
María Kristjánsdóttir fjallaði í Víðsjá um dansverkið ,,Dalinn" í 

Tjarnarbíói.

Tjarnarbíó er einn af þessum fáu stöðum við Faxaflóann þar sem hægt er að verða gripinn þeirri tilfinningu 

að maður sé íbúi í evrópskri borg en alls ekki í afskræmdri eftirlíkingu af þorpi í Texas. Vinalegt 

veitingahúsið, sem maður kemur fyrst inn í og  virkar eins og anddyri, er yfirleitt þéttsetið glaðværu, masandi

fólki og hægt að ímynda sér að hingað hafi það kosið að koma af svipaðri frumþörf og  kallar á að sótt sé 

mjólk og brauð í Bónus.

Í salnum sjálfum, síðastliðið sunnudagskvöld, reyndi viðfangsefnið líka  öllu meira á skilningarvitin en 

yfirleitt er talið að hægt sé að bjóða þeim á öðrum leiksviðum borgarinnar. En þá sýndu þær Inga Huld 

Hákonardóttir og Rósa Ómarsdóttir dansverk sitt „Dalurinn“ sem þær hafa unnið í samvinnu við Sveinbjörn 

Thorarensen tónlistamann og Rögnu Þórunni Ragnarsdóttur myndhöfund.

Heiti verksins „Dalurinn“ vísar í kenninguna um kynlega dalinn eða óhugnaðardalinn sem japanski 

verkfræðiprófessorinn Masahiro Mori setti fram árið 1970 en komst fyrst inn í vesturlenska umræðu og  

fræði á þessari öld. Sá dalur, eða óljósa gráa svæði,  var samkvæmt Mori reyndar sá óhugnaður er maðurinn 

upplifir þegar vélmenni fara að líkjast honum um of og vildi því Mori að maðurinn stefndi ekki að því að 

gera vélmenni í sinni mynd.

Í dalnum þeirra Ingu Huld og Rósu hafa þó hlutirnir þróast á þann veg að þar „hafa mörkin milli þess lífræna 

og tæknilega máðst út“ . Á sviðinu birtast „tvær eftirlíkingar af sama líkani. Tvær eins sem eru eins og ein 

einsömul“ svo vitnað sé í þeirra eigin orð.

Þær Inga Huld og Rósa birtast fyrst aftast á sviðinu, í búningi og með hárgreiðslu sem er nákvæmlega eins. 

Þær eru staðsettar  í nokkurskonar hljóðstofu  ‒ tilraunastofu með hljóð kannski ‒ þar sem þær gera tilraunir 

með höndum, fótum og munni eða eru að uppgötva sem vélmenni hvernig vatn, möl, grænkál, málmur, plast 

hljóma ein og sér eða í samhljómi. Úr verður hljóðmynd sem þær hreyfast með inn í gervigarð, gervi náttúru.

Þar sem ríkir fullkomið  samræmi, stærðfræðileg regla. Einn er einn og tveir eru tveir.  Ópersónuleg rödd úr 

hljóðkerfinu  greinir á ensku frá samtali hinna þöglu dansara sem eru að líkja eftir vélmennum  og röddin 

framandgerir óhugnarlega:  dansarana, konurnar sem eru menn en þó vélmenni.  Úr dansinum  reynum við að

ráða í þá gátu hvor segi hvað, hvor sé ánægð með reglu hlutanna, hvert sé tilfinninga sambandið á milli  

eftirlíkinganna sem þó eru menn. Þær hverfa aftur á tilraunastofuna þar sem það sem áður var handfjallað 

sem áhugaverður efniviður er allt í einu líka orðið gervi.  Kaffi bara vatn.  Allt er því brotið og bramlað og 

óhljóð og hávaði er framkallaður. Þær hreyfa sig með hávaðanum inn í aðrar myndir þar sem áhorfandinn er 

stöðugt áreittur með spurningum um hvað sé veruleiki, hvað sýndarveruleiki.  Eftirtektarvert er hversu mikið 

vægi eða rými hljóðmyndin fær í verkinu. Dansararnir kalla fram hljóð en  magnaðir hljómarnir hafa einnig 

sjálfstætt líf  og sama gegnir um einfalda en ákaflega fallega og frumlega myndina sem virkjar að hluta til 

lýsinguna. Tveir verða því reyndar að fjórum í þeim vitsmunalegum átökum sem dansararnir Inga Huld og 

Rósa miðla okkur með samræmdum, hófsömum, stundum vélrænum hreyfingum. Og  líkömum þeirra reynist

einnig auðvelt að kveikja í okkur innri hlátur,  tilfinningalega spennu og óhugnað.



Það er aðeins ein sýning eftir á þessu dansverki, þann 29. Nóvember, en þá fljúga stöllurnar aftur til 

Bruxelles þar sem þær starfa. Ég tek þetta fram af því að ég tel að íslenskir listamenn í leikhúsi og óperu 

gætu lært heilmargt  af þeim Ingu Huld og Rósu. Til dæmis  hvernig þær vinna með tónlist og myndlist en 

líka  það að þær í anda þýsks hugmyndajöfurs ætlast ekki til þess af áhorfandanum að hann skilji vitsmunina 

eftir með yfirhöfninni í fatageymslunni. 


