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At tænke er at være i bevægelse
Jeg tænker ofte på relevans og mening i forhold til kunst. Hver nytårsaften på slaget tolv
læser man i Sverige Alfred Tennysons digt Ring klocka, ring! frit oversat af forfatter Edvard
Fredin. Det er interessant, hvordan et digt skrevet for 129 år siden kan være så aktuelt. Hvis
et digt kan bevare sin aktualitet over tid, så kan musik, billeder og dans også gøre det. Hvad
vi gør i dag, bliver historie i morgen. Historien kan leve eller blive begravet i glemsel. Vi
bestemmer.
Danske Dansehistorier 2018 (http://www.danskedansehistorier.dk/map.php) er initieret og
organiseret af Stine Frandsen, Nanna Stigsdatter, Andrea Deres og Carolina Bäckman for at
give subjektive historier deres betydning over tid. Vi bærer alle på minder af større eller
mindre betydning. Nogle er skrevet ind i officielle historier og arkiver, andre forbliver i
glemsel. Den innovative danske scenekunst bliver ofte glemt, når den sjældent
dokumenteres eller på anden måde beskrives. Den lever sammen med dem af os, der
oplever det. Sommetider træder de ud af glemslen gennem projekter som f.eks. Danske
Dansehistorier eller når vi ellers deler vores erfaringer med hinanden.
Ring klocka, ring! giver længslen efter fred og menneskelig godhed en stemme.
Forårssæsonen i Dansehallerne giver mange forskellige udtryk, stiller spørgsmål og gør krav
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på en stemme. Miljøspørgsmål, demokratiproblemer, socialt engagement, politiske
spørgsmål og / eller sensuelle, æstetiske oplevelser. De er der. Meget handler om deltagelse
og konsolidering af betydningen af samarbejde. At dele. Jeg mener, at der er en klar tendens
i den koreografiske scenekunst til at finde nye former for, hvordan vi kan skabe fælles minder
og erfaringer ved at dele dem, men også ved at tage et ansvar i selve skabelsesprocessen.
Publikum som medskaber gennem aktiv deltagelse i kreative processer eller som aktiv,
tænkende og levende publikum.
Kunsten bringer fortiden ind i vi bygger vores bevidsthed ved at gøre, og erfaringerne med at
gøre det, skaber tanker. Det tænkte bevæger sig ind i og gennem forskellige bevidsthedslag
og gennem hukommelseslag. Nogle gange er det knivskarpt og ubestrideligt, nogle gange
helt diffust og immaterielt. Nå, det er sådan, det er at leve ...
Hvad der er taget, tager vi med i, hvad der skal ske. Snart er det vores!
Efva
PS. For de af jer, der vil læse digtet på svensk:
Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten
Mot rymdens norrskenssky och markens snö;
Det gamla året lägger sig att dö...
Ring själaringning över land och vatten!
Ring in det nya och ring ut det gamla
I årets första, skälvande minut!
Ring lögnens makt från världens gränser ut,
Och ring in till sanningen till oss, som famla!
Ring våra tankar ut ur sorgens häkten,
Och ring hugsvalelse till sargad barm
Ring hatet ut emellan rik och arm
Och ring försoning in till jordens släkten
Ring ut bekymren, sorgerna och nöden,
Och ring den frusna tiden åter varm
Ring ut till tystnad diktens gatularm,
Men ring till sångarhjärtan skaparglöden
Ring ut den stolthet, som blott räknar anor,
Förtalets lömskhet, avundens försåt
Ring in det rätta på triumfens stråt,
Och ring till seger mänsklighetens fanor
Ring, klocka, ring... och seklets krankhet vike;
Det dagas, släktet fram i styrka går!
Ring ut, ring ut de tusen krigens år,
Ring in den tusenåra fredens rike!
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