Ur "Skid", av Damien Jalet, med GöteborgsoOperans Danskompani. Foto: Mats Bäcker

2021-02-12 12:28 CET

Dansgolv med 34° lutning – SVT sänder
”Skid” av Damien Jalet med
GöteborgsOperans Danskompani
På lördag kväll sänder SVT dansverket Skid, av Damien Jalet, med
GöteborgsOperans Danskompani – ett av kompaniets mest omtalade och
hyllade verk. I SVT:s Kulturstudion medverkar Katrín Hall, konstnärlig chef för
danskompaniet.
Skid, av koreografen Damien Jalet, hade världspremiär på GöteborgsOperan i
november 2017 och har även getts för utsålda hus i Europa.

Några pressröster efter världspremiären:
”Ännu ett makalöst mästarprov av Göteborgsoperans danskompani” (GP)
”Återuppfinner formen i ett av dansens främsta material: gravitationskraften” (DN)
”Fasansfullt vackert” (Kulturnytt i Sveriges Radio)
”Griper mig så att jag är nära att gråta” (Kulturnytt i Sveriges Radio)
”Svindlande dödsföraktande dans” (Borås Tidning)
Det svindlande höga scengolvet i Skid har en lutning på 34 grader. Och när
underlaget lutar faller de 16 dansarna och allt annat. Fortare och fortare. Ett
klädesplagg som lämnas kvar glider genast bort. Lutningen skapar en
kedjereaktion av farliga, underhållande och berörande händelser.
– Skid är ett oerhört gripande verk av Damien Jalet, som vi har haft förmånen
att få arbeta med. Poetiskt, nervkittlande, kraftfullt, vackert – det ger helt nya
perspektiv till vad som händer med rörelser när dansgolvet mer liknar en
vägg än ett golv. Att SVT sänder Skid, så att många kan se föreställningen,
känns naturligtvis fantastiskt fint – särskilt när så många människor sitter
isolerade hemma, säger Katrín Hall, konstnärlig chef för GöteborgsOperans
Danskompani.”
•
•
•

Skid sänds kl 21:20 i SVT2 lördag 13 februari (kan ses på SVTplay
tom 12 augusti).
Inspelningen är gjord i Paris och föreställningen är en del av en
hel danskväll i SVT:s Kulturstudion.
I anslutning till sändningen medverkar Katrín Hall, konstnärlig
chef för GöteborgsOperans Danskompani i studion.

För pressfrågor och intervjuförfrågningar kontakta press@opera.se, 031-10
80 35 (Marie Branner), 031-10 80 68 (Emil Rinstad)
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