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The Valley var frumsýnd í Tjarnarbíó þann 19.nóvember sem opnunaratriði Reykjavík Dance Festival.
Verkið er eftir Ingu Huld Hákonadóttur og Rósu Ómarsdóttur sem útskrifuðust báðar úr P.A.R.T.S í
Brussel árið 2014. The Valley er fyrsta verkið sem ég sé eftir Ingu og/eða Rósu og ég mætti algerlega
laus við væntingar eða hugmyndir um það sem ég ætti í vændum. 
Verkið fjallar um dal þar sem mannverur og vélar hafa runnið saman í eitt en tveir verða að einum
áður en þeir klofna og margfaldast aftur. Verkið hófst með því að tvær verur, þær Inga og Rósa,
sýndu áhorfendum á bakvið tjöldin þar sem þær sköpuðu hljóðheim dalsins áður en þær lífguðu
dalinn við á miðju sviðinu með samspili hljóðs og líkamshreyfinga. Í þessu bakrými runnu tveir
heimar saman; heimur höfundanna sem skaparar verksins og heimur dalsins. Bakrýmið gaf innsýn
inn í samsetningaferli höfundanna og leitinni að hljóðheimi á sama tíma og það setti tóninn fyrir
lögmál dalsins þar sem uppruni hlutanna var óljós. 
Í heimi dalsins voru mörkin á milli þess hvar eitt endar og annað hefst óskýr. Þetta var dregið fram
með samspili líkamshreyfinga og hljóðs þar sem óljóst var hvort hljóðið eða hreyfingin kæmi á
undan. Einnig var unnið með mörkin á milli hins náttúrulega og ónáttúrulega í líkamshreyfingum og
á tímabili flaut ofaná texti af upptöku sem notaði tungumálið til að meitla saman ólíkum efnum á
beinskeittan en kómískan hátt. Auk þess var sunginn texti sem kjarnaði ein- eða tvíveru þeirra
tveggja. Minnistæðast er hvernig textinn á einum tímapunkti óf líkama konunnar og skrúðgörðum
saman í einn þráð. Textinn var svo frábær að ég væri til í að fá afrit af honum í ljóðabók. 
The Valley er ánægjulegt, ljóðrænt og sterkt verk. Verkið er marglaga og nær að tvinna saman ólíka
þræði í eina heild. Nálgun Ingu og Rósu á viðfangsefnið er útsjónarsöm, skapandi og faglega listræn.
Ég upplifði snemma á sýningunni að mig langaði að skrifa um verkið af alúð vegna þess að það
kallaði fram slíkar tilfinningar í mér. Verkið náði að tala við hjartað í mér með umfjöllunarefni sínu og
kómískri textanotkun. Verkið kallaði líka á vangaveltur um ekki svo fjarlæga framtíðarsýn sem vofir
yfir ef mannkynið heldur áfram að umbreyta náttúrunni í efnislega hluti, til dæmis ef allir fossar
verða virkjaðir til álframleiðslu. Um heim þar sem verkfæri og grænmeti eru notuð til að framkalla
hljóðmynd sem hermir eftir hljóðheimi viskerfis sem er glatað. 
-Andrea Vilhjálmsdóttir
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