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Verkliga och uppdiktade rumsligheter
- KROPPSFUNKTION på Stockholm Art Book Fair
Den 29 september - 2 oktober kommer KROPPSFUNKTIONs flermediala verk (im)perfekta koreografier
att presenteras på Mindepartementet i samband med Stockholm Art Book Fair. Tillsammans med den
dagliga verksamheten VIDA och koreografen Cristina Capriolis kompani ccap, har en normbrytande
koreografi skapats som diskuterar normer om kroppar, förmågor, rörelser och språk.

På mässan presenteras den konstnärliga arbetsprocessen bakom (im)perfekta koreografier. Ett av de fysiska
arbetsrummen som skapats under arbetsprocessen rekonstrueras, och berättar om verkliga och uppdiktade
rumsligheter, mellanmänskliga möten och variationer av rörelser i både text, bild och video. Utgångspunkten är att betrakta
så kallade intellektuella, kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar som specifika, men hittills oartikulerade
och ouppmärksammade, förmågor. I nästa skede kommer arbetet presenteras som ett sceniskt verk.
- (im)perfekta koreografier är en flermedial konstproduktion inom det konstnärliga forskningsprojektet KROPPSFUNKTION.
Tillsammans har vi översatt kroppsliga erfarenheter och teoretisk forskning till en normbrytande koreografi
där kroppar med olika funktionaliteter tar plats utifrån sina egna förutsättningar. Det ska bli mycket roligt
att presentera arbetsprocessen på Stockholm Art Book Fair – och fortsätta arbetet in i nästa skede, säger Izabella
Borzecka, projektledare för KROPPSFUNKTION och verksamhetsledare för organisationen c.off, som driver projektet.

KROPPSFUNKTION är ett konstnärligt forskningsprojekt som riktar kritik mot normer och hierarkier inom de koreografiska
fälten.
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Vid sidan av (im)perfekta koreografier omfattar projektet även det sceniska verket Mina egna kroppar, den
tvärvetenskapliga publikationen KROPPSFUNKTION – en antologi och en koreografisk verktygslåda.

För mer information och pressmaterial, kontakta:
Izabella Borzecka
izabella.borzecka@coff.se
076-237 89 65
www.kroppsfunktion.com
För fler pressbilder, se www.kroppsfunktion.se/press

KROPPSFUNKTION stöds av Arvsfonden

KROPPSFUNKTION drivs av föreningen c.off, för mer info, www.coff.se
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