Formålet når vi gikk inn i prosjektrommet var å undersøke det å lage et nytt språk hvor bevegelse, rytme,
farger og strek lager en sømløs symbiose. Gjennom å gi og motta, gjennom retning og motstand, gjennom
ydmykhet og insistering oppstår vårt materiale. Dette materiale struktureres, og rekonstrueres og vi skaper
arbeider som fusjonerer våre respektive kunstarter, på nye og uforutsigbare måter. Gjennom flere treffpunkt
både i dansestudio og atelieret har vi utarbeidet metoder for å bevissgjøre sammenhenger mellom maleri
og dans. Det er et sårbart og unikt prosjekt fordi folk inviteres inn i en kunstnerisk arbeidsprosess som
sjelden er åpen for et publikum. Det er selve prosessen og ikke det ferdige materialet som er selve verket.
Vi er opptatt ev det lekene menneske og er hele tiden på jakt etter det som trigger nysgjerrigheten. Både
som danser og maler jobber vi begge fysisk og psykisk med hele kroppen. Kroppslige uttrykk krever et annet
oppmerksomhetsregister. De krever en form for lytting som går hinsides ørene våre. De ber om at kroppene
våre er åpne på måter som er uforutsigbare og usikre og kan forstyrre oss. Sporene av prosjektet vårt vil
være som et ekko i sinnet, som tråder i et spindelvev. Vi stiller mange spørsmål, men gir ingen svar.
I Prosjektrommet jobbet vi med film både som dokumentasjon av hva vi tenkte og gjorde og for å prøve
å utarbeide en slags metode for å vise at Henriette og jeg arbeider med akkurat det samme, men bruker
to forskjellige verktøy. Dette er ikke et prosjekt for å bevise at alle malere og alle dansere jobber med det
samme. Dette er et personlig prosjekt hvor vår identitet og energi er viktig.
Dette var to veldig lærerrike og begivenhetsrike uker hvor vi fant svar på mange ting vi lurte på og vi
oppdaget at det kanskje ikke er symbiosen som er svaret, men at det mer ligner en samtale og en dialog.
Vi ønsker å engasjere publikum til en bevisstgjøring på sammenhenger og en ansvarliggjøring overfor seg
selv. Øke kunnskapen om seg selv som ethelt menneske i verden. Vi ønsker å inspirere til å finne andre
måter å tenke på, være kritisk til sine egne tanker og kritisk tenkende til normer og regler i samfunnet.

Kristin og Henriette

Video links
Click on the links below to see the video

https://vimeo.com/168829575
https://vimeo.com/168838260
https://vimeo.com/142045374

