infidel white room
In essence, the act of dancing is an exploration and invention of what a
body can do: of its capacities, its languages, its articulations of the
strivings of our being. I have come to believe that there is a philosophy
in dancing, for dance mimics the processes by which we relate to the
world, connect with other bodies, transform ourselves and the space
around us.
From dance we learn that matter is not stupid, it is not blind, it is not
mechanical, but has its rhythms, has its language, and it is selfactivated and self-organizing, Our bodies have reasons that we need to
learn, rediscover, reinvent. We need to listen to their language as the
path to our health and healing, as we need to listen to the language
and rhythms of the natural world as the path to the health and
healing of the earth. Since the power to be affected and to affect, to
be moved and move, a capacity which is indestructible, exhausted only
with death, is constitutive of the body, there is an immanent politics
residing in it: the capacity to transform itself, others, and change the
world. - Silvia Federici, In praise of the dancing body.

sid 1 Kuratorernas samtal/the curators talk
sid 2 karina sarkissova
sid 3 anna källblad OCH HELENA BYSTRÖM
sid 5 bianca traum
sid 6 paloma madrid och valentina chamorro westergårdh
sid 7 tur, suerte, good luck

Hej!
jag har i lugn och ro funderat över vår utställning och namnet- Infidel white room.
Tänker att det är viktigt att ge utställningen en rotad inramning. Oavsett om vi förhåller oss olika till det
vi jobbar med så tror jag att vi delar flera tankar när vi jobbar fram våra koreografier och förslag. Det
skulle vara viktigt för mig om ni kunde inför utställningen och som startpunkt förhålla er till hur det är;
1. att göra upp med sin vithet. Vad betyder det för er?
2. vithet som resultatet av en rasifiering som skapar ramarna för vad kroppar "kan göra" i relation till
samtida koreografi och danskonst.
Läs gärna Vithetens hegemoni av Sarah Ahmed
Vi behöver inte svara på frågorna utan fundera över dom.
Vernissage kör vi den 6 oktober, vilken tid tänker ni är bra?
TO DO LISTA:
Mejla tid och titel på det ni vill göra och förslag på tid/datum om ni ska göra performance, dans, etc.
Så gör jag schema.
Vem vill ansvara för sociala medier?
Vem vill samordna ha koll på tekniken?
Vem vill ansvara för att pressutskick går ut?
Vi har konsthallen från den 4 oktober.
Vernissage ansvara vi alla för.
Bianca du hade en vän som kunde ta bild på oss, samordna gärna det så vi hinner ta en gruppbild innan vi har
utställningen. Tack!
Varma hälsningar, PALOMA

Hej alla! Bra. Jag skickar in- Infidel white room
Ha en dundrande galopperande och sparklande midsommar
Paloma Madrid.
19 juni 2016 20:14:57 +02:00,
Jag röstar för infidel white room , untitled låter lite oinspirerat i mina öron men vilket som är ok för mig.
Kram
Anna
Tack Paloma!
Ev bör det på oss stå m stöd av Stockholms stad, Wip dansstudio på affischen. /mejlet.
Jag kan fråga Helena som jag jobbar med om hon vill fota, hon är ju fotograf .
Föreslår ett möte minst en månad innan opening så vi kan planera hur verken visas och vilken teknik som
behövs. Jag kommer välja verk lite beroendes på rummet / placering .
Jag kan sammanställa pressrelease om ni vill? Men har ingen adresslista till press...
Bästa h
Anna

paloma madrid och anna källblad

karina sarkissova
I samband med utställningen har jag läst Sara Ahmeds Vithetens hegemoni. Boken har gjort att jag funderar
på uttryck, en koreografisk rasifierad tolkning av samtiden och hur ett sådant scenrum behöver
komponeras. Mitt performance kommer att skissa på ett sådant personligt förslag och exponering, men
diskussionen är pågående.
funkar detta? kram
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Tankar i relation till att läsa Sara Ahmeds Vithetens Hegemoni (2016)
Under min historia som dansskapande konstnär har jag alltid varit intresserad av “blivande”, eller
embodiment som för mig är ett mer passande ord. Jag har haft en kittlande nerv till att göra saker som jag
inte kan, men går all in för att göra det ändå. Det kommer från min uppväxt där rädsla för skammen i att inte
kunna svenska kulturella koder. Koderna som i sig är dubbeltydliga, instämmande från en tyst gemenskap
som stirrar på dig innebär att rätta dig i ett led som inte är familjär för dig. Att med hull och hår gå all in
med att låtsas förstå har varit en social strategi sedan dagen jag upptäckte känslan av skam. Om mitt
åttaåriga jag inte förstår ett visst ord går det att spela med och låtsas att jag förstår, men lärde mig att
undvika att använda ordet i rädsla för att uttala det fel eller att placera det i fel sammanhang.

Vem vill vara den som inte förstår, som avbryter flödet i en konversation och vem vill bli förklarad till av
andra, som ska vara ens jämlikar? Det värsta var om någon skrattade åt min formulering, då har jag både
försökt och misslyckats samtidigt. Jag växte upp som den som ändå var mest präglad av svensk kultur i min
familj. Om inte jag har svaren, vem har dem då? De “andra” svenskarna (lärare, klasskamrater, teven) visste
ju allt som jag egentligen borde veta. När jag pratar om detta hatar jag att hamna i en offerroll, som att
vara avvikande är lika med ett offer. Jag vill däremot att något ska stå till svars för min uppväxt av ett
enda performance, som inte visar sin oförståelse för vad en ska packa ned i massäcken på utflykt med
skolan. Ska man ta med sig pannkakor eller smörgåsar? Saftflaska i sirapsflaska eller festis? Granskande
blickar in i andras famnar. Vem behövde ta ansvar för en indentitet som inte vet hur den ska struktureras i
ett kulturellt, kollektivt perspektiv? Hur hade föräldrar och lärare kunnat se mig gömma min osäkerhet?
Hur kan jag blaima mina klasskompisar till deras chans att vara överlägsna mig? Den här frågan väcker en
tystnad hos mina svenska vänner med fina näsor och ett medkännande snett leende från en fellow blatte.
Jag vill hitta sätt att lösa den här knuten av olust i mitt bröst jag burit på sen dagen jag upptäckte skam för
min missanpassning. Oförmågan riktades inåt mot mig själv, den hörde inte hemma i en svensk gemenskap. Jag
står till svars för min oförmåga till att visa sårbarhet på grund av skammen för att vara undantaget som
bekräftar regeln. Ett offer är någon som är svag. Jag har aldrig visat svaghet och jag vet heller inte hur
man gör det.
Intresset för embodiment har tagit mig till en scenpersonlighet som på ett naivt sätt kan kasta sig in i
sammanhang och nya upplevelser. Som beräknar olika sammanhang koreografiskt och rumsligt. Som
studerar intryck och processar sin position och närvaro. Jag skapade en cykelbudsfirma för konstnärer
från scratch och utforskade konsektenserna för det temporära rummet, det offentliga stadslandskapet
med kroppen som arbetsredskap i en nutida svensk kapitalism. Det gäller att skapa en lekfull invasion. Att
fortsätta vara oskyldig inför utmaningen man formulerar, samtidigt som den sker framför ens ögon. Min
dagliga performer brukar numera smyga runt i ett neo-liberalt samhälle, utforska mellanrummen, undvika
utbrändhet, undvika social press till att prestera under omänskliga former. Agenten som undviker
duktigheten. The target is always moving, det är bara att smyga vidare.
Jag vill tacka dem som ser min oförmåga till att visa svaghet, och påminner mig om att visa
oförmågan. Svagheten kommer jag kunna visa när en nation kan stå till svars för sina kulturella
sårbarheter.

Horses av Anna Källblad och Helena Byström (2015)
Platsen är Skopje, Makedonien, bl. a känt för sin ombyggnad av stadskärnan som ett försök att påverka
historieskrivningen och som transitland för flyktingar. Hästen är en symbol för makt i stadsbilden. En
kvinna frustrerad över hur lite makt hon har, hur galen världen är, har till slut blivit häst. (film)

bianca TRAUM
TREI (2016) är ett personligt utforskande kring identitet där Bianca använder sin kropp, sin historia och sina
erfarenheter för att kommunicera.
Arbetet grundar sig i existentiella frågor lika mycket som i att utforska normer, instinktivt beteende och
spelet av det kroppsliga i motsvarighet till andra människor i olika rum.
Ett arbete där kroppen symboliserar en uppväxt under olika influenser och hanteringen i att innehålla olika
identiteter och förhålla sig till dessa i samhällets ständiga maskineri av stereotyper byggda på patriarkala
och rasistiska traditioner.
Allt detta i ett kärleksförhållandet till musik som den ledande faktorn i Biancas arbete.

foto talia gallegos fadda -trei av bianca traum
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Cuantos cuerpos are required to start a (r)evolution? av paloma madrid och valentina chamorro
westergårdh (2016)
Valentina om filmen
En plats, en känsla. Låt kroppen få berätta sin historia.

foto valentina chamorro westergårdh-cuantos cuerpos are required to starta a (r)evoluiton

19.00-poesi och performance där paloma madrid skriver in sin kropp i verket Cuantos cuerpos are required to
start a (r)evolution? (text på vägg och performance)
JAG la mina fingrar på det vita tangentbordet, rörde på dom tio korta halvsmala fingrarna litegrann, tittade
på mina naglar som hade lila nagellack som sanden skrapat bort. Ögonen såg bokstäverna A, Ö, LL, Ü.
När jag ser på mina händer minns jag och ser händer som er rikedom bygger på. I era ögon ser jag ett blodigt
förflutet. Blod från mina ancestros, ryggar som våldtogs och piskades. Munnar som tvingades på munkavel
och minnen som vill suddas bort med blekmedel för alltid. Förfäders ord, dina ord, mina rörelser. Våra
kroppar går inte att sudda bort. Därför berättar jag för dig om färgen i sprejflaskan. MEDANS JAG GJORDE DET
SÅ SprejADE DANSARNA NER VÄGGARNA OCH sprED glädje. DERA ORD transformeraDES till färg i hjärnan och
vidare ut för att måla guldtigrar med blodröda pälsar. Min kropp skrev inget LÄNGRE, JAG LYSSNADE OCH
TITTADE RUNT I RUMMET. JAG TOG TAG I sprejburken SOM BÖRJAE användA min kropp för att måla. Den dansade
fram ORDEN så att sprejfärgen fastnade bättre på väggARNA. Mina fötter minns: dom trampade fram en
asfalterad stig efter sig då jag sprang med starka ben, putmage och breda höfter från securitasvakten.
Varje dag fajtades jag för glädjen och för blommorna som jag hoppas ännu idag kan fortsätta blomma på
våren och spricka upp från betongen, trots överhettad planet. VI SPRANG.

Sofia SKREK
Hem.
Som vågor som rör sig från en gräns till en annan.
Som en oskriven tanke som blir tvungen att översättas innan den uttrycks.
Mellan och runt, ingenstans.
Hem?
Dansar mig hem.
Niki sa
Gamla och nya uttryck dansar genom min kropp i jakt på pånyttfödelse om och om igen...
Nando dansade
en metamorfos
PÅ EN VÄGG skrev jag tillsammans med dig
Mangofruktens rum är det enda ovanliga rummet som jag med mitt vänstra öga (beroende på dagsform) kan
se dig i. Vit och svart finns aldrig där och inte heller tanken om att Abya Yala vore en kyrkoplats. Men,
ibland undrar jag hur länge till du kommer orka tala till mig. Jag ser dina ögonlock blunda av sig själva med
dina långa ögonfransar, slumra till mer än ofta av 24-7 jobbet. Jobbet som provocerar fram känslor av
otillräcklighet i dig. Du går omkring med känslan att det alltid fattas tid. Jag hör också att du nuförtiden
oftare ropar på hjälp. Skulle så gärna vilja att rörelsen kom från magen och ropade motsatsen. Mina tår
ropar, mina fötter är begravda i Gröndals Valparaiso där den varma mossan på Abya Yalas åttonde våta
jordlager på våren känns som en varm fitta. Det är dom, dom som äter upp mangofrukterna, skriker du med
låg röst. Var har du din dans? frågar du mig. I mina öron dansar fortfarande ljudet av rösten som ropade på
mig en gång och jag älskar det. Istället fortsätter du i ditt väsen som dans och praktiserar produktionens
rörelse och försöker ännu mer, lite mer och piskar dig själv. Men till slut så minns du och fortsätter... Du
minns då du gav av din lysande kraft och kände din eldiga tunga, som fyllde sig med rörelser, för att sedan
välja ut mig och använda mina tjockaste vackraste svarthåriga ben med breda höfter. Och du sa åt mig att
dansa igen.
BAMBAM Sa medans hon dansade
Jag dansar. Jag vill bara dansa. Jag har alltid och vill fortfarande dansa. Så låt musiken spela.
Talia log
Jag dansar för att bekräfta den världsliga existensen för själen.
tack till Dansarna Talia Gallegos Fadda, Bambam Frost, Niki Tsappos, Sofia Castro, nando valoid
manusförfattaren och regissören Valentina Chamorro westergårdh och alexander westergårdh.

Heeej kompisar. Tack för att ni möttes och planerade!!
Jag insåg nu att jag inte kan vakta utställningen lördag den 15e. 13-16.
Jag kan däremot onsdag den 12 okt.
Jag kommer vakta måndag den 10e.
Kram!!

WIP Dansstudio är en öppen arena för koreografiskt arbete som drivs av Anna Källblad, Paloma Madrid,
Karina Sarkissova, Bianca Traum, och Nasreen Aljanabi Larsson. Här presenteras öppna repetitioner,
konstnärssamtal, workshops och provföreställningar i direkt relation till koreografernas arbeten. WIP
Dansstudio stöds av Stockholm stad.
Wip konsthall, Årsta Skolgränd 14 BD 117 43 Stockholm, http://wipstockholm.se/konsthall/
Öppettider:
Fredag 7/10 kl 16-19
Lördag-söndag 8-9/10 kl 13-16
Måndag-tisdag 10-11/10 kl 16-19
Lördag-söndag 15-16/10 kl 13-16
Kontakt wipdansstudio@gmail.com

Hitta hit
Årsta Skolgränd 14BD, 2tr
Pendeltåg och Tvärbana station Årstaberg
Se karta: www.wipsthlm.se/konsthall/besoksinfo
Banderoll ovanför ingången: ”wip:sthlm”.
Ring på porttelefonen!
Lokalerna är handikappsanpassade.
Om du inte kan gå i trappor, säg till i porttelefon så visar vi väg till hiss.
copyright © movimiento paloma madrid 2016
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