
 
 
 

 
 
 
 

TRIOLOGI FOR LÆRINGSROM 
DEL 1 - MOVING A MEMORY – et pusterom.  

 



Triologi for læringsrom 
 
Med Trilogi for læringsrom møter Convoi Exceptionnel publikum i øyehøyde og skaper nye erfaringer 
og atmosfæriske opplevelser på kunstens bortebane og hverdagens hjemmebane. Vi undersøker 
skoler og læringsrom, institusjoner som griper dypt inn i kroppene og sinnene våre. 
Utdannelsesinstitusjonene er en fellesnevner og symbol på den nordiske modell for velferdsstaten og 
de offentlige rammene vi er formet i. Convoi Exceptionnel utforsker derfor en nordiske læringsrom, 
en gymsal, en svømmehall og et klasserom med sterke konseptuelle, estetiske og sceniske virkemidler 
 
Trilogien som helhet produseres i samarbeide med nordiske partnere Passage Festival i Helsingør og 
Bora Bora i Aarhus. Vi planlegger Norsk premiere på Bodø Biennale. Vi er i dialog med Zodiak i 
Helsinki og CPH Stage som visningspartnere. «Moving a Memory» vil bli produsert i samarbeide med 
New Vision Art Festival i Hong Kong, hvor et undervisningsforløp for studenter ved Hongkong 
Academy of Performing Arts inngår.    
 
Trilogien tar for seg fenomener som minner, ansvar, dannelse og forståelse av hva et "vi" er, basert på 
rommenes tradisjon, funksjon og arkitektur. For gymsalen lages en akustisk koreografisk forestilling og 
en utstilling hvor kropp, dans og samtidskunst forenes i et gjenkjennelig bruksrom. «Moving a 
Memory», tematiserer dermed kroppens minner. I svømmehallen dannes et sosialrealistisk motiv 
dyppet i klor, en korkomposisjon for 12 sangere og en dirigent, iscenesatt i selve bassenget med tittel 
«CRAWL CRAWL CRAWL». For klasserommet utfoldes et tekstbasert binauralt lydverk, «Det er en 
dag i morgen», som publikum opplever sittende ved hver sin pult iført hodetelefoner. 
 
Convoi Exceptionnel undersøker hvilke historier, fenomener og opplevelser som allerede ligger latent 
i disse rom. Dette er rom med resonans. For et voksent publikum representerer disse rommene 
fortiden, hvor erfaringer er blitt omgjort til minner. For en skoleelev og et ungt publikum er det en del 
av deres realitet og hverdag, her og nå. 
 
Det første verk skapes i samarbeide mellom kunstnere fra Hongkong og Norden. Trilogien som 
helhet produseres i samarbeide med nordiske partnere Passage Festival i Helsingør og Bora Bora i 
Aarhus. Vi planlegger Norsk premiere på Bodø Biennale. Vi er i dialog med Zodiak i Helsinki og CPH 
Stage som visningspartnere. «Moving a Memory» vil bli produsert i samarbeide med New Vision Art 
Festival i Hong Kong, hvor et undervisningsforløp for studenter ved Hongkong Academy of 
Performing Arts inngår.    
 

Moving a Memory – et pusterom  
 
Som publikum i Moving a Memory begynner du med å ta av deg skoene. Du går inn i en 
gymnastikksal. Det er ingen kunstig belysning. Bare dagslys. I rommet sees tre kropper omgitt av 
gjenstander fra gymnastikksalen, omgjort til skulpturelle artefakter. Danserne står med ryggen til 
publikum og beveger seg minimalt. En musiker er også til stede. Situasjonen er gjenkjennelig og 
fremmed på samme tid. Du setter deg på gulvet sammen med resten av publikum. Det blir stille. 
Sakte fylles rommet med røyk. Luften og dagslysets fysikalitet blir gjort synlig. Det høres svake toner 
fra musikerens instrumenter. I dette utfoldes en koreografi for luft og kropper. For minner og nåtid. 
 
 



Konsept 
 
Hvordan aktiveres, transformeres og stimuleres kroppen din, pusten, persepsjonen og fantasien i et 
rom som dette? Hva er erfaringene dine av dette stedet? I mange lokalsamfunn, være seg små bydeler 
eller mindre samfunn uten for de urbane strøk, fungerer gymnastikksalen også som et forsamlingshus, 
valglokale eller ramme for andre typer arrangementer så som musikskoleavslutning, frivillige aktiviteter 
eller gjesteforedrag av almen interesse. Vi ønsker å utfordre autoriteten til gymnastikksalen ved å fylle 
den med et antiautoritært kroppsspråk. Vi lar kunsten og det koreografiske undersøke gymsalen, ut 
ifra den premiss om at det handler og deg og meg, og våres felles vilkår og individuelle erfaringer. Vi 
gir publikum en mulighet til å reforhandle sin kontrakt og opplevelse av denne kontekst.    
   
Verket er en undersøkelse av hva det vil si å huske et rom. Den nordiske gymnastikksalen er et 
symbol på den sunne kroppen, som igjennom velferdsstaten disiplineres og trenes til en god 
samfunnsborger. En arkitektonisk materialisering av folkehelsen. Kjennetegnene til et slikt rom er 
tregulv, ribbevegger og strukturer malt på gulvet. Et lokalt rom blir satt under et globalt blikk. I 
Hongkong har gymundervisningen en helt annen arkitektonisk, sosial og pedagogisk funksjon. En 
undersøkelse av disse kontrastene er en viktig inspirasjonskilde for utviklingen av det koreografiske 
materiale.   
 
Kunstnerisk samarbeide, metode og virkemidler.  
 
Linjen i verket er tegnet av iscenesetter, koreograf og scenograf Jon R. Skulberg i samarbeid med 
koreograf og danser Wayson Poon, billedkunstner og kunsthåndverker Maiken Bent, og komponist og 
musiker Paul Yip, danserene Kingsan Lo og Linda Blomqvist.  
 
Skulberg og Poon arbeidet i desember 2 dager sammen ved Hovins Skole i Spydeberg, Østfold, 
Norge hvor de la et felles grunnlag for undersøkelsen for verket. Verket kommer til å bli produsert 
sommeren 2020 ved samme skole.  
 
«Etter å ha blitt kjent med Wayson Poons metode og koreografiske arbeide, og besøkt Hongkong 
hvor jeg møtte danser Kingsan Lo og etter flere møter og konserter med Paul Yip, var jeg ikke i tvil 
om at dette var de riktige samarbeidspartneren for å skape verket for gymsalen. De arbeider alle med 
et sensitivt nærvær som korresponderer med den atmosfære jeg vil fremkalle i dette rommet.»  
Jon R. Skulberg 
 
«My recent works have been guided by Qi and Taoist philosophy. Among them, "the reality is empty, 
emptiness is real" and "impermanence" is part of my work to explore and research. After the 
exchange with Jon, I can see a lot in his works that resonate with my knowledge. I constantly listen to 
the occurrence of "change". Therefore, dancers need a high degree of concentration. Under a certain 
sense of ritual, the dancers invite the audience to meditate together. I believe this is necessary for 
people who are living in today's impetuous world.»   
Wayson Poon  
 
  
Inn i denne konstellasjon inviteres kunstner og kunsthåndverker Maiken Bent for en undersøkelse av 
hvordan autonome kunstverk/artefakt kan få en scenografisk funksjon. Hennes skulpturer og 
installasjoner er preget av en iscenesettelse av sterke farger, grundig håndverk og et rått møte mellom 
kjettinger, tau og myke materialer. Verkene hennes ligger et sted mellom Gucci og Maxbo, og skaper 



en interessant lek med hierarkier. Lengsler og minner krysser hverandre gjennom transformasjoner av 
mer eller mindre gjenkjennelige objekter. Med å arbeide med enkeltstående verker konstrueres en 
annen måte å visuelt utfordre et rom på, hvor «scenografi» ofte skapes til å understøtte et scenisk 
narrativ. Hennes verker oppleves oftest som eneste aktør i et galleri. Her utfordrer vi verkene til å 
opptre likestilt med koreograferte kropper og et bruksrom – langt fra den hvite kubes konvensjoner 
og estetikk.  
 
For Jon R. Skulberg var gymnastikksalen et rom som var vanskelig å puste i, grunnet astma. Nå 
kommer han tilbake med et lite orkester med røykmaskiner for å tolke rommet på nytt. Skulberg har 
tidligere jobbet med forholdet mellom dagslys og røyk. Dette arbeidet blir for ham en videre 
undersøkelse av røyken og lysets vesen. Å konfrontere dagslys med røyk skaper særlige rom og 
atmosfærer. Hvis det er overskyet ute, eller hvis det direkte sollyset trenger gjennom vinduene, 
oppstår forskjellige visuelle rytmer i rommet. Dette gjør lyset stedspesifikt. Røykens iboende fysikalitet 
blir synliggjort og det blir etablerert en immateriell og musikalsk scenografi.  
 
Skulberg ser på hvert prosjekt som en læringssituasjon: teknisk, estetisk, etisk og filosofisk. På denne 
måten brukes scenekunsten som en plattform for å undersøke verden. På dette grunnlaget fremkalles  
eksistensielle verk om de grunnleggende forholdene i livet 
 
Komponist Paul Yips musikk fremføres live på japanske og tibetanske syngeskåler, en shuti-boks, shafir-
klokkespill og stemmegafler. Dette gir stabile frekvenser og vibrasjoner, som målbevisst arbeider mot 
en fysisk resonans i publikums kropper. Dette skaper en sansende stimulans som verken er visuell eller 
audiovisuell, men somatisk.   
 
Danserne tilfører verket en hudløshet, energi og varme hvor de via deres presisjon bidrar til å skape 
et menneskelig og estetisk nærvær som kontrasterer de kjente kroppslige konvensjoner gymsalen 
bærer på.  
 
Verkets karakter gir også en mulighet for at ny scenekunst kan med naturlighet bli vist på arenaer tett 
på folks liv, geografisk og erfaringsmessig. Arbeidet kan tilpasses og utvikles slik at det kan vises i 
tilsvarende rom utenfor Norden og dermed etablere en kulturell samtale mellom publikum, kunstnere 
og kontekster.  
 
Samarbeidets premisser  
  
I tillegg til det kunstneriske og kollegiale samarbeidet mellom nordiske og Hongkong baserte 
kunstnere, har vårt syn på sammenheng og sammenhold influert vår tenkning omkring produksjonens 
struktur og vilkår. Kjernen i dette verk er en gunstig kunstnerisk dialog. Dog kan vi ikke se oss fri fra å 
være berørt av den sosialpolitiske virkelighet i Hongkong. Det betyr at vi tillegger det å samarbeide 
med frie Hong Kong baserte kunstnere og en lokal produsent stor betydning. Valg av partnere er en 
manifestasjon av vårt ønske om frie rom, om at vi gi plass til individuelle uttrykk.  
  
Vi har stor respekt for de muligheter og utfordringer en ko-produksjon skaper. Derfor blir 
produksjonen og arbeidet mellom en Nordisk/Hongkong kontekst en oppgradering av erfaring og 
know how, som ikke kun vil tjene dette enkelte verk - med den langsiktige visjon for Convoi 
Exceptionnel i en global kontekst. 
  
 



Møte med et nytt publikum  
 
Vårt publikum, voksne og unge får med dette verk adgang til et scenekunstuttrykk som er et 
refleksjonsrom og en undersøkelse av denne verden likestilt med matematikk og språk. For å gi plass 
til estetiske refleksjoner starter vi vår samtale og dialog med publikum under produksjonen av verket 
bl.a. via våre SoMe plattformer, og når vi kommer til deres by bygger vi samtalen opp ved hjelp av 
enkelt og presist introduksjonsmateriale som klargjør den individuelle opplevelse i et kollektivt rom. 
Kort sagt, vil vi oppfordre vårt publikum til å se, føle, oppleve og fortolke ut ifra sig selv og dele disse 
erfaringer. 
  
Vi ber publikum om å betrakte, men også å være i verket å sanse, lytte og erfare de tydelige grafiske 
linjene fulle av regler i gymsalen eller kroppens muskulatur, kan utfordres som et grenseland hvor en 
mere poetisk diskurs kan oppstå. Vi vil som kompani fremelske en kultur, som gjør det mulig for folk å 
samtale om det de opplever i iscenesettelsen. En samtale som kan åpne opp for, at man diskuterer 
scenekunst og kunst, på samme måte som man for eksempel diskuterer film – uten å være redd for å 
virke uvitende. Som kompani målsetter vi oss for første gang til en målgruppe fra 13 år +. Så i dette 
ligger det en stor utvikling og muligheter i møte med nye mottakere av vårt arbeide. 
  
 
Formidling / promotering - markedsføring  
 
Moving a Memory blir lansert som er site specific verk, og ønsker å gå i dialog med læringsrom.  
Sammen med publikum vil vi samle inn nye og gamle bilder av gymnastikksaler. Vi vil både lage et 
fysisk arkiv og et elektronisk arkiv på Instagram. Oppfordring til å dele blir kommunisert ut via 
spillestedene, og alle som kjøper billetter får sendt link til Instagram og instruksjoner sammen med 
billetten. Med billedkampanjen ønsker vi at publikum skal bidra aktiv til verket, og å starte med å 
aktivere gamle minner eller nye refleksjoner allerede før man møter verket Moving a Memory. 
Når vi spiller i de forskjellige byer og land, ønsker vi å være lokalt tilstede. Vi vil invitere lokal presse til 
samarbeid, og hvor vi får anerkjente eller markante personer fra lokalmiljøet til å dele sine historier og 
minner fra gymnastikksalen.  
 
Turnémuligheter  
 
Prosjektet har en fantastisk tilgjengelighet og er særdeles turnévennlig. Overalt finnes det 
gymnastikksaler. Vi søker et formidlings samarbeide med Dansenett Norge, som vi tidligere har vært 
en del av. Vi vil arbeide aktivt for å få verket inn i Den Kulturelle Skolesekken, hvor vi kan dekke både 
det scenekunstneriske, visuelle og musikk faglige områder.  
 
Convoi Exceptionnels kreative producent Lene Bang, promoverer prosjektet i nordiske og 
internasjonale nettverk, samt å gjøre nedslag som har fokus på de arenaer hvor dans og kunsthåndverk 
skaper et spenningsfelt. Kompagniet fortsetter med å utdype sitt nettverke i Japan og vil derfor delta 
på TPAM 2020. I Europe blir Aerowaves partnere adresserte og kompaniet vil delta på Tanzmesse 
NRW hvor interessenter også deltager.  
 
Vi ser for oss at dette prosjektet får et langt liv både i Norden og internasjonalt.  
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Publikum: Sitter på gulvet i gymnastikksalen.  
 
Forestillinger: Verket kan fremføres to ganger per dag. 
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