
Karstein Solli Produksjoner ønsker velkommen til 

 ”DEN SKRIVENDE KROPPEN”, EN WORKSHOP MED FOKUS PÅ TEKST OG DANS. 

Dans har både utviklet og mer eller mindre bevisst ”donert” tekster i kunstfeltet de siste 15-

20 årene. Likevel kan det fortsatt være et noe ukjent fenomen for mange at koreografer kan 

være både dramatikere og tekstprodusenter. I diskursen rundt dans kan dans og tekst 

fortsatt framstå i et noe problematiserende perspektiv som ”hvor blir det av den rene 

dansen?” eller ”dansen fortsetter der ordene ikke lenger strekker til ”! 

Dikotomien dans og tekst som sort og hvitt uten grå toner eller som parallelle fenomen er 

fortsatt utbredt. Hvorfor? kan være betimelig å spørre. Det finnes dansere og koreografer 

som likestiller dans og tekstlige uttrykk i sine forestillinger. Det samme innenfor ulike 

retninger av fysisk teater eller mime. For å se nærmere på fenomenet dans og tekst inviteres 

dansere, skuespillere og andre interesserte til en 3 dagers kunstnerisk undersøkelse og 

workshop: 

 ”Den skrivende kroppen”. Denne kan forstås i et fenomenologisk perspektiv og forenklet sagt; 

kroppen som bærer av teksten. Hvordan utvikle sine skapende ressurser gjennom spontane 

og improviserte verbale ytringer og hvordan kan egen produsert tekst inngå i dans og 

bevegelse?  

Automatskrift kan forklares som å skrive en tekst mens ”forfatteren” har vært i en 

transeliknende tilstand. Men det er ikke kun forbeholdt en skrivende person ” å motta 

meldinger fra den andre siden”. Begrepet automatskrift kan overføres til andre kontekster 

og dermed gi inspirasjon i kunstneriske prosesser, hvor dans og tekst er komposisjons 

elementer.  Den kroppslige tekstens habitus eller levde liv, spor, minner og uttrykk bor i 

kroppen og kan overraske både en selv og andre når den får mulighet til å finne sted og gis 

et kunstnerisk uttrykk.  

Vi har alle ”lagret” og til disposisjon unike og komplekse kroppslige ytringer. Svart humor, 

det banale og absurde så vel som eksistensielle og dyptgripende bilder og metaforer kan 

oppstå i, med og gjennom dans.  Hva innebærer det for den utøvende kunstneren å arbeide 

med tekst og dans samtidig og hvordan kan dette virke på et publikum? Workshopen gir rom 

for individuelt arbeid både som solo og i grupper.  

Workshop  :  Den Skrivende  Kroppen-  En 3 dagers kunstnerisk undersøkelse av tekst i dansen  og 

dansen i teksten.  

Hvem : Profesjonelle  dansere , skuespillere og andre med interesse for dans/bevegelse og tekst. 

 Når :  Fredag  9 mai  kl 18-21 

          Lørdag 10 mai kl 10- 16 00 

          Søndag  11 mai kl 11- 17 00 



Antall timer :15 .  

 Hvor : Kongens gate 16 . 0153 Oslo 

Pris : 1500 Kr. 

Forberedelse : Ingen , tøy til å bevege seg i og penn og papir. 

Bindene påmelding  innen 30 april 2014 til karstein@karstein.no Legg ved en kort cv/presentasjon av 
deg selv. 
 

Presentasjon av kursleder: Karstein Solli- Scenekunstner, Førstelektor i skuespill, drama og 

teaterkommunikasjon. Utdannet innen teater og mime fra skoler i London, Paris og 

Amsterdam. Solli er en svært erfaren kunstner og pedagog som har arbeidet i det frie feltet i 

30 år. Han har mottatt Pressens Kritikerpris for dans og fra 1997 fast mottager av Statens 

Garantiinntekt for Kunstnere. Siden 2009 har han vært ansatt som kunstnerisk leder for 

Seanse, senter for kunstproduksjon ved  Høgskolen i Volda. Han er engasjert ved Skolen for 

Samtidsdans i Oslo og underviser i fagene stemme og bevegelse, dans og tekst, samt objekt, 

material og dans. 

Karstein Solli har med sin kunst og pedagogiske praksis en egen kunnskap for det som gjelder 

interdisiplinære uttrykksformer. Han har undervist i videregående skole, Norges 

Musikkhøgskole, Høgskolene i Oslo og Volda, Linjeleder Skuespill ved Akademi for 

Scenekunst i Fredrikstad, Kunsthøyskolen i Oslo, Den Norske Balletthøyskole. Universidad de 

Chile, Facultad de Artes dep. Danza og Universidad Finis Terrae , Facultad de Artes dep. 

Teatro,Santiago / Chile. Universitetet i Gøteborg avd. Design. Han har turnert i Skandinavia 

og gjestet festivaler i Spania, Frankrike, Italia, Hellas, Tyskland, Ungarn, USA, England, Chile 

og Brasil. De siste årene har hans kunstproduksjon rettet seg mot små barn i alderen 0-5 år 

med forestillinger som Se min kjole, Readymade Baby og Sjelden Fugl. Solli er aktuell med ny 

soloforestilling Handle with care ,høsten 2014 i co –produksjon med Bærum Kulturhus. 

Kritikken sier: 

Dagsavisen En eminent performancekunstner. Gjennomarbeidet til fingerspissene. 
 
Klassekampen Alt ser så lekent ut, sjenerøst, bak ligger stor innsats, store kunstneriske evner. 
Kombinasjonen dans og teater er overbevisende, forfriskende personlig og originalt. 
 
Aftenposten Karstein Solli lager som alltid helt egenartede forestillinger. Her har han truffet tonen 
igjen. En usedvanlig sympatisk forestilling som fortjener et langt liv til glede for store og små.  
 
Barnebokkritikk. no Det er modig å lage en tre kvarters forestilling for aldersgruppen  3-5 år, men 
Solli vet hva han gjør. Sjelden Fugl, en forestilling som utvider fantasien og utvikler teaterferdighet. 
 
Aftenposten Dette er sjenerøs scenekunst. Solli beveger seg med stor eleganse mellom det kjente og 
det helt oppfinnsomme. Inkluderende og profesjonelt. Solli har et helt spesielt grep på 
performanceteater/dans for barn. 
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