Mødet med Dansen

Bonnie Spliid
Søren Langkilde Madsen
Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid
Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og har gennem mange år undervist i faget. Jeg
har modtaget undervisning af forskellige kunstnere, via kurser og højskoler. Fra sommeren 2010
er jeg medlem af malergruppen valmuen. Fra januar 2012 har jeg malet i værkstedsfællesskab
hos Musicon i Roskilde
Siden 2007 har jeg udstillet i virksomheder, kulturhuse og kunstforeninger, bl. a:
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Juni/juli		
Oktober		
Marts			
Sommer		
August/ september
November		
December		
Januar			
Sommer		
Februar		
September		

Statoil Kunstforening
Kulturcenteret i Tåstrup
Hvidovre Censurerede Udstilling med 2 billeder
Pianoteket i Rødovre
Symbion, Fruervej på Østerbro
Langes Magasin i Frederikssund sammen med Valmuen
Ferrosan Kunstforening i Søborg
B&W Man i Sydhavnen
Pianoteket i Rødovre
Musicon cafeen
Kunsten i Højsædet sammen med Søren Langkilde Madsen

www.bonniespliid.dk / bonnie@valgaard.dk / 2031 7420

Søren Langkilde Madsen
Jeg har fotograferet siden starten af 70’erne. Gennem mange år det været med fokus naturen og
formidling af denne. Mennesker og kultur har dog også haft en plads i mit billedunivers. I 2011
blev det til det første samarbejde med den svenske maler Inger wilhelssson. I 2012 tog denne udvikling fart. Først i samarbejdet med Åben dans i Roskilde og siden med maleren Bonnie Spliid.
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August-september
Farver Hammers gård, Roskilde
September-oktober InNature, Kinna, Sverige
Januar-februar		
Löfwings, Broddetorp, Sverige
September-oktober Skövde rådhus, Sverige
Februar		
Åben dans, Roskilde
Marts			Musicon, Roskilde
Maj			
Konstrundan, Hjo, Sverige
September		
Kunsten i Højsædet sammen med Bonnie Spliid
Oktober		
Åben dans, Roskilde

www.slm-foto.dk / slm@fagerbo.dk / 4079 3029

Åben Dans

Musicon
Rabalderstræde 10
4000 Roskilde
mail: mail@aabendans.dk
web: www.abendans.dk
tlf: 35 82 06 10

Fotografen, teateret og dansen
Den kreative proces kan ofte være mindst lige
så spændende som resultatet. I forbindelse med
forberedelserne til forestillingen Butterflies havde
jeg mulighed for at følge en sådan proces når den
folder sig fuldt ud. Under fire besøg fulgte jeg
prøverne til stykket. Det blev til en lang række
fantastiske indtryk og førte til en fascination af
dette miljø, som er fyldt med professionalisme,
kreativitet og livsglæde.
Da jeg første gang trådte ind af døren blev jeg
mødt af et stort lokale, relativt lidt lys og nogle
folk der bevægede sig hurtigt rundt i rummet.
Min første tanke var at dette ville blive en teknisk
udfordrende opgave. Tankerne kredsede straks
om store kraftige lamper og instruerede spring
foran fotografen.
Jeg blev dog meget hurtigt fanget af en helt anden
virkelighed. Inden jeg fik sat tasken havde jeg hilst
på en flok positive og nysgerrige mennesker. Jeg
kunne fornemme denne meget tætte stemning og
at jeg på forunderlig vis blev budt indenfor - ikke
bare i lokalet men også i dette univers der helt
tydeligt var noget specielt og noget helt andet end
jeg tidligere har oplevet.
Ret hurtigt smed jeg alle tanker om teknisk perfekte billeder over skulderen, stillede kameraet
på den kreative indstilling og lod mig drage ind i
dette univers.
Det blev til fire besøg fyldt med en lang række
indtryk. Det til blev møder med æstetik, stærk
disciplin, en udsædvanlig evne til at fokusere,
kreativitet på et niveau jeg sjældent har oplevet,
livsglæde og humør, passion for dans, passion for
skuespil, passion for musik, en usædvanlig indlevelsesevne og ikke mindst dans når det er aller

smukkest. Indtrykkende stod kø!
Jeg forsøgte at samle disse indtryk i en serie
billeder. Det er ikke tekniske perfektioner, men
udtrykker forhåbentlig lidt af de mange og stærke
indtryk jeg har fået under mine fire besøg. Det er
svært at beskrive mit møde med teatret og dansen
som andet end en sær kombination af kærlighed
ved første blik og dyb respekt.

Det blev til en lang række fantastiske
indtryk og førte til en fascination af
dette miljø, som er fyldt med professionalisme, kreativitet og livsglæde.

Malerens, teatret, dansen og fotografen
Åben Dans er et danseteater og en af aktørerne på
Musicon i Roskilde. En anden aktør på området er
Kunstnerværkstedet Musicon. Som en del af dette
var jeg inviteret til forpremiere på danseteatrets forestilling Butterflies. I løbet af forestillingen gik jeg fra
at være tilskuer til at være en del af et gådefuldt univers, hvor tid og sted forsvandt. Jeg ville male dansen
og hvordan kunne jeg holde erindringen fast?
Få dage senere skulle en gruppe fotografer udstille
i Kunstnerværkstedet Musicon - og så skete det!
Søren Langkilde Madsen udstillede en række fotografier fra forestillingen Butterflies. Mødet med de
udtryksfulde fotos satte igen den magiske følelse fra
teaterrummet i gang. Søren og jeg kunne dele vores
erindring om den bevægende dans.
Endelig kunne jeg begynde at male dansen.
Det første billede blev erhvervet af en kvinde som en
dag kom på besøg i vores værksted. Kvinden havde
fået en stærk erindring om, hvordan hun havde ønsket at blive danser. Hver dag, når hun vendte hjem
fra skole, havde hun taget en hvid kjole på og danset
i deres mørke stue. Hun var aldrig blevet danser,
men måtte have billedet. Hun følte, at det var hende
der dansede.
Først malede jeg dansen på en mørk baggrund, siden
på en drømmende blålig og endelig på det rå lærred.
Nu kunne vi, fotografen Søren Langkilde Madsen
og jeg, maleren Bonnie Spliid begynde at dele vores
oplevelse med andre via vore fotografier og malerier
af forestillingen Butterflies.

Kvinden havde fået en stærk erindring om, hvordan hun havde
ønsket at blive danser

Udstillingen
Afhængig af forholdene kan udstillinger stykkes sammen
af en række elementer.
Malerier og fotografier
Vi har et stort billedmateriale og der arbejdes løbende på
både malerier og fotografier. Det betyder at der er mulighed for forskellige udvalg.
Fotografierne kan leveres i forskellige størrelser og udførelser. Dette kan tilpasses til lokalet og malerierne.
Plakat og bannere
Sammen med selve udstillingen kan leveres plakater og
bannere. Form og indhold aftales for den konkrete udstilling.
Lyd og billede
Vi kan levere forskellige shows hvor billeder og musik
kombineres. Dette stiller praktiske krav om mulighed for
at placere computer, projektor og højtalere. Alternativt
kan disse faciliteter findes i udstillingslokalet. Ud over det
kræver det en hvid væg, alternativt et lærred. For at sikre
optimal visning må væggen (eller lærredet) må ikke være
stærkt belyst.
Film
Der kan vises film der er optaget fra Butterflies forestillingen. Der findes en kort og en lang udgave. De praktiske
krav er her de samme som for Lyd og billede.
Dans
Der kan eventuelt organiseres en eller flere dansesceancer.
Dette kræver gulvplads til selve dansen samt et lokale hvor
danserne kan klæde om samt forberede og afslutte. Ud
over det skal der være plads til en computer samt højtalere.
Afhængigt af lokalet skal der også være plads til at sætte lys
på scenen (gulvet).

