Riksteatern söker danskonstnärer med anknytning till Norrbotten
I det storskaliga performanceverket Room X söker Riksteatern danskonstnärer med
koppling till Norrbotten. I verket intar närmare 14 danskonstnärer Ájtte – Svenskt Fjälloch Samemuseum och utforskar trygghet och dess motsats, otrygghet. Premiär våren
2021.
Room X utgör en unik möjlighet för danskonstnärer med koppling till Norrbotten att ta
plats i ett nationellt team som kommer att involvera totalt närmare 30 konstnärer i
Sverige. Under hösten 20 genomför projektet workshops och våren 21 intar Room X alla
möjliga rum och skrymslen i Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum/ Ájtte, duottar- ja
sámemusea och skapar en helhetsupplevelse inramad av ett suggestivt ljud- och
ljuslandskap.
– ROOM X är ett tillfälle att visa upp Jokkmokk som kulturkommun och stärka banden
mellan regionala konstnärer, arrangörer och platsen. Genom att flytta föreställningen
från salong till Ájtte museum kan en ovan publiks osäkerhet inför dans undanröjas. För
museet blir det ett tillfälle att slå upp dörrarna på vid gavel och låta besökaren möta dans
i både publika utrymmen och bakom kulisserna, säger Anna Westman Kuhmonen,
ordförande i Jokkmokks Riksteaterförening och projektledare vid Ájtte.
Projektets tema trygghet och otrygghet utforskas ur ett konstnärligt och publikt
perspektiv. Inom projektet ryms 14 danskonstverk som under tre timmar pågår på olika
platser i byggnaden.
– Med Room X vill vi bjuda in till teaterhusets eller bara byggnadens magi och låta
publiken få se och uppleva dans på ett annorlunda sätt. Det blir en guidad tur i dans och
koreografi där publiken får komma nära danskonsten i oväntade rum”, säger Mia Larsson,
danschef, Riksteatern.
Projektet hade urpremiär i Skåne 2018 och skapade stort engagemang och spännande
möten mellan konstnärer och besökare. Nu fortsätter Room X som ett samarbetsprojekt
med Riksteatern under 2020 till 2021. Bakom projektet står danskonstnärerna Miguel
Cortés och Claudine Ulrich från Flytande Galleriet i Malmö.
Open call för danskonstnärer öppnar den 27 mars.
För mer information samt turnéplan:
https://www.riksteatern.se/forestallningar/room-x/
Pressbilder till föreställningen finns på:
https://mediabank.riksteatern.se/blog/61245

