
Mester og marionet – hvem styrer hvem?
Den prisvindende koreograf Tina Tarpgaard og recoil performance group udfordrer igen vores opfattelse 
af, hvad teknologien kan bruges til med deres forestilling LIVING ROOM. Forestillingen der havde 
premiere den 12. marts 2012 i Dansehallerne, og som efterfølgende vandt  en Reumert for Årets Bedste 
Danseforestilling genopsættes nemlig på Dansehallerne d. 2. og 3. november 2012.

LIVING ROOM er et rum gjort levende, ikke bare af danserne, men også af en næsten organisk levende 
videoscenografi. Gulvet bevæger sig, væggene bevæger sig – rummet begynder at trække vejret… 
I mødet mellem menneske og teknologi sætter LIVING ROOM spørgsmålstegn ved, hvem der er mesteren, 
og hvem der er marionetten - hvem styrer egentlig hvem? 

I en tid, hvor Europa er i krise, hvor afstanden mellem rig og fattig er fortsat voksende, sætter LIVING ROOM 
fokus på herre og tjener - på hierarkiet og dets væsen - i et rum, hvor dansere og et komplekst videoscenografisk 
korpus smelter sammen og undersøger, hvad det vil sige at underkaste sig eller tage styringen - samt den 
gensidige afhængighed, der ligger heri.

“Jeg har i mit arbejde de seneste år fokuseret på, hvordan dansen, i samspil med bevægelsesfølsom teknologi, 
kan udvikle et helt specielt udtryk på en scene. Et arbejde, hvor ikke bare dansen, men også den grafik, som 
omgiver den, koreograferes. Det tætte samarbejde mellem rummet og bevægelsen, og hvordan de gensidigt 
påvirker eller styrer hinanden, fascinerer mig dybt. I Living Room bliver dette til et spil mellem magt og 
magtesløshed. En visuel fortælling om at bryde ud af vores tildelte roller og henholdsvis tage og give plads”, siger 
Tina Tarpgaard, der i LIVING ROOM har samme hold bag sig, som var med på den Reumertvindende forestilling 
FROST. 

Som koreograf blev Tina Tarpgaard i 2012 udvalgt til Modul Dance-netværket, hvilket betyder, at de større 
dansehuse i Europa har udvist stor interesse for recoils forestillinger og deres unikke arbejde med dans og 
teknologi som scenekunst. Recoil turnerer i øjeblikket internationalt med deres to Reumert vindende forestillligner 
FROST og LIVING ROOM og kan bl.a. opleves på InternationaleTanzmesse i Düsseldorf og den nordiske danse 
platform ICEhot i Helsinki. Derudover genopsættes LIVING ROOM på 
Dansehallerne d. 2. og 3. november 2012.

LIVING ROOM
Premiere dato: 12/3 2012
Genopsættes: 2/11 - 3/11 2012
Spillested: Store Carl, Dansehallerne, Pasteursvej 20, Kbh V
Billetter: www.billetten.dk eller www.teaterbilletter.dk / 70202096

Dansere: Nelson Smith, Siri Wolthoorn, Rumiko Otsuka, Jonas Örknér / Koreograf: Tina 
Tarpgaard / Videoscenografi: Ole Kristensen og Jonas Jongejan / Komponist: Pelle 
Skovmand / Lysdesign: Frederik Heitman / Kostumedesign: Inbal Lieblich

Læs mere om forestillingen og recoil performance group på www.recoil-performance.org 

LIVING ROOM er støttet af Module Dance, Statens Kunstråd, Statens Kunstfond, Københavns 
Kommune,  Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond, Wilhelm Hansens Fond og Danmarks 
Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968.

Foto kan downloades på www.recoil-performance.org
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