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I  koreografin utgår Ola alltid från jojken som inspirations-
källa. Han strävar efter att ”sätta jojken i kroppen” och levande-
göra den på scenen. Mästerligt och nyskapande återuppväcker 
han fragment och rörelser i den rituella dansen. Spår och sym-
boler som fortfarande finns på den samiska trumman, på häll-
ristningar och i skriftliga källor.

I Absolute Wall får den försvunna dansen nytt liv i en nutida 
version med inslag av lyrisk street- och breakdans, akrobatik, 
film och grafitti. Många samer bor ju i storstäderna idag och att 
då skapa ett möte mellan rörelser och uttryck i den urbana kul-
turen och den förkristna samiska kulturen uppdaterar frågan 
om förnekande.

För i likhet med den samiska dansen som inte fått synas 
kämpar graffittin mot starka krafter och om allmänt, erkänt 
utrymme.  

Mot en fond av grafittibilder hämtade från Berlin, Oslo och 
Göteborg glider Ola Stinnerbom som om han dansar på isen. 
Med omväxlande slowmotionrörelser, låga knäpartier och akro-
batik upp och ned framkallas ett mycket starkt, energifyllt flow. 
Tekniskt tar detta uttryck många år att erövra.

Bländande är Ola Stinnerbom när han, upp och ned, agerar 
i samklang med fondens projektioner av sin egen dans och 
Henrietta Wallbergs. Trappdansen, och kampen i den uppåt och 
nedåt, är halsbrytande och man får en känsla av att det svenska 

samhällets månghundraåriga förtryck av det samiska folket står 
i fokus.

Ola Stinnerboms föreställning bjuder även på poetiska texter 
av Nils Aslak Valkeapää som visas emellanåt i fonden, exempel-
vis ”Vi är osynliga, sådana som inte syns kan inte kräva något”.

 Absolute Wall är aktuell, angelägen, estetiskt tilltalade och 
kommunikativ. En föreställning alla bör se!
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Absolute Wall
Produktion: Kompani Nomad
Idé och manus: Ola Stinnerbom, Birgitta Stålnert
Koreografi: Ola Stinnerbom
Lyrik i urval: Nils Aslak Valkeapää
På scenen: Ola Stinnerbom
På film: Henriietta Wallberg, Ola Stinnerbom
Musik: Ola Stinnerbom, Maria Bovin de Labbé, Freddy Olofs-
son
Film och foto: Birgitta Stålnert

Modern, nutida dans och element från tidig förkristen samisk kultur smälts samman i koreografen, 
dansaren och jojkaren Ola Stinnerboms dansföreställningar. Med rebelliskt och poetiskt uttryck, i röst, 
rytm och rörelse, utforskar han den samiska danstraditionen och påståendet att samerna aldrig har 
dansat rituellt.
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