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När jag sätter mig i den rymliga foajén i Almedalsbiblioteket med Sivkollektivets dansare 

stående på golvet framför mig, funderar jag ett slag över hur sällan jag ser på dans. Jag kan 

inte riktigt bli klok på om det beror på hur sällan jag söker mig till dansföreställningar eller 

om det beror på hur sällan det sätts upp dansföreställningar, speciellt på en ö som Gotland. 

Trots att jag själv dansande i hela min ungdom hittar jag ingen naturlig mötesplats med 

dansen idag. Jag älskar egentligen dans och är fruktansvärt fascinerad av själva tanken att 

skapa konst med kroppen; inga instrument eller noter, inga pennor eller papper, inga stafflier 

eller penslar. Det är så sårbart på något sätt. Och inte nog med att det är sårbart - det svårt. 

Svårt att kontrollera, svårt att tämja och forma en kropp. Jag vet, eftersom jag själv gav upp 

på det. Men min erfarenhet ger mig en ständig förundran och respekt för dansare.  

    Sivkollektivet som består av dansarna Anna Sonnsjö Andersson, Jilda Hallin och Li Molnár 

Kronlid har i ett samarbete med tonsättaren Rebecca Neumann valt ut en dikt som de fört en 

diskussion kring, de möts nu här för att hålla en 15 min lång dansimprovisation utifrån de 

ramar och ord de har tolkat ur dikten, vilka är närhet – avstånd, rastlöshet – passivitet samt 

flickrum. Samtidigt skall Rebecca spela upp sin tonsättning på temat. De inleder med en 

personlig dialog med publiken där de förklarar hur de har gått tillväga innan vi träffas. 

Gränserna mellan dansarna och publiken suddas sakta ut när de som underhållare utlovar ett 

samtal mellan varje dansimprovisation, och jag imponeras över hur lätt publiken öppnar upp 

sig. Sivkollektivets syfte är också att utforska vad som kan vara en scen och hur den ska 

användas. För någonstans är det väl ändå så att en scen är en scen så fort det finns någon tar 

anspråk över en yta och tar särkilt ansvar vad de gör på den ytan. Scenrummet är i det här 

fallet golvet i Almedalsbibliotekets foajé.  Havet gör sig tydligt i bakgrunden då foajén endast 

har fönsterväggar och jag slås av hur det ser ut som att världen är deras scenografi. Men som 

den cyniker jag är kan jag inte heller hindra tanken på att ståtliga Wisby Strand ligger bakom 

dem och hånar all Gotländsk kultur med sina höga priser, medan Almedalsbiblioteket låter 

Sivkollektvet dansa gratis på sin arena. Förutom att sudda ut den osynliga väggen mellan 

dansaren och publiken, scenen och världen, utmanar de också de gränser som finnas mellan 

olika konstformer, och vad som egentligen uppstår är att gränser förflyttas och något nytt kan 

skapas. Här skapas ett möte mellan dansare och tonsättare men också ett möte med författaren 



till en dikt. Litteraturen och orden får en stor betydelse inte bara i att artisterna utgår från en 

dikt och ord, utan också att de befinner sig i ett bibliotek. Ett bibliotek är ju kanske inte det 

första stället du associerar till dans. 

     Sakta börjar ett stränginstrument från Rebeccas Neumanns tonsättning spelas och 

Sivkollektivet börjar tejpa upp golvet i tre olika sektioner, med varsin dansare i sig.  Inga 

utåtriktade leenden, inga extroverta rörelser och inga självklara könsroller. Det där sista 

smakar ju extra gott på tungan. Inte bara för att dans oftast kopplas till något som är feminint, 

men också för att det ofta finns en heteronormativitet som genomsyrar varenda koreografi. 

Inte bara genom det ständiga framförandet av heterosexuella begär, utan även genom 

uppdelningen av feminina och maskulina rörelser. Trots att Sivkollektivet är iförda en feminin 

kostym utmanar kollektivet allt det där. Jag skall förklara. I den första improvisationen rör de 

sig mellan långsamma och ryckiga rörelser och jag upplever det som att de kämpar med 

något, varje dansare inom sin sektion. Jag förstår senare att detta är dansarnas sätt att tolka 

passivitet och rastlöshet.  Rebeccas musik tolkar rastlösheten genom att låta toner stagnera till 

skärande ljud. Ibland hör man någon läsa ut delar av Li Molnár Kronlid dikt Krokar över 

musiken . Den har tydliga queera och sexuella referenser, och ljudet från en dusch i Rebeccas 

tonsättning får mig ännu mer att associera till något ”smutsigt”, men också något mer. ”Varje 

svettdroppe målar kartor som vi inte skall besegra utan stilla lägga oss bredvid och sudda ut” 

Detta skulle kunnas tolkas som att sluta äga varandra. Sluta lägga benen på ryggen på 

varandra och hindra varandra, dominera varandra. Kartor som besegras för ju lätt tankarna till 

koloniserandet av världsdelar och länder. Men vi koloniserar inta bara länder, utan även 

människor genom att äga varandras kroppar, känslor och viljor genom våra relationer. Och 

ännu mer genom att låta våra samhälliga normer över hur pojkar och flickor skall bete sig 

styra oss. Dikten får mig sakta att ifrågasätta vart våra gränser finns.  

    I Rebeccas ljudlandskap hörs ljudet av fågelkvitter och piano. Ett vitrinskåp som skakar 

bryskt; det bär på en hemlighet. Detta är deras Rebeccas tolkning av ett flickrum. Någonting 

skamset och ångestfyllt. Rebecca utrycker också att flickrum är det som är svart och vackert 

samtidigt. För ja, ett flickrum är en paradox i sig. Det får mig fundera på hur ogärna jag vill 

sitta inlåst i ett rosa rum skapat för en flicka. Ett rum som är skapat för ett kön, inte en individ 

eller en människa. Att vara en flicka betyder också oftast att en skall vara vacker och passiv. 

Jag smakar på orden vacker och passiv och med ens skapas en känsla av rastlöshet inom mig. 

Vi är inte alla vackra och passiva. Vi blir passiva av dominans och maktutövning. Men ett 

flickrum betyder också barndom och ungdom. Även det en period av motsatser och gränser. 

Att vara vuxen men ändå ett barn.   



    Tejpen på golvet skall symbolisera närhet och avstånd, och närhet tar musikaliskt form i 

ljudet av andetag. Och dansarna håller sig inom tejpen, inom gränserna. Men vid vissa 

ögonblick möts de nästan över gränsen. Gränsen finns egentligen bara på golvet men ändå 

finns den över hela rummet. Som de normer som är så osynliga, de som vi inte överskrider för 

att vi alla har en gemensam överenskommelse om att de finns. De hade lika gärna kunnat 

tejpas på golvet i varje rum. 

      Sivkollektivet utmanar konstant gränslinjerna med sin dans. Och jag blir nästan sorgsen 

men samtidigt stolt när jag tänker på alla de unga människor jag känner som ifrågasätter 

normer som de själva aldrig skapade. Sivkollektivet uttrycker i sitt samtal med publiken 

efteråt att en av improvisationerna kändes annorlunda för dem, de är inte vana att det är så 

mycket på en gång. De tror också att det kan bero på den flickiga kostymen som skall 

symbolisera det rosa flickrummet. Den feminina kostymen skapar direkt en känsla av hur de 

skall bete sig, hur de skall dansa. Queerforskaren Judith Butler kallar detta för performativitet, 

med vilket menas att kön endast är någonting vi gör. Det skapas genom imitation och 

iscensättning, det är en effekt av olika sorts handlingar där vi visar upp karakteristiska drag 

som anses kvinnliga eller manliga, utan att det egentligen finns någon medvetenhet bakom 

handlingen. Det är bara ett resultat av en flickig kostym, ett resultat av ett flickrum eller ett 

resultat av de gränser som finns i samhället. 

    Det är en komplex sysselsättning att recensera eller kritisera konst. Att det aldrig kan vara 

objektivt förstår väl kanske alla. Men hur subjektivt är det egentligen? När konsten skapas har 

den väl ofta en mening för konstnären. Kanske betyder den något, porträtterar något. Men hur 

publiken sedan tolkar den är ju en helt annan melodi. Modern dans är på något sätt ännu mera 

som ett pussel då det inte bara är ett väldigt begränsat sätt att genom dans porträttera 

någonting, eftersom det kroppsliga verktyget kanske kan vara svårt att tolka för den icke 

dansinvigde. Men ändå skapas det en känsla inom mig. Det kan vara rörelsen av två dansare 

som sitter tätt ihop och utesluter den tredje, till ljudet av en skärande sinuston utan över- och 

undertoner, som får mig att associera till skolgården i tredje klass, då tjejerna i klassen 

utövade sina maktutövande lekar mot mig, där det inte fanns övertoner eller undertoner utan 

endast det som var svart eller vitt. Och det är där någonstans skapas tolkningen av konsten 

inom mig. Och jag måste säga att Sivkollektivet och Rebecca Neumann verkligen lyckas med 

att utmana dansvärldens begränsningar. Och det är en bedrift. Genom att ständigt möta sin 

publik på arenor vi egentligen inte är vana att möta dans, trotsar de finkulturens 

klassuppdelning om var en skall dansa modern dans och var det passar sig. De trotsar dansens 

uppstyltade värld genom att inte följa koreografi utan att improvisera på en känsla, utan 



inramande danssteg – inga begränsningar. De kliver över den osynliga väggen mellan publik 

och artist genom att redogöra för varje steg de tar. Och med ens raderas den inbyggda regeln 

att publiken beskådar och bedömer medan artisten kontrollerar situationen men samtidigt 

förblir ett objekt. De tänjer också på gränslinjen mellan de olika konstarterna genom att 

ständigt samarbeta med andra konstnärsformer. De böjer, tänjer och ifrågasätter könsroller 

både genom sitt uttryck, och sitt ifrågasättande av det ångestfyllda rosa flickrummet. Och 

framförallt vågar de ifrågasätta genusnormer och heteronormer med sin dikt. Och för det skall 

dem ha en stor queer applåd. För även om tejpen fanns där på golvet så visade de på tio olika 

sätt hur man kunde kliva över den. /Annika Wassén 

 

 

 

 

 

 

 

 


