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Men den dolda övertygelsen om att vi nu 
skulle få ta del av de sista italienska 
föreställningarna, åkte vi till La Biennale 
Danza i Venedig som en slags motstånds-
handling innan nästa nerstängning. 

Den entusiastiska titeln ”And Now!” till 
trots, anades i den 14:e upplagan av 
festivalen en underton: bara ett fåtal 
kritiker och journalister på plats, därav 
inga utländska, publiken halverad på grund 
av avståndsrestriktionerna, inte heller den 
konstnärliga ledaren, Marie Chouinard, 
lyckades ta sig till festivalen från Kanada. 

Istället var den brittiske koreografen 
Wayne McGregor på plats, och såg 
samtliga föreställningar. Bara några dagar 
senare utnämndes han till ny konstnärlig 
ledare för La Biennales dansavdelning. 

I den melankoliska skönheten hos 
Arsenale, stadens gamla varv, där dansfes-
tivalen håller till, förblir densamma sedan 
den venetianska guldåldern. Som en 
förebådelse om kommande sämre tider, 
samlades människor på Arsenales olika 
teatrar med överdriven entusiasm, utan att 
alltid respektera alla begränsningar. Precis 

som det var runtom i staden som nu inte 
längre som vanligt var fullpackad med 
turister från USA och Asien, men av 
italienare och européer. Det var som 
karnevalen före fastan, som på den gamla 
venetianska tiden.

Under dessa tidiga höstdagar med regn 
och sol, och stadens siluett varje afton 
avtecknande sig mot hisnande vackra 
solnedgångar, fick vi se fyra intressanta 
kvinnliga koreografer: italienskorna 
Claudia Castellucci och Chiara Bersani, 
spanska Jone San Martín och belgiska 
Lisbeth Gruwez fångade vårt intresse. Alla 
hade utvecklats under eller vid sidan av en 
en manlig mentor, kanske som en Pygma-
lion, allesammans lyckades de frigöra sig 
och välja en oberoende konstnärlig väg 
vidare. Somliga av det mer originella 
slaget. Vi ska snart få se vilka. 

Claudia Castellucci, som i år även 
tilldelats ett Silverlejon i dans, är en 65-årig 
konstnär verksam inom avantgardteaterns 
europeiska elit tillsammans med sin bror  
Romeo och kompaniet Societas Raffaello 
Sanzio. 

Familjen Castellucci från Cesena har 
med sina talanger återupplivat sin lilla stad 
inte så långt från Adriatiska havskusten via 
en italiensk familjetradition inom balett 
och circus: den nya generationen, vid namn 
Teodora, Demetrio och Agata leder Dewey 
Dell, en av Italiens främsta nutida dans-
grupper. Parallellt med dem har Claudia 
själv blivit verksam som koreograf. Utan 
någon specifik dansutbildning; säger hon: 
”Jag varken sökte eller fann något inom 
traditionen, det handlar inte om hybris 
utan ren och sann primitiv anknytning. Jag 
förlitade mig enbart på musiken som källa 
till rytmen. Min beundran för gymnastik 
ledde mig vidare till att fråga experter om 
fysiologiska rudiment till mänskliga 
rörelser.” Genom att likt en religion följa 
dessa principer, har Castellucci grundat en 
skola och ett kompani kallat Mòra, där hon 
leder sina initierade likt en prästinna på ett 
strängt, närapå klosterartad metod. 
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Bilden ovan: Chiara Bersani i sin föreställning Gentle 
Unicorn där hon politiskt sätter sin kropp på spel, 
i en värld som har svårt att ta till sig det unika och 
sårbara. Foto: Alice Brazzit.

Bilden till vänster: Claudia Castelluccis kompani 
Mòra i Fisica dell’aspra comunione (Den bittra ge-
menskapens fysik) i egenartade komplicerade och 
fascinerande steg till Olivier Messaens Catalogue 
d’oiseaux pour piano på Teatro Piccolo Arsenale. 
Foto: Pierre Planchenault Ridotta.

Ovan till höger: Jone San Martín i sin medryck-
ande och publikinvolverande lecture performance 
Legítimo/Rezo, skapad i samarbete med William 
Forsythe, som hon i över 20 år tillbaka har dansat 
för. Foto: Andrea Avezzù.

Nedan till höger: Koreografen och dansaren 
Lisbeth Gruwezs  Piano Works Debussy involverar 
även sin pianist Claire Chevalier i till en verklig duo 
på scenen. Foto: Andrea Avezzù.

I Venedig hölls den 14:e upplagan av 
Festival Internazionale di Danza 
Contemporanea – den morderna 
dansfestivalen i Venedigbiennales regi 
13 – 25 oktober. Det var fjärde och sista 
året för Marie Chouinard, som konstnär-
lig ledare för Biennale Danza. På grund 
av pandemn fick somliga långväga 
föreställningar bytas ut, men ändå 
visades under de två festivakveckorna 
ett fullmatat program på Venedigs 
gamla skeppsvarv Arsenale .

Av Valentina Bonelli  

14:e Biennale Danza trots allt
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Ganska så långt ifrån den vanliga italien-
ska mitttfåran, skapade hon danser ”balli” 
som bygger på prosodin i gammal grekisk 
poesi eller ljudet av ringande klockor. 

I Fisica dell’aspra comunione (Den bittra 
gemenskapens fysik), det nya verk som fick 
sin premiär i Venedig, följer koreografen 
ett rörelsemönster hämtat från Catalogue 
d’oiseaux pour piano, (Fågelkatalogen för 
piano) ett pianostycke komponerat 
omkring 1958 av Olivier Messiaen efter 
iakttagelser och transkriberingar av 
fågelsång. 

Iförda svart, rörde sig fem dansare, eller 
monader – enheter utan könskonnotatione-
ner – som en dansande svärm eller liten 
flock, i en rigorös men hypnotisk ordning i 
stram scenografi med endast en pianist 
med på scenen. Ett verk att se om igen 
många gånger för att kunna greppa dess 
inre struktur och yttre poesi.

En stigande stjärna på den italienska 
dansscenen är den 35-åriga Chiara Bersani 
som började uppträda med koreografen 
Alessandro Sciarroni, en kändis på den 
europeiska scenen för scenkonst, som i fjol 
dessutom belönades med ett guldlejon av 
La Biennale Danza. 

Numera är hon oberoende, men 
fortfarande kopplad till sin mentor, 
definierar Bersani sina verk via den egna 
kroppen: en liten flickas kropp på bara 98 
cm påverkad av osteogenesis imperfecta. 

På La Biennale visade hon sitt signatur-
verk, Gentle Unicorn, där hon hävdar den 
politiska betydelsen av sin kropp, såvida 
hon inte snarare liknar någon slas mytolo-
gisk varelse, där hon iförd vitt, delikat och 
poetiskt inväntar publiken liggande på 
golvet på mage, eller med möda kravlar likt 
en bebis där hon håller sig upprätt med 
armarna som kryckor, medan fötterna 
sträcks ut som på en ballerina. Hennes 
förtjusande ansikte ler och hon betraktar 
oss i publiken som om hon frågade: 
”Varför betraktar ni mig medlidande?” 
medan vi alla skulle vilja springa fram till 
henne, krama om henne, prata med henne 
för att få lära känna henne.

Efter att ha dansat i över 20 år för 
William Forsythe, har den nu 54-åriga Jone 
San Martín, nu tillsammans med sin 
maestro (Forsythe) skapat Legítimo/Rezo, 
en slags danslektion. 

Med lätthet och empati upprätthålls 
publikkontaken, när San Martín, nu som 
lärare med en kropp som ett levande arkiv 
förklarar halvt på spanska, halvt på 
italienska och dansar Forsythes filosofi och 

metodik. Hon demonstrerar några av hans 
koreografiska fraser där improvisation och 
stil mixas. Genom att involvera publiken 
att repetera smärre rörelser (med en 
entusiasm som hålls tillbaka av distansreg-
lerna), leder San Martín en masterclass-
show både som briljant lärare och excellent 
dansare. Istället för att gestalta en egen 
föreställning som författare och koreograf, 
avslöjar hon att hon ännu inte fullständigt 
har frigjort sig från sin maestro.

Lisbeth Gruwez var en skönhetens 
krigare för Jan Fabre, oförglömlig när hon 
naken och inoljad gav hans solo Quando 
l’uomo principale è una donna (När den 
manliga huvudrollen spelas av en kvinna).  

Numera har hon sedan länge övergivit sin 
Pygmalion. Efter att ha skapat några egna 
verk som snarare handlade om teater än 
dans, har hon nu återvänt till ren dans med 
verket Piano Works Debussy. En överraskan-
de utveckling som har lett till att hon 
uppträder tillsammans med pianisten 
Claire Chevalier, på scenen tillsammans. 
Med atletisk och charmerande maskulin 
kropp, uppenbarar sig Gruwez på scenen i 
en bon ton outfit (en feminin blus, 
paljettshorts och och guldörhängen) och 
dansar som hon vill, och egentligen inte så 
originellt. 

Tvärtom så väljer Gruwez att citera och 
stilisera Ungerska danser (till och med från 
Raymondas variation), hittar hon den 
inriktning som passar ihop med hennes 
rebelliska krafter. 

Att följa den vägen, kan verkligen bli 
den rätta för att definitivt utveckla sina 
konstnärliga möjligheter.

Drygt ett 20-tal olika föreställningar visades 
under årets Biennale Danza av nästan lika många 
koreografer, Guldlejonet förärades La Ribot som 
visade upp en serie av sina tidigare koreografier. 
Deltog gjorde förutom de redan här nämnda 
koreograferna även andra italienska som Silvia 
Gribaudi, Marco D’Agostin ,Matteo Carvone, 
Adriano Bolognino, Sofia Nappi, Silvia Giordano  
samt Claudia Catarzi. Från övriga Europa deltog 
bland andra Xavier le Roy, Noé Soulier, och 
Olivier Dubois och många andra.

Se vidare labiennale.org/it/danza/2020.


