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Abstract
How can I as a Swedish dancer devoted to the Indian classical dance form, kathak, re
root it into my own cultural sphere? And express topics beyond the Sub Indian
continent without diluting the essence of the art form?
I don’t want to create a new dance style.
I don’t want to add anything.
I want to explore and investigate how I within the tradition of kathak dance and
Hindustani music can shuffle the classical format in order to create a longer narrative.
To create a dramaturgical nerve in the performance and take it further than the
traditional short dances and compositions connected by being strung together on a
basic rhythm. During this work I have followed different strands of evolution within
me as a kathak dancers as well as personal experiences that has led up to this need of
making it my kathak dance, rather than my Indian kathak dance. It’s also a close
study of the relationship between a student and her master and how the master forces
his student to mature to become her own master.
I want to use the kathak dance as an artistic expression to create performances based
on topics interesting to me. I want to use the rhythmical patterns to enhance,
elaborate and ornament the story told. How can I use the bols and sound from the
kathak dance and Hindustani music? What happens if I instead of using bols create
similar material but based on the Swedish language? The unexpected result of my
research, the unexpected finding of what happened with me after I decided to drop
India, and to focus my gaze to my own cultural space by being a native Swedish
person living in Stockholm was that I lost my dance. I lost my geography.
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Förord
Ord.
Ord, ord…
Ord bredvid ord.
Likt mina fötter stampar.
Höger, vänster, höger, vänster.
Vänster, höger, vänster, höger…
En lång radda av stampar,
Att översätta,
till
ord.
Vilka ska jag sätta ihop med varandra?
Så jag bildar en stig åt dig.
In
i mitt
från
ditt
parallella
uni
ver…
…Sum,
är det första slaget,
i nästa rytmiska cykel.
Det är där allt kommer samman.
Något som vi konstant är på väg mot…
För att
sum –
mera,
kathak!
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Introduktion.
Hur vi upplever vår värld beror helt på genom vilken ram som vi väljer att se på den.
En av mina favoritövningar är en där man skapar en jättemålning gemensamt, genom
att alla roterat runt ett stort pappersark. Man målar över och ovanpå varandras skisser
tills hela pappret är täckt av färg och kladd. Därefter klipper man ut passepartouter
och med dem letar man efter detaljer i gyttret. För i den mest kladdiga sörja kan man
med blick och tur finna de mest fantasieggande detaljer. Den här övningen använder
jag mig av både för att skapa dikter, danser och till att förhålla mig till Indien.
Det jag har fokuserat och problematiserat kring i denna text, är en liten del av mitt
arbete med kathakdans.1 En del som legat likt insisteringar och skavt i mig. Som
tvingat mig ut på nya fält, att fördjupa mig, utmana mig och bli utmanad. För att
komma åt kärnan har jag skrivit, beskrivit, omskrivit, tillskrivit, avskrivit, skrivit till,
skrivit av. Bakåt pil...
På tangenterna igen.
Vad var det jag letade efter som fick mig att söka till Movit? Texten har filtrerats via
ilskor, frustrationer och cultural approprieringar och andra hudåkommor. Ömsintheter, ömheter. Färg, sprak och färgsprakande…
Likt en briljantslipad diamant har jag spretat kulsprutestrålar av påståenden som lett
mig i olika riktningar. Lett mig vilse och tillbaka. Verbala och emotionella kaskader
av ord har vinit över skärmen. För att tämjas och begränsas. Allt för att få texten att
glänsa likt en cabochon-slipad ädelsten. En dallrande konstnärlig frågeställning!
Jag vill använda mig av min specifika erfarenhet. Den rörelseteknik och dans som
jag främst är skolad i, kathak Med den vill jag skapa föreställningar i Sverige!
..

I det sista kapitlet finner du också en ordlista över några av de fackuttryck som
används inom nordindisk dans - kathak och hindustani musik och som kommer att
dyka upp i den här texten.2 Det finns också en referens och litteraturlista över böcker
1

Klassisk dans från norra Indien.

2

Traditionellt dansas kathak till musik som tillhör det musikaliska systemet, hindustani musik.
Sydindisk klassisk dans, dansas traditionellt till karnatisk musik. Det är två olika musiktraditioner som
härör från antingen södra eller norra Indien.
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som har följt mig i det här arbetet.

Fram till dess vandrar vi i granatäpplelunden.3
Välkommen/ Veronica Tjerned.4

3

Anar = granatäpple. Anarkali = granatäppleblomknopp
Veronica Tjerned har ägnat sitt liv åt att studera olika dansformer från Indien. Men från och med år
1999 har hon specifikt specialiserat sig på enbart kathakdans. Inom den indisk danstradition kan man
bara behärska en teknik åt gången, om vill bli tagen som seriös. Hon har en sexåring
universitetsexamen i kathakdans från Indien (Allahabad university 2007 - 2015) som motsvarar en
kandidatexamen, samt en treårig grund examen i kathakdans från London 1999- 2002 Bharat Vidya
Bhavan. Utöver det har hon studerat ett flertal fristående kurser på DOCH, med inriktning på främst
barndans, pedagogik och koreografi. Hon arbetar som pedagog och undervisar i kathak på bl a
Kulturskolan i Stockholm. Utöver det har hon drivit tre danskompanier för unga blivande
kathakdansare, Ghunghuroos, Swedish kathak maffia och nu, Kathak-kompaniet. Hon är
konstnärligledare för Indisk dansakademi (IDA) vars syfte är etablera klassisk indisk dans i Sverige.
4
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Ansökan till Movit.
Jag sökte till Movit hösten 2015 med följande frågeställning:
Jag vill utforska hur jag kan använda mig av den indiska kathakdansen till att
reflektera och spegla tendenser och händelser i det samtida Sverige.
Inom det påståendet hade jag ringat in tre element ur min dansform som jag vill
utforska. Där jag använder mig av byggstenarna inom kathak. Men inte för att bygga
ett sagans Taj Mahal, utan ett höghus i Bredäng. Har jag lust att säga. Men det vill
jag inte. För under den här tiden har det blivit klart för mig, att hur samtida jag än vill
vara med min dans, så är det inom sagans form som jag känner mig hemma! Via
sagan och myten kan man närma sig svåra frågor på ett sätt som kan upplevas mindre
aggressivt, än det direkta tilltalet.
Andra frågor som fladdrat förbi är. Vad vill jag behålla? Vad bör jag behålla? När
upphör det att vara kathak? Spelar det någon roll? Det finns frågor som jag har
stannat upp vid och grävt i, så som hudfärg och cultural appropriation. För att sedan
släppa och gå vidare…
Kvar blev.
Hur kan jag använda mig själv, mitt liv, mina erfarenheter, konstnärligt i min
dansteknik - kathak?
Kan jag göra kathakdansen mer tillgänglig?
I kapitlet K-livet efter Anarkali, summerar jag några av mina insikter och vad jag
kom fram till. Men vi börjar med det som var starten…
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Min syn på vad som är kathak.
Kathakdans för mig är att vara bärare av en viss mängd kunskap och förkroppsliga
den. Det handlar om att förstå musikaliska system, kunna sjunga och recitera rytmer.
Utöver att dansa. Man ska även ha en inblick i indisk filosofi och mytologi. Kathak
handlar om hur man förhåller sig till sig själv och omvärlden i såväl stillhet, som i
rörelse. Kathak som genre kan spreta åt olika håll. Men för att för att det ska bli
kathak, måste du äga ditt material och det behöver inte alltid vara visuellt. Kathak
kan lika mycket vara musik och ett musicerande, som en dans.
Kathak kan också stå för kommunikation, att kommunicera. Som kathakdansare är
man dirigenten, den som styr förloppet och berättaren. Dansaren har en
kommunikation och i vissa fall även en dialog med publiken och med sina musiker.
Kathak till levande musik har starka improvisatoriska drag, där man som dansare,
dansar det man i stunden känner för. Efter humör, publik och utifrån matematiska
strukturer.
Kathak finns under huden. Den har ingen hudfärg. Bra kathak, så som dålig kathak,
ser lika bra eller dålig ut oavsett hudfärg, kropp eller ålder. Du måste fylla dina
muskler med kathak. Det mesta som produceras under epitet kathak intresserar mig
inte! Det finns egentligen bara två kathakdansare som jag verkligen inspireras av. De
kommer båda från Pakistan. De har en rörelsekvalitet som fascinerar mig!5

TRE ANGREPPSÄTT!
Jag hade under en längre tid skissat på olika projekt, där jag önskade att få utforska
och utmana kathakdansens formspråk. Jag hade gett dem olika titlar och under varje
titel fanns en specifik utmaning. I JAGA EN DRÖM tänkte jag undersöka min längtan
till Indien. Som lika mycket är min längtan till Sverige. Hur kan jag tolka det via
kathak? Anarkali och XXX var två andra tankestoff, där jag funderade över hur man
5

Deras guru kom ursprungligen från Kolkata. När jag bodde i Kolkata skapade jag en romantiskt bild
där jag förband mig med dem, i deras cirkel. Kolkata – Lahore – Kolkata. I Lahore, finns Anarkalis
grav. (Båda dessa dansare lever nu i exil i England.)
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kan utmana och utveckla de traditionella verktygen inom kathak. Genom att t ex
förskjuta dem. Jag vill inte lägga till, utan arbeta helt inom det material som räknas
till kathakdans, dess rörelsespråk och musikaliska system.6 Under titeln Anarkali, låg
fråga, kan man använda sig av rymt för att skapa en dramaturgisk båge? Jag
funderade om man kan låta den traditionella musikaliska uppdelningen av en
kathakföreställning bli till tre känslolägen. I XXX är det reciterandet, parhant som
jag vill se hur långt jag kan ta i form av tal och indiska dansstavelser och blanda dem.
Dessa idéer hade jag presenterat i olika omgångar för min musiker och lärare,
Debaisish Mukherjee.7 Men det tog inte fart. Främst för att jag saknade kunskap om
hur jag skulle kunna arbeta konstnärligt utforskande. Att ta den tiden. Hitta metoden
och det analytiska tänkandet och reflekterandet över, vad det är jag gör? Jag satt
dessutom fast i tanken, föreställning och slutresultat. För att minska på
prestationskraven och bara testa olika angreppssätt som var befriad från förväntat
resultat. Skapade jag ett fjärde projekt, Taal Shakti.

Taal Shakti – ett sätt att bearbeta en idé.
I Taal Shakti, utforskade vi rytmiska förskjutningar. Hur man kan klippa i rytmiska
strukturer, för att förmedla utanför det traditionella. Men utan att ta bort, förvrida
eller lägga till. Vi började med thekan – den rytmiska grundstrukturen. Jag hade valt
en rytm på tio pulsslag, Taal Shakti. Att valet föll på den rytmen var för att den
påminner om ett samtal. Den är melodisk och ojämn till sin karaktär, i sin rytmiska
grundstruktur. Det är också en extremt ovanlig rytm att arbeta i.8 Med Taal Shakti,
skapade vi en sekvens, där röst och dans blandas, men inte i traditionell mening. Utan
jag använde mig av rösten för att musicera. Sekvensen börjar med att jag kommer in
6

På ett personligt plan har jag även funderat över om jag kan tala om kathak bara och sluta säga indisk
kathakdans? Eller bara säga dans? När är titeln och redovisandet av den viktig? För mig, för publiken,
för vem?
7 Debasish Mukherjee har jag haft kontakt med sedan år 2001. Men från och med år 2007 har han varit
min Guru i rytmlära, tabla, kathakdans och hindustani musik. Han har också varit medskapare, eller
musiker på så gott som alla mina produktioner där jag har haft levande musik. Debasish är inte bara en
otroligt skicklig tablaspelare. Han har också en bred kunskap om hindustanimusik samt har spelat och
jobbat med dans sedan barnsben. Han har både kunskap och ett kreativt sinne för att kunna arbeta
gränsöverskridande. Jag använder honom som bollplank och för vägledning.
www.debasishmukherjee.com
8
Den vanligaste rytmen som används för kompositioner med 10 pulsslag är Jhaaptaal. Som har ett
monotont flöde till skillnad mot Taal Shakti.
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från fonden. Musikerna sitter längst fram på scenen, till höger från mig. Det är tyst.
Jag börjar recitera Taal Shaktis theka. Min röst anger anslaget. Jag tar om, fyller på.
Fyller i grundstrukturen med rytmiska fraser samtidigt som jag långsamt går framåt.
Efter ett tag kommer tablatrumman in. Den fyller på bakifrån, d.v.s. han möter mig
från slutet av thekan. Först på sista pulsslaget, men för varje rytmisk repetition,
närmar han sig mig. Först på slag 1 och 10, sedan 9 och 10. Sedan från 8. 9. 10. 1
osv… tills vi båda startar och slutar på samma punkt – sum. Upplevelsen av Taal
Shakti var något starkt rituellt och uråldrigt. Tablatrummans mjuka anslag, min röst
mot Debasishjees röst och dansbjällrornas metalliska klingande. Det fanns något
starkt i mötet mellan oss två. Det jag tog med mig från Taal Shakti är att recitera som
en del i dansen och inte separat, recitera – dansa. Utan att använda mig av rösten
frånkopplat från det som jag sedan dansar, vilket skulle vara det traditionella. Att min
röst blir en del av ljudbilden. Det traditionella hade varit att jag använt min röst i
egenskap av att vara berättare, instruktör eller pedagog. En liten formuppluckring
men ändå ett steg i att hitta och forma ett egensinnigt konstnärligt förvaltande av min
tradition. Likväl ett stort steg inför mitt förarbete inför XXX.9

MINA VAL
Länge vacklade jag mellan de tre specifika frågeställningar. Vilken av dem skulle jag
fokusera på? Jag hade under en så lång tid cirkulerat kring dem. Men inte haft
kunskap eller kompetens hur ska skulle kunna bearbeta dem. Utöver det ville jag ha
Debasish Mukherjee med mig i detta arbete och han var redan uppbokad för hösten
2017. Jag började med att renodla vad de tre specifika frågeställningarna var.10

Jaga en dröm.
Idén kom år 2009. Det var svårt för mig att hitta kathak, se dess relevans i ett samtida
Indien. Det Indien, i Kolkata, som jag upplevde då, matchade inte mina drömmars!
9

XXX är arbetsnamnet på en tematik där jag vill utforska pardant, reciterandet inom kathak.
Jag upplever en problematik med kathak. I synnerhet mycket av det som jag har sett i England.
Titlarna på föreställningarna skiljer sig åt. Men det som presenteras på scenen ser likadant ut i varje
produktion. Därför var det viktigt för mig att försöka hålla isär och renodla det jag som vill undersöka
och i slutändan presentera scenisk. Annars kan jag lika gärna stanna i det klassiska formatet.
10

10

Om mina drömmars Indien som jag längtar efter, när jag är i Sverige, inte finns. Vad
är det då som jag längtar efter? För att sedan komma hem till Sverige, och inse att det
jag har hemlängtan till, inte heller existerar…
JAGA EN DRÖM har följt mig sen dess likt en skugga och hösten 2014 gjorde jag
ett work in progress, men i klassisk format. Förhoppningen var att i framtiden få göra
en egensinnigt tolkad version. Men än så länge är det en spökproduktion som för mig
vandrar bredvid Akram Khans, Desh. Men när hans Desh flög över världen så
fladdrade JAGA EN DRÖM inom mig. (I övrigt absolut ingen jämförelse oss
emellan!) Desh har varit min vän under mitt sista år på Movit. Flera av de böcker som
jag läst hade just Desh som exempel.11 I boken In-Between Dance Cultures av Guy
Cools, finner jag följande citat som helt sätter fingret på hur jag hoppas jag ska kunna
använda mig av kathak i framtiden.
In Desh, Akram Khan intermingles personal memories and stories borrowed from
Bangladesh´s national history. It is this internalization of personal and political history,
of his own and other people´s trauma and heritage that allows Akram to go beyond his
own persona. His body, his stories (real and borrowed) become the prism for a nation
and put the contemporary history of Bangladesh at the core of a major British dance
production. Desh is truly contemporary Kathak in the way it actualizes how the Kathak
dancer embodies different characters and interweaves their stories.

Men att Desh är contemporary kathak, är ju för att Akram i grunden en
kathakdansare. Om en annan dansare dansade Desh så skulle det bli något annat.
Även om rörelsespråket skulle kunna sägas innehålla spår, element eller inspiration
av kathak. För mig är kathak redan en samtida, contemporary dansform. Men ju mer
jag läser och sätter mig in i den kathakdansens historiska rötter ju svårare blir det för
mig att diskutera den. För vad är mest sant, den emotionella eller den historiska
sanningen?12

11

Min fascination för Desh började med att jag såg DVDn, HOMELAND Making of Desh. Jag
brukade den tillsammans med mina danselever för att diskutera kulturpolitiska skillnader. Hur kom det
sig att det finns flera nyskapande indiska danskompanier i England? De resurser som visades upp i
Making of Desh, är lika avlägsna för mig så som att jag skulle bestiga Mount Everest! År 2017 får jag
äntligen chansen att se Desh. Först barn och familjeversionen Chotto Desh. i Malmö, på Palladium,
26/2 år 2017. Det leder till att jag beslutar mig för att resa till London och se Desh på Sadlers Wells,
London 31/5 och 1-3/6 2017. Där den gavs för sista gången någonsin. Jag såg Desh tillsammans med
två kathakdansare. Efter föreställningen diskuterar vi vad vi sett. Att det är kathak, samtida kathak,
som presenteras är vi samstämmiga om. Namnet kathak, lär komma från ett grundord som syftar på
historieberättare. Samtidigt blir frågan då, är Chotto Desh också kathak? Där vill jag svara att det beror
på vem som dansar. Är de skolade i kathak, ja annars nej!
12
För vidare läsning i ämnet rekommenderar jag Bells of change, kathak dance av Pallabi Chakravorty
Sweating Saris av Priya Srinivasa samt India´s Kathak Dance in Historical Perspective av Margaret E.
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Tillslut blev det Anarkali, rytm som dramaturgisk båge, som blev mitt
expositionsarbete och det är om Anarkali som den här texten fortsättningsvis främst
kommer att handla om.

BAKGRUND.
Min storasyster Anarkli.
Hösten år 2009 fick jag en förfrågan om att delta i en festival för dansformer med
rötter utanför Europa. Det var med kort varsel och utan budget. Aldrig tidigare hade
jag gjort en produktion utan att ha musik skapad för ändamålet. Jag frågade mig.
-

Vad kan jag göra med det jag har?

Efter en genomlyssning av mitt material valde jag en sekvens av korta danser som jag
tyckte var passande för åldersgruppen förskolebarn. Det hela bands ihop med en
berättelse om en flicka som ville bli som sin storasyster. Storasystern fick namnet
Anarkali.13 I föreställningen går flickan från att vara lillasyster, till att bli till den som
hon drömmer om att vara. Föreställningen är på ett symboliskt plan min resa. Men
även en hommage till alla systrar som banat vägen… Och då i synnerhet tawaiferna,

,

de professionella dansöserna i det pre-självständiga Indien . Men under arbetet med
_

Min storasyster Anarkali växte också drömmen om att jag en dag skulle få berätta
Anarkalis historia. Anarkali – dansösen i Kung Abkars medeltida hov, som än i dag
finns levande som ett begrepp! Tack vare ett flertal filmer.14

Hägringen Anarkali.
Jag såg framför mig en dunkel scen, med ett mörkt golv. Kanske en stor ljus

Walker. Det är tre doktors avhandlingar med en något annan vinkling än vad som normalt brukar
presenteras.
13
Hon var en dansös i Kung Abkars hov. Hon hette egentligen Nadira Begum/ Sharaf- un-Nisa. Men
fick smeknamnet Anarkali för sin skönhet.
14
Dans i ett historiskt perspektiv, är problematiskt då engelsmännen förbjöd dans och likställde alla
dansöser med att vara prostituerade. I böcker såsom Nautch girls of India av Nevile Pran och Saskia
Kersenbooms bok, Nityasumangali, ges en mer korrekt historisk återblick än vad man normalt finner
inom dagens populärkultur. Jag identifierar mig mer med den kvinnliga tawaif-traditionen, även om
den nu är ”utdöd” än med den manliga brahmin traditionen som gav namn åt den dans som vi idag
kallar för kathak.
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videoprojektion på fonden. Ett leende mandelformat öga. Omringat av svart kajal,
ditmålad med breda penseldrag. Ett öga fullt av glitter. Kanske också en ring. En
ring med en spegel . På en hand som far över ansiktet. Scenen har en dämpad
_

belysning på den står en dansös i en svart klänning. Längst fram vid scenkanten, ett
fat med granatäpplen. Miljön är avskalad. Kanske kostymen har några vita detaljer.
För att förhöja det svarta. Något vinrött, dyker upp som en överraskning i en snurr…
Slutet ska vara helt i mörker. Med en lång sekvens av rytmiskt fotarbete som avslut,
där bara fötterna syns. De ska bada i ljus och förflytta sig längs med golvet över
scenkanten. Tills de är borta. Jag tänkte mig fyra delar. Glädjen av att få vara, få
dansa. Hur det oskyldiga tappas bort, feltolkas. Avläses som något helt annat än det
avsedda. Hur drevet går. Att inte kunna stoppa ett förlopp. När något rör sig utanför
dig och du har ingen makt över det. Paniken. Du har ingen kontroll längre. Du sitter
fast som en gren i sin klyka. Du kan inte röra dig. Avslutningen en ladi – ett långt
_

rytmiskt fotarbete. Svart. På golvet projiceras de tre olika versionerna av myten om
Anarkali. Tanken är att den ska spelas för högstadieklasser och det hela avslutas med
en workshop kring vi och dem och sexualitet. Varför säger man heder? Hederskultur?
Heder - varför kopplas det ihop med våld, kontroll och mord? Är det inte skam att
mörda sin syster?
En händelse som fick mig att fundera och återaktualiserade min längtan att få
gestalta Anarkali var Instagram-händelsen i Göteborg år 2012 . Skulle det kunna vara
_

en modern Anarkali och instagram dagens spegel? I detta fall handlade det om två
flickor som lägger upp bilder på andra tjejer och kallar dem för horor. Något t ex
kvinnliga poliser måste acceptera att det är en del av sitt arbete och inte brottsligt att
kalla dem för. Men här, skapade det gatupplopp och slagsmål. Flickorna blir sedan
dömda, trots att de då var under arton år. Trots att den ena nekar. De döms för grovt
förtal och föräldrarna får betala skyhöga skadestånd. De lever nu under skyddad
identitet . Jag försvarar inte vad de gjorde. Men jag har funderat över hur hårt de blev
_

straffade. Att deras föräldrar blev dömda med motiveringen. De skulle ha haft en
bättre koll på sina flickor! Anarkali dömdes till döden för att hon via en spegel, lett.
Att spionera via speglar som satt på ringar var en del av livet för kvinnor som levde i
purdah. Ett sätt att se, utan att det syntes att man såg. Via en spegel hade Anarkali
enligt legenden lett mot Prins Salim, en person som stod över henne i rang.
Vilka myter skapar vi om varandra i dagens Sverige och hur sprider vi dem?
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Vad blir man dömd till döden för i Sverige? Om inte bokstavligen så socialt?
Där tog det stopp!
Jag kunde inte få fram dansen, stegen, kompositionerna. Jag satt fast i de
matematiska rörelsekonstruktionerna. Jag ville inte dansa tukras och tihais
hopbundna av en lahara! Inför mitt inre såg jag en mängd stillbilder. Hur skulle jag
få dem i rörelse...?
Våren 2013 fick jag möjligheten att besöka scenkonstbiennalen i Jönköping. Jag
ska se en pakistansk produktion som handlar om kvinnors situation där. Före den
pakistanska gavs också en föreställning från Iran. Även den handlar om kvinnor. Men
här, om människoöden, som råkar vara kvinnor. Hade jag först sett den pakistanska
och sedan den iranska kanske min upplevelse blivit en annan? Den iranska
produktionen var genialisk, hur de knöt ihop olika livsöden som flätades in och ur
varandra tills de fått våra – publikens hjärtan att slitas itu. Så duckade man för
potatisarna som kastades hårt på publiken i den pakistanska. Det fick mig att fundera
_

på berättande. På dramaturgi och dramaturgens roll. Likväl skillnaden mellan att föra
fram en text på sitt modersmål, sitt emotionella språk, versus ett kommunikations
språk, som knagglig engelska i den Pakistanska produktionen.15

Hösten 2013.
Hösten 2013 flyttar jag till Indien. Utan dagstidning eller TV blir mitt fönster ut mot
omvärlden det jag ser på sociala medier. Nyheterna från Sverige, är våld, våld mot
kvinnor. Och män som blir friade. Jag blir mer och mer upprörd över vad som sker i
Sverige. Här är jag i Indien och lär mig dansa som en indisk prinsessa. Men det enda
jag tänker på är:
-

Vad händer i Sverige?

I december samma år i New Delhi blir en ung kvinna misshandlad till döds i en buss.

15

För mig var detta en ögonöppnare, i mitt tänkande kring skapandet av produktioner. Vikten av en
bra dramaturg. Men också språket. Tyngden i språket, om det som sägs är kopplat till ditt emotionella
språk eller ett kommunikationsspråk.
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Efter händelsen i Delhi 2013 kom kvinnovåld, våldtäkter och förtryck ständigt på tal
när jag berättade för folk i Sverige att jag bor i Indien. Jag svarar att min bild av
Sverige, efter att ha bott utomlands, är att det är minst lika farligt i Sverige. Det gav
idén till att göra en föreställning där jag vänder på spegeln, och berättar hur jag
upplever Sverige från Indien. Jag skissade på en föreställning som startar i klassisk
anda, men avbryts mitt i, där jag börjar tala och blandar det med reciterande av
indiska rytmer. Men de partier som jag själv önskar jag aldrig hade fått på min
näthinna, skulle bytas ut till dansstavelser och gestaltas rytmiskt istället. Ur det föds
fröet till att utforska bolsen inom kathak.16 Men när jag pratade med folk i Sverige så
mötte jag ett massivt motstånd, då min syn på Sverige versus Indien inte stämmer
med den svenska identiteten och hur man här ser på Indien. Jag hamnade i ett
tillstånd av censur. För vems historia får jag, kan jag berätta i ett samtida Sverige?
Från det att jag sökte till Movit och startade hade även min identitet förändrats. För
att citera Guy Cools.
What is true for knowledge is also true for our identity. We develop and transform our
identity constantly by remembering and retelling our stories selectively, and by sharing
them with others. Art is thus a particular form of storytelling that has an identity
(trans)forming capacity both for its creator as its recipient._17

Och min identitet finns trots allt i min kathak kostym. Vem blir jag när jag tar av mig
den?

Bols, de provocerar mig…
I januari år 2015 i Kolkata ser jag en föreställning som provocerar mig. Den heter
Made in Bangladesh. Det är en bangladeshisk dansgrupp som heter Shadhona som
framför ett verk av Helena Waldmann och Vikram Iyengar. I det blandade de kathak,
som de inte är skolade i. Med samtida dans, vilket de är skolade i. För mig som
kathakdansare, uppstår ett frågetecken.
-

Varför kathak? Varför dansa något som de inte kan?

16

Jag har tidigare i olika barn föreställningar och i undervisning lekt med bols och översatt dem. Men
här tänkte jag använda mig än mer av dem utanför de givna formaten. Men utan att förändra grunden.
17
Cools Guy. In-between Dance Cultures. s 46.
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Men det som stör mig mest är när de reciterar rytmer. För de äger inte materialet. Det
ligger inte bekvämt i munnen på dansarna. Varför reciterar de överhuvudtaget rytmer
när de dansar till förinspelad musik? I flera dagar efter att jag har sett föreställningen
funder jag. De ville gestalta det monotona arbetet på en textilfabrik. Men varför med
stavelserna Ta ki te? - Vad kunde de ha ersatt Ta ki te med?
Samma år i april ser jag på Dansens Hus i Stockholm, Torobaka med Israel Galvin
och Akram Khan. Även i den reciteras Ta ki te. Den som gör det är en
engelsktrumslagare, och han säger med brytning. Återigen blir jag provocerad och
fundersam. Blir verket mer äkta, indiskt autentiskt om man reciterar indiska
stavelser?
-

Ja! Det är ju kathak!

Allt vi dansar i kathak, kan vi säga. Vi säger dem oftast innan vi dansar. Men vi
behöver inte säga dem.18

Tillbaka till Anarkali.
Vålnaden Anarkali släpper mig inte!
Jag ser fragment.
Men hittar inte materialet.

En tanke som tidigt kom till mig, var att utforska den musikaliska uppdelningen i
kathak. Att låta det bli till tre olika känslolägen. Först tänkte jag. Starta i - madhya
laya, så som livet är. Det bara travar på. Därefter drut, att tappa kontrollen. Hur något
far ur händerna, drevet går… Avslutning i vilambit, hur tiden kan stå still. Som när
man är i panik. Det är en omstuvning av den klassiska ordningen som är, vilambit,
madya och drut laya. I de tre delarna ville jag ha ett snarlikt rörelsematerial för att
utforska hur en rörelse, samma rörelse, men utförd i olika hastigheter, förmedlar olika
budskap och känslor. Jag pratade med min musiker. Bad honom komponera en ladi.
Jag tänkte det var en bra utgångspunkt.

18

Var placerar det mig? Även i Indien finns det åsikter om uttal. Vilket som är rätt eller fel beroende
på var i Indien som man kommer från. Och jag som kommer från Sverige, vilken accent ska jag välja?
Men framför allt fick den här upplevelsen mig att fundera över mitt arbete och mina konstnärliga val.
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-

Det ska vara en rytm som ska ge en känsla av hamrande, bad jag.

Av någon anledning tänkte jag mig hammarslag. Det låter inte så när man murar.
Men hjärtat! Hjärtat som slår likt hammarslag, när man blir levande inmurad? Nästa
fras skulle ge en känsla av galopperande hästar. En referens till att Anarkali och
Salim rymde på varsin häst. Min musiker spelade för mig. Jag skakade på huvudet.
Anarkali fortsatte att gäcka!
En siluett utan struktur.

Men en februarinatt år 2014 i Kolkata vaknar jag med ett ryck i vargtimman.
Momsdeklarationen! När ska momsen vara redovisad? Klarvaken ligger jag i sängen.
I dvalan mellan sömn och medvetenhet hör jag det...
Log…
Låg…
Hon log via en spegel. Det var bevis nog för att hon låg med Salim.
Ja men så genialt! Där har vi det! Ett soundtrack med viskande röster… Viskleken.
En liten uttalsförskjutning och hela innehållet förändras.
-

Såg du?

-

Såg du hur hon log…?

-

Hon log mot…

-

Har du hört?

-

Har du hört… Anarkali låg med…

Jag tänkte mig olika röster, så att känslan av rykte blir tydligt.
En ny fråga. Vad händer om musikerna använder sig av det traditionella formatet. De
startar i vilambit fortsätter i madya och avslutar i drut. Samtidigt som jag startar i
madya, går över till drut och avslutar i vilambit. Vi gör en rytmisk förskjutning. Där
vi fortfarande möts på sum, ettan, men vi ligger i varsina parallella cykler!
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ANARKALI – expositionen
Sommaren 2017 är jag i Kolkata för att arbeta med min exposition. En stor del av
min tid går åt att recitera rytmer tillsammans med Debasish Mukherjee. Jag berättar
även för några av mina danskollegor och vänner om mitt arbete. Vänligt ger de mig
förslag och visar gester. Men allt de visar är just det jag inte vill göra! De
understryker än mer, hur jag är på väg ur en form och in i min egna. Jag vill inte göra
ett kodat språk. Det jag vill göra ska komma ur mig. Mina känslor. Min skräck. Min
glädje! Samtidigt är kathak satt i ett kulturellt sammanhang. Där vardagssysslor har
blivit förhöjda till ett sceniskt språk.19 Kan jag vara både inne i det och vara mig
själv?

Utforskandet av rytm som dramaturgisk båge.
Debasish Mukherjee kom till Stockholm i slutet av september 2017. De första
veckorna arbetar vi främst med traditionellt material. Där har vi ett samförstånd. Jag
har varit skadad under en längre tid, så all dans som får mig tillbaka är bra. Men
försiktigt försöker jag leda in arbetet in till ett mer utforskande och
experimenterande. Men då anlägger Debasishjee en min som jag avläser som.
- Jag är dödligt uttråkad!
Så jag fegar och återgår till mitt säkra material. Två veckor går utan att vi får till
något. Tillslut är det bara några dagar kvar till att vi ska ha ett möte med mina
handledare, Lena Stefensson och Bodil Persson. Jag sätter mig ned och frågar.
-

Vill du verkligen inte göra det här? Om det är så fruktansvärt ointressant, så okej!
Då måste jag hitta en annan lösning!

Han anstränger sig för att förstå och ger tillslut sin tolkning. Jag försöker att inte
avbryta. Att inte bli stressad över att vi spiller tid. Jag lyssnar och följer. Kanske han
har något på spåren? Han spelar några korta kompositioner på svenska. Men det är
inte vad jag är ute efter. Än en gång försöker jag förklara och ge min vision. I
samtalet uppstår äntligen ett pockande som leder till ett experimenterande. Vi tar
19
Kathakdansens uttryck och gestik är hämtad ur den nordindiska kulturen och mycket av dess
rörelsevokabulär stammar från vardagssysslor.
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några av de traditionella kompositionerna och jag dansar dem i en hastighet och han
spelar i en annan. Det funkar. Jag ser hur han lyser upp och börjar förstå vad det är
som jag är ute efter. Han föreslår att jag ska dansa Dha taka Thunga – en paran.
Debasishji spelar i drut, snabbt.
Jag dansar så som den brukar framföras, men än mer långsamt.
Min dans förändras.
Jag står i Akbars hov.
Mobben är omkring mig.
Någon grabbar tag i mitt hår.
Jag trycker dem bort från mig.

-

STOPP!

Vi arbetar oss framåt!
Den avslutande delen, visade sig vara lättare att starta i. Där dansar jag i slow-motion
eller som vi säger i vilambit.20 Samtidigt som musikerna spelar med en snabbpuls,
drut. Det ger automatisk en dynamik och spänning. Idén till att sätta panik i
slowmotion kom från min erfarenhet att ringa 112. Tiden att komma fram till 112
upplevdes som en evighet. Även om det i real tid bara handlade om sekunder.21
Vi använder oss av danskompositioner som normalt utförs i det långsamma tempot.
20

En kathakdansföreställning inleds vanligtvis med att man dansar en vandana, en hymn där man
tillägnar föreställningen åt en viss gudom. Alternativt är att man gör den moguliska hovhälsningen
salami. Det sistnämnda är något mindre vanligt numera. Efter det kommer thaat satt i vilambit laya.
Från stillhet till rörelse. Dansaren utför små delikata rörelser, kasak – masak. Det är små gester och
viktförskjutningar. Dansaren förhåller sig till hälften av det grundtempo som tablaspelaren spelar, fram
till det att dansaren gör en danskomposition. Logiken är att man som dansare inte ska trötta ut sig
mellan danserna, samt att ge utrymme åt danserna. I synnerhet då man går upp i tempo och dansar i
madhya eller drut. Föreställningen avslutas med ett längre fotarbete i drut laya.
21
Thaat, är en av de första kompositionerna i en traditionell föreställning. Den placerade vi nu i
slutet. Det vi behöll var den matematiska strukturen och de finstilta och delikata rörelserna, men med
en förhöjd anspänning i andning och blick. I stället för att göra viktförskjutningar som fyller upp en hel
avartan, drar jag mig istället samman och låter armarna långsamt föras ned längs men mina sidor och
med det förbinder jag rörelsen, mitt sum, från block 2 till block 3. Tablaspelaren spelar 16 pulsslag, i
sin cykel – där jag räknar 4 slag i min. Kroppen är nu centrerad framåt. Vid nästa sum andas jag in och
ser upp. Gör en lätt halvundulation av bröstkorgen, fixerar blicken och drar vikten först framåt mot
höger diagonal för att sedan under fyra pulsslag dra mig tillbaka. Samtidigt som min blick långsamt
fälls ned och fixeras i golvet framför mig. För att åter lyftas upp och rörelsesekvensen repeteras åt
vänster. På tredje ettan ser jag rakt fram. Hela kroppsvikten är nu i mitten. Likväl min blick. Sakta
låter jag blicken än en gång sjunka samtidigt som jag gör en viktförskjutning och drar kroppsvikten
bak, mot hälarna.
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Att dansa långsamt mot en kontrasterande puls ökade självklart på känslan av
dramatik. Det var inte svårt att med den förhöjningen av rytmen hitta känslan som jag
vill förmedla i Anarkali avslutande del. Känslan av skräck som får musklerna att
stelna och tiden att stå still. Men det som var svårt, var att jag inte fick stöd från
musikerna. Utan måste helt hålla all räkning i mitt huvud. En annan komplikation var
att vissa danskompositioner blev för långa eller för långsamma. Det gick helt enkelt
inte att dansa samma material helt igenom i alla de tre delarna. Inte om det också ska
vara intressant sceniskt.
Just den här delen blev väldigt personlig för mig. En månad före expositionen blev
jag utsatt för en traumatisk händelse. Jag hade varit ledig i två veckor från mitt jobb.
På morgonmötet när jag var tillbaka, får jag veta att en person har varit mycket
aggressiv de senaste dagarna. Han ska vara med mig i en liten och klaustrofobisk
danssal. Men efter det första passet vill han inte vara med på nästa. Men plötsligt,
mitt i en övning kommer han oväntat instormande. Uppenbart upprörd och arg. Ilskan
är riktad mig. Normalt är jag aldrig ensam på mina pass. Jag ska alltid ha en assistent.
Att jag nu är ensam är en olycklig tillfällighet. Jag försöker hålla i gång klassen.
Samtidigt som jag funderar hur jag på ett så oprovocerade sätt som möjligt kan
signalera att jag behöver hjälp!
Hur kan jag komma ut ur rummet?
Hur kan jag få någon att komma till mig?
Jag ser min chef passera.
Hon ser inte mig.
Jag kommer precis utanför tröskeln. Han följer efter, med ögon svarta av ilska!
- Det är nödläge! Lyckas jag förmedla.
Personen ylar.
-

Hon ska få stryk!

Vi står i en trång korridor.
- Hon behöver stryk!
Mina kollegor lugnar.
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Omärkligt måste jag försvinna. Jag ett mycket långsamt steg bakåt. Min blick är
fokuserad på honom. Märkte han det? - Nej. Jag står stilla. Nästa ben, ett steg till. I
rummet bredvid spelar de Svansjön på hög volym. Det mest pompösa och dramatiska
partiet. Ljudlöst smyger jag mig bort och hamnar i en enkelvägsgränd. Där står jag.
Hjärtat bankar. Han ylar.
-

Jag borde få slå henne nu!

I smatten finns ett elskåp. Ska jag krypa in? - Nej, han lugnar sig nog. På håll hör jag
hur all personal försöker få bort honom. De har ingen makt över ilskan. Två meter till
och de kan se mig. Bäst att det inte sker! Jag ställer mig i skåpet.
- Ska jag stänga dörren?
Nej, han måste lugna sig! Men istället hör jag hur ilskan följer ljudvågorna från
rummet bredvid. Hetsig cirkusmusik har ersatt Svansjön! Mina händer darrar. Jag
stänger dörren. Vad gör jag om han kommer? Jag, som just nu jobbar med en
berättelse om en dansös som blev levande inmurad i en vägg. Här står jag nu gömd i
ett elskåp!
-

Stäng av musiken, tänker jag.

Våra hjärtan slår i samma ettriga puls. Hans av ilska. Mitt av skräck.
Musiken stängs av.
Tystnad.
En person gråter.
-

Men vad gör du? Du gör ju oss ledsna!

En flickröst. Bästa vännen. Hon slår sönder vansinnet. Jag hör hur de försvinner och
smyger mig ut. Sätter mig i ett kallt förråd och väntar…
I ett elskåp förvandlas historien om Anarkali, från att vara en insistering, en karaktär
som jag vill gestalta, till att bli ett självbiografiskt material! Dansen i del tre av
Anarkali är matematiskt strukturerad kring en thaat men känslomässigt och
rörelsemässigt baserad på hur jag en torsdagsmorgon smög mig undan för att undvika
att bli ihjälslagen. Hela den delen är mer personlig och rörelsekvalitén är baserad min
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fysiska erfarenhet av att vara i skräck.

Del 2 – Mellanpartiet – Att tappa kontrollen.
I mellanpartiet är det tänkt att jag ska dansa mitt snabbaste tempo, mot musikernas
mellantempo. Övergången från del ett till del två går i intervaller. Del två börjar med
att jag bara stampar på vissa pulsslag. För att övergå till off beat. Glider sedan in i att
stampa 2.5 beat mot tablans 2 beats. Ökar på och in i chaugun, 4 mot 2. Den första
riktiga danskompositionen som jag dansar i del 2 är en ginti.22 Den är översatt till en
inre monolog som jag säger inombords samtidigt som jag dansar, stampar rytmen.
Den följs av två snarlika tihais med betydligt enklare struktur. Men istället för att
säga siffror eller bols. Jag har översatt dem till ord på svenska som matchar den
rytmiska strukturen, likväl förhåller sig till historien. De ser ut så här:
Ginti nr 1. (Den här säger jag inombords).
1 12

2 1 2

3 12

3456 X3

Ginti nr 2.
1 – 2 - 3 - 1-2-3-123 X3
Översatt till bols/ stavelser:
Dha - - Dhin - - Dha - - Dha – Dhin – Dha- Dhadhindha X3
Men istället sa jag:
Vad -- såg - - du? Vad - såg - du? Vadsågdu? X3
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Gintis_ är en typ av danskompositioner som är baserade på räkneord. De flesta gintis säger man på
hindi, men jag har även lärt mig några på engelska. Jag har aldrig varit särskilt förtjust i dem.
Sommaren 2017 i Kolkata börjar jag laborera med att säga dem på svenska. Då händer det något med
mig! Jag kan se dem tydlig i mitt inre. Pulsen, koordination mellan hand, öra, och en inre kompass
framträder klart för mig. Det blir lätt att navigerar mellan pulsen och pauserna. Var i mellanrummen
mellan fingrar och klapp som jag ska säga siffrorna. Men när jag säger dem på hindi, är den inre
blicken inte lika skarp. Det slår mig att när jag säger dem på engelska uppstår en ko-ordinatorisk
mikro-fördröjning. Engelska är inte mitt emotionella språk. Det är bara ljud. Jag varken ser det eller
känner det! Mikro-fördröjningen påverkar mitt flow och exakthet, i relationen röst – hand – höra och
ett inre seende. När vi reciterar rytmer så har vi olika intrikata system där vi använder oss av
handklappar, fingrar och negationen till en klapp – en vikning, för att indikera var vi befinner oss i
rytmen. Alla rytmer och thekas har sitt unika system som varierar även om antal pulsslag kan vara
gemensamt. Beroende på i vilken hastighet som jag reciterar rytmen, förändras mönstret. Förenklat blir
det mindre detaljerat med händerna när man reciterar i ett snabbare tempo. Parhant – att recitera är en
integrerad del av en kathakföreställning. De flesta av ljuden som vi säger är nonsens ord. Beroende på
hur de sägs, fylls de med ett innehåll.
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Ginti nr 3.
123 - 123 - 12 - 12 - 1 - - 1 - - 1 - - X 3
Översatt till text blev den så här:
Vad såg du? Vad såg du? Vad såg! Vad såg! Du - Du - Du?
Det hela binds ihop av ett fotarbete. Jag stampar fyra pulsslag mot musikernas
dubbla.23 Som föreställning hade jag inte tänkt att Anarkali skulle tala. Men då jag
parallellt har försökt närma mig frågeställningen i XXX slog jag ihop materialet från
de båda efter inrådan av min handledare. I boken New Dramaturgy, läser jag i
kapitlet, Re-membering Zero Degrees på sidan 188, följande citat skrivet av Guy
Cools som var dramaturg till Zero Degree.
One of my personal beliefs why text fragments work well in contemporary dance
performance has nothing to do with the clarifying of explaining the movement. It is
purely formal editing device that helps to rhythmically organize the material. It creates
a punctuation that marks the beginning and end of different movement sections in such
a way that they both stay separated and are connected. 14

Det får mig att funderar på mitt arbete kring bols. De är ju i sig nonsens ord, om jag
använder mig av rena dansbols. Funktionen med att recitera bols inom kathak
kommer till viss del från att musiker och dansare sällan repar innan föreställningen.
Man måste helt enkelt säga dem så att musikerna ska veta vad de ska spela. I
expositionen Anarkali, låg rösten/ berättaren mellan blocken och var katalysatorn för
tempobyte. Bortsett från i första delen, där berättaren också styrde publikens blick. I
del två sa jag två tihais, nr 2 och 3 samt att Debasishjee och jag sa en danskomposition som en dialog. Det sista var enbart med som referensmaterial. Om jag
vid oppositionen skulle få frågor kring parhant och kathak.

Del 1, starten.
Det var en ahaupplevelse för mig. Att det blev så otroligt tung dansat när jag höll ett
dubbelt så högt tempo gentemot musikerna. När vi provade med den icke dekorerade/
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Dansaren: Ta Thei Thei Tat Aa Thei Thei Tat Ta Thei Thei Tat Aa Thei Thei Tat osv
Trumman: Dha
Dhin
Dhin
Dha
Dha
Dhin
Dhin
Dha
osv
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utfyllda rytmstrukturen. Inom hindustanimusik, fyller man på med alankar,
dekorationer, utfyllnad, så att mellanrummen mellan pulsslagen i vilambit inte blir så
långa och tomma. Tanken var att den första delen av Anarkali, skulle ligga nära det
klassiska formatet som möjligt. Som en referens till de två senare blocken. Mitt
känsloläge var raas shingara . Det kan översättas till kärlek, dekorativt eller skönhet.
Som underrubriker tänkte jag mig, oskuldsfull, naiv, ovetande om vad jag sänder ut.
Min blick – publikens blick. Vid sum, stannar jag, berättaren styr publikens blick mot
mitt leende.
-

Såg du?

-

Såg du hur hon log..?

En av de insikter som jag tar med mig från den här utbildningen är att när vi lägger
ord eller text på en rörelsesekvens börjar vi automatiskt läsa in mening i rörelserna.
Samtidigt som jag tänker på vad Guy Cools säger, textfragment som inte förklarar.
Hur ska jag förhålla mig till det? Mina bols förklarar inte. Det är bara stavelser. Men
hur ska en publik i Sverige förstå det?

De tre tillstånden.
Tanken i Anarkali var att skapa tre känslotillstånd och med det tre längre narrativ än
vad som är vanligt inom kathak. I den första delen dansar jag i madya laya, samtidigt
som musikerna spelar i vilambit, långsamt. När det bara var jag och tablalspelaren
som spelade upplevdes det inte tungt. Men med sitaren blev pulsen, om vi använde
oss av den i sin renaste struktur, så långsam att det drog ned känslan av lätthet och
glädje. Vilket var det bärande känsloläget. Till det kom att autopiloten i min kropp, är
van att avsluta och binda ihop kompositionerna genom att förhålla mig till hälften av
den hastighet som spelas. Nu måste jag elda på mig själv och konstant gasa för att
lägga mig i ett dubbelt tempo. Gång på gång får jag skicka ut påminnelser till mina
muskler för att öka, dra på, dra igång. Inte slappna av! I retrospektiv tänker jag att
den här delen kan bli det mest spännande partiet att vidareutveckla. Kanske inte för
produktionen Anarkali, men i utforskandet av berättande och gestaltande inom
kathak. Att det blir dramatiskt när jag dansar i slowmotion mot en snabbpuls är i sig
inte så revolutionerande. Men hur kan man få till det omvända? Jag har vid
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kathakdansfestivaler, där de stora stjärnorna dansar, ibland stört mig på hur lite
bjällrorna får ljuda. Spela på egenhand. Hur lite musik dansarna skapar själva,
självständigt. Bortanför standard - question and answer mellan musiker och dansare.
Det är så lätt att förlita sig på tabla-trumman och hur trumman och bjällrorna går
samman. Istället för att bli till två slingor i ett körverk. Att jag som dansare bär
ljudbilden är otroligt utmanande och spännande!
Musiken.
Tablatrumman har ett språk, dansbjällrorna ett annat. Men de kan mötas och
kommunicera. I min exposition låg merparten av mina danskompositioner
matematiskt förskjutna. Debasishjee såg till att de fungerade och när de inte gjorde
det, strukturerade han om dem så att de skulle fungera i våra parallella rytmloopar
och men alltid gemensamt landa på sum. I övrigt förhöll han sig ovanligt passiv. Han
drev inte på arbetet. I perspektiv tänker jag mig att det var ett pedagogiskt grepp av
honom. Han tvingade mig till att bli hans jämlike. Att ta ansvar för mitt projekt och
utforskande. De danskompositioner som väckte något i mig, de presenterade jag för
honom. Vi provade därefter och testade dem i olika hastigheter.24 Att jag hade med en
berättare var för att det var för svårt att använda sig av förinspelade röster när allt
annat var live. Det fanns en speciell nerv emellan mig och berättaren. En spegling
som uppstod då hon kommer ned till mig på slutet av expositionen. Det var en stark
och mäktig känsla, full av empati. Men det är min upplevelse, kanske inte hennes
eller publikens?
Arbetet mellan mig och Debasishjee var en kombination av intuition och söndertrasande. När intuitionen var på, var det magiskt. Sönderrivandet bestod i att bryta
gamla spår och öppna upp för något nytt. Det var inte friktionsfritt. Arbetet skiljde sig
från allt vi tidigare gjort ihop. Vi var tvungna att anstränga oss för att hålla isär våra
parallella loopar och vi var tvungna att vakta vårt språk. Vårt gemensamma språk var
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Ett tag tänkte jag leka med olika rytmer tex Rupak, Dhamar och Ganesh taal, vilket är 7, 14 och 21
beat. Men för att göra det mer lättarbetat och enklare att förhålla sig till så satte vi allt i taal Teentaal
16 beat cycle. De tre olika partierna hade däremot varsin raga. Det första partiet är en glad raga från
södra Indien, karnatisk raga. Den valdes för att den är gladlynt men också för att den inte är satt i en
specifik tid när den ska spelas. Det följs av Raag Malkaus som är sen kväll natt-raga. Den valde jag för
att den lär attrahera spöken och demoner. Avslutnings-ragan är min favorit Bhairavi, tidig morgon.
Återuppståndelsen, morgonrodnaden. För att den har så blåa toner likt en svensk folkmelodi. Full av
vemod och längtan.
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inte längre de traditionella givna instruktionerna. Men den största förskjutningen var
att lahran var i en egen loop. Den var inte med för att vara ett stöd åt mig, vilket den
normalt är. Utan frikopplad från mig och tablan. Lahran som spelades på en sitar
fyllde ut och gav en större kropp åt musiken. Men gjorde den också mer indisk. Vad
hade hänt om vi haft ett annat instrument?
När det bara var jag och Debasish. Fanns det en nakenhet i tonen. Metallen från mina
dansbjällror och tablatrumma. Men bara med det tredje instrumentet kunde
förskjutningarna bli tydliga för mig.

I dansstudion.
Ur loggboken.
-

Men rör på dig!

Debasishjee instruerar på mig.
Jag försöker tänka ut
hur jag ska binda ihop mina kompositioner,
samtidigt som jag dansar dem,
så att de fyller de matematiska strukturerna,
men även berättelsen.
-

Gör inte så!

Fortsätter han…
Jag slutar.
Låter fötterna stampa på.
Efter nästa komposition har vi testat
att
jag ska lägga mig i dubbelt tempo mot trumman
och
gentemot den tidigare
dansade
kompositionen.
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-

Bind ihop med en rörelse!
Jag testar en arm.
Det är en standard arm,
den får duga nu, tänker jag.

-

Nej! Inte så! Så dansar barn!
Jag blir stilla.
Låter armarna vila.
Klarar inte av att
Skapa
Utforska
Och
bli utskälld
tänka.
Tänka om.
Och memorera.
Vad
gör
jag?
Kan jag repetera?
Vad gjorde jag nyss?
- Men varför ser du så stel ut!?

DOCH.

Ett vitt rum
Närvarande är,
Bodil Persson, Lena Hammargren.
Debasish Mukherjee, Stian Grimstad.
Leonora Haag och jag.
Jag känner mig,
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Som på ytan av mig själv.
Som om huden ser och läser rummet.
Jag är varken jag eller Anarkali
Utan en massa som registrerar
Det är skört och starkt
Det ljusa stora hav av rum
I svarta enkla linnebyxor
Två musiker
Och blicken av de tre som följer mig
Tio ögon som ser på.
Every dance performance thus recreates its creation in front of an audience. The time and
space of the performance need to balance the deep structure of the rehearsal practice with
the surface structure of the actual performance in a unique way. The movement the dance
makes between his body-memory and his present body is an ”appeal” to the spectator to do
the same, that is, by viewing or sensing the present-action to remember its past, its origin,
its meaning. Ideally the corporeal memories of the dance trigger the memories of the
spectator without them having to be identical or coincide .25
_

Jag ser vitt. Jag ser luft
Min hud hör vad
Djee tänker.
Två dagar inför min exposition frågar jag Debasishjee.
-

Du säger inte längre något om mina ihop bindningar.

Är det fortfarande dåliga? Tidigare kommenterade du varje rörelse som jag
gjorde.
-

Ja men nu dansar du. Du har ett flow. Tidigare såg det bara sökt och konstlat ut.
Jag är inte säker på om jag känner skillnaden.
Jag har sökt,
försökt.
Tills jag
slutade tänka

25
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och
göra bara
bara göra
tankar som går från skiss till kött
Jag måste
förlita
mig
på att han
har rätt…
Utöver de rytmiska förskjutningarna som vi experimenterade kring. Har jag arbetat
med transportsträckorna som naturligt uppstår mellan de grundläggande rytmiska
strukturerna och de dansade kompositionerna. Tanken var att även de skulle ingå och
bli en del av helheten och inte bara dö-sträckor. Lagren som vi arbetade kring var,
rytmiska förskjutningar som skapar ett längre narrativ och som spänner längre än
korta och i sig fristående danskompositioner som är hopbundna av en grundpuls.
Kommunikationen sinsemellan oss, dansare och musiker, var dock fortfarande satt i
ett löst improviserande, efter ett givet regelverk. Samtidigt som vi matematiskt
befann oss på olika platser. Vilket krävde stor koncentration och var en utmaning för
autopiloten i min kropp. Mitt invanda förhållningssätt omkull ruckas. Nu måste jag
tänka om, tvinga kroppen att reagera tvärtemot det invanda. Det var utmanande och
inspirerande. Jag är ensam och jag är med musikerna.

Kostym och rekvisita i expositionen.
Vanligtvis dansar jag i sidenkostymer som bara väger bara några hundra gram. Men
här tänkte jag svart linne för den sträva strukturen och svart för sin anonymitet. På
bröstet hade vi fällt in ett annat tyg. Det var mörkgrått med ett mönster som gick i rött
och grönt. Det såg nästan ut som blommor. De röda såg ut som ett mellanting mellan
ett knubbigt kors och blomma. Det ledde mina tankar till förbandslåda och Röda
korset. Små speglar var strödda över tyget och de var likt de små signaler som vi
konstant sänder ut och tar emot. Under den svarta linnekjolen satt ett brett band med
speglar, som är flagade av rost. Till det en röd underkjol fållad med ett bollband i
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kulörta färger. Klänningen var tung, den vägde nästan fyra kilo! Rörelsen i
klänningen förde sitt egna liv. Tyngden i den gjorde att den styrde och kontrollerade
min dans. Jag blev tvungen att göra förändringar i koreografin. Kjolen satt dessutom
något längre ned på midjan än vad den gör på en traditionell kathakklänning. Vilket
resulterade i den såg ut som vilken klänning som helst. (Bortsett från speglarna.)
Kjolens rörelse förändrades. Den flög lägre.
Som scenografi hade jag velat utforska skuggspel. Tyvärr var det inte möjligt under
den här tiden. Men jag hade med mig mina för ändamålet inköpta skuggspelstyger på
expositionen. De fick nu symbolisera väggarna som Anarkali murades in emellan,
samt purdah.26
Ett vitt pappersark delar av scenen och separerar mig som dansare med publiken. På
papperet står ett mässings-fat med granatäpplekärnor. Anarkali kliver upp på
mässingsfatet, Hon är infångad, inringad, inmurad. Att låta sig bli trampad på. Jag
kliver av fatet och går över det vita arket. Mina fötter lämnar vinröda fotspår efter
sig. Jag stampar en rytm. Mellan varje sekvens säger berättaren en av de olika
versionerna av myten om Anarkali. Här hade jag velat ha ljus på bara mina fötter.
Tyvärr gick inte det av tekniska skäl. Fotspår är något som på olika sätt går igenom i
mina produktioner. En väldigt samtida kommentar på min exposition var. Om jag
hade tänkt på mensblod? Något jag inte gjort. Men på blod, liv, ha levt, fotspår. Vad
vi lämnar efter oss…

Ett samtal före expositionen.
Dagen före min exposition frågar jag Debasishjee om det jag gör fortfarande kan
kallas för kathak?
- Ja, svarar han.
- Dansar jag fortfarande Lucknow gharana?27
- Ja! Hur skulle det kunna vara något annat? Det är din skolning, svarar han.
- Stockholm gharana, försöker jag?28
26

Purdah betyder avskildhet. Något som gifta kvinnor i norra Indien förr levde efter. De fick inte visa
sig ute offentligt.
27
Det finns tre erkända stilar av kathak. Jaipur, Benares och Lucknow gharana.
28
Här gjorde jag en svenskversion av nidordet, London gharana.
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Han skakar på huvudet.
Jag känner mig vilsen. Utan Debasishjees försäkran hade jag tvekat om jag
fortfarande var inne i min danstradition. För jag har tappat Indien, både i kroppen och
i mitt svenska landskap. De senaste två åren har jag arbetat främst med poetisk
rörelse som koreograf och mindre med kathak. Och i undersökandet och itubenandet
av vad som är min kathakdans förlorat känslan för helheten.
Insikter efter expositionen.
En kommentar som jag fick var:
-

Behåll musiken, det strikt indiska. Men ta bort det etniska på dig. Vad händer om
du dansar i västerländska kläder?

För mig är kathak-klänningen ett medvetet val. Jag kan inte se ett enda skäl till varför
jag ska dansa i t ex jeans? Dels för att det redan är gjort. Men också för att min
klänning fyller en visuell funktion. Den förhöjer vissa rörelser och döljer andra.
I mitt arbete har jag medvetet valt:
Klassisk indisk hindustani musik
Kommunikationen -Musiker och dansare
Dansbjällrorna.
Kjolen, slöjan.
Masken.

K-livet efter Anarkali.
Indien har allt mer fallit bort. Jag upplever att även kathak, den indiska kathaken
långsamt bleknar. Det var ju mitt mål. Trots det upplever jag en stor tomhet.
Under nästan hela min livstid har jag zoomat in min blick mot Indien. För att där,
sätta skärpan tillbaka, mot Sverige. Nu är jag i Sverige! Mitt mål var att förkroppsliga
min dans och placera den här. Det gör mig tillfälligt landsförvisad. Förvirrad av min
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nya identitet, uppstår en vilsenhet.
Jag försöker sätta ord på det.
Jag är bortom kathak. Tillfälligt eller för alltid? Jag funderar på att fortsättningsvis
varken skriva ut eller förklara det. Kathak. Den behöver inte kläs på. Men tekniskt
underhållas av min dagliga träning för att fortsätta leva under huden.

Slutord.
Hösten 2017 läste jag böckerna In-between dance Cultures av Guy Cools och New
Interculturalism av Royona Mitra. Det gav mig en insikt om att mina studieår i
London antagligen var en parentes i engelsk historia. Att min ambition att skapa en
miljö i Sverige inspirerad av mina förebilder där, bara är fåfänga försök. För Sverige
har sin utveckling.
Tack vare böckerna Sweating Saris av Priya Srinivasa och India´s Kathak Dance in
Historical Perspective av Margaret E, Walker påminns jag om att jag stångas mot en
hundraårig tolkningstradition av vad väst anser vara indisk dans vilket inte alltid
överensstämmer med Indiens syn på vad som är indisk dans.
Genom att läsa böcker som A choreographer ́s handbook, A directors prepares och
New Dramaturgy har jag öppnat upp mitt språk och min kunskap kring hur man
skapar föreställningar. Det har gett en större säkerhet och trygghet i min
arbetsprocess i att skapa dansföreställningar baserad på min rörelsetradition, men
som innehåller en tematik baserad på frågeställningar som intresserar mig. Tidigare
arbetat jag helt intuitivt. Nu upplever jag att jag har ett tydligare handlag och grepp
om processen. Den är inte lika skör och undflyende.

Avslut.
Jag avslutar med två citat från två dansdramaturger. Den första är av Ruth
Little som var Akram Khans dramaturg för Desh.
Dance is writing, text is gesture – that´s the discovery that I´ve made, and it changed my
relationships with all the artists I´ve worked with, and it made it possible for me to work with
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many more artists. If you recognize the interpretations of those two things, it gives you a
completely different sense of how we communicate with one another, and sensitizes you to a
language and the process of disruption of language; and it sensitizes you to the efficacy of the
body as a form of communication. And it makes you more fully aware of what live art is: which
is bodies in space engaging in processes of change. It´s as simple as that, it´s as complex at that,

Kathak är för mig att vara i dialog, att kommunicera. Jag tror jag har kommit
till den punkt, där min kulturella tvåspråkighet i mitt skapande inte är ett
hinder utan glidningar mellan två verkligheter.
När jag började med kathak låg det i tiden att skapa fusion föreställningar.
Inte sällan bestod fusionen i att personer utan gedigen dansträning tog
lösryckta danssteg från olika danstraditioner och satte ihop dem. Detta
kritiserades ofta inom kathakvärlden och hånades med uttryck så som. De
skapar bara confusion. Därför hajade jag till när jag läser Guy Cools text om
hur Akram Khan beskriver sin syn på fusion.
Fusion suggest blending together, eliminating and erasing the differences. Confusion,
by contrast, is fusion to a higher degree, where you recognize and accept the
differences, letting them co-exist and influence each other. 29

Samexistera och influera. Låta skavet ligga där och trycka. Den självklara
fortsättningen efter att ha ägnat år till att forma, hänge och smälta in.
Det sägs att kathak ska vara i en konstant växelverkan, mellan ljust och mörkt.
Maskulint och feminint. Mitt slut är kanske min början?

29
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Ordlista
Abhinaya Berättande, att med mimiska rörelser förmedla en känsla till åskådaren. Konsten att
kommunicera, att föra fram.
Avartan, Avarti En rytmisk cykel. Från början till slut.
Bhava Känsla skapad i dansaren när hon/han “blir” den karaktär som hon/han porträtterar.
Bols Rytmiska stavelser som skapar danskompositioner. De kan vara skapta av tablatrummans ljud,
eller pakwaj trumman. Men även inspirerade av naturen eller rena dansbols. I princip är alla dans och
tabla baserad på bols, d.v.s. kan översättas till bols. Exempel på bols: dha taka tunga.
Chaal Gångstil, sätt att gå.
Ckakkardar Något som repeteras tre gånger.
Dugun Dubbel hastighet.
Drut laya Den snabbaste hastigheten i dans eller musik, oftast den avslutande delen av en konsert/
föreställning.
Gat Bhava Berättande dans som använder sig av mim och rytm, oftast utan text. Handlingen är oftast
av mytologisk karaktär. Gat = gång, bhava = uttryck/känsla.
Gat Nikas Ett dans stycke som fokuserar på olika gats. Olika karaktärer, känslor eller atmosfärer ger
temat. Ligger på gränsen mellan nritta och nritya. Gat = gång, nikas = pose.
Gharana Hem, stil, familj. Beteckning för de olika dansstilarna i kathak.
Ghunghuroo Fotbjällror.
Hasta Handgester. Nedtecknade i Natya Shastra och Abhinaya Darpanam.
Jati Gruppering av olika rytmer.
Tishra Rytmisk fras baserad på tre stavelser.
Chatusra Rytmisk fras baserad på fyra stavelser.
Khanda Rytmisk fras baserad på fem stavelser.
Kavitt En dikt som framförs rytmiskt, med både fotarbete och gester.
Khali En s k negativ understrykning i en rytm, som markeras med en vinkning av handen från
kroppen.
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Kramalaya En sekvens, fotarbete, där det givna mönstret i fotarbetet bibehålls, men hastigheterna
ändras.
Ladi, Layakari Rytmisk lek med ett givet mönster, där fraserna blir kortare alt längre.
Laya Tempo
Lehara En melodislinga som representerar den rytmiska cykeln = tala.
Meend En cirkulär rörelse som involverar kroppen och armarna.
Nagma Se Lehara
Natya Dramatiserad dans, med dialog och musik.
Nayika Hjältinna.
Nritta Abstrakt, icke berättande dans. Rörelsedesign i tid och rum.
Nritta hasta Dekorativa handrörelser/gester som kompletterar rörelserna i nritta.
Parhant Recitation av rytmer.
Raga Melodisk skala.
Salam Hälsning i den muslimska traditionen.
Salami Islams öppningsdans, baserad på muslimsk hälsning.
Sum Det första pulsslaget i en rytmiskcycel.
Tala, Talam, Taal En rytmisk cykel med ett bestämt antal pulsslag.
Tintaal / Teentaal / Tritaal – en rytmisk cykel på 16 pulsslag.
Jhaptaal – en rytmisk cykel på 10 pulsslag.
Tala Lipi Notation av en komposition. Hur man skriver en danskomposition i relation till tala.
Tali Den positiva understrykningen av en puls, som markeras med en klapp.
Tabla Två trummor som ofta ackompanjerar vid kathakdans.
Tatkar Stampar, fotarbete med olika rytmiska fraser och där man kan använda olika delar av foten.
Thath Den första hastigheten i kramalaya.
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Ekgun, ett slag per beat.
Dugun, dubbel hastighet.
Chaugun, fyrdubbel hasighet.
Atgun, åtta-slag mot grundpulsen.
Thaat En ”komposition” som man börjar – öppnar med i Nritta. Där andning, små rörelser visar hur
man förflyttar sig genom tala cykeln innan man slutligen landar på sum och intar en pose.
Theka Varje rytm har en theka som är unikt för just den rytmen. En theka är en rytm i sin renaste form.
Utan utsmyckningar eller utfyllnad.
Tihai En rytmisk komposition som repeteras tre gånger och avslutas med sum.
Tukra Den bokstavliga meningen av tukra är “en liten bit” eller “en del”. Det är en komplett
komposition i sig och den avslutas på sum.
Utpatti Utgångsposition, där båda händerna är framför bröstet med handflatan nedåt.
Vandana Invokation/ hymn.
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Referenslistan innehåller inte bara referenser till böcker som jag refererar till i texten. Jag har även

tagit med böcker om finns med indirekt då de har påverkat mig eller gett mig information som varit
viktig i min process.
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