen mellan impuls, rörelse, 

uppstannande och skiftet till en ny impuls som dansens rytm skapas. Dansarens 

betoningar skapar dynamiska och kvalitativa skillnader som vi som publik kan 

uppfatta, förstå och beröras av. Rörelsens koreograferade mekanik är som en text 

som dansaren ”läser högt” med kroppens röst. Kroppens röst färgar rörelsen och ger 

den mening. Varje dansares kropp har en egen röst, liksom andra fysiska kroppar 

färgar rörelsen med sin ”röst”.  

                                                
11 Se avsnittet ”Bilden av rörelsen och den sensoriska återkopplingen” i kapitel 3. 
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I den dansande kroppen pågår flera rörelser samtidigt. När rörelsen i en kroppsdel 

stannar upp kan rörelsen i en annan fortsätta. Kroppsdelarnas rörelser överlappar, 

går in i och ut ur varandra. Dansarens torso är som ett ansikte. I torsons finstilta 

skiftningar av fokus ser vi intentionen. Det är i torson som armarnas, benens och 

huvudets rörelser möts, samordnas och riktas. För att starta en armrörelse kan 

dansaren utnyttja ett moment i benets eller huvudets rörelse. Den ena rörelsen kan 

börja innan den andra rörelsen avslutats, eller plötsligt avbrytas av en annan rörelse 

som drar kroppen med sig i en annan riktning utan att den första rörelsen klingat ut. 

En vibrerande rörelse i handen kan likt en våg fortplanta sig genom armen, vidare 

genom skuldran till torson för att sedan fortsätta ner i benet och försvinna ut genom 

foten. I arbetet med levande mänskliga dansare är jag intresserad av att låta flera 

rörelser pågå i skilda kroppsdelar samtidigt att dansaren kombinerar och växlar 

mellan flera bilder av kroppen samtidigt. När underkroppen och benen utför 

rytmiska stegkombinationer kan händerna, överkroppen och ansiktet fokusera på 

konkreta gester eller rita geometriska mönster genom luftrummet. Dansaren måste 

då kunna splittra sig i flera kroppsdelsidentiteter som riktar sig åt olika håll och som 

rymmer olika kropps- och rörelsebilder.  

 

I den konkreta rörelsen riktar sig hela kroppen mot samma objekt, men den 

mänskliga förmågan att abstrakt konstruera och utföra rörelser gör att vi kan 

ompröva det som kroppen vant sig vid. Den abstrakta förmågan innebär en 

möjlighet att tänka sig något annat och att pröva det i verkligheten. I kinestetiska 

fantasier kan jag föreställa mig andra kroppar och rörelser som kan förverkligas med 

teknologi eller tillsammans med mänskliga dansare. 
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I en kinestetisk fantasi kan jag dansa i föreställningen om en förändrad kroppslighet. 

Om jag föreställer mig mina kroppsdelar som vingar och klor eller som maskindelar 

kan jag genom en förändrad bild av kroppen sätta igång en annan sorts koreografisk 

process än genom min vardagliga kroppsuppfattning. Om dansarens föreställer sig 

handflatan som ett öga agerar handen på ett annat sätt än om den uppfattas som ett 

öra. Som marionett kan jag föreställa mig att kroppen manipuleras utifrån och som 

en sensorisk maskin skulle min kropp kunna styras direkt av ljud och röster utanför 

min kropp. Jag kan längta efter att dansa som skelett utan hud, muskler eller organ – 

att kunna tömma kroppen på identitet så att jag bara syns i rörelsen – inte i kroppens 

utseende. Som skelett är vi mer lika, mer allmänmänskliga.  

  

Koreografiska konsekvenser och influenser till nya verk 

De olika kroppsdelarnas tyngd hos Petrusjkadockan kunde jag använda för att skapa 

en uppgivenhet där armarna föll på ett annat sätt än ryggen och huvudet med en 

annan fysisk känsla. Med programmeringen kunde jag hantera vissa aspekter i 

rörelsen medan de andra kvaliteterna var en indirekt följd av de fysiska krafter som 

påverkade kropparna. I kroppens skifte mellan att falla ihop och sträcka ut sig ser jag 

ett medvetande. I intervallet mellan den ena rörelsen och den andra ser jag någon 

som upplever rörelsen i sin kropp någon som fysiskt känner tyngden och som i detta 

ögonblick överväger nästa handling. I rörelsen som inte enbart är en konsekvens av 

naturkraftsdrivna samband ser jag ett medvetande, en intention och en känsla. I 

kroppen som inte enbart reagerar på yttre krafter ser jag mänskliga kvaliteter. 

 

Intentionen i de mekatroniska och virtuella dansarnas rörelse kan jag bara nå indirekt 

genom att programmera koordinationen av kroppsdelar, som rotationer och rumsliga 
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förflyttningar. Till skillnad från levande dansare, kan de göra sig en bild av rörelsen 

som sedan kan användas för att samordna kroppens förmågor till en rörelseakt.12  

 

Rörelsernas emotioner har jag försökt fånga genom att laborera med viljan och 

motviljan, och med de birörelser som uppstår indirekt. Viljan får kroppen att 

öppnande söka och sträcka sig mot något som den vill nå, ta till sig eller sluka medan 

motviljan får den att rygga tillbaka, sluta sig, vända sig bort, skjuta ifrån sig eller 

spotta ut. Genom att variera intensiteten i de birörelser som får kroppen och 

kroppsdelarna att vibrera, skaka, darra, ge efter eller svänga med, kan jag ytterligare 

ladda kropparna och rörelsen emotionellt. I arbetet med levande dansare kan jag 

antingen börja med en känsla och låta rörelsen komma ur den, eller börja med 

rörelsen och låta den väcka känslan hos dansaren. I programmeringsarbetet med 

icke-mänskliga dansare måste jag alltid börja i rörelsen. Valet av material till 

dansarnas kroppsdelar, leder och fogar påverkar de birörelser som kan uppstå när 

rörelsekoden sätter kroppen i rörelse. 

 

Bergson beskriver medvetandet som ett intervall,13 en fördröjning mellan den rörelse 

som når våra kroppar och de vi svarar med. Tanken på ett medvetandeintervall kan 

jag som koreograf använda genom att laborera med intervallet mellan rörelserna hos 

robotar och mekatroniska dansare. I stillheten mellan den ena och den andra rörelsen 

syns tanken, viljan och känslan; i den dansande kroppens skifte från en rörelsebild till 

en annan visar sig ett medvetande. Intervallet mellan rörelsemomenten antyder att 

den dansande kroppen rymmer ett medvetande – någon som överväger, känner och 

uppfattar rörelsen i sin egen kropp, någon som tänker och reagerar på en omvärld. 

Om rörelsen får klinga ut skapas en annan känsla än om den avbryts av nästa. Det är 

                                                
12 Se avsnittet ”Att förstå intentioner och emotioner i andra kroppars rörelse” i kapitel 3. 
13 Bergson, Matter and Memory, 228. Se avsnittet ”Minne och mänsklig rörelse” i kapitel 3.  
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i avvägningen av inaktiviteten – i medvetandeintervallet – som intentionen och 

känslan tar form.  

 

Medvetande, intention och emotion är begrepp som jag som koreograf använder för 

att uppmärksamma och slipa fram mänskliga kvaliteter i maskinkroppars rörelse. Det 

finns en ömsesidig påverkan mellan kvalitativa och kvantitativa aspekter, men precis 

hur de korresponderar till varandra kan jag inte räkna ut på förhand, bara ana. Det är 

i arbetet med fysiskt påtagliga kroppar och dansare som kvaliteterna visar sig, blir 

nåbara och kan avstämmas. En liten justering i kroppsdelarnas rotationsvinklar kan 

totalt förändra intentionen och känslan i en rörelse. Det är detta balanserande 

finslipningsarbete som jag i den koreografiska processens senare faser ägnar mycket 

tid åt. Det finns alltid en oro innan ett projekt nått denna fas. De tidiga valen avgör 

de senare valmöjligheterna. Ibland ger det sig omedelbart, medan jag andra gånger 

måste avvakta för att vrida och vända på valmöjligheterna ytterligare några varv. Att 

sedan lita till känslan att jag nu kan ta ett beslut, även om jag inte kan förutse alla 

konsekvenser, är helt avgörande för att komma vidare till nästa moment eller fas.  
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7 Fyra nya komprimerade klassiker  

 

 

 
Serien av komprimerade klassiker började år 1998 med Orfeus klagan och Possente 

spirto,1 och fortsatte efter ett uppehåll med Pärlfiskarna, Je crois entendre… och Petrusjkas 

tårar åren 2004–2005. Min passion för människa-djur-växt-maskin-varelser i 

historiska myter och verk resulterar nu i ytterligare fyra fysiska objekt och kroppar 

som besjälats med röst och rörelse.  

 

Som en konsekvens av de mänskliga rörelsekvaliteter som forskningsprojektet lyft 

fram har jag i denna fortsättningsserie mer medvetet utformat kroppar, teknologier 

och koreografiska metoder som skapar emotionellt laddade birörelser: vibrerande, 

skakande, darrande, svajande, pulserande, suckande och flämtande kroppar och 

röster där elektroniken och publiken kan variera intensiteten. De fyra nya 

komprimerade klassikerna befinner sig i en utforskande fas, vilket innebär att den 

textliga analysen av dem inte är lika utförlig som i avhandlingens tidigare 

verkbeskrivningar. De två första verken har premiärvisats, medan de två senare ännu 

inte fogats samman och stämts så att de kan leva sina egna liv.  

 

 

 

                                                
1 Se  avsnittet ”Orfeus klagan” i kapitel 2 och www.scenochsinne.se under rubriken Installationer och 
filmer>Possente spirto. 

http://www.scenochsinne.se
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 (se interaktiv video) 

Argument in Burden´d Air (2008) 

Idé, gestik, röst och koreografi: Åsa Unander-Scharin 
Text: The Argument ur The Marriage of Heaven and Hell av William Blake 

Rytm och ljudbearbetning: Carl Unander-Scharin 
Interaktivitet, formgivning och video: Miguel Cortés 

      

Argument in Burden´d Air är en koreografimaskin laddad med rytm, rörelse och poesi. 

På skärmen syns en blåklädd dansare framför Blakes porträtt av Isaac Newton där 

han med en passare mäter universum, och i bakgrunden hörs en asymmetriskt 

maskinmässigt upprepande rytm. Samtidigt som en röst läser Blakes profetiska text 

utför dansaren en serie gester och rörelser som illustrerar, kommenterar och gestaltar 

det orden uttalar. Genom att röra en pekare över filmen kan interaktören navigera 

mellan olika fragment i texten och koreografin. När pekaren stannar skapas en upp-

repande loop av dansarens rörelse och röst. Interaktören kan på så sätt, likt en DJ/ 

VJ, skapa egna rytmiska variationer av koreografin.  

 

I kapitel två beskrevs ett solo i föreställningen Tanke, mönster och tomrum där dansaren 

med sina rörelser scratchade en röst samtidigt som hon i en gestisk koreografi 

tecknade texten med kroppen. Solot The Argument har nu vidareutvecklats till ett 

interaktivt verk där publiken manipulerar både rösten och dansaren.2 Strävan i denna 

                                                
2 Se avsnittet ”Tanke, mönster och tomrum” i kapitel 2. 
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version var att skapa ett publikinteraktivt verk direkt för avhandlingens DVD – i det 

program som också visar videoutsnitten från de andra verken.3 I koreografimaskinen 

finns två videoinspelningar av teckenspråkskoreografin The Argument, som 

programmet varierar mellan beroende på var interaktören placerar pekaren. Pekarens 

horisontella position förflyttar dansaren fram- och tillbaka i koreografin och texten, 

medan förflyttningar i höjdled styr tidslängden på det röst- och rörelsefragment som 

upprepas. Högst upp blir rösten och rörelsen till korta fragment av stammande 

stavelser, medan de i mitten blir till ord. När pekaren befinner sig längre ner framför 

dansaren längre fraser och gester som också skapar arpeggion av spökdansare i 

bakgrunden. Genom att skapa olika kopplingar mellan rörelseutsnitt och looplängd 

kan interaktören variera intensiteten och känslan så att den blir en annan än i 

ursprungskoreografin. När pekaren dras långsamt och jämnt från vänster till höger 

visar sig koreografin och texten linjärt i sin ursprungliga helhet.  

 

Argument in Burden´d Air kan också att framföras som en interaktiv storbildsvideo i ett 

fysiskt rum.4 Dansaren projiceras då på en vit vägg och pekaren manipuleras med en 

rullande kula som placeras på en piedestal några meter bort från väggen. 

 

 

 

                                                
3 För att presentera de koreografisk videoutsnitten på DVDn valde Miguel Cortés och jag programmet 
Flash som kan installeras på de flesta av dagens datorer. I Argument… ville jag använda denna 
möjlighet att tillgängliggöra ett interaktivt verk oberoende av var interaktören (och datorn) befinner 
sig fysiskt. Den interaktiva responstiden är dock beroende av prestandan hos den dator som visar 
DVDn, vilket innebär att rörelsekvaliteten i Argument... inte alltid är den samma. Interaktionen i de 
tidigare "live-installationerna” hanteras av specialutformade program som kopplats samman med de 
fysiska objekten och kropparna. En stor utmaning i programmeringen av Argument… har varit att 
hantera Flash-programmets begränsningar för att kunna utnyttja dess spridningsmöjligheter.  
4 En storbildsprojektion av detta verk visas under Dansbiennalen i Umeå 6-9 maj 2008. 
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 (se video) 

Ombra mai fù (2007) 

Idé och sensorisk intonation: Åsa Unander-Scharin 
Trädkonstruktion och tekniker: Petra Kiiskinen 
Aria: Georg Friedrich Händel ur Xerxes (1738) 

Musikremix, sång och programmering: Carl Unander-Scharin 
Elektronikkonsult: Magnus Lundin 

Ljuskonsult: Anders Larsson 
 

Ombra mai fù är ett träd som vibrerar och sjunger när någon befinner sig i dess närhet. 

Trädet rymmer ingen mekatronik och framför ingen koreografi. De rörelser som 

uppstår är indirekta birörelser som skapas av fläktarnas vind och de ljudvågor som 

får löven att darra. När rummet kring trädet är stilla hörs ett svagt regnande 

ljudlandskap från trädets rot och lövverk. På stammen sitter en klotformad sensor 

som registrerar de rörelser i rummet som får rötternas underjordiska röst att sjunga 

fragment ur Händels aria Ombra mai fù, där Xerxes besjunger sin kärlek till ett träd 

och njuter i dess svalkande skugga.  

 

Ombra mai fù di vegetabile, 

Cara ed amabile, 

Soave più 

Never was shade 

Of dear and amiable vegetable 

More sweet 

 
När rörelsen stillnar försvinner rösten och regnljudet kommer tillbaka. På ett av 

löven sitter två ”ögon”, trädets andra sensoriska instrument, som avläser närheten till 

kroppar som rör sig i trädets skugga. Om någon befinner sig riktigt nära ”ögonlövet” 

sjunger rösten hela arian med klar röst medan den förvrängs och försvinner bland 

lövljuden när publiken fjärmar sig. Genom ultraljud som skickas ut och studsar till-
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baka mot besökarens kropp registreras avståndet. Ju närmare ögonen publiken 

befinner sig desto intensivare blir rösten, musiken, ljuset och den vind som får löven 

att vibrera.  

 

   
 

Denna sjungande växt, med känslighet för levande kroppars närvaro, består av 17 

kopparrör som vridits och lötts samman till en stam. Stammen leder vidare ut i ett 

grenverk av allt tunnare kopparrör som mynnar ut i löv av mässingsplåt som också 

fungerar som viskande högtalare. Trädets sensoriska och elektromusikaliska 

rotsystem ryms i lådan under stammen. Ljudkablarna stiger upp i stammen och 

förgrenar sig ut genom kopparrören till mässingslövens tunna högtalare. Sensorernas 

signaltrådar slingrar sig runt stammen och dyker sedan ner genom kopparrören till 

den dator som omvandlar rörelsesignalerna till musik. 
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Fuga XVIII a 4 voci, in g#-moll (under arbete 2008) 

Idé, koreografi: Åsa Unander-Scharin 
Musik: Johann Sebastian Bach ur Das Wohltemperierte Klavier, band 1 

Musikremix och programmering: Carl Unander-Scharin  
Interaktiv grafik och programmering: Nenad Nesa Popov/ Mateusz Herczka 

Teknisk interaktionskonsult: Magnus Lundin 
Digital rörelseinmätning och efterbearbetning: Sverker Nordqvist 

Rörelseinmätt dansare: Åsa Unander-Scharin  
 

I kontakten med Fuga XVIII a 4 voci, in g#-moll skickar publiken rytmiska morse-

signaler till fyra textödlor som klättrar uppför en vägg i en fyrstämmig fuga. Tanken 

var att skapa en installation där mina rörelser virtuellt fogas samman med texter om 

kroppar och rum, och med rytmerna i en Bachfuga. Jag ville skapa krypande 

rytmkänsliga textkroppar där likartade funktioner kopplas samman till ett instrument 

som samtidigt är både cembalo, morsenyckel, skriv- och koreografimaskin.5  

 

                                                
5 Morsenyckel är det instrument som telegrafister använder för att skicka morsesignaler. 
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Textödlornas klätterrörelse är inspelad med optisk Motion-capture-teknologi, och de 

markörer som vid inmätningen var fästa på min kropp är i denna fuga utbytta mot 

textfragment ur avhandlingen. Ödlornas kroppar består av ord som kastas ut och 

fastnar på väggen. När en ordkroppsdel kastats iväg byts den ut mot ett nytt ord som 

klättrar vidare tills det kastas iväg. Så länge publiken håller verket igång genom att 

knacka rytmer på fyra signalistnycklar, fylls väggen successivt ut med hela texten. Ju 

intensivare signaler desto tätare kastas orden ut, och när de överensstämmer med 

rytmerna i Bachs fuga får de orden att pulsera, studsa, inverteras, luckras upp och 

försvinna. En testversion av denna installation utvecklas under våren 2008 så att 

verkets interaktivitet sedan kan avstämmas. 
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Olympia (under arbete 2008) 

Idé, koreografi och rörelseprogrammering: Åsa Unander-Scharin 
Marionettmekatronik, motorkonstruktion och programmering: Magnus Lundin 

Aria: Jacques Offenbach ur Les Contes d´Hoffmann (1881) 
Sång: Jeanette Bjurling 

Musikremix: Carl Unander-Scharin 
Sånginspelning: Lars-Göran Ehn 

Ljuskonsult: Anders Larsson 
Tekniker: Petra Kiiskinen 

 

Olympia är en gigantisk elektromekanisk koloratursopran, vars kropp består av 

övergivna korroderade maskindelar som fogats samman med vajer; en sönderrostad 

avgasrenare som ”huvud” med ögon och mun, en rak och en krokig rörarm, en 

rostig torso med ”hjärta” på vänstersidan och rör som liknar vener, ett styvt ärgat 

högerben som smalnar av i en elegant vriden fot och ett vänsterben med rörlig knä-

led.6 Hennes koreograferade rörelser styrs likt en marionett av 15 linor som kopplats 

till motorer fästa på en ram av aluminiumrör uppe i taket. Till vänster om mario-

netten hissas en mekanisk kolibri upp och ner av ytterligare en motor. Musiken är en 

syntetiskt filtrerad inspelning av Jeanette Bjurlings röst som ackompanjeras av en 

bombastisk skrammelorkester och en affekterad artificiell pianist.  

 

                                                
6 I skrivande stund befinner sig detta verk i en fas där teknologin och koreografin ännu någon tid 
måste justeras och finslipas, vilket innebär att Olympia ännu inte kunnat filmas och läggas in på 
DVDn. 
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Les oiseaux dans la charmille  Fågeln som på kvisten sitter, 

Dans les cieux l'astre du jour,  kärlekskvittrar dagen lång, 

Tout parle à la jeune fille d'amour! Även flickers hjärtan spritter av sång! 

Ah!  Voilà la chanson gentille  Ah! De spritter av sång, 

La chanson d'Olympia!  Ah!  Ja Olympias sång!  Ah! 

 

Olympia är en elektromekanisk vidareutveckling av den skrotmarionett som hissades 

upp i slutscenen av Hybrid, väsen och labyrinter. I den sönderrostade kroppens trevande 

rörelser såg jag en mänsklig skörhet som jag ville sätta samman med 

koloratursopranens virtuositet i Olympias aria ur Hoffmans äventyr. För att skapa 

mekanisk precision i koreografin har repdragningarna motoriserats, och i stället för 

bara fyra rep, som i scenföreställningen, har marionetten nu utrustats med femton 

som gör att kroppsdelarna kan röra sig mer tredimensionellt. Kombinationen av 

längden på de linor som fäster i varje kroppsdel avgör kroppsdelens rumsliga 

slutposition i varje koreografiskt delmoment.  

 

  
Motorerna som rullar linorna styrs av ett koreografiprogram som ligger i en dator 

som tillsammans med kretskort och annan elektronik placerats i en låda uppe i 

aluminiumramen. De fyra kretskortens signaler styr motorernas rotationshastighet 

och varvantalet i varje rörelsemoment, och för att säkra rörelsesystemet har varje 
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motor utrustats med en sensor som talar om för datorn åt vilket håll motorn roterat 

och i vilket läge den stannat, så att programmet kan justera linorna om de förskjutits 

från sitt ursprungsläge.  

 

Förutom motorernas styrning är Olympias dans också en funktion av tyngdkraften, 

som får hela kroppen att svänga med i rörelserna. När till exempel rep nummer 14 

lyfter vänsterbenet rakt fram får det resten av kroppen att följa med på ett inte helt 

kontrollerbart sätt. Den som klättrat i repstegar känner igen fenomenet. I en repstege 

kan man inte klättra som på en vanlig styv stege. För att balansera tyngdpunkten 

svänger kroppen hela tiden in under fästpunkten i taket, vilket gör att armar, ben och 

torso inte kan kontrolleras separat från varandra. En annan effekt som påverkar 

känslan är de pendelrörelser som uppstår när motorerna och linorna stannar upp. 

Det tar tid innan pendlingen klingat ut, men hur lång tid det tar jag kan jag inte veta 

på förhand utan först när alla delar kopplats samman och hon rör sig i den fysiska 

verkligheten. Stillheten från det att en rörelse klingat ut till dess nästa startar, 

använder jag för att skapa det medvetandeintervall som gör att Olympia på olika sätt 

erfar, överväger och riktar sina rörelser.  

I Olympias koreografi ville jag kunna arbeta med huvudets rörelser dels för att skapa 

marionettens blick och lyssnande och dels för att utforma de nackrörelser som är så 

betydelsefulla för intentionen och känslan i rörelsen. Det är då viktigt att både kunna 

rotera, böja och luta huvudet. För dessa funktioner krävdes en kombination av en 

horisontell och en vertikal motor som båda måste placeras precis rakt ovanför 

huvudet. Efter en hel del skisser och praktiska tester med rör, skruvar och plattor i 

olika riktningar valde vi att placera den horisontella böjmotorn nedanför taklådan så 

att den vrids med när den vertikala motorn ovanför lådan roterar. På så sätt kan 

marionetten lyfta och sänka huvudet i alla rotationslägen. 
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I arbetet med Olympia utvecklar Magnus Lundin en specialversion av koreografi-

programmet Anima som innebär att rörelsekoden styr samspelet mellan linor som 

från taket drar i kroppsdelarna och inte som tidigare rotationer i lederna mellan 

kroppens delar.7 Till skillnad från den virtuella dansaren på datorskärmen är det hos 

den fysiska marionetten inte ledernas rotationsvinkel som programmet styr, utan 

positionen hos de punkter på kroppen där linorna är fästade. Det är detta program 

för omräkning av ledrotationer till rumsliga positioner, som utvecklats specifikt för 

detta verk. 

 

Fortsättningstankar 

Konstruktionen av Olympia visade sig vara betydligt mer invecklad än jag för ett år 

sedan föreställde mig, och mycket mer omfattande än något av mina tidigare 

mekatroniska dansverk. Tur var nog det, för om jag på förhand känt till alla de 

problem som skulle uppstå och lösas på vägen, skulle det varit svårt att hålla 

entusiasmen och bilden av Olympias koloraturkoreografi vid liv. Att jag efter varje 

steg i konstruktionsfasen tror att det svåraste problemet är löst, gör att jag orkar 

arbeta vidare tills alla delar fungerar och verket lever av sig själv. Okunskapen om de 

svårigheter som kommer att uppstå gör att jag ger mig in i nästa koreografiska 

forskningsprojekt. Det ligger en lockelse i att om och om igen göra sig nya 

koreografiska bilder av andra sorts kroppar och rörelser – bilder som alltid är en 

förenkling jämfört med alla de moment och överväganden som förverkligandet 

innebär.  

                                                
7 För utförligare beskrivning av Anima se avsnittet ”Orfeus klagan” i kapitel 2. 
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Summary 
 
 
 
1 Introduction 

The beginning of this thesis was the research question: How can digital technology 

be used in choreographic works and processes to capture human qualities in body 

movements? A series of choreographic processes has served as a laboratory for the 

project. With Don Ihde’s experimental postphenomenology as a theoretical starting 

point, I have used mechanics, robotics, neurophysiology and concepts like 

movement-image and body-image to change perspectives and shift between identities 

that capture different aspects and qualities of bodies and movement. 

 

This research project may be described as a process where every choreographic work 

is a result, which at the same time serves as a source for finding new perspectives and 

aspects in the next work. Video sequences and documentation of the works can be 

found on the DVD inside the cover of the book. In chapters 2, 4, 5 and 7, the text is 

directly connected to specific video sequences on the DVD. The titles of the video 

sequences match the headings of the text sections. The video sequences are a part of 

the thesis, and I chose this format in order to make the choreographic parts as 

accessible as the written texts. Sketches, specialised computer programs, movement 

code and work diaries from the artistic processes also have served as source 

materials. 
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2 The soulful dancer 

This chapter deals with some issues raised by artistic works, which have influenced 

the present dissertation. A number of such works are described, including choreo-

graphic works as well as works and performances using digital technology in various 

ways in connection with bodies and movement. The chapter begins with some 

general reflections about the qualities in living dancers that capture my interest as a 

choreographer. This is followed by a section about my programming of the industry 

robot that performs the work The Lamentations of Orpheus. Then, one of the voice-

interactive dance solos in the performance Patterns, Thought and Empty Space, and the 

performance Qivittoq, are described. In these solos captured data from the dancers’ 

movements and motions shaped the music and sounds. 

 

Imagining the body as a machine, and animating inanimate objects, is not new. 

Notions of human bodies, animals and machines being re-constructed and 

hybridised into new bodies have served as bases for mythical creatures in poetry, film 

and other artistic media. In a few examples, I describe how man throughout the ages 

has created, both in reality and in imagination, mythical hybrid creatures that have 

made the borderlines between human and non-human fuzzy. 

 

3 Theoretical starting points and influences 

The third chapter deals with the theoretical starting points for the project and begins 

with a run-through of Don Ihde’s experimental postphenomenology – the theoretical 

centre of gravity in the thesis. Experimental postphenomenology is a kind of 

investigative research where experiments in both experience and thought are 

important elements. It does not only investigate the object or phenomenon 

perceived, but also directs its attention to how it is perceived. Ihde stresses the 

importance of training oneself to “see phenomenologically” – that, during your 



 

 157 

research practice, use a “gaze” that reflects its own observations. Examples and 

experience are important elements, and in experimental postphenomenology learning 

by doing is, as in many other kinds of research, a basic method. 

 

Experimental postphenomenology does not take its starting point in a language and a 

set of definitions that have been worked out in advance, like mathematics, logics and 

certain theoretical sciences may do. The investigation begins with describing the 

parts, and these descriptions must be conducted in a provisional language where 

concepts still have not been given unambiguous definitions. In the next step, the 

descriptions lead to reflections about the phenomenon and the limited perspectives 

that the investigation has to be aware of. The importance of acknowledging 

perspectivism has always been a phenomenological conviction – but that conviction 

also places perspectives within a variational framework. This theory of variation is 

the core of phenomenology and is still important in postphenomenology.1 

 

The artistic driving force in this project concerns realizing intellectual experiments 

and bodily movement fantasies. When something is not as it usually is, our 

assumptions about what should be are made visible. Don Ihde shows how using 

several theories and strategies enables us to find several possible ways to perceive 

objects and phenomena. He switches between strategies based in the natural 

sciences, instructing our way of seeing, and a hermeneutical guidance of our looking, 

to show different ways of reading a two-dimensional schematic sketch as a depiction 

of a three-dimensional object. Reducing a phenomenon and depicting it in a 

schematic way is an interesting method for making visible how we perceive and 

interpret what our earlier experiences tells us would be seen from another 

perspective. 

                                                
1 Ihde, Postphenomenology, 7-8 
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The chapter then moves on to a survey of other theoretical influences. Maurice 

Merleau-Ponty’s distinction between abstract and concrete movements are discussed, 

as well as Isaac Newton’s classical mechanics. Philosophical perspectives of 

movement are drawn from Henri Bergson’s theory of memory, movement and 

perception, Gilles Deleuze’s concepts of movement-image and time-image and the 

literature researcher Martin Hägglund’s discussion of timeliness. The physiologists 

Sten Grillner and Peter Wallén describe how our neural networks guide our 

movements, and the neurobiologist Semir Zeki makes connections between visual art 

and the brain. In Etienne-Jules Marey’s and Eadweard Muybridge’s chrono-

photographic studies of the movements of humans and animals, there are similarities 

with Gunnar Johansson’s perception studies of our ability to recognise human 

walking. The neurophysiologist Giaccomo Rizzolatti and the research philosopher 

Corrado Sinigaglia describe how mirror neurons make it possible to understand 

emotion and intention in the movements of humans and animals. 

 

New technology opens possibilities to break the natural relations of sensomotor 

integration by working with abstract relations and mentally constructed connections. 

The body-image, movement-image and the attitude to these can shift and be varied 

in different ways. While switching between recognising different aspects, human 

movement appears as a multistable phenomenon. A consequence of this multiplicity 

of possible approaches is a bodily concern, where I as choreographer can never reach 

a definite approach. It is this concern that has driven the research project on through 

the series of choreographic works and processes. 
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4 Navigation 

In the choreographic work Navigation, no human being is dancing. The work can be 

described as a choreographed exhibition where six sensory sculptures are touched 

and influenced by their audience in different ways. At this exhibition, the visitor can 

pull strings, touch balls, turn the crank of a ballerina, bend elastic balls and stir water 

to make mechatronical bodies, immaterial 3D-creatures and recorded video dancers 

come to life. Through the sensory interfaces the visitor can reach the bodies of the 

sculptures and manipulate their movement and sound patterns. This physically 

tangible influence was important and I wanted to shape the contact with the 

sculptures to make it, in different ways, suggestive of the feeling of touching and 

being touched by something living. Below are short descriptions of the six sculptures 

in the exhibition. 

 

Corpus aquarium  

In Corpus aquarium, a dancer dressed in green glides or hovers in a Plexiglass box. On 

the top of the box is a glowing blue ball. By rolling and turning this ball the audience 

can find their way into the other rooms of the box – video fragments with loops of 

other dancers in other colours and choreographic movement patterns. The 

movements of the ball cracks the picture and the rubbing fingers make the body 

parts float apart, turn upside down and change places with each other. 

 

The Pearl Fishers 

On the bottom of a vat of dark water you see the picture of a dancer dressed in gold. 

When the visitor stirs the water, the dancer starts crawling and two voices sing an 

electro-acoustic remix of the Pearl Fisher duet by Georges Bizet. The moving water 

makes a singing head appear and disappear in the dark water while the dancer rises, 
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unfolds her arms, and turns into two and then four dancers, creating geometrical 

patterns of bodies and dark spaces between them. 

 

Je crois entendre… 

The aria of this scrap conductor also comes from the opera The Pearl Fishers and is 

performed by a little robot, built of metal and junk, who tries to collect its body parts 

to conduct and dance to the singing of the tenor – here in a version where Carl 

Unander-Scharin has remixed his own voice and placed it in an electro-acoustic 

sound orchestra. 

 

Petruchka´s Cry 

This sculpture is a miniature version of the ballet Petruchka, which was originally 

choreographed by Michail Folkin to Igor Stravinsky´s music for the Russian ballet in 

Paris 1911. On a one meter high box in dark blue velvet are two mechanical dolls. 

The pirouette of the ballerina is totally mechanical and directly connected to a crank 

on the front of the box that the audience uses to propel the performance. The 

gyrations of the ballerina also drive a wheel that sends pulse signals to the computer, 

making it run Petruchka’s choreographed movements. While programming these 

movements, I used the weight of the body parts to create the feeling of the 

movements – as Petruchka is torn between hopeful love and resigned sadness in his 

eternally repeated mechanical movements. 

 

Choreographics 

On the floor, there is a plate of stainless steel, filled with salt. The plate is circular and 

about one meter in diameter. In the salt, three dancers in different colours move. 

Around the plate are four meter-high pipes and on the top of every pipe is a blue, 

bud-like ball. The balls are attached to the pipes with heavy springs, taken from the 
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hoods of scrapped cars. By bending and placing the balls in different ways the 

audience can make the dancers change colours, change size, change velocity and 

move in different directions. 

 

A little blue pyramid 

The voice harp is an instrument with nine playable strings – wires – stretching 

between the floor and the ceiling. To play the instrument, the visitor walks up on the 

base and in between the strings. There, inside the voice harp, the visitor can pull, 

stretch, bend and play the strings with her or his entire body. On the wall, there is a 

blue pyramid, slowly rotating in black space. The different tensions in the strings 

shape the interplay of the voices in the dynamic sound-space where the visitor finds 

himself. The strings also govern the shape, surface pattern and rotation of the 

pyramid, as it moves towards and away from the voice harp player in swaying 

rhythms. 

 

5 Hybrid, Creatures and Labyrinths 

The second choreographic project became the performance Hybrid, Creatures and 

Labyrinths, which opened at Moderna Dansteatern in Stockholm in October, 2005. 

The idea was to fill space and time with hybrids of human, machine and animal 

bodies. Having previously worked with programming human-like movements for 

robots, mechanical and virtual dancers, I now wanted to let human dancers use their 

imagination to experiment with moving as if within another body and through 

another kind of corporeality. 

 

In this work, I wanted to challenge the ingrained system of movements that are 

perceived as “natural”, and very consciously change the way of moving with an 

abstract corporality as a starting point. During rehearsals, the dancers worked out 
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specific movement patterns for the eleven scenes. Their task could be to draw 

specific geometric patterns in the air with body parts that had been given other 

proportions and functions, or that certain body parts had borrowed qualities from 

other kinds of bodies, like robots, rats, birds and so on. The dancers borrowed from 

each other their movements and ways of moving, and at other times the labyrinth 

pattern of the stage and imaginary notions of a different spatiality would influence 

the shape of their movements. 

 

6 Choreographic conceptions and perspectives  

This chapter finds its starting point in the technologies used for capturing, directly or 

indirectly, human qualities in the movements of dancing bodies. The chapter begins 

with a description of digital technology designed to virtually create physically credible 

movement with kinematics and the artificial bodily intelligence built into the inverted 

kinematics of some of the programs. After this, the possibilities of optical Motion-

capture technology to capture and transfer human movement to virtual bodies are 

discussed. 

 

Later in the chapter, I describe how I have used robotics and mechatronics as 

choreographic tools in my work. As a choreographer I move in a circle of shifting 

perspectives and identities while switching between programming the movement, 

watching it and feeling it in my own body. A section about conscious and 

unconscious secondary movements and their importance for feeling and expression 

follows. The chapter ends with a reflection on the use of choreographic realisation of 

kinaesthetic fantasies as an overall artistic method, where I use perspectives and 

concepts from different areas of knowledge to give machines “soul” and create 

movement in collaboration with human dancers. 
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7 Four new compressed classics 

As a consequence of the human qualities of movement highlighted in this research 

project, I have, in a new series of choreographic works, more consciously designed 

and chosen materials, technologies and choreographic methods that create emotion-

ally charged secondary movements; vibrating, quaking, swaying, pulsing, sighing and 

gasping bodies, as well as voices whose intensity may be changed by the audience or 

by electronic means. These works are still in an exploratory phase, hence they are not 

analysed in depth in the thesis. Below follows a description of the four works. Video 

excerpts from the first two works can be found in chapter 7 of the DVD. 

 

Argument in Burden´d Air  

Argument in Burden´d Air is a choreography machine charged with body, movement 

and poetry. This interactive choreographic work is directly created for the DVD in 

this thesis. On the screen, a blue-clad dancer repeats the same movement, over and 

over again, in a loop. By moving the cursor on the screen the interactor, like a VJ and 

DJ, can create rhythmic loops from the dancer’s movements and the voice reading 

Blake’s poem. When the cursor moves continuously from left to right the original 

choreography and text is performed. 

 

Ombra mai fù 

This singing sensory tree consists of copper pipes that have been twisted and 

soldered together to form a trunk. The audience’s movements around the tree makes 

its underground voice sing fragments from the Handel aria Ombra mai fù, where 

Xerxes sings about his love for this tree and enjoys its shadow. If anybody moves in 

the shadow the voice will sing the entire aria, and the closer the audience comes, the 

more intense the voice, the music, the light and the wind that makes the leaves 

vibrate become. 
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Fuga XVIII a 4 voci, in G#-moll  

In this installation, four “lizards” with bodies consisting of text move up the wall in a 

four-part fugue. Word by word, the lizards throw their sentences out on the wall, 

which is gradually filled with text, as long as the audience keeps the work in motion 

by tapping Morse code on the four signal keys that are the interface of the exhibition. 

 

Olympia 

Olympia is a mechatronic coloratura soprano equipped with a virtual voice and a 

virtuosity of movement. Her body consists of rusty machine parts, governed like a 

giant marionette by 16 motors connected to a computer in the ceiling. Apart from 

the guidance of the program code, Olympia’s dance is also governed by gravity and 

by the secondary movements that appear when her body swings along and the 

movements die away after quick pulls on her wires. 

 

To create “Olympia” was a much more complicated task than I could predict, when 

we started to plan the project. The process was also much larger than in my earlier 

mechatronical dance works. Perhaps this was a stroke of luck, because if we had 

known about and been able to predict all the problems, it might have been hard to 

keep up the necessary enthusiasm for the idea.  

 

The fact that, each time we have found a solution to a difficult issue in the 

construction process, I feel that we have resolved the hardest problem, makes it 

possible for me to work on until every part is working and the whole artefact can 

start to live its own life. The first image of the work and the process always turns out 

to be a radical simplification of reality. In the realisation phase, a great amount of 

unpredictable tasks and decisions arise. The unawareness of future difficulties is the 

very nurture that gives me the energy to start a new choreographic research.
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