Andreas Berchtold

Det finns inga dansgenrer
När vi människor strävar efter att begriJag känner samhörighet med och respa en till synes ogripbar verklighet ska- pekt för olika dansuttryck. Jag ser inte
par vi mönster. Dessa mönster eller mo- olika dansgenrer utan olika dansspråk.
deller blir ett hjälpmedel att förklara och Varje språk harsina egna koder och normförstå komplexa sammanhang. Model- mönster men alla har samma möjlighet
lerna bidrar sedan till kunskap och ut- till kommunikation. Alla dansspråk hör
veckling och är på det sättet ovärderliga hemma i ett sammanhängande spectra
men, när modellen har fyllt sin funktion utan klara gränser. De inspirerar och påoch låtit oss begripa ett fenomen så är verkar varandra. De möts i möjligheten
det viktigt om vill hitta nya utvecklings- till kommunikation och konstnärlig kvalimöjligheter att åter finna det ogripbara. té.
De modeller vi konstruerar, får inte förDetär upptill betraktarenatt benämvandlas till glasögon som gör det omöjna den dans han eller hon just upplevt
ligt att se verklighetens föränderliga dyutifrån sina erfarenheter och normer. Då
namik.
kommer någon att säga nutida modern
Ett exempel på en konstruerad mo- dans om något som en annan skulle kaldell eller jag kanske skall kalla det norm la folkdans och ytterligare någon för ballär indelningen i dansgenrer. Det må vara ett.
så att denna indelning har sin relevans
för att göra dansvärlden gripbar men jag Folkdans som konstform?
blir orolig att normen idag istället för att Mitt dansade modersmål är folkdans.
förklara, formar dansvärlden. När indel- Utifrån det har jag under de senaste åren
ningen skapar klyftor, bidrartill en "vi och i Sinkelipass arbetat med dans som
dom" attityd, formar rang och status, när konstnärligt uttryck. Våra möten med olisamhället utifrån denna norm bedömer ka typer av publik har bidragit till min bild
vilken genre som är konst och vilken som av dans idag.
inte är det, då har modellen skapat desSinkelipass deltog t.ex. vid ett semitruktiva mönster som står ivägen för våra narium kring "Folkdans på scen" på Stalutvecklingsmöjligheter.
let i Stockholm (olika genrer var representerade både i
publik och panel). Vi
berättade om hur vi
arbetar och visade
några korta exempel ur vår repertoar.
Eftersom det inte var
föreställning valde vi
att framträda utan
våra kostymer, vi
dansade i våra privata kläder. Reaktionen från delar av publiken var, att det vi
visade kunde ha varit ett modernt nutida stycke.
När Sinkelipass
turnerat i Norge och
även där deltagit i
seminarier, så mötte
vi uppfattningen att
det vi gör harensvårpreciserad kvalité,
men det är inte folkdans.
Här i Sverige sor-
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teras det vi gör till genrebeteckningen
folkdans och jag är inte så säker på, att
det alltid gynnar oss i den statuspräglade
genreindelning som råder idag. För oss
är det å ena sidan självklart att vi sysslar
med folkdans, för detär vårt rörelsespråk,
å andra sidan är det oväsentligt, för vi
skapar utifrån helt andra perspektiv.
I en helt kort historisk tillbakablick är
det lätt att konstatera att dansformer
som klassisk balett och det som idag
benämns modern nutida dans haren längre tradition som konstform än den typ av
folkdans som jagarbetar med idag. Dessa
genrer har haft som primärt syfte att vara
scenkonst. De erfarenheter som vunnits
inom dessa genrer ärtill gagn när jag väljer ett dansspråk som är yngre på scenen
men har en utveckling som social dans
med långa och djupa rötter.
I den verksamhet som Sinkelipass
bedriver idag är likheterna och beröringspunkterna fler med fria grupper som producerarföreställningarmed modern nutida dans som språk, än med den folkdansverksamhet som bed rivs av fol kda nslag och övriga grupper som hör till folkdansgenren. Min egen erfarenhet, från
den tid då jag dansade i ett folkdanslag
och som jag fortfarande möteräven i de
folkdanslag som väljer att arbeta mer
medvetet med sin sceniska del av verksamheten, är att syftet med att visa dans
formuleras enligt "vi vill visa att vi som
dansar har kul" eller att "visa vad vi gör i
vår verksamhet". Det må vara goda syften och fungera för de mål som folkdanslagen formulerar, men det räcker inte för
att vinna plats på den scen som självklart betraktar dans som konst.

Konstnärliga mål
I Sinkelipass arbetar vi utifrån ett tydligt
konstnärligt syfte. Vi tränar målmedvetet
för att nå våra konstnärliga mål och bedriver ett producentarbete inom de nätverk som sysslar med dans som konstform så som Danscentrum, danskonsulenter, Länsmusik, institutioner och en
lång rad lokala arrangörer. Sinkelipass
deltar på kulturutbudsdagar och i de kataloger som produceras och distribueras
till skolor och kulturarrangörer. Vi söker
kontinuerligt verksamhetsbidrag och projektstöd hostex. Kulturrådet (stöd för fria
dansgrupper), kulturstöd från t.ex. Stockholms landsting och projektstöd från

anför teatern för att
få hälsa på en av
dem och dela med
mig av min uppskattDen kreativa processen kan utgå från ning. Dessa förebilen idé om vad vi vill skildra, ett fenomen, der var underflera år
en känsla eller en konkret upplevelse. en av mina främsta
Då blandas det praktiska rörelse- och näringar till att vilja
musikarbetet med en intensiv dialog träna, öva och skakring vad det egentligen är vi vill säga, hur pa själv.
vi skall fånga själva kärnan i vår idé. SeDet finns en drivdan bygger vi koreografi och arrangerar kraft i själva dansmusik först i en väldigt flexibel form, där materialet. Likt en
vi sedan väljer ut de delar som fungerar. poet som skriver
Till sist börjar ett arbete av noggrann fin- dikt av fascination
slipning.
över eller kärlek till
språket, har jag en
Vi kan i andra fall ta utgångspunkt i ett
nyfikenhet och lust
visst musikstycke, eller en speciell rörelatt utforska dansen.
seform. Då handlar den skapande proJag vi 11 pröva fysiska
cessen om att dansa, lyssna och spela
möjligheten till olika
till en början mer planlöst. Sedan tar vi
uttryck och odla den
ofta hjälp av video för att fånga intresrelationsbaserade
santa delar, ibland på ren intuition, för att
kvalité som har sin
sedan tolka vad vi uttrycker och bestämutgångspunkt i det
ma åt vilket håll vi skall fortsätta.
sociala dansandet.
I Etyder har vi valt att arbeta med fyra En viktig inspiration
längre sammanhängande stycken som är den dansdokuskiljer sig från varandra. Här är vi noga mentation på film
med att renodla uttryckssätt, stämning som gjorts under
ellerform i varje etyd. Det handlar då om 1900-talet. I filmeratt få scenbild, ljus, musik, publikens pla- na hos Arkivet för
cering, kostym och rörelsemässigt inne- folklig dans och på
håll att samverka.
Nordiska museet
finns
människor
En annan aspekt av vårt arbete är den
som
i
sitt
sociala
kontinuerlig träningen. Den är både gedansande
har en
mensam men även individuelltanpassad
självklar
kontakt
med sin musik och dans
för varje dansares utveckling. Vi behöver
både kunna vara enhet och individer, och behärskar kvalitéer jämförbara med
vilken dansande konstnär som helst.
karaktärer och solister.
Konstnärsnämnden. Här har Samarbetsnämnden för folklig dans fyllt en viktig
fu n ktion som i nspi rerat och givit oss stöd
vid ett flertal tillfällen.

Förebilder och drivkraft

Ungern

Jag har sedan barnsben fostrats i att dan- En annan inspirationskälla är mina resor
sa för publik och fick mer och mer ansvar och mitt dansande i Ungern. En miljö där
som dansare, större och större förståel- folkdansen som scenisk konst är väl etase för vad som krävdes av mig. Det hand- blerad. Bara i Budapest finns idag fyra
lar om fysisk skicklighet, repetition och folkdanscompanier med heltidsanställträning liksom om den fokusering som da dansare och musiker. De arbetar med
skall till vid en föreställning. Hela denna både en fast koreograf/ konstnärlig ledprocess ärför mig lustfylld inte bara stun- ning och med gästkoreografer. Det finns
den framför publiken utan hela skapan- en fyraårig yrkesutbildning för den som
det, inte minst motivationen att bemäs- vill verka som dansare i folkdans och
tra kroppen och dansen.
därigenom en mängd dansare med myckEtt tillfälle som var omvälvande och et hög kvalité. Dessa är i sin tur förebilder
motiverande var då jag såg Svensk folk- för en lång rad barn och ungdomsgrupdansensemble på Södra teatern i början per som gör scenproduktioner i en etaav 1980-talet. Jag sågen grupp skickliga blerad tradition och med hög ambition
och uttrycksfulla dansare i koreografier och kvalité. För mig har det varit som att
som var välrepeterade och välkompone- bada i inspiration och övertygelse ätten
rade. Jag lade speciellt märke till två av tid varje år befinna mig i denna miljö och
de manliga dansarna, de syntes lite extra det har starkt bidragit till min fortsatta
och efter föreställningen väntade jag ut- strävan här hemma.
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Arbetet med Sinkelipass är nämligen
en ständig strävan, utifrån kärleken till
den dans och musik vi har, utmaningen i
att kommunicera med en publik och att
trots starka mönster av genreindelning,
makt och status få fortsätta med ett arbete som är oundvikligt.
Andreas Berchtold har arbetat som lärare på
folkdansledarlinjen på Väddöfolkhögskola
som från nästa årfinns på Eric Sahlström
Institutet i Tobo. Idag arbetar han bl. a. på
Danshögskolan och smiderplanerpå att skapa möjligheter till daglig träning förprofessionellafolkdansare. Gruppen Sinkelipass planerarpremiär för sin nästaföreställning
"Etyder" till 23 januari 2004.
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