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Atalante: Me - every body
I Me -every body utför Olof Persson och hans internationella konstnärskollektiv
krävande experiment med kroppen i mörker. 
För någon vecka sedan skrev jag om den rika tillgången på dans i Göteborg. Det håller
i sig. Dansfilmfestivalen Shoot for screen är ännu ingen kioskvältare, men vi som tog
vara på tillfället fick förra helgen en upplyftande dos svensk och internationell
danskonst som är svår att hitta på annat sätt. Och nu pågår som bäst World dance
festival som en del i Planetafestivalen. Massor av stilar och danskulturer möts och
bryts mot varandra i föreställningar, workshops och föredrag. En del av detta går ofta
de traditionella dansscenerna förbi.
Som ett ess i veckans utbud spelar så Göteborgskoreografen Olof Persson ut ett nytt
verk på Atalante. Det var länge sedan sist, nio år. Redan som mycket ung var Persson
en multikonstnär. Ljud, ljus och bilder - stilla eller rörliga - har alltid varit viktiga
delar i hans koreografiska rum. Det nya verket Me - every body är också en tät
sammansmältning av uttrycken och Persson betonar det internationella kollektivet av
dansare, ljud-, ljus- och kostymdesigner.
Utgångspunkten är urmörkret - det svarta hålet eller, mer passande här, svarta lådan. I
en ljusstråle utmed golvet föds kroppen som en svag punkt, ett ansikte. Genom nio
sekvenser framträder mer av kroppen, oftast som fantasieggande fragment med ljuset
som en lika viktig rytmisk bestämning som dansen. Nya rum växer fram och
försvinner, någon helhet kan vi aldrig vara säkra på att fånga. Lika lite vet vi om vad
som är upp och ner, eller hur många lemmar som faktiskt rör sig där i hörnet.
Fascinerande och krävande.
Ljudbilderna är en genomgående brusatmosfär, med utskurna variationer för de olika
rörelsemönstren. Lina Räftegårds roterande solo liksom Rebecca Evanne och Olof
Persson i en speglande duo av styrka hör till det som lämnar spår i mörkret. Hos
Persson själv känner man igen kroppens lätta flykt och de hastiga händerna som
fladdrar genom ljuset. Starka strålar av hopp i ett experimenterande med mörker. 
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