
Introduksjon 

Jeg er danser, koreograf og forfatter. Jeg ble uteksaminert med en BA samtidsdans ved 

Kunsthøgskolen i Oslo i 2006. Gjennom mitt stipendiatprosjekt «Koreografisk poesi: 

utvikling av litterære partiturer for dans» undersøker jeg spesifikke tilnærminger til skrive, 

komponere, lese og interpretere gjennom å kombinere en poetisk og danserisk praksis. 

  

Historisk kontekst 

Mitt kunstneriske utviklingsarbeid har røtter i og likheter med den såkalte New York-skolen 

på 1950-tallet og 60-årene. New York-skolen begynte å eksperimentere med metoder for 

utvidelse av notasjonssystemer og formidling av informasjon mellom komponist og utøver, og 

mellom koreograf og utøver gjennom det som ble kalt «open form scores». Disse scorene, 

eller partiturene, er preget av bruk av eksperimentell notasjon, som tekst, symboler, tall og så 

videre. Tekstbaserte partiturer kan deles inn i to hovedkategorier: «allusive» eller 

«antydende» partiturer og instruksjonspartiturer. Min hovedinteresse ligger innenfor de såkalt 

«antydende» partiturene, med fokus på hva som kan oppstå som ikke allerede er forestilt eller 

kontrollert - gjennom å skape et mellomrom eller et rammeverk som potensial for utøveren / 

leseren. I mitt stipendiatprosjekt vil jeg undersøke hvordan en type antydende partiturer jeg 

velger å kalle "litterære partiturer for dans", kan utformes på en svært spesifikk måte, uten 

strenge instruksjoner eller beskrivelser. Teksten skal ha en skjønnlitterær kvalitet og partituret 

skal kunne eksistere som et selvstendig parallellverk til eventuelle interpretasjoner. Jeg kaller 

denne teksttypen som partiturene består av for «koreografisk poesi». 

 

Kunstnerisk relevans 

Gjennom utviklingen av koreografisk poesi vil prosjektet undersøke hva slags poetisk språk, 

språkbilder, sammenstillinger, teksttopografi og komposisjoner som kan tjene som et 

generende og konstituerende grunnlag for en dans, og på hvilke måter. Ved å skrive fra 

danserspesifikk erfaring, ferdighet og praksis, vil jeg produsere litterære tekster med et 

bestemt formål: å kunne leses som dans og transformeres til dans gjennom en utøvers lesning. 

Gjennom prosjektet vil jeg søke for å produsere og legge til rette for nye erfaringer og 

kunnskaper om poesiens koreografiske kapasitet, samt dansens evne til å produsere poesi og 

transformere poesi til dans. Gjennom å utvikle og undersøke tilnærminger til å interpretere, 

tolke og praktisere slike partiturer, vil prosjektet søke å samle, avdekke og artikulere 

kunnskap om og erfaring med forholdet mellom poesi og dans som gjensidig informerende og 

igangsettende materialiteter og realiteter, og potensielt skape nye slike relasjoner. 

 


