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”Det ligger en lockelse i att föreställa sig
kroppen som en maskin och där inuti någon
som styr kroppsdelarnas rörelser.”
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7MÄNSKLIG
MEKANIK
och besjälade
maskiner 7
Text och bild Åsa Unander-Scharin

Intentionen, känslan och fysiken 
i dansande kroppars rörelse
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”Det är dansarens  unika sätt att vara-i-
rörelsen som väcker mitt  intresse. Den 
unika kroppens röst.” 
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D
ET LIGGER EN LOCKELSE i att före-
ställa sig kroppen som en maskin och
där inuti någon som styr kroppsdelar-
nas rörelser. Som dansare kan jag för-

ändra min bild av kroppen för att röra mig på
olika sätt. När jag föreställer mig att kropps delarna
kopplats till linor som styr rörelsen utifrån, likt
en marionett, kan jag släppa taget om kroppen
och följa med i rörelsen på ett annat sätt än om
jag tänker att jag själv sätter kroppen i rörelse.
Andra gånger kan jag göra mig en bild av att det
inuti varje led finns ett extra hörselsinne där musi-
kens rytmiska impulser kan sätta igång kroppens
rörelseschema – utan min medvetna inverkan.
Som koreograf, dansare och forskare kan jag byta
bild, skifta perspektiv och växla mellan flera för-
hållningssätt till kroppen för att uppmärksamma
och slipa fram olika rörelsekvaliteter. När koreo -
grafin sitter i kroppen och blivit till en  memorerad

automatik kan jag i arbetet med dansare  laborera
med kroppsbilden, rumsbilden och tidsbilden för
att variera intensiteten, förändra intentionen och
ladda rörelsen emotionellt. Det som utmärker en
intressant dansare, förutom den motoriska skick-
ligheten, är förmågan att på ett levande och myck-
et precist sätt relatera till något annat – eller någon
annan. Det är dansarens  unika sätt att vara-i-
rörelsen som väcker mitt  intresse. Den unika krop-
pens röst. 

Idag kan vi fånga och skapa rörelse på sätt som
tidigare inte varit möjligt. Med digital teknologi
kan kroppens sensoriska och motoriska  förmågor
förlängas, förflyttas och förvandlas så att vi kan
beröra och röra oss genom kroppar och objekt
på avstånd. Genom att programmera rörelsen hos
robotar och virtuella varelser kan jag förändra
min kroppslighet och dansa genom en annan
kropp. Digitalt kan jag hantera kropp, rum, tid
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”Idag kan vi fånga och skapa rörelse på sätt
som tidigare inte varit möjligt.”

och rörelse som separata element – delar som går
att plocka isär och sätta samman på nya sätt.
 Sensorer gör det möjligt att skapa rörelsekänsliga
 maskiner och objekt som kan reagera på och sam-
spela med människor. Som koreograf kan jag
använda teknologins möjligheter att bryta ner
och sätta samman kroppar med rörelse på ett sätt
som inte är möjligt i den egna kroppen. De tek-
niker och metoder för redigering, filtrering, kon-
struktion och komposition av rörelse som dator-
programmen rymmer kan jag sedan modifiera och
använda i arbetet med levande dansare. Vår bild
av kroppen, rummet, tiden och rörelsen skiljer
sig beroende på vad vi använder dem till. Natur-
vetenskapernas analyser och metoder synliggör  vissa
aspekter, medan humanistiska vetenskaper intres-
serar sig för andra. 

Under fyra år hade jag en doktorandtjänst i
Musikalisk gestaltning på Institutionen för musik
och medier vid Luleå tekniska universitet. I juni
2008 disputerade jag på avhandlingen  Mänsklig
mekanik och besjälade maskiner: Koreografiska  pers -
pektiv på mänskliga kvaliteter i kroppars rörelse. De

första åren tillhörde jag forskarskolan Musik,
media och teknik, medan de senare åren finan-
sierades genom ett projektbidrag från Veten-
skapsrådet. Projektet tog utgångspunkt i forsk-
ningsfrågan: Hur kan digital teknologi användas
i koreografiska verk och processer för att fånga
mänskliga kvaliteter i kroppars rörelse? Projek-
tet planerades som en serie koreo grafiska pro-
cesser och verk där forskningsfrågan fördes vidare
och undersöktes ur olika  perspektiv. Serien av
koreografiska processer utgjorde projektets labora-
torium där jag med utgångspunkt i Don Ihdes
experimentella post-fenomenologi använde
mekanik, kinematik, robotik, Merleau-Pontys
abstrakta och konkreta rörelser, samt begreppen
rörelsebild och kroppsbild för att  skifta perspek-
tiv och förhållningssätt. 

I Kroppens fenomenologi gör Maurice Mer-
leau-Ponty en skillnad mellan ett konkret och ett
abstrakt förhållningssätt till den egna kroppens
rörelse. Den konkreta rörelsens bakgrund är den
givna världen, medan den abstrakta rörelsens
bakgrund är konstruerad. De konkreta rörelserna
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9kroppar som ett multistabilt fenomen. Mångfal-
den av möjliga förhållningssätt innebär en kropps-
lig oro där jag som koreograf aldrig kan nå fram
till något slutgiltigt förhållningssätt. Det är  denna
oro som drivit forskningsprojektet vidare i  serien
av koreografiska verk och processer. Möjligheten
att med olika teknologier begränsa de koreogra-
fiska förutsättningarna till ett fåtal element och
aspekter använde jag för att undersöka hur vir-
tuella varelser, mänskliga dansare, elektromeka-
niska kroppar och fysiska objekt formar och  färgar
koreograferad rörelse.   

Orfeus klagan
Koreografi och rörelseprogrammering: Åsa Unander-Scharin

är riktade mot världen och målet är det som
rörelsen åstadkommer: som till exempel när vi
pekar ut en riktning, vrider huvudet för att lyss-
na eller greppar ett glas för att föra det till mun-
nen och dricka. Intuitivt vet kroppen hur den ska
göra för att nå målet. I de konkreta rörelserna blir
kroppen ett med målet och avsikten i rörelsen. Vi
behöver inte leda kroppen till dess slutpunkt – vi
kan koncentrera oss på slutpunkten själv.  Medan
kroppen i den konkreta rörelsen är bärare av
rörelsen, är den i den abstrakta rörelsen själv
målet. Rörelseinstruktionen riktar sig då till den
egna kroppen och dess delar för att utföra rörelse.
Den abstrakta rörelsen innebär en annan möj-
lighet att röra kroppen, en annan modalitet, än
den konkreta. Med denna möjlighet kan vi med-
vetet kalkylera, kontrollera och styra kroppens
olika delar. Den abstrakta rörelsen hanterar vi
som en mängd delrörelser medan den konkreta
rörelsen uppfattas som en rörelse med en slut-
punkt. Med verktyg och teknologier kan vi för-
flytta slutpunkten för rörelsen och låta den  verka
på avstånd. När vi hugger ved förlängs kroppens
rörelse genom yxan och når på så sätt vedträt utan
att vi behöver tänka på yxan eller armens rörelse,
men det tar tid att bli ett med yxan. Tanken på
yxan gör att vi missar målet. Yxmedvetenheten
ställer sig i vägen för nybörjaren när yxan ännu
inte integrerats med kroppen. 

I växlandet mellan att uppmärksamma olika
aspekter framträder det mänskliga i dansande
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9 I danssolot Orfeus klagan framförs koreogra-
fin av irb 1400 - en orange industrirobot i mänsk-
lig storlek som väger ett halvt ton (se videodoku-
mentation på bifogad dvd). Dansverket var en
del i en utställning på Dansmuseet och framför-
des var femte minut varje dag under tre månader
hösten 1998. Under arian övertygar Orfeus sig
själv om att lämna jorden för att stiga ner i under-
jorden och där med sin sång försöka övertyga
Hades gudar om att få hämta tillbaka Euridike.
Alla robotens rörelser är programmerade – skri-
ven rörelsedata som synkroniserats med musiken.

I arbetet med industriroboten kunde jag för
 första gången skilja den koreografiska rörelsen från
den mänskliga kroppen och se mig själv dansa
genom en annan kropp. Dynamiken i rörelsen –
de yttre krafternas påverkan – måste jag simulera
genom att laborera med hastigheten i acceleratio-
ner och successivt avstannande rörelser. Det skul-
le till exempel se tyngre ut att lyfta ”huvudet” jäm-
fört med att låta det falla. Industriroboten är byggd
för att utföra kontrollerade rörelser och kan  därför
inte falla ihop av sig själv. Genom att gradvis öka
hastigheten i de nedåtgående rörelserna kunde jag
simulera gravitationens påverkan och få det att se
ut som om roboten gav efter för tyngdkraften, så
som vi människor gör när vi uppgivet ”släpper”
taget och låter kroppsdelarna falla samman av sorg.
Tyngdkraftens koppling till känslan i rörelsen  förde
jag vidare i arbetet med två specialkonstruerade
robotar i utställningen Navigation.

Navigation

I Navigation, forskningsprojektets första serie
koreografiska verk, dansar ingen levande män-
niska. Utställningen består av sex sensoriska
skulpturer vars röster och rörelse låter sig berö-
ras och påverkas av publiken. Influerad av Ihdes
resonemang om hur teknologier kan förlänga våra
kroppsliga förmågor och förändra relationen till
objekt och fenomen, ville jag i denna serie installa -
tioner låta publiken på olika sätt påverka rörelsen
hos fysiskt påtagliga kroppar och röster. 

Ett av de verk som ingick i utställningen var
Petrusjkas tårar– en mekanisk miniatyrversion
av baletten Petrusjka som ursprungligen koreo-
graferades av Michail Fokin för Ryska Baletten i
Paris år 1911, till musik av Igor Stravinskij (se
videodokumentation på bifogad dvd). På en
meterhög låda klädd i mörkblå sammet syns två
mekaniska dockor av skrot och metall. Balleri-
nans piruett är helt mekanisk och direkt kopplad
till den vev på lådans framsida som publiken dri-
ver fram dansverket med. Ballerinans roterande
piruett driver också ett hjul som ger pulssignaler
till datorn att köra Petrusjkas koreograferade
rörelseprogram. Till skillnad från arbetet med
industriroboten där de yttre krafterna måste simu-
leras, indirekt i kinematiken, ville jag denna gång
konstruera en kropp där jag kunde laborera med
den verkliga tyngdkraften för att skapa känslan i
rörelsen. Genom att finslipa tajmingen i hur moto-
rerna aktiverar och släpper taget om Petrusjkas
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Petrusjkas tårar.
Idé, koreografi och
rörelseprogrammering:
Åsa Unander-Scharin

Corpus aquarium. Idé, koreografi och video: Åsa Unander-Scharin
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9 kroppsdelar, kunde jag stämma av känslan i
rörelsen när dockan slits mellan förhoppnings-
full förälskelse och uppgiven sorg i en evigt upp-
repande mekanik.

I Corpus aquarium syntes en grönklädd video -
dansare glidflyta i en plexiglaslåda(se videodoku -
mentation på bifogad dvd). På lådans tak fanns
en lysande blå kula. Genom att rulla och snurra
kulan kunde publiken ta sig in i lådans andra rum
– till videofragment med loopar av andra dansare
i andra koreografiska rörelsemönster. Via kulan
kunde publiken krackelera dansarens kropp, få
kroppsdelarna att vända upp-och-ner, flyta isär
och byta plats med varandra. 

En annan installation, Pärlfiskarna, bestod av

ett kar med mörkt vatten där bilden av en guld-
klädd dansare projicerades på botten (se video-
dokumentation på bifogad dvd). När besöka-
ren rörde i vattnet började dansaren röra sig, sam-
tidigt som två röster hördes sjunga. När vattnet
stillar sig fryser filmen till stillbild och rösterna
tonar bort. Genom att ihärdigt röra runt i vatt-
net kunde publiken hålla koreografin igång, med-
an ett stänk då och då fick programmet att spela
fram dansarens rörelse bild för bild likt Eadwe-
ard Muybridges kronofotografiska studier av
människors och djurs rörelse.

I arbetet med Navigation var jag intresserad av
att koppla samman kropparnas motorik med sen-
soriska gränssnitt som skulle ge en känsla av att
röra vid någonting levande. Interaktionen med
dem skulle skapa en ambivalent känsla av att vara
både inuti och utanför dem, att kroppsligt för-
längas in i dem och samtidigt vara någon annan.
Interaktionsprogrammen och sensorerna – strän -
garna, vattnet, kulan, veven, bollarna, kameran
– ville jag utforma så att kontakten med verken
skulle vara fysiskt påtaglig och ge återkoppling
genom flera sinnen – syn, hörsel, balans och kän-
sel. Den fördröjning som uppstod mellan berö-
ring och en inte helt förutsägbar reaktion fick mig
att se kopplingen till det som jag kom att kalla
medvetandeintervallet. I skiftet mellan intryck
och handling visar sig tanken, känslan och inten-
tionen. Genom att förkorta eller förlänga still-
heten mellan två rörelser, om så bara med en bråk-
dels sekund, förändras rörelsens betydelse. 

124

Pärlfiskarna. Idé, dans och video: Åsa Unander-Scharin.
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Hybrid, väsen och labyrinter

Avhandlingens andra koreografiska projekt ut -
mynnade i scenföreställningen Hybrid, väsen och
labyrinter som hade premiär på Moderna dans -
teatern i Stockholm i oktober 2005 (se video på
bifogad dvd). Föreställningen rörde sig kring
frågeställningar om att vara människa,  maskin
och djur – att inte riktigt veta skillnaden. Efter
arbetet med att programmera människoliknande
rörelser för robotar, mekaniska och virtuella dan-
sare ville jag nu låta levande dansare använda sin
förmåga att abstrakt konstruera och laborera med
sättet att röra sig. I arbete med Hybrid, väsen och
labyrinter ville jag utmana de invanda rörelse-
strukturer som uppfattas som ”naturligt dan-
santa” och mycket medvetet förändra sättet att
röra sig med utgångspunkt i en förändrad bild
av kroppen och kroppsligheten. Under repeti-
tionsarbetet utformade dansarna specifika rörelse -
scheman för varje scen. Uppgiften kunde till exem-
pel vara att inrymma kroppen i labyrintgångar,
gestalta och kommentera texter eller rita geo-
metriska mönster i luftrummet med kroppsdelar
som fått andra proportioner eller bytt funktion
genom att låna egenskaper från andra sorters
kroppar: robotar, automater, labyrintspel, löpande-
band-maskiner, kirurger, proteser, råttor, ödlor,
apor, tigrar, fåglar, simmare, filosofer och andra
människor (se Kirurgiska serien och Incarnation
remix på bifogad dvd). 

Steg för steg sökte vi oss fram för att hitta de
former och rörelsemönster som klingade rätt i

kroppen och som stämde med den specifika sce-
nens idé, när jag tog några steg tillbaka för att byta
perspektiv och som betraktare uppfatta rörelsen. 

Dansarens kroppsbild färgar koreografin och
gör den till dans. När Johanna Klints kontrolle-
rade tigerklo plötsligt blir en virvlande sparvvinge
förändras min bild av hennes kropp och när Char-
lotta Ruths intensivt skakande kropp stannar upp
för att med kinden trevande söka sig ner mot gol-
vet har hon förändrat min upplevelse av både krop-
pen, tiden och rummet. I Kirurgiska serien skif-
tar Jan Vesala mellan att vara kirurg, patient och
narkosvätska. De glasklara växlingarna får mig att
följa med in i dansarens skiftande bild av krop-
pen och rörelsen. I växlingen mellan ett abstrakt
och konkret förhållningssätt kan vi konstruera och
instruera våra kroppar till att utföra konstlade
rörelser som gör att vi blir någon annan eller något
annat än den vi vant oss vid. I arbetet med Hybrid,
väsen och labyrinter blev det påtagligt att det finns
gränser för hur långt vi kan driva konstruktio-
nen av abstrakta rörelser i den egna kroppen. När
samordningen av olika kroppsdelars rörelsemön-
ster blir för invecklad måste vi ta en paus för att
hitta en annan lösning. Det experimentella för-
hållningssättet innebar att jag på förhand inte
 visste vilka koreografiska metoder som skulle gene-
rera intressanta rörelser. Somliga metoder var irri-
terande problematiska att genomföra. Inte sällan
visade det sig att ur de problematiska tillväga -
gångssätten växte fram mer fruktbara sätt att ar -
beta vidare på – koreografiska metoder som jag
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”Dansarens kroppsbild färgar 
koreografin och gör den till dans.”

Hybrid hand.
Koreografi och 
scenrum: Åsa 
Unander Scharin
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Hybrid grafisk.
Koreografi och 
scenrum: Åsa 
Unander Scharin
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inte kunnat föreställa mig på förhand, metoder
som förde oss närmare det jag ursprungligen velat
komma åt i föreställningens olika scener.

Kroppens röst och dansarens instrålning 

Det som fångar min blick är dansarens förmåga
att i rörelsen relatera till något eller någon annan
– vakenheten och uppmärksamheten. När den
koreo graferade rörelsen börjar leva sitt liv genom
dansaren sugs jag in i kroppen och kan åka med i
rörelsen inifrån. Att uppleva rörelsen genom en
annan kropp är något annat än att själv dansa. Det
är spännande att uppfatta världen genom en annan
människa; att låna någon annans sätt att vara och
vistas i världen. Som publik kan jag förlänga min
kroppslighet genom dansaren. Genom dansarens
instrålning kan jag upptäcka och få syn på något
jag tidigare inte uppfattat. 

I arbetet med levande mänskliga dansare är jag
intresserad av att låta flera rörelser och uttryck pågå
samtidigt i olika kroppsdelar. När underkroppen
och benen mycket precist utför  rytmiska steg-
kombinationer kan händerna,  överkroppen och
blicken ge sig hän i konkreta gester eller rita geo-
metriska mönster genom luftrummet. Dansaren
måste då splittra sig i flera kroppsdelsidentiteter
som riktar sig åt olika håll – identiteter som rym-
mer olika kropps- och rörelsebilder. Den mänsk-
liga förmågan att abstrakt konstruera och utföra
rörelser gör att vi kan ompröva det som kroppen
vant sig vid. Den abstrakta förmågan innebär en

möjlighet att tänka sig något annat och att pröva
det i verkligheten. De kinestetiska fantasierna,
d.v.s. rörelseförnimmelserna, kan jag förverkliga
i arbetet med digitala teknologier och tillsammans
med mänskliga dansare. Samspelet mellan musk -
ler och skelettdelar är unikt hos varje människa.
Det finns ingen definierad analys av mänsklig rörelse
som beskriver alla möjligheter. Alla kroppar är  olika
och ingen människa rör sig likadant som någon
annan. Vi kan bara analysera individuella exempel.
Med medelvärden från en rad exempel kan en
genomsnittsbeskrivning utgöra grunden för att
konstruera en kropp och dess rörelser. Men den
kroppen och rörelsen kommer då att sakna det speci-
fika och unika som gör att vi ser en individ. En
”medelvärdesmänniska” är för mig inte intressant.

För att dansa genom en annan kropp  föreställer
jag mig den kroppen som min egen – eller som
en förlängning av den. När jag programmerar
rörelsen skiftar jag mellan ett skriv- och analys-
perspektiv som koreograf, ett inifrånperspektiv
som dansare och ett utifrånperspektiv som betrak-
tare. Så länge robotrörelsen stämmer med min
bild av den, håller jag mig kvar i dansarperspek-
tivet men när ögat upptäcker ett ”fel” flyttar jag
ut och blir koreograf för att identifiera problemet.
För att hitta lösningen och korrigera rörelsen väx-
lar jag återigen in till dansaridentiteten. I den
stund det ena träder fram drar sig det andra till-
baka. När kretsloppet väl är igång är det mycket
svårt att ta paus utan att tappa tråden. Med pen-
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nan i handen tittar jag på rörelsen och antecknar
alla de ställen som ännu inte fallit på plats. I  nästa
fas måste jag hitta just det rörelsemomentet i
skriptkoden, och där förstå vad i koordinationen
eller tajmingen som kändes fel, samtidigt som
jag måste erinra mig rörelsen så som den såg ut
när kroppen dansade. I minnet måste jag ha till-
gång till alla perspektiven samtidigt. På så sätt
går jag igenom koreografin om och om igen. När
jag gjort alla korrigeringar lutar jag mig tillbaka
för att se igen – och så fortgår processen i detta
kretslopp av skiftande perspektiv och identite-
ter. Varje justering av den motoriska rörelsen
innebär samtidigt att dansarens ”blick” – sam-
spelet med musiken och andra detaljer – förän-
dras så att det hela tiden uppstår något nytt att
ta ställning till. Det är detta vridande och vän-
dande på rörelsens aspekter ur olika perspektiv
som till slut gör att jag intuitivt känner att det
stämmer – att det finns en laddning som håller
verket vid liv.

I arbetet med robotdansarna synliggjordes
tyngdkraftens koppling till känslan i rörelsen,

och i deras mekaniska upprepning kunde jag
 känna igen Henri Bergsons beskrivning av hur
rörelser och reaktionsmönster automatiseras och
sätter sig i kroppen. För att utveckla koreogra-
fiska metoder i arbetet med de levande dansarna
använde jag Merleau-Pontys abstrakta och kon-
kreta förhållningssätt och för att besjäla meka-
troniska och virtuella dansarna laborerade jag med
det medvetandeintervall som formar rörelsens
mening. Andra mänskliga kvaliteter som fram-
kom i forskningsprojektet var hur intentionen
syns i impulsen till rörelsen, liksom hur omed-
vetna birörelser och ljud laddar koreo grafin emo-
tionellt. Medvetande, intention och emotion är
begrepp som jag som koreograf kan använda för
att slipa fram något mänskligt i maskinkrop-
parnas rörelse. Det finns en ömsesidig påverkan
mellan kvalitativa och kvantitativa aspekter, men
precis hur de korresponderar med varandra kan
jag inte räkna ut på förhand, bara ana. Det är i
arbetet med fysiskt påtagliga kroppar och dan-
sare som kvaliteterna visar sig, blir nåbara och
kan avstämmas. En liten justering i kropps -
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”Det är i arbetet med fysiskt påtagliga
 kroppar och dansare som kvaliteterna visar
sig, blir nåbara och kan avstämmas.”
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delarnas rotationsvinklar kan totalt förändra
intentionen och känslan i en rörelse. Det är  detta
finslipningsarbete som jag i den koreografiska
processens senare faser ägnar mycket tid åt. Det
finns alltid en oro innan verken nått denna fas.
De tidiga valen avgör de senare valmöjligheterna.
Ibland ger det sig omedelbart, medan jag andra
gånger måste vrida och vända på materialet ytter-
ligare några varv innan jag kan ta ett beslut. Att
sedan lita till känslan att jag nu kan ta ett beslut,
även om jag inte kan förutse alla konsekvenser,
är helt avgörande för att komma vidare till nästa
moment eller fas. 

Som en konsekvens av de mänskliga rörelse -
kvaliteter som forskningsprojektet lyft fram har
jag i arbetet med en serie nya koreografiska skulp-

turer mer medvetet valt material, utvecklat tekno-
logier och format koreografiska metoder som öpp-
nar för emotionellt laddade birörelser med varie-
rande intensitet; vibrerande, skakande, darrande,
svajande, pulserande, suckande och flämtande
kroppar och röster som inte helt går att  kontrollera.
Iscensättandet av kinestetiska fantasier har blivit
till en övergripande koreografisk metod där jag
använder perspektiv och begrepp från olika kun-
skapsområden i växlandet mellan att besjäla maski-
ner och slipa fram rörelser tillsammans med levande
dansare. Det ligger en lockelse i att om och om igen
föreställa sig andra sorters kroppar och rörelser –
bilden av verket är alltid en förenkling jämfört med
alla de moment och överväganden som det koreo-
grafiska iscensättandet innebär. 
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Summary

The notion of the body as a machine, inside which someone
controls the way body parts move, is an attractive one.
This is how Åsa Unander-Scharin, a dancer and choreo g -
rapher, opens her PhD thesis, ‘Human mechanics and
 soulful machines: choreographic perspectives on human
qualities in body movements’ (Mänsklig mekanik och
besjälade maskiner — Koreografiska perspektiv på mäns k -
liga kvaliteter i kroppars rörelser (2008). Attempting, in a
series of choreographic processes and works involving
both new and old technology, to capture the human
aspects in the movement of dancing bodies: this has been
the purpose of the research project. And its results include
six interactive dance works in the Navigation exhibition,
and four dancing and singing sculptures in the ‘Com-
pressed Classics’ (Komprimerade klassiker) series.

Åsa Unander-Scharin says: ‘Digital technology makes it
possible to deal with the body, space, time and movement
as separate elements — parts that can be separated and
recombined in new ways. Working with robots and with
mechanical and virtual dancers has made me aware of
how I can use coordination aspects of various body parts
to elaborate my own movements and to create and
analyse my own body’s movements, and also in working
with other dancers.’ 

After programming movements resembling human ones,
for a number of technological works, she wanted to make
human dancers challenge habitual patterns of movement

by conceiving of the body as composed of animal or
machine parts. This work culminated in a stage produc-
tion, ‘Hybrids, beings and labyrinths’ (Hybrid, väsen och
labyrinter).

‘We can manage learnt patterns intuitively, but we 
have to work on new patterns, repeating them until they
become automated,’ Unander-Scharin points out. ‘A
dancer is characterised not only by motor skill. Practising
a choreo graphic work is a protracted process in which
dancers polish every movement until it becomes part of
their nature, not merely an action performed. What makes
dancers interesting is their capacity to interact with the
surrounding world, creating a personal style through their
powers of awareness. All choreographed movements are
coloured by the individual body and bodiliness. 

What, then, is essentially human?
‘Human movements are almost always linked to senses,

such as vision, hearing or touch. We react to stimuli in our
surroundings. Our movement patterns are also affected by
factors we can’t influence, such as gravity. Not all of a
dancer’s movements are deliberately performed. Emotion
and expression are shaped in the interplay between
 choreography and the conscious and unconscious secondary
movements that arise when dancers perform the primary
ones. In their way of making and being in movement we
see — and we read into it —a human presence: a person.

Human mechanics and soulful machines: 
choreographic perspectives on human qualities in body movements
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