
rigor MORTis
Hur gör jag ett verk om döden?

Vad gör det relevant?
Är det inte redan gjort?

Vad kan jag tillföra?

‘rigor MORTis’ är ett koreografiskt och multimedialt 
verk av och med Benedikte Esperi utformat 

i samarbete med 3:e Våningen.

Med rigor MORTis vill jag formulera något högst personligt 
kring döden som utgångspunkt. Döden är en naturlig del av livet 
men ritualerna runt den rationaliseras mer och mer bort. Vad gör 
det med oss? Vad gör det med mig? Var tar sorg vägen om den inte 
får ta plats? – Benedikte 

Premiär 8 november 2019
Speldatum 8,9,14,15,16 november 2019
Längd ca 50 min
Installation 6-17 november 2019
Produktionen är en del av GIBCA Extended

Sockerbruket 9, Göteborg  |  3vaningen.se  |  tel: 031-121771

3:e Våningen är en konstnärsdriven arena för nutida dans, konst och musik. Här finns 
scen, utställningshall, dansstudio, dansbibliotek, butik och två danskompanier. 600 kvm 
i Carnegies gamla sockerbruk vid Göteborgs hamninlopp. Kom hit och ta del av en 
mångsidig repertoar av dansföreställningar, performance, utställningar, installationer, 
konserter. Oavsett om vi visar storslagna internationella gästspel, lokala favoriter från 
Västsverige eller helt oprövade experiment lovar vi att du välkomnas in i en personlig 
atmosfär, där konstupplevelsen alltid finns exklusivt nära publiken. 

Benedikte Esperi är koreograf, konstnär, performance-artist, filmskapare, akademiker, 
producent och curator med bas på Ringön i Göteborg. Hon har de tre senaste åren 
satt upp flertalet sceniska verk, haft en rad utställningar och turnerat internationellt i 
bland annat New York, Paris, Vilnius, London, Lahtis, Bergen, Reykjavik, Belfast och 
Amsterdam. Hon var med och arrangerade ’The Tiny Festival’ och har precis avslutat en 
turné i Västra Götaland med performance-projektet ‘In-Tent-Interventions’ som del av 
Göteborgs Internationella Konstbiennal 2019. www.benedikteesperi.com
 

GIBCA Extended - ett nätverk av femtiosju konsthallar, museer, konstnärskollektiv, 
curatoriska plattformar och konstnärer som gemensamt bjuder in till mängder av 
olika konsthändelser inspirerade av temat för Göteborg International Biennal for 
Contemporary Art – sammanflätning. En labyrint av uttrycksformer som garanterat ger 
nya perspektiv! Konstscenen i Västra Götaland presenterar utställningar, performance, 
workshops, samtal, vandringar och mycket mer – och är en del av en av Sveriges största 
samtidskonsthändelser. www.gibca.se

~



-PROGRAM NOVEMBER 2019-

PROLOG OM SORG
(psykologi-forsk. Ad Vingerhoets, Air J.S Bach, mässa Aegina, fåglar Orust)

BÖRJAN PÅ SLUTET
(tystnad)

NAVIGERA
(klockradio live)

KROPPEN
(Female Techno - Kiwi Remix, New Folder)

INTET
(tystnad)

MINNET
(The Well-Tempered Clavier J.S Bach)

UPPLÖSNINGEN
(VOAT Manhattan´s Reborn Mix, Manhattan)

TOMHETEN
(tystnad)

SLUTET PÅ SLUTET
(Blott en dag, Ecke)

EPILOG OM SORG
(psykologi-forsk. Ad Vingerhoets, Air J.S Bach, mässa Aegina, fåglar Orust)

Verket tar ett grepp om existentiella frågor i sökandet efter det som definierar 
liv i relation till död. Ett iscensatt nu gestaltas ett navigerande mellan komplexa 
passager av det levda, upplevda och föreställda. Med fragment av fiktiva och faktiska 
minnen, vardagliga handlingar, objekt, rum och ljud flätas längtan, drömmar och 
den faktiska stunden samman. Koreografierna byggs i nuet med olika tekniker inom 
dansimprovisation. Ljussättningen är, utöver sitt konstnärliga syfte, det som leder 
betraktaren genom en ickelinjär dramaturgi.

Att arbeta med scenisk improvisation möjliggör ett intuitivt arbetssätt där 
kommunikation bortom det verbala ges företräde. Det ställer krav på den lilla 

ensemblen att vara lyhörda på ett annat plan. Att getts tid och rum för detta är en 
ynnest. Verkets dansdramaturg Thomas Schaupp har varit avgörande och ovärderlig 
för utformningen av solot.
 
Liksom i Benediktes tidigare verk används detaljer från biografiska arkiv, filosofiska 
resonemang och kulturella kontexter. Scenografin utgör en installation, öppen 
dagtid för besökare, under spelperioden (se separat info).

‘Artists are like philosophers. What little health they possess is often too fragile, not because 
of their illness or neuroses but because they have seen something in life that is too much for 
anyone, too much for themselves, and that has put on them the quiet mark of death. But 
this something is also the source or breath that supports them through the illnesses of the 
lived ’ – Deleuze and Guattari 1994:172-173

ENSEMBLE

Benedikte Esperi (SE/GR) - konstnärlig ledare, koreografi, video, ljudmix och 
framförande (dans)

Thomas Schaupp (DE) - dansdramaturg

Finn Pettersson (SE) - ljud & ljustekniska lösningar samt tekniker vid 
föreställningar

Dansare i videoverk samt under verkets process - Benedikte Esperi, Karolin Kent, 
Anna Emilsson & Fanny Kivimäki

Produktion - 3:e Våningen 

ÖVRIGT TEAM

Pressfoto - AnnaCarin Isaksson (SE)

Peer group / feedback resurs  - Andrew Morrish, Elisabeth Belgrano, Cia Runesson, 
Katinka Randin, Gun Lund, Olof Persson, Anna Emilsson, Bengt Franzén, Ami 
Skånberg Dahlstedt

Syntolk - Eli Tistelö

Förutom resurserna på 3:e Våningen har verket tagits fram vid residens på Wu Art Space 
Sjönevad, Regionteater Väst Borås samt i den egna ateljén på Ringön.
Runt mig f inns en mängd personer som med sin närvaro och sina tankar gjort detta möjligt. 
Familj, vänner och kollegor TACK! Ett särskilt tack till Stefan Sundström.


