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Scenen är tom. Arbetsljuset tänt och publikljuset på. Sitt på
golven med korslagda ben på scenens nedre hörn. Dator kopplad
till högtalarna, mikrofon i handen. My name is Rani Nair.
I am sharing something with you for the first time that I feel
very happy and precious about.
I have been working on the last dance of Kurt Jooss, titled
Dixit Dominus. He stopped choreographing in the 60s. But in the
70s he started to make a piece for an Indian dancer who lived
in Sweden, Lilavati, from whom I inherited this dance. I feel it’s
a treasure to carry this, but I also feel a lot of pressure to
carry the piece. As you know Kurt Jooss is no longer with us,
and neither is Lilavati. She dreamt that she would dance this all
over the world and she even dreamt that she would perform it at
The United Nations. I am trying to find different ways to share
it. Imagine that I’m standing alone on stage. I am wearing a red
costume. It’s pitch black.

Breven har först publicerats i
Konsttidningen Ful. Ful tror inte
på tvåkönsmodellen därför använder
vi – hen och på engelska – ze

Stockholm – München 5 Mars 2010
Kära Lilavati!
När jag skriver det här brevet befinner jag mig på ett flyg på väg till Tyskland. Jag vill
fråga dig om vi kan skriva brev, som ett sätt att kommunicera med varandra, kanske
som en början på ett samarbete. Jag har så många frågor jag skulle vilja ställa dig.
Och jag tror att du tycker om att få brev. Jag har hört att det vara på det sättet du
kom till Sverige, genom kärleksbreven från Bengt, som du skulle gifta dig med. Och det
skulle vara ett sätt för oss att komma varandra nära. Jag föreställer mig att du svarar
fastän du inte finns här längre.
Jag funderar på vad det betyder att jag är på väg till samma land som Kurt Jooss
kommer ifrån. Har det någon betydelse? Det är roligare att tänka att det är så, att
det skulle ha en viss mening att jag besöker det land i vilket hen tog sina första
dansande steg. Tillsammans med Konstnärsnämnden åker jag för att stödja ett projekt
från Sverige med koreografer, som ska genomföra The Swedish Dance History Redux. Är
det meningen att jag ska visa Dixit Dominus där? Att på något sätt få in det i programmet, att hitta en koppling till den svenska danshistorien?
Ibland tvivlar jag på att stycket är spännande. Att det skulle ha kvalitéer som vi
tycker är spännande idag. Då känner jag mig dum, mot dig. Att jag sviker dig, din
konstnärliga ambition. Att jag sviker drömmen du hade om att visa stycket över hela
världen, dansa det för The United Nations. Kan inte riktigt stå för att jag tar mig
rätten att döma ut verket som ointressant. Fast jag tycker att det är så med många
verk från förr, att dom känns så gamla och dammiga att det är svårt att se “the urgency” i dom idag.
Tänker på koreografen Akram Khan. I början på 2000-talet när jag bodde i London
kunde jag se Khan experimentera med den indiska dansformen i modern komposition och
tyckte att hens arbete var spännande. Därför var det intressant att se kopplingen till
vad Jooss och du intresserade er för i Dixit Dominus redan på 70-talet, att hitta ett
samtida uttryck för den indiska dansen, en bryta med traditionella krav och istället
leva vidare i en ny form. Men idag är jag besviken på hens val, på hens utveckling. Jag
tycker att hen sålt sig till institutionsteatrar med beställningsverk på beställningsverk
och samarbeten med filmskådisar och andra kändisar. Att hen valt att sälja den mångkulturella globala dansen som en politiskt korrekt produkt, i det globala samhället,
utan någon kritisk hållning till mångkulturdebatten eller exotisism. Och gör då samtidigt alla oss blattar en björntjänst.
Jag vill inte längre länka mig till den dansen.
Jag ser ingen mening med dom försök ni gjorde, eller rättare sagt, jag ser att det
inte är lösningen – att det inte kan vara rätt väg att gå. Jag dömer era försök från
förr och ni kan inte försvara er. Jag dömer mig själv också och därför är det så svårt
att börja.
Har jag blivit färgad av den historielöshet som finns inneboende i dansens flyktiga
egenskap? Eller färgad av hur vissa verk, koreografer och danskonstnärer sorterats
bort från historien? Jag måste kanske leta ännu mer bland material för att förstå allt
du gjort? Måste jag lyfta fram dig, boosta dej, för att du inte ska glömmas du bort,
såsom många andra kvinnliga konstnärer har gömts bort och inte finns kvar i vårt medvetande?
Jag känner igen mig i beskrivningen av dig i tidningarna. I din kamp mellan det indiska och svenska, i din upplevda önskan och problemet med att finna dig själv mellan
två olika kulturer, mellan öst och väst. Det förvånar mig att vi inte har kommit längre
idag. Att jag svarar på samma frågor som du ställdes flera år innan mig. Är vi offer för

vad andra projicerar? Är vi medskapare till det exotiska, till den exotiserande bilden?
Har vi två något annat gemensamt än det indiska och det svenska? Vi båda är dansare.
Vi bor i Sverige. Har studerat indiska rörelseformer, tränat modern samtida dans. Vi
båda har dansat mycket solo. Båda har långt hår. Och dina kläder passar mig nästan
perfekt!
Jag minns att det var obehagligt att våga prova kostymerna. Det kändes ansvarsfullt
att få ta hand om dem även om jag bar dem i Bengts skinnväska och i plastpåsar från
hens favoritaffär Lindgrens Fisk och Skaldjur på Östermalms saluhall. Men sedan hängde
de där i min garderob på galgar bredvid varandra, på galgar bland mina andra vanliga
kläder, bland bomullsklänningar och jeans och sidenskjortor och pashmina sjalar...
- Ärver du stycket så ärver du allt som hör till stycket, sa Bengt. Dom hängde där
i nästan ett år innan jag provade dem. Det kändes särskilt speciellt med att den
där hängde där, den i rosa skirt sidenmaterial uppsydd av haute couture skräddare
och designad av någon känd person, Bernard Deyder?, den som jag tyckte var finast
med alla infällda veck och sömnadsdetaljer. Den som du och Kurt Jooss inte tyckte
om och som du aldrig använde. Och som ingen annan sett och som visade passa mig
alldeles perfekt...
Den som SvT sydde upp inför TV-inspelningen, den av ylle, den använde jag aldrig.
Jag hade trott det från början, men det tyckte inte någon annan som jag frågade.
Dom flesta tyckte att jag skulle använda den som du själv använde mest, den röde i
stretch material, den enklaste av dem alla: röd unitard i lycra-material, med dragkedja
där bak och svettkuddar under armhålorna.
Nu ska vi snart landa säger kaptenen så jag måste stänga av datorn. Jag lovar skriva snart, jag har mer frågor jag vill diskutera med dig! Jag hoppas du har det bra och
att du får vara fri från smärtor var du än befinner dig. Jag hoppas jag kan få komma
dig lite närmare på detta sättet.
Varmt Rani

Narvik, Norway 18 March 2010
Hej Lilavati!
Jag har satt på mig ditt ormskinnsskärp idag. Önskar att du var här så att vi kunde
diskutera. Blir lite långtråkigt att bara sitta här själv.
I think I should write to you in English. It’s strange. Already a lot slower. Makes me
think of the language of this work. Should I have a working language? Reminds me of
the time when I had just performed Dixit Dominus in Stockholm and I bumped into some
dance critiques. They commended me for the performance and my interpretation, which
made me super happy. And I remember I dared to say something like: “Maybe I could
perform it internationally...” When they told off telling me they didn’t think anyone
outside Sweden would be interested...
I found this passage in my diary from the premiere autumn 2003:
“När jag står på scenen och hör musiken börja spelas i högtalarna försöker jag känna
mig som en gudinna, som en givmild, strålande person, med öppet bröst och redo att
ge. Men inom mej känner jag mej egentligen rädd. Jag är nog alltid varit nervös när
jag har står där ensam mitt på scenen medans ljuset sakta sakta går upp i takt med
musiken. Men nu är jag skiträdd. Rädd för att göra Lila besviken och rädd för att bli
jämförd med henom. Och rädd för vad alla ska säga, att lilla jag dansar Kurt Jooss,
att jag inte skulle göra rätt jämtemot dansstycket i sej och dess upphovsman och upphovskvinna. Och rädd för att avslöja alla mina fel som dansare, att jag inte är starkt
nog i benen för att kunna böja dom ordentligt i plié, att jag har svårt att hålla balansen och inte kan runda ryggen och samtidigt kontrollera bålen. Solot e så enkelt
att man ser alla skavanker. Dessutom är det svårt att hänga med i tempot och rytmen
som går snabbt och som ändrar sig flera gånger med flera synkoper och vissa traditionella indiska danssteg har anpassats så mycket att dom blivit till något nytt. Svårt
att förstå vad de menat och svårt att genomföra. Och svårt att få med armrörelserna
i korrekta linjer, om det ska vara indiska lite högre fastare linjerna eller västerländska
fridansens mer böljande armar. Svårt med skiftet däremellan. ”
Tänk att jag var så rädd? Låter ju jättejobbigt. Idag tänker jag att det nog hade lika
mycket att göra med sammanhanget, den stora ödsliga scenen på Kulturhuset, avståndet till publiken, styckets presenterande koreografi. Den innehåller några element vi
inte ser på scenen idag, förutom den lyfta bröstkorgen, stående position, fötterna
samlade med armarna rakt ut, som ett kors. Rörelsekvaliteten, speciellt tydlig i
golvmomenten där det liksom skaver och är lite hårdare. Också i piruetterna, med
snurrarna på hälen. Och dom ljudliga tillslagen med fötterna i marken, som synkoper,
rytmiskt till musiken. Det är intressant att jag nu vet att känslan av att inte hänga
med i musiken är något som Kurt Jooss faktiskt försökte uppnå genom att lägga många
antal steg i ett snabbare tempo, så att dansaren faktiskt skulle jaga i musiken.
Jag behövde liksom inte skämmas för att känna att jag inte hängde med, det var ju
meningen. Kanske att hen försökte få den kinetiska överföringen till publiken också?
Did you feel alien when you spoke Swedish? I remember when the two of us spoke we
used a mixture of English and Swedish. Just like the first time we met. I was doing the
end of the tour performance with the Shobana Jeysingh Dance Company at the Queen
Elisabeth Hall in London. My father was visiting and I went to the foyer looking for hir
to sort him out with free tickets. Since we were in England we used the possibility to
talk freely in our secret language, Swedish. When you approached us: – Vem är det
som pratar svenska?

I was struck by how you at the same time seemed to radiate energy and of how
much older you’d become, compared to the picture inside your book, which I kept in
my shelf back home. Your long hair was still as black as in the picture. I told you this,
that I have your book in my shelf, and that I was going to be in the performance that
you had tickets for. It felt nice. Strange and kind of huge.
I didn’t see you after the performance that evening. Next time we met was later
that fall at the Museum of Dance in Stockholm. It was almost like a cliché meeting
from a movie or something, two artists, from different generations meeting, representing different aesthetics, styles and tastes, but with a mutual respect for each
other. It felt like you could see me for who I was and for what I was interested by in
my work, but at the same time you would easily admit that you didn’t like all of “the
new” and couldn’t even understand it all. But you had the curiosity to ask, you wanted to understand. You commended me for my performance and told me you thought I
was a great dancer. You also mentioned something about my quality, something about
my jumps, that I had great technique who could shift so easily between the different
dance forms. And that I had a great charisma. But towards the end of the conversation you revealed that you actually didn’t like the Shobana Jeyasingh performance
after all. You thought the dance was too much out of synchronization and you didn’t
like the music. You said you were too traditional. I was kind of happy to hear that,
both by how you said it, but also since I had decided to leave the company. You must
have been very critical. You didn’t even like your own performance of Dixit.
I fantasise of the life you had when you travelled around the world with Ram Gopal.
I think you were a principle dancer, sometimes his dance partner but mainly a soloist.
The Ram Gopal Dance Company, which had the longest running dance performance at
the London West End until Adventures and Motion Pictures beat that record in the 90s
with their version with an all male cast of the Swan Lake.
What colorful fancy dresses did you wear at your performative press conferences?
What stories did you tell? Which were your strategies to manipulate the journalists? Did
you also use a heightened language or emphasized the Indian accent?
How did it feel to travel the world at that time? What people did you meet, kings,
queens, fans? Did you have any fans? Did you feel lonely in the hotel rooms? What did
you do to keep fit? Was it possible to stick to a vegetarian diet? Were you able to
enjoy the bland food of Europe?
Yesterday, I had a hamburger at a local bistro. I spent the night in a floating
hotel, Hurtigruten boat, Richard With. The room is small and claustrophobic. It’s cold
and as always I had a bad first night’s sleep.
I’d better go and get ready now, breakfast, shopping, rigging at the theatre
“Verdensteatret”. There’s a performance tonight!
Rani
ps. Jag blir lite less på mig själv när jag skriver. Jag skulle liksom vilja komma igång med
arbetet med föreställningen. Men som det här fortsätter blir det väl ett evighetsprojekt som aldrig aldrig tar slut. Vad är det för förbannelse du har gett till mig? Men
jag antar den!

Stockholm 13 April 2010
Dear Lila,
I wonder if you were happy with the character Jooss and you worked with. Your role as
the performer, was it satisfying? Did you get what you wanted from the collaboration?
I imagine what you would be dancing if you and Jooss worked now. I fantasise of
you making a performance like solo. Working with a lot of details in the costumes, exaggerated Indian style costumes. Possibly red as the base, perhaps like a red overall
trouser suit. And with army boots, perhaps Dr. Martins. And a lot of belts, gold belts
and ammunition belts, going across your chest and your waist, mixed with flowers
and medallions. And make up brushes. A mix between an Indian goddess figure and a
guerilla woman, just like you said you wanted to, but more hardcore and exaggerated.
Like an installation. And yes, you would share more of the process, so you would make
photo shoots all the time and invite audiences during the rehearsal time. And include
elements from the boy scout cabin where you started working. And the music would
be... M.I.A!
I don’t think you would work with nudity, that would be too mediocre and lame, at
least for performances in central Europe where they get their clothes off all the time.
Maybe in Sweden it could shock a few people or point at queer-politics or make sense
to use the skin and it’s different colors?
Did you give up on the fusion of western contemporary dance and traditional Indian
forms? I remember Bengt saying something about you feeling you had failed in challenging the traditional form or finding a new approach to Indian dance. (Kanske skulle
jag fortsätta på den dansen? Fortsätta en modernistisk dans med indiska inslag. Växla
mellan olika former, inte vara så formbunden. En dekonstruktion av indisk dans, till den
grad att en inte känner igen den. Och stoppa in lite flamenco, fotarbetet, armarna,
rytmen! Dansa med blond peruk och vitmålat ansikte, ibland med långt mörkt hår,
mycket smink runt ögonen och mörk hud och med gulblå Sverige dräkt. Kanske göra en
ansiktsdans in i kameran.)
I en anteckningsbok refererar jag till utställningen Altermodern på Tate Modern
kurerad av Bourriaud. Jag skriver bla om heterochronia. Det är ett sätt att förhålla
sig till tiden, inte som modernismens linjära och inte som postmodernismens i spiral,
utan tid mer som i grupperingar, kluster. Om konstnärer som använder symboler som
kanske inte känns samtida i västerländsk mening utan lånar fritt från olika uttryck
både i förhållande till tid och med referenser till den globala världen.
Jag ser mer och mer att mitt arbete kommer att bli till flera olika verk. En blir nog
en lecture performance, där jag kan vara historieuttolkaren, mästaren, förklara tankar
och visa på tendenser, försök till indisk samtida dans, hybrida former och inspiration
från andra kulturer. Jag kan prata om Pavlova och berätta historien om hens fotbjällror, berätta om Nijinsky som dansade den blå guden, Kurt Jooss första dans som är
en indisk dans, Martha Grahams hela floor work sittande på golvet med benen i skräddarställning och visa hur allt detta kommer från Indien. Några andra delar blir nog till
dansföreställningar. Förhoppningsvis även en del foto.
Maybe I don’t I have to make a pretty performance?
Take care, Rani

p.s. Om du vill läsa om Altermodern skickar jag dig länken:
http://www.tate.org.uk/britain/exhibitions/altermodern/
p.s. 2 Idag kommer förresten min pappa upp till Stockholm hen ska söka PIO från
Indiska Ambassaden, alltså ett Person of Indian Origin kort, en typ av permanent
visum. Lustigt att hen Dr Baboo Monibhoshanen Nair ska söka tillstånd för att komma
in i det land där hen är född och uppväxt. Att hen också måste skaffa bevis för att
ansöka. Jag hänvisade till henom för att få det själv.

Berlin 20 april 2010
Kära Lila!
Det var så härligt häromdagen, efter jag hade skrivit brev till dig, kände jag att jag
ville dansa. Först lite tvekande. Som om jag hade behövt skriva alla dessa brev till dig
för att komma igång och hitta dansen.
Försökte förvirra mig själv så att jag inte skulle hamna i mitt huvud, att inte låta
censurera eller bedöma mig. Lätt att det blir så tråkigt, och svårt, om jag hamnar
i att bedöma negativt, eller psyka mig själv med hur ointressant jag dansar. Så nu
försökte jag gå mer på lust, på hur jag kan väcka min kropp. En växelverkan mellan
huvud och kropp, jag försöker åka in och ut, tillbaka mellan kropp, känna efter inuti
och se mig själv utifrån, försöka föreställa mig hur det ser ut, vad som skulle kunna
se kul ut, spännande, med kontraster, att låta saker få ta tid, och följa kroppen, vad
den vill och kan göra.
Sist var jag hemma i vardagsrummet och där är det inte så stort. Så det blev väldigt
många vändningar och byte av riktning. Men ibland följde jag saker hela vägen och då
dansade jag iväg genom hallen och ut i köket och in i väggar och tak och golv. Det var
väldigt kul! Det kändes som en Deborah Hay koreografi, utan kompositionen. Så då gick
jag och hämtade manuset till hens solo Market. Jag började läsa det och det känns
ganska kul, men svårt att komma ihåg... Men kanske just därför jag skulle göra det?
Det hade kanske varit något?
Det är roligt att höra Kurt Jooss själv räkna. Ja, vi hittade det bandet ni spelat
in till repetitionerna. Hen låter väldigt auktoritär. Jag föreställer mig att du dansar framför henom när hen talar. Hen byter mellan att räkna enligt musiken och enligt
rörelserna. Ibland räknar hen till tio, ibland till åtta och ibland sjunger hen till seven,
eight, arms, arms, swim swim... Det gav oss vissa nycklar till rörelsematerialet och
vilket tolkningsutrymme vi kunde ta oss. Också i förhållandet till musiken, det var svårt
att överföra originalmusiken som dels var skyddad av upphovsrätt och bara fanns på
gamla rullband.
Det hade varit så kul att testa olika kläder, kostymer, masker. Med nytt innehåll.
Kanske ska fråga Malmö Stadsteater om jag kan få komma dit, låna deras garderob och
bli sminkad. Eller kanske jag kan få bli det hos Lilith performance studio. Ska anordna
ett dansparty tillsammans med WISP på internationella dansdagen. En hyllning till
dansen, en hyllning till dansikoner. Jag tänkte att jag kanske skulle prova att sminka
mig vit i ansiktet, med blond peruk. Vilken dansikon skulle jag då vasra? Birgit Cullberg kanske? Kan inte komma på någon annan blond... Kanske Pina Bauch, med stora
glasögon, långt hår och rökandes cigg hela tiden?
Funderar
Rani på flygplatsen i Berlin, försenad pga en eldsprutande vulkan på Island och ett
stort askmoln som täcker stora delar av himlen över Europa.

p.s. Jag bifogar ett dokument där jag försökt analysera avisikterna med stycket?
Kanske ska jag kalla det för ”Dixit Jooss”? <Vad försökte Kurt Jooss göra?.rtf>
p.s. 2 Jag måste berätta att jag har visat våra brev för Kate Elswit. Hen har
doktorerat vid Cambridge och nu har vi blivit inbjudna att föreläsa i England 8-11 Juli
vid University of Surrey and London/The Place på ett möte som heter GERMAN DANCE
STUDIES NOW Moving Encounters. “...We also particularize the historical encounter
through the specific bodily relationship of re-enactment, and the ways in which it
both depends upon borrowing identity and yet can never wholly succeed in that
impersonation” Berättar mer sen.

Treffen Total, K3 Kampnagel, Hamburg 13 juli 2010
Manus:
Scenen är tom. Arbetsljuset tänt och publikljuset på. Sitt på golvet med korslagda ben
på scenens nedre högra hörn. Dator kopplad till högtalarna, mikrofon i handen.
– My name is Rani Nair. I am sharing something with you for the first time, that I feel
very happy and precious about. I have been working on the last dance of Kurt Jooss,
titled Dixit dominus. He stopped choreographing in the 60s. But in the 70s he started
to make a piece for an Indian dancer who lived in Sweden, Lilavati, from whom I inherited this dance. I feel it’s a treasure to carry this, but I also feel a lot of pressure to
carry the piece. As you know Kurt Jooss is no longer with us, and neither is Lilavati.
She dreamt that she would dance this all over the world and she even dreamt that she
would perform it at The United Nations. I am trying to find different ways to share it.
Imagine that I’m standing alone on stage. I am wearing a red costume. It’s pitch
black. Slowly there’s a spotlight fading up just as the pompous music starts to build.
I am super nervous as I am standing there. But I find comfort in the fact that I am
dancing the work by the legend Kurt Jooss, so no one can judge me on the choreography, because in a way it’s a master piece already.(starta musiken: Dixit Dominus av
Händel)
I think that his work is so simple and precise so it’s hard to hold on to it.
Just when you think it’s going to start it doesn’t start.
Until I make a big gesture to the right, again with the left arm I do one gesture,
and then both arms together crossing the body and then I go down touching the floor
with my fingertips. I stand up. I open up the stage, it’s kind of like a jazz dance
move, I walk the half circle of the stage, all the way to the back. And I go front and
I go up and I go all the way down. I pretend that I am waiting or sleeping, putting all
my weight on the ground, leaning my head on the floor.
As the voices start singing I wake up, come forward like a lion, (forma handen till
stora klor och sträck dig framåt som för att ta fast något). Then I go back, lifting my
chest to the ceiling, as if someone is pulling me by my chest I come to standing, it’s
very hard to keep the balance.
I go to the other side and I make this big circle again. Without anyone seeing me I
go back. I jump forward and I walk back. I do this very hard stamping with the feet on
the ground (slå med knytnäven flera gånger i golvet)
There is a spin. I go to the floor. What is interesting here was that I actually tried
to execute this movement better and make the piece more contemporary. Because I
trained a lot of release technique I can go very softly to the floor (pausa musiken).
She didn’t train release technique, so she was a kind of clumsy when she descended
to the floor. But now I think I was stupid changing this, because nowadays you don’t
even have to see someone going to the floor because already when you see the beginning of the gesture of going down, you know the end. Maybe it’s more interesting to
keep it a bit rough, so maybe I will change that? (starta musiken igen, försök hitta
var du är i musiken och i koreografin.)

St Isidoro, Italy 25 July 2010
Hey Lila!
I showed some pictures of our work to my friend ”J” and this is what he said:

R: Who do you see?
J: He seems quite sober, maybe a bit ehh...like very sharp, and very precise in his
ideas. Maybe he had a lot of ideas also. He looks like someone extremely clever. He
definitely looks like a choreographer and not a dancer, someone behind the stage.
R: Why?
J: I don’t know. He has this like, look of someone, who likes to work with ideas, more
than with his body. And also he’s a bit old, so I am just supposing that right now.
R: Do you think he was a dancer before?
J: Probably, they all were. But maybe not, maybe he was just a writer and decided to
make some dance.
R: Yes, that is Kurt Jooss. And this is Lilavati, they made a choreography together.
J: Well, he was in love with her. She is very pretty. Maybe he met her in India and
she was just a dancer, probably would have had a very difficult career in India. He
probably thought that she was very talented, and he thought he could help her.
“I can make a solo for her, and since I am still a name, people would come and watch
it.” Probably because he’s very talented anyway he made a good solo instead of just
an excuse.
It makes me think of the material ways in which we can access dance history, faded
old black and white photos or videos with people you hardly can see, moving too fast
and very staccato, like in silent movies. In fact it is very often exactly that, a silent
movie or very annoying buzzing sound. How does this effect the way we look at dance
and artists from before? How can we understand the aesthetics, get a feel of the
movement quality, the musicality? How can we understand the dance?
Or the fact that nobody can find sufficient information when they google you. How
can anyone understand what an artist you were? It’s so strange to have to explain
who you are all the time, what you have done, where you have performed, who you
collaborated with.
They are slowly forgetting who you were or nobody cares any more. Nobody knows
you travelled all over the world, performed at all major theatre stages and dance
festivals. Your exchange with Pina Bausch, composers who wrote compositions for you,
your work at the Royal Opera Ballet. That you were the head of the Dance museum in
Stockholm!
I should update material about you on the net, like wikipedia, youtube, vimeo,
pictures etc, not least so that the main chunk of information we can find doesn’t only
deal with certain personal biography such as your geographic place of birth.
Lots of work to be done...
I will now take a break and buy new batteries for my headphones. They are amazing,
with built in noise control. I don’t hear anything disturbing!
Rani

Göteborg 20 August 2010
Hey Lila!
I just had to get this chain of thoughts down
Tell me what you think
And maybe I’ll start working practically
Where do I fit in, in history
Where do I fit in, in this
What’s the history of Kurt Jooss and Lilavati’s work, what were their wishes
And how would that dance be like if it was made today
Can I see an opening, a solution
To forget who I am, to try to dance away from myself, try to forget who I am
Forget my dance training in Indian dance
Try to forget my training in western contemporary dance, so that I would not
be described by my cultural background, my ethnic background, my skin colour
Can I make people see through or beyond the surface of my skin
What can I do to your perception
I need your help
I could elaborate with colours of my skin, hair
Make my body different
Take away my tits
Add moustache
Challenge my body’s limps or take one off....
I wonda
R

London 27 November 2010
Lila!
I just found out that you are not born in India! That’s fantastic. It changes a lot!
You, the object created the myth about yourself! You were not the victim of media’s
perception, you simply manipulated them and exaggerated the exotic interest already
existing. It all makes sense, of course you had to talk about India all the time, it was
part of your plan.
Maybe we have more in common than I first thought?
But then it’s partly your fault that I am left with those exoticizing questions. Or
did you also realize that the exotic strategy wouldn’t be solution or that it could even
invert itself and become a like a trap?
Did you use the work with Jooss as your escape from the exotic gaze? I sense
this is in the choices you made, rejecting the extravagant set design and costume
proposal and instead going for a very simple costume. In the dance I see a lot of
modernistic dance steps, many known from the dance vocabulary of Jooss, but since
it’s your body performing them, we mainly see them as deriving from traditional Indian
dance. We fail to see the dance beyond your body. We don’t even see your body.

R

Malmö 3 december 2010
Funderar på vad som händer när alla breven jag skrivit för Ful blir publicerade. Det blir
annorlunda då. Texten är dansen. Jag är så van vid dans som försvinner i samma stund
som den delas medan text finns hela tiden, t.o.m. när läsaren gått, text för alltid
fast på pappret i tidningen. Text kvar tills boken inte längre finns. Går inte att ändra,
inte anpassa för publiken, inte förklara lite mer, inte förtydliga, inte korrigera mig
själv. Jag ska skriva mer om dansen. I texten skapa bilder av dansen men bara så att
läsaren anar den, precis som jag själv i mitt arbete med Dixit bara kan ana den.
Och igår när jag var hos Bengt, hen verkade förresten mycket bättre än sist,
hittade vi massa intressanta saker, bilder, fotografier och pressklipp som jag inte
sett tidigare. Superkul! Jag har ju bara hittat de artiklar som Dansmuseet valt att
arkivera och då har det alltid handlat om hur indisk du är och du har framstått som
väldigt finkulturell. Omvartannat stod du omnämnd som Lilavati, ibland Lilavati Devi,
ibland Lilavati Devi Häger, som om du hade olika profiler eller förvandlingsnummer.
(Och ”devi” betyder gudinna!).
Det skedde en viktig förändring för mig där då, hos Bengt. Jag kände att jag
förstod dig mycket bättre och kunde se hur mycket mer komplext ditt arbete varit.
Du har inte bara sysslat med finkultur med föreställningar på Dramaten, utan sökt
dig till olika sammanhang och samarbeten, gjort dans för kameran, koreograferat för
musikaler och arbetat med nakenhet på scen. Du uppträdde t.o.m. som fältartist under andra världskriget och fick graden kapten! När jag tänkte på dig såg jag dig bara
i sari men på fotografierna hos Bengt hade du moderna kläder, tajta vita utsvängda
jeans, stövlar med kilklackar, kinaskor, fuskpäls. Jag kände att bilden av dig förändrades. Du var inte så traditionell som du utgivit dig för att vara. Du kändes inte lika
oantastlig längre. Tidigare har jag känt alltför stor respekt för dig och varit rädd för
att förstöra den fina bilden (rar, snäll, söt, helig, mystisk, vacker) som jag skapat av
dig, baserad på våra egna möten men också på tidningsartiklar och böcker. Plötsligt
efter att ha sett de nya bilderna kunde jag relatera bättre till dig och kanske förstå
varför du var så fascinerad av en karaktär som hette Guerilla Woman i Kurts dansteaterstycke Gröna Bordet. Jag tänker på ett pinsamt projekt jag försökte mig på.
Jag ville undersöka makt, våld och terrorism, kanske även kopplat till min egen
bakgrund. Jag lät sy upp en militärkostym åt mig själv. Jag satte på mig kostymen,
ställde mig framför spegeln och fotograferade mig själv. Minns att jag såg så ledsen
ut. Och kom väl inte riktigt längre, några kollegor stoppade mitt försök som provocerande banalt. Jag såg också i en frågespalt i en gammal tidning att du hade svarat
”Jag önskar att jag kunde skriva”, när du blev tillfrågad om en egenskap du önskade
att du hade. Jag hade inte tidigare insett att du ville att jag skulle skriva.
Hittade också en artikel där det stod att du verkligen var född i Indien, så nu
vet jag inte riktigt vad jag ska tro. Samtidigt tänker jag att det egentligen inte
spelar någon roll. Jag vet själv hur lätt sådant missuppfattas och försöker undvika
diskussioner om nationalitet så ofta det går, också för att inte reproducera det jag
försöker kritisera. Så om jag skulle publicera breven skulle jag utelämna den detaljen.
Rani

Projektbeskrivning för en second order performance baserad på Dixit Dominus
FUTURE MEMORY
(arbetstitel)
“What you take, shall be lost to you – what you give, will remain yours forever.”
Dixit Dominus; origins, traces, tracks and developments 1975 – 2023. On exploring
the material ways in which we can access dance history and make it available to us.
Background:
At its core, Dixit Dominus (1975) was an encounter between European modern dance
choreographer Kurt Jooss and Swedish-based Indian dancer Lilavati. It was also a
gift: the last piece created by Jooss, four years before his death when he had not
choreographed a new work in eleven years, and created for a dancer who had always
wanted to dance in his work. The piece is rarely included in his legacy, but instead
entered her repertoire of solo performances. Its reconstruction in 2003 by the
Swedish-born, Indian-trained choreographer Rani Nair was also a gift, this one from
Lilavati’s husband, prof. Bengt Häger, who knew that Lilavati had always wanted to
pass on the work and that, after meeting Rani shortly before her death, Lilavati
mentioned she had found the dancer for Dixit Dominus. Rani’s reconstruction premiered at the House of Culture in Stockholm within a festival of important solos from
the last century of Swedish dance. In that context, the solo, choreographed by a
German for an Indian dancer, also challenged the ontology of Swedish dance, through
Rani Nair’s appearance onstage as the only non-white person in a festival that tried
to remember and reformulate the historical identity of Swedish dance.

FUTURE MEMORY
Dansstationen, Malmö 4 & 5 dec 2012 – Konsthallen, Lund 8 & 9 dec 2012
Koncept/Koreografi/Performer: Rani Nair – Dramaturg/Historiker: Kate Elswit – Kostym:
Amanda Wickman – Teknisk konsult: Tobias Hallgren – Dokumentation film: Anna Jh Borstam
– Dokumentation foto: Imre Zsibrik – Grafisk form: Bergen – Produktion: Rani Nair,
Anna Thelin. För Dansstationen: Konstnärlig ledare: Lars Eidevall – Marknadsförare:
Katarina Lilliequist – Teknisk producent: Madeleine Lind – Tekniker: Filip Vilhelmsson.
Varmt Tack till: Gisle & Lea, Nasim Aghili, Richard Häger, Maria Naidu, Konsttidningen Ful,
Rayam Aljazairi, Sweet and Tender Collaborations, Sabinha Lagoun, Treffen Total,
Cindy Mizher, K3 Kampnagel, Sandra Chatterjee, Marko Milic, Hanna Ljungh, Anna Grip.
Rani Nair har arbetat med Future Memory i residens hos Cullbergbaletten sommaren
2012 och under hösten på Dansstationen i Malmö. Future Memory är skapad med stöd av
Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Carina Aris Minnesfond.
Rani Nair: Rani Nair, född 1974 och uppvuxen i Lund, arbetar som koreograf och
dansare och intresserar sig för idéer om postkoloniala konflikter och kroppen i sociala
sammanhang. Hon samarbetar med nätverket Sweet and Tender Collaborations, med
trion WE INSIST, var med och grundade Rörelsen – koreografer i Skåne och är medlem
av konstkollektivet Ful. Rani Nair tilldelades Lunds kommuns kulturstipendium 1994.
Föreställningarna är tillägnade Bengt Häger

