
PRESSEMEDDELELSE - GUNILLA LIND DANSETEATER
"Vanity of Modern Panic - V.O.M.P." i Dansekapellet,
København d. 23. -25. november 2017

Slankere, smukkere, stærkere, strammere...og allerhelst nu, nu, NU!!
 

VANITY OF MODERN PANIC - V.O.M.P.
23.-25. NOV.  i DANSEKAPELLET
 

Forestillingen VANITY OF MODERN PANIC - V.O.M.P. holder et spejl op 
mod skønhedsdyrkelsens botox-stivnede ansigt. Hvor langt vil du gå for 
at holde din krop yngre end det, der står på din dåbsattest?

Gør dig klar til en silikonepumpet danseforestilling om jagten på den 
perfekte krop. En proportionsforvrænget komedie om længslen efter 
bryster, lår og balder, der ville få Kim Kardashian til at blegne af 
misundelse. En grotesk hilsen til barokkens pudrede parykker og sarte 
sæbebobler i en unik blanding af moderne dans og fysisk teater.

Sundhed, skønhed og silikone
I skæret af løbebåndets kilometertæller forsøger vi - bogstaveligt talt - at løbe fra 
forgængeligheden ved at dyrke forfængeligheden, helsemagasinerne prædiker palæo, og enhvert 
tegn på ansigtets aldring kan fikses med et skud botox. Med V.O.M.P. stiller Gunilla Lind 



Danseteater skarpt på vores griske ønske om at optimere kroppen til perfektion, vores 
forfængelige stræben efter materielle goder og konstante søgen efter noget andet og bedre - alt 
imens vi "snapper" fotos af vores perfekte liv.
V.O.M.P. undersøger tidens sundhedsbølge og spørger: Hvorfor fokuserer vi så meget på det 
unge, fleksible og hurtige, at vi nægter at sætte pris på alderdommen og det levede liv? 

Kapløb med tiden
En motivationsplakat over løbebåndene i Fitness World med ordene "Jeg træner for at holde min 
krop yngre end min dåbsattest" gav koreograf Gunilla Lind idéen til forestillingen: ”Vi lever i et 
samfund hvor vi hele tiden skal være sundere, yngre, smukkere, stærkere og hurtigere. Det skaber 
et pres for ikke at falde udenfor, og dén panikfølelse vil jeg gerne undersøge. I forestillingen 
arbejder jeg med forfængelighed og forgængelighed. Som danser bliver man hele tiden 
konfronteret med sin egen krop og måden, den ændrer sig på. Derfor er det interessant at 
undersøge temaerne koreografisk,” siger Gunilla Lind.

En grotesk hilsen til barokken
Publikum træder ind i et absurd, lyserødt parallelunivers, hvor skønhedsidealerne er vendt på 
hovedet. Et væld af sæbebobler og pudderfarvede parykker leder tankerne tilbage til barokken, 
som dyrkede både forfængelighed og forgængelighed, mens vi i dag har hang til forfængelighed - 
men kun foragt for forgængelighed. I dag er der ingen undskyldning for hængebryster, tunge 
øjenlåg og slapt maveskind. Og på sociale medier har vi altid et publikum til at pege fingre eller 
booste vores selvtillid. I V.O.M.P.-universet er danserne hinandens kritiske publikum, når de kaster 
sig ud i skæve soloer og komiske duetter. Men er selvtilliden, de får via "likes" lige så skrøbelig 
som en sart sæbeboble?

Om Gunilla Lind Danseteater
Gunilla Lind Danseteater konfronterer publikum med aktuelle hverdags- og samfundstendenser 
gennem et hårdtslående miks af moderne dans og fysisk teater. Forestillingerne balancerer på en 
knivsæg mellem humor og alvor i et visuelt bombardement af farver og finurligheder krydret med 
dansernes skarpe og skæve bevægelsesmønster. Usædvanlige kostumer forvrænger dansernes 
kroppe for at udfordre måden, vi opfatter os selv og andre på. Tilbagevendende interesser i Gunilla 
Linds koreografiske univers er identitetsprojekter, gruppedynamik, kønsroller, selviscenesættelse, 
krops- og skønhedsidealer.

Ung, upcoming koreograf
Koreograf Gunilla Lind har danset i Dans i Nordvest under Dansekapellet siden hun var 8 år 
gammel. Siden har hun medvirket i flere forestillinger og talentplatforme i Dansekapellet både som 
danser og koreograf. I efteråret 2016 modtog hun støtte af Statens Kunstfond til en research-
periode til sin første helaftensforestilling Vanity of Modern Panic - V.O.M.P. Gunilla Lind modtog 
igen i 2017 støtte, så hun nu kan slå dørene op for forestillingen d. 23.-25. november 2017 i 
Dansekapellet.

Residency i Dansekapellet
Gunilla Lind Danseteater er det første kompagni, der får residency-ophold i Dansekapellet, som 
planlægger at lægge hus til flere samarbejder og residencies fremover for at udvikle den næste 
generation af dansere og koreografer.

Info om forestillingen
DATO Torsdag d. 23. november til lørdag d. 25. november
TID Kl. 19.30
STED: Dansekapellet
VARIGHED Ca. 50 min.
BILLET Fra kr. 40/kr. 125 via Teaterbilletter
ALDER Fra 12 år og op



KOREOGRAF Gunilla Lind
DANSERE Shuli Nordbek Azoulay, Katrina Holm, Josefine Ibsen, Emma Christophersen, Anna-
Olivia Christesen og Esther Haugegaard
SCENOGRAF Kirsten Victoria Lind
KOMPONIST Kristoffer J. Rosing-Schow
LYSDESIGN Peter Bodholdt Løkke

Se traileren for VANITY OF MODERN PANIC - V.O.M.P. her.

MERE INFORMATION

PRESSEKONTAKT: For pressebilletter og yderligere information kontakt Mikkel Søndergaard 
Kryger, Dansekapellet: B47H@kff.kk.dk/82205728

PRESSEFOTOS med credits kan hentes her. 
Fotos og trailer i pressemeddelelsen er af Kasper Nybo Photography.

FORESTILLINGSBILLETTER TIL PUBLIKUM købes via linket her til Teaterbilletter.

Forestillingen er en co-produktion med Dansekapellet støttet af 
Statens Kunstfond.

https://vimeo.com/199319552
https://www.gunillalinddanseteater.com/press-material/
https://www.teaterbilletter.dk/forestillinger/vanity-fo-modern-panic/

