
 

 

 

 

 

 

 

I Føling 

Dokumentations- og erfaringsrapport 
Af Marie Mors 

 

Rapporten er primært baseret på interviews med de kunstneriske ledere af Corpus, 

Esther Lee Wilkinson og Tim Matiakis. Marie Mors er tilknyttet Corpus som konsu-

lent og analytiker. Rapporten er en del af et større dokumentationsprojekt, som 

har til formål at sikre de erfaringer, der opnås gennem Corpus´ eksperimenterende 

arbejde. Projektet er støttet af Bikubenfonden. 

 

FORESTILLINGEN 

I Føling er en krigsballet, der sætter kongelige balletdansere og krigsveteraner 

på scenen sammen i en undersøgelse af krigen og dens konsekvenser. 

Forestillingen havde premiere d. 22/5 2014 på Store Scene i Skuespilhuset og 

vandt i 2015 en Reumert for Årets danseforestilling. 

Idé og iscenesættelse: Christian Lollike 

Koncept: Christian Lollike, Esther Lee Wilkinson og Tim Matiakis 

Koreografi: Esther Lee Wilkinson og Tim Matiakis 

Scenografi: Thomas Holm Radil 

Kostumer: Gaia Brandt Rasmussen 

Lysdesign: Anders Poll 

Dramaturg: Solveig Gade 

Hovedtekstforfatter: Peter-Clement Woetmann 

Øvrige tekster: Henrik Møller Morgen, Jesper Nøddelund, Martin Aaholm 

Medvirkende: Dansere fra Den Kongelige Ballet samt soldaterne Henrik Møller Mor-

gen, Jesper Nøddelund og Martin Aaholm 

 

UDGANGSPUNKT FOR DEN KUNSTNERISKE PROCES 

De kunstneriske ledere af Corpus, Esther Lee Wilkinson og Tim Matiakis, havde 

fattet interesse for at samarbejde med teaterinstruktøren Christian Lollike, 

bl.a. pga. den kontroversielle forestilling Manifest 2083, som i 2012 skabte stor 

debat om kunstens rolle og kunstens ret til at behandle aktuelle samfundstraumer. 

Wilkinson og Matiakis var interesserede i at undersøge muligheden for at skabe en 

danseforestilling med samme politiske kant og sprængfare, som flere af Lollikes 

forestillinger har været kendetegnet af. Lollike var imødekommende overfor et 



 

samarbejde og kom i august 2013 med et forslag om at lave en forestilling om 

krig. Corpus-lederne overvejede grundigt idéen og besluttede i oktober 2013, at 

de ville satse på idéen om en krigsballet. Ballettens ledelse var glade for idé-

en, og i december 2013 afholdtes det første indledende produktionsmøde. 

 

RESEARCH SOM KUNSTNERISK METODE 

Processen med at udvikle forestillingen var først og fremmest en researchproces, 

som tog udgangspunkt i en række spørgsmål, bl.a.: 

• Hvordan bliver man en god soldat? 

• Hvorfor har man lyst til at drage til et fremmed land for at kæmpe under 

det danske flag? 

• Hvorfor har Danmark været i krig i 12 år? 

• Hvordan mon krig udvikler sig i fremtiden? 

• Hvad sker der, når man kommer hjem igen? 

Researchen indbefattede en række møder og undersøgelser: 

• Lollike, Wilkinson og Matiakis var til et foredrag på Rigshospitalet med 

specialist i krigskirurgi, Finn Warburg. 

• De mødtes med oberst Lars Møller i en samtale om, hvordan man uddanner per-

soner til ikke at opleve det at slå ihjel som mord. 

• De mødtes med PTSD-ekspert Henrik Krogh, som er særligt specialiseret i 

posttraumatisk stress hos soldater og brandmænd. 

• De læste og så tv-programmer om krigsdeltagelse og konsekvenser. 

I forhold til udvikling af koreografien arbejdede Wilkinson og Matiakis med at 

forholde sig på en ”ikke personlig måde”: ”koreografien opstod ikke fra følelser, 

men fra viden opnået gennem research –det var både frisættende og berigende” for-

tæller de samstemmende. 

I denne researchfase var der dog endnu ikke en klar kunstnerisk vision ift. at 

sætte krig i scene gennem ballet. Denne vision formede sig imidlertid hurtigt, da 

en danser fra Den Kongelige Ballet i en ganske anden sammenhæng faciliterede en 

anatomi-workshop på det Det Kongelige Teater. I workshoppen deltog bl.a. skadede 

krigsveteraner, og da Matiakis, Wilkinson og Lollike mødte dem i teatrets kantine 

skete der noget. ”Der faldt 10-øren”, fortæller Wilkinson – ”vi skulle selvfølge-

lig have de skadede soldater på scenen”. Der blev skabt kontakt til soldaterne og en 

3-dages workshop skulle afprøve soldaternes sceniske kunnen og deres krighistoriers drama-

tiske effekter. Det viste sig dog i praksis svært at forholde sig vurderende til solda-



 

terne og deres historier: ”Ideen var at afprøve dem, men så snart man hører deres 

historier, kan man ikke dømme” fortæller Matiakis. Og i sidste ende blev det så-

dan, at de 3 optrædende soldater fremførte deres respektive historier, præcis som 

de blev fortalt den første gang til workshoppen. 

 

INTENST PRØVEFORLØB 

Selve prøveforløbet var meget intenst med blot to og en halv uge i prøvesal og ti 

dage med sceneprøver. Christian Lollike stod for personinstruktionen, mens Esther 

Lee Wilkinson og Tim Matiakis var hovedansvarlige for koreografien. De tre indgik 

dog i et tæt samarbejde omkring iscenesættelsen som helhed. Prøverne indbefattede 

i øvrigt, at en kommandoinstruktør fra hæren oplærte danserne i militærkommandoer 

samt et møde med en afghansk musiker, som fortalte om sin tro og underviste i de 

muslimske ritualer omkring bøn. Dramaturgen Solveig Gade overværede relativt få 

gennemspilninger og gav skarp feedback i forhold til opstramning af forestillin-

gen som helhed. Tim Matiakis fortæller, at det var svært at skære i materialet. 

Særligt soldaternes monologer, som jo var baseret på virkelige og meget personli-

ge erfaringer. Derfor spillede dramaturgen en nøglerolle i forhold til at sikre 

den sceniske dynamik og virkning. 

 

DANSERNES INVOLVERING 

Deltagelse i I Føling-produktionen var frivilligt for danserne ved Den Kongelige 

Ballet. Der blev arrangeret en introducerende workshop, hvorefter danserne kunne 

melde sig til projektet, hvis de havde lyst.  

På trods af frivilligheden viste processen sig som en udfordring for danserne, 

særligt hvad angik ejerskab og motivation. Den researchbaserede, undersøgende 

tilgang, som kendetegnede processen, adskiller sig meget fra den traditionelle 

måde at skabe balletforestillinger på. Danserne er vant til en arbejdsform, hvor 

de præsenteres for nogle (oftest teknisk udfordrende) trin, som skal læres og 

herefter fremføres, med den individuelle dansers kunstneriske udtryk. I I Føling-

processen var udfordringen en anden. Her handlede det om at engagere sig i under-

søgelsen af krigen og dens konsekvenser, at underlægge sig det større projekt, 

som ikke var at skabe teknisk ekvilibristisk ballet, men at undersøge krigen gen-

nem dansen. Der skete således en forskubbelse af dansernes motivation, som ikke 

blev etableret gennem fysiske kraftpræstationer og individernes kunstneriske out-

put, men i stedet måtte findes i den meningsfuldhed, der lå i at udtrykke solda-

ternes skæbner. Dette skabte forvirring og mangel på koncentration i de større 



 

prøver på gruppescener, hvor det var svært at finde dynamikken mellem individ og 

gruppe, og for nogle dansere blev forestillingens styrke først klar, da de mærke-

de publikums reaktioner til premieren. 

 

UDFORDRING AF INSTITUTIONEN 

Skabelsesprocessen omkring I Føling adskiller sig fra traditionelle balletproces-

ser på flere fronter, herunder opsamlet i punktform: 

• Forestillingen opstår ud fra et ønske om at undersøge en aktuel samfunds-

problematik gennem dansen og starter således ikke ud fra ønsket om at isce-

nesætte eller nyskabe en balletforestilling. Dansen bliver undersøgelsens 

metode og ramme, frem for at være målet i sig selv. 

• Skabelsesprocessen er researchbaseret, og forestillingen formes løbende af 

det materiale, der kommer frem gennem research og afprøvning. Det bliver 

således undersøgelsen, der former den kunstneriske vision i takt med, at 

processen skrider frem. Spørgsmålene omkring den danske krigsdeltagelse er 

processens drivkraft, og svarene findes gennem akademisk research (læsning 

og samtaler med forskere og eksperter), kunstnerisk og kropslig research 

(bl.a. koreografisk arbejde med udgangspunkt i den krigsskadede krop) og 

kulturel research (studier af de fortolkninger af krigen, der ligger i kul-

turelle produkter som fx tv-serier). 

• Forestillingen sætter personer på scenen, som ikke er dansere eller skue-

spillere, men som besidder særlige sceniske og dramatiske kvaliteter i 

kraft af deres personlige fremtræden og erfaringer. 

• Balletdanserne udfordres på andre parametre, end de er vant til (jf. skit-

seringen ovenfseptember 2016or). Arbejdsprocessen kræver et særligt ejer-

skab og engagement, som i udgangspunktet knytter sig til det store projekt 

og ikke til de individuelle danseres præstationer. De individuelle præsta-
tioner udfolder sig først for alvor, når konceptet har fundet sin form gen-

nem den undersøgende tilgang. 

 

PUBLIKUMSRELATIONER 

I Føling blev en stor publikumssucces, hvilket kan skyldes flere faktorer: 

• Forestillingens tema er noget, som de fleste danskere har kendskab til og 

mener noget om. Dermed opstår der en umiddelbar tematisk appel til et bredt 

publikum. 



 

• Den fysiske fascinationskraft, som forestillingen opnår ved at sætte krigs-

veteraner og balletdansere på scenen sammen er meget direkte og kræver ikke 

en tolkning for at virke og påvirke. Her ser vi et menneske, som har mistet 

sine ben. Han danser med ballerinaer, som har perfekte kroppe. Kontrasten 

er knivskarp og skaber en øjeblikkelig påvirkning af publikum. 

• Forestillingen har en stærk og klar relation til virkeligheden, og bærer 

derved en høj grad af autenticitet. Soldaternes historier er hudløse, og 

deres autentiske fremtræden skaber en god mulighed for indlevelse for pub-

likum.  

 

KUNSTNERISKE UDVIKLINGSPOTENTIALER 

Processen omkring I Føling udpeger en række kunstneriske udviklingspotentialer 

for Den Kongelige Ballet, som også kan realiseres i fremtidige eksperimenter. 

 

Kunstneriske udviklingspotentialer for danserne ved Den Kongelige 

Ballet  

• Danserne kan stifte bekendtskab med andre måder at være danser på. De får 

mulighed for at være medskabere på et andet niveau, idet den undersøgende 

tilgang inviterer til indblanding og eksperimenteren i prøvesalen. 

• Danserne får mulighed for at udvikle deres kunstneriske refleksionskompe-

tencer, idet de må tage ejerskab til det overordnede projekt og forholde 

sig til det løbende: Hvad er det vi undersøger? Hvor ligger det interessan-

te? Hvordan kan jeg bidrage til den fælles undersøgelse af det overordnede 

tema? etc. 

Det er vigtigt at tage højde for den særlige type af engagement, som procesformen 

kræver af danserne og lederne af den kunstneriske proces må overveje, hvordan 

dette engagement kan etableres og fastholdes. 

 

Kunstneriske udviklingspotentialer for Den Kongelige Ballet 

• I Føling åbner op for et nyt blik på balletten som kunstform. Når ballet 

anskues som en aktuel og eksperimenterende kunstform bliver Det Kongelige 

Teaters stærke ballettradition et fundament, hvorpå nye udtryk kan bygges. 

• Processen omkring I Føling viser, at balletprocessen kan fungere som en 

åben undersøgelse, der lader den kunstneriske vision opstå undervejs.  



 

• I Føling viser, at balletforestillinger kan være direkte sam-

fundsrelevante og udfylde en særlig rolle i vores samfund ved at fortolke 

og debattere vigtige samfundsemner i en kunstnerisk, kropslig og emotionel 

form. 

 

 

 

 


