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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



”Att arbeta platsspecif ikt innebär inte enbart platsen som miljö för mina 
verk. I ’rigor MORTis’ möter kroppen rummet, (års-)tid, utvalda objekt, 
texter, symboler och ritualer i syftet att iscensätta en specif ik tematik. Ett 
högst personligt rhizome med sin egen logik utgör denna scenograf iska 
installation av mer inneslutande slag, så kallad ’immersive performance’. 
Under totalt 24h sker en högläsning (på svenska) av de fem Moseböckerna i 
ett performativt försök att förstå hur dessa böcker fortfarande relaterar till 
en samtid.”

Framtaget med stöd av 3:e Våningen, Göteborg Stad projektstöd, samt ateljéstöd och 
GIBCA Extended 2019. Särskilt tack till Torbjörn, Inez och Katinka!

Föreställningen ’rigor MORTis’ spelas :
8 nov kl 19,   9 nov kl 17,   14 nov kl 19,   15 nov kl 19,   16 nov kl 16

RIGOR MORTIS – AV OCH MED BENEDIKTE ESPERI

Som besökare är du välkommen in under tystnad. Det finns publikplatser 
med filtar som du kan sitta eller ligga på. Du kan gå in på scenen men rör 
eller förändra inget av det som finns här.

22 skärmar visar ett videoverk i 10 minuters loop.
Läsning ur Gamla Testamentet - De fem Moseböckerna kl 12–15.
Miljön är scenografi från pågående dansverk med samma titel som spelas 
kvällstid.

Scenografi och koncept - Benedikte Esperi
Ljus och ljud - Finn Pettersson

Installationen är öppen 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17 november kl 12–15.


