
Anmeldelse, LOVEU2ND af Michael Svennevig på bloggen ØRKENDRØMME: 

 

LOVEU2ND af Gunilla Lind Danseteater i Dansekapellet 

Vi er inviteret til galla-modeshow, koreograferet af Gunilla Lind. Siddepladserne, på hver side af 
den store og lange catwalk i midten, afsluttes med en trappe, der samtidig fungerer som 
siddeplads, sådan så der er publikum på tre sider. I modsatte side sluttes catwalken med 
forhæng, hvor modellerne toner frem.  
Musikken er fra begyndelsen monumental og massiv. Den presser os op mod catwalken og 
spænder vores forventninger. De fire mannequiner bevæger sig parvist langsomt fra hver sin side 
af catwalken frem mod hinanden. De er ens klædte og bevæger sig i glidende, nærmest 
drømmende, langsomme bevægelser. Spændingen øges som de nærmer sig hinanden, snart vil 
de mødes, men kun for ubemærket at passere hinanden. Men senere glider de parvist sammen til 
væsener med to hoveder, fire arme og fire ben. 


De imponerende dragter af Kirsten Victoria Lind fremhæver det fremmede og umenneskelige. Det 
er robotter, der langsomt vækkes til live. Øverst på trappen for enden af catwalken ifører de 
hinanden nye beklædningsdele. Det sker nærmest ceremonielt.


Vi er tilskuere til et militært, totalitært, fascistoidt modeshow. Mannequinernes store plateaustøvler 
kunne lige så godt have været militærstøvler. Det hele afvikles som en parade af replikkanter fra 
”Bladerunner”-filmene, for de er lækre. De kropsklæbende plastikbenklæder sidder som støbt på 
de medvirkende. Kvindekroppene er flotte og spændstige, men samtidig bevæger de sig som 
forprogrammerede udtryksløse, døde maskiner.  

Æstetikken er i top. Det er lækkert at se på, men fuldstændig tomt. De er flået for indhold. Tomme 
skaller. Det er forbandet smukt – og meget skræmmende.  

Men modeshowet opløser sig. For øjnene af os transformeres det til noget, der kulminerer i et 
kæmpe lys- og lydorgie, hvor modellerne bades og indsvøbes i et hav af guldkonfetti, der 
ejakulerer ud over dem som i  en orgastisk ekstase, hvor alt bliver til guld på catwalken. Det bliver 
til dansen om guldkalven eller til civilisationens endeligt. Det bliver til en verden, der æder sig selv. 
Det bliver til ”Dødens Triumf”, hvor verden går til og går under. Det bliver til et orgastisk møde med 
døden. Alting hidses op og eksponeres. Som om verden er ved at føde sig selv, men før det sker, 
må den gå under. Det bliver til et stort civilisationsspil. Intellektuelt er der ikke meget at hente. 

https://msvennevig.blogspot.com/2019/11/anmeldelser-frste-parket-loveu2nd-og.html?fbclid=IwAR2h-Py_fVo6Q8XBnu0XGX3bDQip-fAsmGtyGghQrzPUB4LTs8ZsHNq4Fjw


Men det er billedskabende, om noget er. 

Koreografi, kostumer, lyd og lys fungerer upåklageligt. Det er en stor smurt maskine, der får 
danserne til at funkle, selv om det udgør en meget skræmmende fremtidsvision. Det er en  
dødsparade. Et dødeligt og superlækkert modeshow, der eksploderer og efterlader tilskuererne 
klæbet ind i guldkonfetti og med smadrede sanser. Det er rasende flot – og ganske forfærdeligt.   
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