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Sex og singelliv på No3
GJØVIK
Cocktails, cupcakes, glitter
og paljetter. «Mister Big»
var den eneste mannen som
fikk være med.

Per Hovland

Torsdag startet Gjøvik Fashion
Week, og No3 dro i gang moteuka med filmaften, med dertil
hørende oppfordring om å
stase seg opp.

Sex in the city 2 er damenes
film, og venninnegjenger ankom i beste New York-ånd.
Her ble det cupcakes, cocktails og moteshow.
Ute var den røde løperen
rullet ut. Butikken sørget for
at to modeller vandret rundt
i kafeen og viste vårens kjolemote.
Senere ble filmen sendt på
to storskjermer, mens de temapyntede damene hygget seg.

Da OA stakk innom utpå
kvelden, var den harde kjernen
igjen.
Ett mannlig ansikt var å
finne. Et populært fjes, rollefiguren Mr. Big fra Sex og singelliv-filmene.
– Dette er vår måte å dra i
gang moteuka på, sa innehaver
Nina Hovdedalen.
Staset seg opp: No3 inviterte til filmkveld ispedd moteshow
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■ Première på Gull Øzgers Danseforestilling

En reise i frihet
GJØVIK

– Den subjektive opplevelsen er den riktige
fortolkningen, sa Gull Øzger
da hun innledet gårsdagens
reise i dans i black-boxen i
Kulturhuset.

Tanja E. Caldecourt

Forestillingen Vi hadde alt eller intet foran
oss skulle handle om å utforske rommene
mellom mål sto det i programmet. Koreografen selv la vekt på det ikke finnes fasitsvar, så jeg tar meg den frihet å skrive
i førsteperson.
– Dans må ufarliggjøres. Folk er redde
for å føle seg dumme, sa Gull Øzger til
meg før forestillingen. – Vi må skape et
dansepublikum.
Det var disse ordene som fulgte meg
inn i den nærmest tomme friscena. For
semi-improvisert dans er skummelt for
de fleste. Det er en kunstform mange
ønsker at staten skal holde seg unna. Et
uttrykk det er lett å gjøre narr av. Og hun
har rett, vi liker ikke å føle oss dumme.
Og hva skal vi gjøre da, når vi ikke har
knagger å henge inntrykkene på? Ingen
fasit? Jeg husker Øzger snakke om assosiasjonsevnen. Det er jo noe vi alle har.
Dans som snakker
Det er noe som heter midlertidig utsettelse av en vurdering. Det vil si at man må
unngå å gjøre det vi moderne mennesker
gjør for mye, nemlig å tenke. Vi må isteden sanse uten å bedømme. – Dansen
snakker til kroppen din. Kanskje du ikke
forstår elementer av forestillingen i dag,
men så kommer det noe i morgen, eller
om to uker, sa Øzger.
Min personlige kropp hadde vært
full av smerter en hel uke i forkant, så
møtet med de profesjonelle danserne
var kraftfull. Det er nok mange som kan
lengte etter det å kjenne sin egen kropp
slik dansere gjør. Å bruke den på en måte
som kan virke ubegrenset.
Tvangstrøyer
Forestillingen snakket til meg om frihet.
Det grunnleggende spørsmålet om hvem
man er. Rekvisittene var få, kun klærne de
har på, og nærmere hundre T-skjorter på
gulvet. Lydkulissene var delvis improvisert av Bjarne Kvinnsland, delvis basert
på lydopptak fra naturen. Seks dansere
lever sine liv, på jakt etter sitt egentlige
hjem. På vei mot et sted man kan hvile,

Å slippe seg løs: Dans, som livet selv, kan plutselig bli svært intenst og innviklet.
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synes det er godt å være. De leter etter
passende klær, prøver på seg andres regler, ideer og dogmer. Noen ganger vikler
man seg inn i relasjoner som det nester
er umulig å komme seg ut av. Alt kan bli
tvangstrøyer. En falsk frihet kan forføre
og beruse, og man kaster seg på den mest
glitrende bølgen. Og så faller man, atter
igjen begrenset av nye vaner, ideer, holdninger. Eller T-skjorter.
Å kaste klærne
Men man trenger ikke disse rekvisittene.
Man trenger ikke logoer og sminke. Man
trenger ikke å servere seg selv på et fat
med en merkelapp for å være spiselig.
Og det gjør heller ikke en slik danseforestilling. Det må vi tåle. Friheten ligger i
å klare å kaste klærne. I improvisasjonen
møtes man der. Og man møter seg selv. Vi
improviserer jo daglig alle sammen.
Men for all del. Det er mine assosiasjoner. Jeg forsto kanskje ingenting. Men jeg
er helt sikker på at jeg ble gitt en god opplevelse av hardt arbeidende kunstnere.

scenekunst: Seks fabelaktige dansere ga alt for en nærmest tom sal.

