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I Gunilla Lind Danseteaters seneste forestilling fordobler de imiterede modeller sig i 

deres eget selvbillede på run-wayen. Vi ser på fremtiden for at se på samtiden.

Af Mette Garfield

De fire modeller tonser af sted to og to, frem og tilbage på catwalken til høj pop musik. Det 

er der ikke så meget nyt i, men modellerne er ikke Kate Moss, Noami Campell eller Slick 

Woods. De er morphede væsner fra fremtiden. De ligner os, men er samtidig totalt 

kunstige at se på, for de fire modeller er helt identiske, som firlinger klædt i samme hvide 

plastic outfit samt sølv boleroer og plateausko. På hovedet bærer de sølvparykker med 

skarpt tegnet pandehår og en lille hat, som kunne minde om teletubbies’erne.

Snart ændrer musikken sig, og modeldanserne fra Gunilla Linds Danseteater i 

Dansekapellet i Nordvest i København i forestillingen LOVEU2ND bevæger sig nu i små 

ryk, glider rundt foran hinanden to og to. De ser på hinanden og åbner mundene, 

orgiastisk erotisk. De nyder at se en anden, der ligner dem selv fuldstændigt. De er 

opslugt af dem selv i den anden., som en Nacissus, der forelskede sig og faldt ind i sit 

eget spejlbillede. Lydbilledet er knækkende, boblende og bevægelserne forføriske – lidt 

ulækkert og lækkert på samme tid. Senere kravler modellerne op på hinanden og bliver til 

to sammensatte væsner med fire arme og fire ben.

https://bastard.blog/kritik/?fbclid=IwAR1wWUwEpGnjOBL1dgpT9DnwnD6umhtFf5e-Vmov5wtl2shhZgA4Dvdy98Y


Gunilla Linds koreografi til de fire dygtige både dansere og fysiske performere er 

fremtidens bevægelser. Men bevægelserne og strømningerne, der er i røre i 

forestillingen LOVEU2ND er her jo allerede i samtiden. Forestillingen ser ud i fremtiden for 

at se på nutiden, ligesom i Sydhavn Teaters FuturX performancemaraton. Og det står skidt 

til, ser det ud. Referencerne i LOVEU2ND til nutidens selviscenesættelser på sociale 

medier og den både forførende og kunstige modeverden med forskruede kropsidealer og -

billeder er klar. Kunst, popkultur og mode går subtilt og interessant hånd i hånd 

i LOVEU2ND i et udtryk, der kunne minde om sangerinden FKA Twigs’. Sidst i 

forestillingen bades scenen i lys så rødt som blod. Performerne vrider sig 

masturbationsagtigt alene iklædt små sorte thongs rundt i sølvkofettien skudt ud på 

catwalken , inden de falder sammen og udånder.

LOVEU2ND er visuelt gennemført, virkelig uhyggeligt og spændende koreografisk og 

fysisk teater om samtiden i fremtiden.
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