
Varför är detta din sista dans? Vad skulle den sista dansen du någonsin skulle framföra vara? De 
frågorna ställde koreograf Rachel Tess sig själv och Dansk Danseteaters dansare och så föddes före-
ställningen Last Dances som har premiär 3–4 juli på Wanås Konst. Publiken är fri att komma och gå 
eller ta sig an maraton-formatet på fyra timmar.

– Frågan jag ställde till dansarna: ”Vad skulle din sista dans vara?” är mycket personlig. Vi skapade ett 
tryggt utrymme för dansarna att utforska och hittade en form där deras tolkningar av de uppgifterna jag 
föreslog rymde deras individualitet och kritik, berättar koreografen Rachel Tess.

Sakta ner, lyssna och känna in var en viktig del av processen och även varje dansares ”sista sång” 
spelades in. Sångerna utgör en del av ett rörligt ljudlandskap och spelas från handgjorda förstärkare. 
Tess eftersträvar ett gemensamt rum för publik och dansare och skapar i föreställningen ett intimt 
porträtt av varje dansare som möts i gemensam koreografi.
 
Detaljrika kostymer av konstnären Peter Linde Busk omfattar både handmålade skor och fransar som 
delvis döljer dansarnas synfält. Med Last Dances fortsätter Tess arbete utanför det traditionella 
scenrummet och hennes intresse för olika möten med publik. Det blir ett överväldigande virrvarr av 
rörelse och rytm när dansarna förvandlar rummet med sina personliga historier. 
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Pontus Lidberg, konstnärlig ledare Dansk Danseteater beskriver satsningen med Last Dances:
– Nutida dans är ett samlingsbegrepp, det kan vara allt från fysisk teater till rörelsebaserad scenkonst och 
installationer som närmar sig den visuella konsten. Dansk Danseteater omfamnar bredden och vill med 
detta verk möta en publik som kanske annars inte skulle hitta till oss, eller vi till dem.

Last Dances är en del av ”Generator-Choreographic fellowship” Dansk Danseteaters mångåriga satsning på 
nästa generations framstående koreografer som erbjuds möjligheten att arbeta med kompaniets 
dansare och utveckla en koreografisk idé. 
 
– Att arbeta med ett danskompani där dansarna är bekanta med varandra och arbetar på en tekniskt och 
konstnärligt hög nivå är en lyx. Min bakgrund är som kompanidansare och att gå tillbaka till det samman-
hanget är intressant för mig. Jag är benägen att fråga, vad innebär det att vara i ett kompani idag? säger Tess.

Rachel Tess (f. 1980, Portland, USA, bor och verkar i Skåne), dansare och koreograf har varit medlem i  
Les Grands Ballets Canadiens de Montreal, Göteborg Operans danskompani, samt varit del av den  
fasta ensemblen i Cullbergbaletten. Last Dances är en del av ”Generator-Choreographic fellowship” Dansk 
Danseteaters mångåriga satsning på nästa generations framstående koreografer som erbjuds möjligheten 
att arbeta med kompaniets dansare och utveckla en koreografisk idé. Tess verk Any Number of Sunsets 
hade premiär på Skillinge Teater 2018 och fortsatte att turnera till Dansens Hus, MDT, Atalante och Dan-
stationen 2019. Samma år mottog hon Birgit Cullberg-stipendiet. Hon är verksamhetsledare för Milvus Artistic 
Research Center, MARC, Skåne, ett interdisciplinärt residency-program.

Peter Linde Busk (f. Köpenhamn, 1973 där han bor och verkar) är utbildad på Slade School of Fine Art, 
London; Hunter College of Art, New York och The Royal Academy of Arts, London. 2008 studerade han 
på konstakademin i Düsseldorf för konstnären Peter Doig. Han har ställt ut omfattande internationellt och i 
Sverige haft en separatutställning på Borås konstmuseum, 2017. Linde Busk är representerad bland annat 
i samlingarna Rubell Family Collection, Miami; Saatchi Collection, London; Holstebro Kunstmuseum samt 
ARKEN Museum for Moderne Kunst, Ishøj. 2020 år tilldelades han Ny Carlsbergfondets Kunstnerlegat.

LAST DANCES
Koreografi: Rachel Tess  
När: 3–4 juli kl 12.30-16.30 
Var: Wanås Konst, Magasinet. 
Dansare: Merete Hersvik, Jessica Lyall, Lucas Threefoot, Bradley Waller, Dansk Danseteater
Kostym: Peter Linde Busk & Maria Ipsen
Ljud: Uli Ruchlinski och dansare
Av och med Dansk Danseteater
Med stöd från Augustinusfonden, Bikubenfonden, Knud Højgaards Fond, Aage og Johanne  
Louis-Hansens Fond

Praktisk information
Begränsat antal platser, boka på info@wanaskonst.se senast 2 juli
Du får ett bekräftelsemail som visar att du fått plats.
Drop-in i mån av plats (max 30 personer i rummet). 
Föreställningen ingår i entrébiljetten till utställningen, pris 150 kr, (reducerat pris 130 kr),  
konstklubbmedlemmar och under 18 år fri entré.

Last Dances är en del av Live Art – Wanås Konst långsiktiga satsning på samtida dans och koreografi. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Katja Tauberman, marknad och press
press@wanaskonst.se. Tel 070-457 58 67



AKTUELLA UTSTÄLLNINGAR

Rana Begum, Infinite Geometry
Utställningsperiod: 8 maj–19 december, *konsthallen tom 29 augusti

Martin Jacobson, Queen of F*cking Everything
Utställningsperiod: 8 maj–7 november

In Habit, ett konstpedagogiskt projekt med konstnärerna Isabel (f. 1965, Filippinerna) & Alfredo Aquilizan 
(f.1962, Filippinerna) 
Utställningsperiod: 1 april–29 aug

OM WANÅS KONST

Wanås Konst – Center för Konst och Lärande, producerar platsspecifik internationell samtidskonst ut-
omhus i landskapet runt Wanås i Skåne. Förutom den permanenta samlingen, visas omfattande tillfälliga 
utställningar utom- och inomhus, med tillhörande program med visningar, konstnärssamtal och workshops 
för en bred publik.

Wanås är en plats i världen där konst, natur och historia möts. På Wanås verkar Wanås Konst, Wanås 
Restaurant Hotel och Wanås Gods AB och det finns även ett medeltida slott. Wanås ligger i Östra Göinge 
kommun i nordöstra Skåne 1,5 tim från Malmö/Köpenhamn. Wanås Konst drivs av den fristående ideella 
Stiftelsen Wanås Utställningar skapad 1994. Marika Wachtmeister grundade verksamheten 1987 och  
ledde den till 2010. Sedan 2011 leds verksamheten av chefsduon Elisabeth Millqvist och Mattias Givell.
Verksamheten finansieras genom statligt, regionalt (Region Skåne) och kommunalt stöd, egenintäkter samt 
privata fonder och sponsring. Wanås Konst är medlem av European Land + Art Network (ELAN).


