
lArtificlal Bodyvoices alwendr en rcmix av body-

pa.ts diir vid€oinspelnintar av koreotrafen ,.sa
UnandeFschrrins isolerade kroppsdeler i rtirclse
satts samman tjll n).a lemmar och ikapelaer - med

konstnirliga associ.tioner till den pitiende
fiiriindrinten av kroppens funkionalitet genom

genleknoloSler och lmpl.ntat Med dlSltal

bearbetning s, videomaterialet utifrin principer
krint klonin& delnin& mutation, och tenom att
arbea med m6n8a ..mtidlg. bildlaEer .kapa! €tt
komplex av kroppsdelat ett universum av nfa
krcppan lrybridskapelser och celldelningar,som

loyter an bide till framtidens teknologlska

mitilitheter och till tidigarc fantasi€. kint
miinnbka/diur/maskin-v.rclser. Formspriket
r€Grcrrr till Sehrador Oalis surr€alistbka landskap

och tmncis Bacons abnorma kloppar. Bildernas

r,,tmik och dtnamik srir i nera ftirhelhnde till
musikens k|raktlr och nimning - frin det
makanisk steccatot till det fytande pulser.nde.

Koreografuk r€mixade veBioner ev videons

kropprdelar och riirclser iterllnns pi scen i Moe

Autios och Lisa Hennix dans.

Rummet ir uppbyggt av fera samtidiga bildek
dir projektioniskirmr och semhranrpar€nte lager,

tillsamirbns skeFr ett rrdimenBion€lh fi 'egment€rat

bildnrm dea drnrarna vlstas. Dansarna k n pi si
sitt inti i bildrummeg fijrsvinna I det, ndda ut eller
in i detvideoproiekorcrne iir placerade si att
dansarnas skutgor ocksi ingir iom en ltrende

kloppslit aspek i det samlade bilduniversum av

pe.spekivfiirvridande konstellationer.

I musiken ingir remixer av ll4kovskiis musik till
Syrn3iiin ( I 877) och i tvi scener anvends special-

utvecklade telooloderTh€Throat och The Charged

Roonr dir dansare och singar€ lntemkivt pitErkar
det musikeliska ftirloppet, ftirlopp som i sin tur
fonplantar sig i dansarnar r,iir€lie.

I . Med "The Throat ' kan sinSer€n menipulera

sin egen riist med en specialbytgd handske och

q/skapande progrrmv"re- Genom olika tBter med

handen skapas egendomliF och vackra klanter
.om helt och hillet uttir frin rdsten siilv'The
Throat";ir utvecklad av Cad Unander-Scherin i

gmarbete med Ltdvif Elblaus i en proiekrseri!€rl<an

mellan KTH och Oper.hitgskolan I Sto.kholm. I

Artificial Bodtvoices arwends detta instrument f6r
fttrsre dnten ofiendiF Madrigalen The Silver Slyan

iom franfi;rs er komponerad av Orlando Gibbons

2r 1612.

Z I 'The Charyed Room ' ar det dansena niir€lser

lom skapar ryBnen och musiken. En kamera i taket

a\aHser dansernas rumsliga position si att de pi
olika stillen i dei laddide rummet kan loopa och

scratcha fi'am rytmer som samtidi$ forelahtar sig

i deras ki.oppar"Th. Chart d Room" 5r utyecklat

ev Isa och Carl Unander-Scharin i sarmrbete med

Ititeusz Herzcka och Nenad Popov. Efter forestiill-
ninFn bluds publiken in pi sc€n€n liiir att siilva
priiE inter.kiviteten i det laddade rummet.

l(orcoSr.f och vld.od.llrer!: fua Unrnder&harin
Vdeod€ciSn o.h rum: L€ne Juhl och Markvlktov (€pD

I'lu.lk o.h r.mlx Carl Unander.Sdrarin och Klr!\'/.hl
Liurd€irn: Marh R6 Palmkllnt

D .$.: MoaAutio, Lis. H€flnix och robots\anen

D.nicle'* ftin Sv€nrlc bal€ttskolan I Plte.r OlivhAldrit!
Lovb.Acl$on, Sofi Ber&Amand. Erlk!$n, Mo.

lolnnlson,l'ila lmlsm,lezninc lturpf r/, cerlllm P.Noo
Emrn Pettcrsson,Julla siith€rgr€n, Nlcolew$t€rlun4
Slng: Carl Unandsr-Scharin

l(octym: Gerard Arq/'an och As. Un.hdeF&harin samt

ltl8.-Llll Entnriim Edk$n (si'mnad) o€h B€rit Hennix

Kor€o8raialslstentpi Svensk h.lettlkolan:Uselon
Berygrcn

Scen. och liudt loilcoscar Lovn6r

Sc6d. o.h vldeot€knllc Toma! Und6n

Robots\'.nen ir sk p.d.vAsr Unander-s.harln I

samarbete mcd L.RAsplund o.h Alo(ander Larsson,

Milard.l€n hijgikola

Samprodukioo mellan ft€n- och sinnesprodukion, D5n3 I Nordoanspool.n o.h trl€i teknlika unlv€rsitlq med stiid
a,, Konstnirsniimnden, Stat€os kultrrrid, Kulturkont h nord, Ptt i kommun, Europelsk r€Sionala urv€cklingsfonden,

Norrbott€ni lins landnins och Stiftclscn litr fi'!'ntid€N kuklr.

Atar,d. d' tb Hdltr thrw t A'q'd,/ W\t*c.

/vdrr'@ dd.*e lt{' sEdo .dhtd6&D r tri.4
*rtur r d.nd liBEido*Ea

D6 !r*. nrd@ I'd rrrta rrM,.r dni6 d'r - hdt & a dd' FrF.,& drtedtEmdrFd n&d&!dcua,

Fitrcnillningen pe SndloAcusticum lpela! in .y Fr€k enr ProdukdonAB fttr Sv€ri$s T€levision.
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BODYVOICES
lArtificial BodyVoices stiger publiken in i en mytopoetisk viirld fiir att miita
fantasieggande hybridvarelser, en dansande robotsvan, pulserande musik underskiin
sing en interaktiv rijstharpa och torton dansare omslutna av yideoanimationer som

slingrande riir sjg iiver vdggan tak och golv

Koreosraf: Ara Unander-scharin
MBik Carl Unanderscharin, Klar S.wahl
Vid€odesing o.h rum: MarkViktoy LeneJuhl

Darse: Lisa Hennix, MoaAutio sant Ak 8

Svenska balettrkolan Pitei
Liussattning: l',laria Ros Palmklint

Smprcduktion: Lulei t€kniska uniErsict, S.en
dh Sinnsprcdukion och Dms i Nord/Dansp@len

Pitein Acusticum Black Box
Premier fredag 25 nov kl 19:00
Lfirdag 26 nov kl 15:00
samt sdndag 27 nov kl 15:00
PrisrVuxen 100 kr, bam/ungdom/slud. 60 kr
Biljeit wwwlicnet.se och Acusiicums biljettkassa
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Dansande robot vill fe publiken att graa
http://ww!v.nsd.se/print.aspx?articleid=6-53960-5

nsD
Dansande robot vill f6 publiken att grita
Prinsessan odette, prinsen siegfried elrer kanske den onda trollkarlen? De tre fran barettensvansj<in har nf,tt sin tekniska unisexfu'?indning i en skapelse driven av r9 motorer. Den sernaturligtvis ut som en svan och pd fredag ska den dansa med mdnskliga dansare.

Det iir niir tekniken mdter konsten som nigot annorrunda kan uppsti. I pitei blir resultatet negotsom kalras Artfficiat Bocry voices,som svenskt uttryckt handlar om hur kroppen kan skapakonstgjorda rrister.

Det iir en dansf<irestiillning som bjuder pi tekniska <ive.askningar. Den st.rsta iir dansarenRobocygne, som redan nitt verldsrykte som den fdrste roboten som dansar.

- Det ar fritt att tolka om det iir en han eller en hon. Namnet iir franskt och betyder robotsvan.Robocygne lir en blandning av svarta svanen, vita svanen och trollkarlen, s6 den iir a1t, b6de ondaoch den goda, siiger koreografen Asa Unander-Scharin.

Hon har utvecklat den dansande roboten i samarbete med robotikprofessorn Lars Asplund p6Miilardarens h.gskola i viisteris. Det iir den fcirsta robot som ska besitta frirmigan att viickakiinslor och fi miinniskor att grita.

Men hur liir man en robot att dansa?

- Jag har dansat med Robocygne och alla r<irelser har sedan spelats in. Nu fickjag riitta tilrnacknirelsen lite niir den b<ijde huvudet fel, s?iger hon efter fcirhandsvisningen.

Det iir ingen solofcirestii ning den grir. Frir fcirsta gAngen kommer den att dansa med tvi miinskligavarelser, Lisa Hennix och Moa Autio. Fcir dem iir det nytt med se mycket teknik i dansen.

- Det gdr bra, men jag har ardrig tidigare dansat med sa mycket teknik inblandad och harforfarande inte riktigt koll pi allt. Men det bOrjar komma, sager Lisa Hennix.

och det handlar inte bara om att r?itta dansstegen efter robot-Nurejev. Black Box-scenen iAcusticum iir fyud med annan teknik. F<irutom videoprojiceringar som visar dansrrirerser p6 fleradukar, fir dansarna med r<irelser skapa ljud och rytmer. Det ar en kamera i taket som registrerarrcirelserna och datateknik fdrvandrar rcirelserna till ljud. Resultatet blir interaktivt, dansarenpiverkar ljudet men ljudet piverkar ocks6 dansaren.

1av4
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Dansande robot vill f5 publiken att grata http://ivwrv.nsd.se/Print.aspx?articleid=653960-5

Och som om det inte riickte, en bit civer scengolvet finns Carl Unander-scharin frin Kungliga
operan i Stockholm och med sin speciella operahandske pi hriger hand. Niir han sjunger kan han
styra olika stdmmor med den elektroniska handsken, dirigera en hel k<ir som bara utgir frin hans
egen rdst. Hans rost blir minga roster.

- Jag har en hel ktjr i min hand. Det er nog en bra beskrivning, siiger han.

Der blir tre f<irestiillningar i Pitei av Artificial Body Voices. Efter varje f<irest2illning bjuds
publiken in pi scenen. Alla fir vara nya i baletten och testa det interaktiva scenrummet, dansa
fram sin egen musik.

Den avancerade scentekniken gor det sveft att turnera med fcirestiillningen. Om allt gir viigen
kommer fcirestiillningen att visas i Sveriges television och om ett ir pi nigon av Stockholms
scener. Fcirestiillningen iir en samproduktion mellan Scen- och sinnesproduktion, Dans i
Nord/Danspoolen och Lulei tekniska universitet.

Att fdrse dansen och musiken med avancerad teknik iir inget nytt i Pitei.

- Hosten 2007 glorde vi en utstiillning med namnet Opera megatronica med interaktivt sjungande
ffad. Det var gjort i koppar och sj<ing Hiindel niir man rorde sig, siiger Asa Unander-Scharin.

2av 4 201 1- 12-0.1 l l .0.l



Dansande robot vill fi publiken att grita

Foto: PAR BACKSTROM NSD
Koerografen Asa Unander Scharin raittar till nackhillningen och huvuder pe Robocygne.

Foto: PAR BACKSTROM
Carl Unander-Scharin har en hel kdr. i sin hand. "operahandsken', som fdrvandlar hans rdst till en
hel kdr.

http://www.nsd.se/Print.aspx?articleid=6-i39605

Foto: PAR BACKSTROM

3av:[ 201 I - l2-0.1 I I .0.1



Dansande robot vill fe publiken att greta

Fota: PAR BACKSTROM NSD
Moa Autio och Lisa Hendx dansar i Acusticums Black box till ljud- och ljuseffekter.

Fota: PAR BACKSTROM
NSD
Koerografen Asa Unander-
Scharin rattar till
nackhallningen och huvudet
pi Robocygne.

http://www.nsd.se/Print.aspx?articleid=6539605
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Hybrid av teknik och konst - PI i din mobil http://m.pitea-tidningen.se/Default.aspx?id=65 3309.1&p=Kultur

- I PiteA finns potential att gora ett fantastiskt konstverk med Norrbotten som
utgangspunkt. Diirfdr uruppfors "Artificial body voices" hiir, men forhoppningsvis kommer
forestdllningen att turnera i andra delar av Sverige, siiger Maria Ryd6n.

Kanske dven utanfor landets granser i sA fall, atminstone till Danmark, iir en inte alltfor
lAngsdkt gissning.

3av6 201l-12-04 I 3 .:19



Surealistisk upplevelse http:/ vtvlv.kuriren.nu./pdnt.aspx?articleid=6I7gI Ig

I tvi av scenerna anvands specialutvecklade teknologier f6r musiken, The
Throat och rhe charge Room. I The Throat kan singaren manipulera sin egen rcist med en
specialbyggd handske och nyskapande programvara. I The charge Room iir det dansarnas egna
rcirelser som skapar rytmen och musiken. Detta iir mcijligt genom en kamera i taket som avliiser
dansarnas rumsliga position. Det innebiir att Moa Autio och Lisa Hennix i olika delar i det laddade
rummet loopar och scratchar fram rytmer som sedan fortprantar sig i deras kroppar. Ett kul inslag,
men l6ngt ifrin den biista scenen i denna f<irestellning. Det kiinns helt enkelt som att fascinationen
av teknikens mrijligheter blivit <iverordnad den sceniska gestaltningen.

I andra scener frr dock teknorogin helt lysande. Jag tenker narmast pi koreografens projicerade
kroppsdelar som beriittar sin egen historia genom kloning, mutation och delning. uttrycket
"reservdelsmdnniska" blir pitagligt och narmast smensamt aktuellt.

sammantaget er Artificial Body voices en mycket spiinnande upplevelse, en niirmast
experimentelr resa diir tekniska och miinskliga grenser utmanas. som sagt, viilkommen till
framtiden !

Fakta
Dans
Artificial Body Voices
Koreografi och videodansare: Asa Unander_Scharin
Videodesign och rum: Lene Juhl och Mark Viktov
Musik och remix: Carl Unander-sharin och Klas Wahl
Ljusdesign: Maria Ros palmklint
Dansare: Moa Autio, Lisa Hennix och robotsvanen
Danselever frin svenska balettskolan i pitea: olivia Aldrin, Lovisa Axelsson, Sofi Berg, Amanda
Eriksson, Moa Johansson, Juria Jonsson, Jazmine Murphy, caroline persson, Emma pettersson,
Julia Siithergren, Nicole Westerlund
SAng: Carl Unander-Scharin
Kostym: Gerard Aroyan och Asa Unander-scharin samt Inga-Lill Engstr.m Eriksson (scimnad)
och Berit Hennix
Koreograflassistent pA Svenska balettskolan: Liselott berggren
Scen- och ljudteknik: Oscar Lovn6r
Black Box, Studio Acusticum, piteiVoices

2av 3
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Robotsvan river barriiir
http://wwrv.kuriren.nu,/print.aspx?articieid=6 

I 7 1.130

Robotsvan river barrif,r
Miinniska-datorinteraktion, MDI, kallas det amne som knyter samman datavetenskap med andraforskningsomriden.

F<ir informationen stir wikipedia efter en googling pi ,,miinniska+maskin,'. 
M6let med MDI ar att,genom sofistikerade tekniska lcisningar, maximera datorns f<irstaelse fcir miinniskans kognitivamdnster. Ytterst handlar det om att tAppa igen glappet mellan miinniska och dator.

Pi fredag har dansfrirestii'ningen Artificial body voices premitir pi Acusticum i piteii.
Koreografen Asa unander-scharin gir langt i sin ambition att sli kilar i bari?iren mellan miinniskaoch maskin. Med pi scenen finns robotsvanen Robocygne, vars rrirelser styrs av lg motorer, somkoreografen designat i samarbete med robotikprofessor Lars Asplund vid Miilardalens h.gskola.
- Jag har programmerat mina^rcirelser i tre olika omgingar, si man kan egentligen saga att svanengdr tre kroppars dans, siiger Asa Unander_Scharin.

Godhet och ondska
Roboten har uppdraget att, ytterst komprimerat, ringa in Svansj<ins briinnpunkt; godhet/ondska.
Dansarens inprogrammerade r6relsem.nster skapar en egendomlig kontrast t'r denhcigteknologiska kylan. p6 scenen blir den artificiella svanen en skcir varp som drdmmer om detorganiska uttrycket.

Men varf.r kompricera en gestartning som iir nog s6 utmanande i traditionella uppliigg?

- Ftir mig handlar det nigonstans om en koppling till mekaniska leksaker. Det har alltid funnits envilja att besjiila tingen' I fdrestiillningen gir vi at b6da hillen, vi gcir ocksi dansarna till maskiner.Som koreograf iirjag intresserad av vad teknologin kan g<ira med kroppen. Det handlarom attvara miinniska, djur eller maskin, sager Asa Unander-Scharin.

I Artificial body voices gcir Robocygne, som redan r<int internationell uppmiirksamhet, sitt f.drstaframtr?idande i interaktion med livs revande dansare. Lisa Hennix, som nyligen utsags till Rubusarcticus-stipendiat, och Moa Autio medverkar i frirestiillningen. Likasa tolv danserever frin
Svenska balettskolan i piteri.

- Man vet inte a'tid om det iir vi som styr eller om tekniken som styr oss. Koreografin er en

lav5
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Robotsvan river bariar

utmaning, det er ett helt nytt rdrelsesprak fcir mig, siiger Lisa Hennix.

Nytt instrument
Robotsvanen iir inte det enda spektakuliira inslaget i forestiillningen. Fcjr musiken stir Karl B wahl
och carl Unander-scharin 

' gastprofessor vid operahcigskolan, som gjort remixer av tidig
operamusik blandat med nyskrivet material. Frir f<irsta gingen anvander Carl Unander_Scharin
instrumentet The Throat i en strirre offentlig frirestiillning. The Throat bestir av en handske
f6rsedd med programvara som ger operasingaren mdjlighet att i realtid skapa ett
ackompanjemang, med flera olika st?immor, utifrin sin egen rost.

- Tank dig att du spelar pf, ett piano men alla ljuden kommer frin den egna r.sten, siiger carr
Unander-Scharin.

I f<irestiillningen ingir iiven projektioner av video- och mediekonstndrerna Lene Juhl och Markviktov. Pe tre dukar visas kroppar i rcirelse som bryts ned och sammanfogas pi orika siitt. I
scenrummet finns ocks6 en interaktiv yta diir dansarna sjiilva styr - och styrs av _ musiken. En
kamera i taket liiser rrirelserna.

- Genom att vara pi olika pratser kommer dansarna it loopar i musiken. De laborerar med
rcirelserna utifrin hur loopen liiter. Bcirjar det darra i musiken s6 bcirjar kroppen att darra. Det
uppster en slags rundging, seger Asa Unander_Scharin.

Artificial body voices har premiiir pa fredag och friljs av ytterligare tvi forestiillningar. Det finns
ocksa planer pd att si sminingom g<ira en produktion fcir Sveriges television. Frirestiillningen iir ett
samarbete me an Lurea tekniska universitet, Scen- och sinnesproduktion och Dans i
nord/Danspoolen.

http://!vw\.v.kuriren.nu,/print.aspx?anicleid=6 
I 7 1.130
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Surrealistisk upplevelse

TEKNOLOGISKA MOJLIGHETER. Koreografen Asa Unander-scharin knvrer an rillteknologins framtida mdilidhdEli .r^-"r^--"i:il-i- --- ^ -:a -, -, ^ , ,,. '-"

Roland S Lundstrtim
TEKNOLOGISKA MOJLIGHETER.
Koreografen Asa Unander-scharin knyter an
till teknologins framtida mdjligherer i
dansfdrestzillningen Artificial Body Voices. p6
bilden ses dansaren Moa Autio

http://w!vw.kufi ren.nu./print.aspx?articleid=617g I l g

Pd bilden sesdansaren Moa Autio.

3av3
2011- 12-0.+ 10.58



Robotsvan ri\,er bariar

Roland S Lundstt(;m

http://['\\,$'.kuriren.nu/print.asp\?articleid=6 
I 7 I_{30

DJUR, MANNISKA, ROBOT. Moa Autio och Lisa Hennix laboreRr med uftryck langs hela

THE THROAI. Carl Unander-scharin an\.zinder handsken fcjr art skapa ett ackompanJemang

3av5
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Robotsvan river bariar

ROBOCYGNE. Koreografen Asa Unander-scharin har programmerat in sjna egna rcrrelser i
roboten Pa fredag int"*P'ssrtirnrdJgrrd" dun,u...

http://[,$,rv.kuri ren.nu/pri nt.aspx?articlei d=6 I 7 l -130

::Yl":- :lO.rER. ',Jag:ir intresserad av vad teknologin kan gdra med kroppen,,. sager
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Robotsyan river barriar

Roland S Lundstrdm
ANATOMISK STUDtE. Dansama Moa
Autio och Usa Hennix fdrheller sig till
videoprojekrioner dar kroppen bryls ned i
bestendsdelar fdr att sammanfogas pe olika
s?itt.

http://!v!v!v.kuriren.nu./prinf .aspx?articl eid=6 17 I 4t3O
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Hybrid av teknik och konst - PI i din mobil http://m.pitea{idningen.se/Default.aspx?id=6533094&p=Kultur

Kultur

Hem Mer

Hybrid av teknik och konst
etfeA Uytopoesi 5r ordet som f6rklarar vad som hdnder ndr ny teknik m6ter
skapande fantasi. I en samproduktion ddr erfarna scenpersonligheter drar nytta av
varandras kunnande, interagerar mdnniskor, maskiner, rdrelser, ljud och ljus till ett
hypermodernt konstverk med urpremidr i PiteA.

Fr&gan iir om inte den dansande robotsvanen Robocygne dr huvudattraktionen i

forestiillningen om konstgjorda kroppsliga roster, "Artificial body voices,', som nu
repeteras i studio Acusticum. Detta trots de namnkunniga och livs levande s6ngare,
dansare, ljud- och ljuskonstnarer som ar med.

Den specialdesignade roboten har utvecklats av koreografen Asa Unander-scharin i

samarbete med robotikprofessor Lars Asplund och studenten Alexander Larsson pA
Mdlardalens hogskola i Vtisteras. NAr Robocygne premidrvisades offenfligt for ett ar
sedan, glorde den internationell succ6 och blev en snackis pA flera kontinenter. .

I PiteA dansar den med 19 motorer fdrsedda robotsvanen som kan f& miinniskor att grAta,
for forsta gAngen tillsammans med mdnniskor. Narmare bestamt dansarna Lisa Hennix,
LuleA, och Moa Autio, Kiruna, samt tolv danselever frAn Svenska balettskolan i pitea.

Vdnligt fiir iironen
En annan uppfinning gdr vEirldsdebut nar forestallningen har urpremidr ndsta fredag. Den
specialbyggda handsken "The Throat" iir fylld med en programvara som gor att sAngaren
Carl Unander Scharin kan fA fram nya klangeroch arrangemang som utgAr fr6n hans
egen rdst, genom att utfdra olika gester och anvdnda mikrofon.

Han dr dven kompositor och gastprofessor vid Operahogskolan, som tillsammans med
Kungliga tekniska hdgskolan i Stockholm utvecklat det nya instrumentet.

Carl Unander Scharin och Klas B Wahl stAr fdr den musik som ingAr i "Artificial body

S tulptrqujl

Pitee{idninspn
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Hybrid av teknik och konst - PI i din mobil http://m.pitea-tidningen.se/Default.aspx?id=6533094&p=Kultur

voices ".

- Vi har remixat varandras musik och omskapat 1600-tals- och ny musik till nagot
lyssnarvdnligt, sager Carl Unander Scharin.

I det interaktivt laddade scenrummet "The charged room", far musik och rytmer liv av
dansarnas rorelser, med hjalp av en kamera itaket som avldser deras positioner.
Teknologin har skapats av Asa och Carl Unander-Scharin, Mateus z Herczka och Nenad
Popov.

Maskin kontra kropp
Forestallningens ljussattare dr Luleabon Maria Ros Palmklint. Videoanimationerna och
scenrummet stAr 6kta makarna Mark Viktov och Lene Juhl frAn Danmark f6r. Senast de
gastade i Pitea var ndr Pitea kammaropera satte upp allkonstverket "The crystal cabinet"
2008, med Asa Unander scharin som koreograf och med musik av carl Unander scharin.

- Vi tvA jobbar alltid ihop och med Carl har vi samarbetat mAnga gAnger, bland annat pA
Kopenhamnsooperan, svarar Lene Juhl pA frAgan om hur det kommer sig att de Atervdnt
till PiteA fdr "Artificial body voices".

Hon har en bakgrund som performanceartist och operasAngare i det moderna facket,
medan Mark Viktov dr arkitekt och designer.

Fdrestdllningen vaver alltsa samman spektakuldra inslag av hybridvarelser, musik, sang,
tekniska nyheier, kroppsrorelser och videoanimationer i ett scenrum fulladdat med Mmer.
Delar av de konstndrliga id6erna har anvants tidigare, inte minst i ndmnda ',The Crystal
Cabinet", men sattet att arbeta med "Artificial body voices" ar nAgot nytt till och med f6r
Asa Unander Scharin.

- Vi har ?ignat tva ar at den har forestallningen och allt har gatt ut pa att utbyta material
med varandra. Vi bryter upp och bygger ihop hela tiden och nu ndr dansarna ocksa ar
med fAr vi lobba med rorelsemonstren igen.

- Den frtga som jag har stiillt mig dr vad teknologier kan gora med kroppar, sdger Asa
Unander Scharin och demonstrerar den beromda robotsvanen.

Miijligheternas miljci
Den stora samproduktionen tillblivelse tog sin borian ndr Dans i Nord (Norrbottens lans
resurs- och utvecklingscentrum f6r dans, med sate i Pitea) bildade Danspoolen under
Maria Ryd6ns tid som verksamhetsledare.

- Vi ville bredda marknaden f6r danskonstndrer i hela Norrbotten. Ndr Danspoolen blev
antaget som ett EU-projekt f6r tillvEixt kunde vi satsa pa en langre produKion, sager
Maria Ryd6n som gastar PiteA i samband med "Artificial body voices" uppforande.

Dans i Nord driver Danspoolen f6r att bygga upp en arbetsmiljd ddr dans- och
rorelsekonstnarer kan fdrsdrja sig pa sitt yrke, i dvertygelse om att det starker linets
attraktionskraft pa bes6kare, utovare och kulturintresserade invAnare.
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