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SELVET 
Formålet med forsøget ”SELVET” var at undersøge kroppen og sindet, i forhold til hinanden. Det var 
forsøgets hensigt at undersøge: 
 

• Hvordan kroppen kan gestalte forskellige sindsstemninger  
• Trance 
• Hvad betyder det for publikum at den optrædende er hhv. på en indre eller en ydre rejse? 
• Kan bevægelser opdeles i forhold til fx Freud/Jungs idéer om de forskellige 

bevidsthedstilstande 
 

Forsøget foregik på Forsøgsstationen d. 8.-19. April 2019 
 
Kan kroppen gestalte forskellige sindsstemninger? 
For at konkretisere; jeg har arbejdet med følelser for at belyse sindsstemninger. For at gøre arbejdet 
lettere; der er arbejdet med ”arketyper”; fx had, sorg, glæde etc. 
 
De fleste af os kender til læren om kropssprog. Et åbent kropssprog kan fx gestaltes ved åbne arme, 
mens et lukket kropssprog kan gestaltes ved korslagte arme. 
 
Kroppen kan (selvfølgelig) gestalte forskellige følelser. Oftest forstår vi disse kropssprog bedst, når de 
er karikeret med mimik. Sværere bliver det når mimikken tages væk, og man udelukkende ser på 
bevægelserne.  
Men ved nærmere studie, kan man sagtens aflæse følelser i kroppen, vi gør det til dagligt, når vi taler 
med hinanden. Det er derfor man kan blive forvirret fx når en person hævder ikke at være vred. 
Imidlertid siger alt ved personens bevægelser, at personen er rasende. 
 
For at gestalte en følelse, kan man altså gøre brug af et fastlagt kropssprog, men også ved at gengive 
symboler. Et symbol kunne være at lade hånden glide blidt og langsomt over gulvet. Dette bliver et 
symbol, et billede som publikum får. Nogen vil måske erindre sin mors hånd. På den måde kan man 
måske lede publikum ind på følelsen af savn. 
Bliver bevægelsen til en association? Associationen fører måske den udøvende eller beskueren til et 
refleksionsstadie. Refleksionsstadiet er altid værd at stræbe efter, for det betyder at man har ramt en 
eller andet kilde. Hvis man reflekterer, er der sket en forbindelse.  
 
Det interessante for mig er hvordan diffuse sindsstemninger kan gestaltes. Her kan det hurtigt gå hen 
og blive meget abstrakt. Hvordan kan man vise virvaret mellem angst og nysgerrighed? Eller sorg og 
glæde? Selv meget intense stemninger, eksisterer tæt op ad hinanden. Det er meget nærliggende at 
begynde at grine når man græder. Eller også er det bare mig der har det på den måde… 
 
Jeg har tegnet det noget groft op, for så vidt jeg har prøvet mig frem er der to meget forskellige måder 
at gøre brug af (der er nok omtrent en milliard andre måder).  
Enten vil man vise de diffuse sindsstemninger, eller også vil man gennemleve dem. Den første er mere 
enkel for beskueren at følge. Den anden er mere abstrakt og i konstant transformation.  
 

Eksempel, SORG: 
En måde kunne være at vise sorg, i en enkelt bevægelse. En koncentreret udgave, en lille 
bouillonterning som vises i fx tre minutter.  
Eller man kan arbejde med sorg i en hel time, i fri bevægelse. Her bliver arbejdet langt 
mere introvert, og dermed et arbejde som rækker dybere ind i udøverens indre 
bevidsthedslag.  
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Jeg vil mene at det for et bredt publikum ville være mest interessant at se de tre minutter. For 
nørderne, er det så både interessant at se både de tre minutter, og dernæst hele timen. Da det er to 
helt forskellige ting. 
 
Ved mine egne forsøg i forbindelse med fx at arbejde med sorg i fri bevægelse, i 1 time bliver 
bevægelserne ofte en blanding mellem symbolske bevægelser og en autonom bevægelse, som er min 
helt egen og personlige formidling.  
Et andet interessant punkt er også at fokus i løbet af denne time flytter sig. Det bliver ikke sorgen som 
leder bevægelsen. Sorgen bliver til rummet som bevægelsen udfolder sig i. Det siger sig selv at man i 
dette felt får bearbejdet en del personlige anliggender. Energimæssigt kan det være enormt befriende 
og energiskabende efter dette arbejde. 
Ved det andet forsøg -hvor sorgen vises som en bouillonterning- er sorgen mere altdominerende. 
Sorgen sidder i håret, i neglene og i huden. Men det er noget som præsenteres til rummet. Måske er det 
derfor det energimæssigt, kan være mere krævende? Man gengiver her en følelse, som man måske 
ikke på det givne tidspunkt har. Derfor kan det blive mere forceret. Samtidig forsøger man at tvinge 
bevægelserne til at blive i denne fase, i sorgen altså. Sorgen får ikke lov til at mutere, til at udvikle sig 
til noget andet. 
 
Konklusion: 
Man kan sagtens portrættere følelser, og beskueren vil som oftest få en fornemmelse af hvad det er for 
en følelse man har haft fingrene i.  
Hvor stærkt sindsstemningen bliver båret ud til beskueren, afhænger i høj grad af hvor klart et billede 
man som udøvende har. 
Ved tre minutters forsøget har man en koncentreret pakke. Dette er godt til demonstrere, at bruge 
som et tableau, for at vække noget specielt hos beskueren. 
Ved time-forsøget arbejdes der på et introværtplan. Følelsen får lov til at udvikle sig, blive påvirket af 
andre følelser, og er et fantastisk værktøj til at bearbejde personlige anliggender. Også selv når man 
troede man ikke havde noget at bearbejde(!) 
 

Trance 
Kroppen og trance. Der findes mange forskellige former for trance. Jeg har på ingen måde fundet frem 
til en skabelon, men jeg har undersøgt følgende tranceformer: 
Massetrance 
Kropstrance-ekstase 
Lydtrance 
Meditativtrance 
 
Massetrance 
Jeg har valgt at kalde den form for trance som man kan havne i, fx til en koncert, for massetrance. Her 
kræver det at der er en form for masse, og denne masse består her af mennesker.  
Hvis vi nu holder fast i eksemplet med en koncert, er det altså publikumsmassen, jeg her taler om. 
Massen bliver således ledt af fx forsangeren, eller en anden karismatisk person. Selvfølgelig er der for 
at denne massetrance kan opstå, nødt til at være en hvis form for fællesnævner blandt publikum. Hvad 
det enten er at de kender musikken virkelig godt, er høje over at se bandet, eller om det er blandingen 
af lys, lyd og dansen som gør at man kan havne her.  
Det er en interessant form for trance fordi den binder massen sammen. Massen begynder ydermere at 
bevæge sig som én krop, og bevægelserne bliver mimikeret, gentaget, kopieret, oversat og 
videreudvikles. Efter koncerten er der oftest også en helt speciel stemning blandt denne masse, alle (ja 
jeg er meget generaliserende) føler en samhørighed og forståelse for hinanden.  
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Kropstrance-ekstase 
Denne form for trance kan oftest fremprovokeres helt alene, og uden de store problemer. Det kræver 
blot at man virkelig udfordrer kroppen. De fleste kender denne form fra højintensitetstræning. Efter x 
antal minutter, glider ens bevidsthed væk fra hverdagsgøremål, og fokuserer udelukkende på 
bevægelsen. Kroppen reagerer og fungerer her helt anderledes, idet den responderer direkte på 
tankerne. I kampsport er det essentielt at respondere hurtigt i forhold til modstanderen. Samtidig med 
at det ikke er fordelagtigt at dvæle ved én tanke. Tankerne skal flyde kontinuerligt, men de skal væves 
sammen med bevægelserne. I lighed med massetrancen bevæger kroppen sig ikke længere efter en 
bestemt bevidsthed om hvad der ser godt ud eller lignende; den bevæger sig efter hvad der er behov 
for. Bevægelserne bliver altså energibesparende, samtidig med at de anvendes til deres maksimale 
kapacitet. 
 
Lydtrance 
Jeg har forsøgt at udforske lydtrance. Ikke overraskende er monotome lyde stærkt tranceskabende.  
Personligt er jeg specielt stor tilhænger af organiske lyduniverser når jeg skal improvisere. De bløde 
lyde gøre at min krop føler sig tryg, og dermed slapper af. Lyden føre én på en lang rejse. Lyden kan 
dermed være det impulsgivende element. Men jeg er også glad for at udforske den trance som udvikles 
ved elektronisk musik. Jeg er i det hele taget bare meget interesseret i denne tilstand. Lyset har meget 
at sige, da dette i den grad kan fodre trancetilstanden, eller hæmme den. 
Ved elektronisk musik er det fantastisk med stroboskoplys og højtaleren helt inde i øret. Modsat 
opleves det at meditationsmusik ikke rigtigt er i sit rette element i et rum med stærke lysstofrør, og en 
masse mennesker som går ind og ud igennem lokalet. 
 
Meditativtrance 
Denne form for trance kan i mine forsøg opstå ved monotome bevægelser. Det er for mit 
vedkommende bevægelser som har en retning, en genklang i forhold til hvor jeg er dén dag, og ja, 
repeteres i uendelighed. Bevægelsen bliver dyb i det format at man trancen igennem mærker 
forskellige ”ting”; blodet, knoglerne etc.. Selvom man rent teknisk set ikke laver om på bevægelsen, 
ændres oplevelsen af bevægelsen.  
Denne form for trance bliver også brugt af ceremonielle danserne i Bali, Fx ved spyddans, religiøs 
ritual, spidder mændene sig selv med en træspids eller et spyd. Der sker flere ting; bevægelsen er 
monoton, og der påføres kroppen et element. Det siges at munkene ikke mærker smerten, fordi deres 
trance er så dyb. Jeg har ikke selv prøvet dette, men jeg ved at smertepåføring ved bevægelser kan 
være meget specielt, og også give bevægelsen mere dybde, at man havner i et højere lag i 
bevidstheden. Er det fordi man er nødt til at abstrahere fra smerten, eller abstrahere fra bevægelsen 
og mærke den stikkende eller bidende smerte? Der er selvfølgelig også noget helt andet som sker her, 
et martyr-element kunne man måske sige. Man beviser ved sin høje smertetærskel at man er noget 
særligt. Man tilegner sig herved præstens (gudernes) velsignelse, hvis vi altså hopper tilbage til Bali.  
 
Konklusion: Trance er ikke farligt. For at kunne komme i de tranceformer jeg har udforsket, kræver 
det at man føler sig tryg. Jo mere man træner trancen, jo dybere kan man rejse. Jo mere man udforsker 
dette, jo mere ro får man i sin sjæl. Trance kan få ubevidste bevægelser ud . God til at bearbejde 
følelser. Energigivende. God til at opbygge et fokus.  
 
Hvad betyder det for publikum at den optrædende er hhv. på en indre eller en ydre 
rejse? 
Dette er noget vi har talt en del om. For der er en stor forskel for publikum om den optrædende er på 
en indre eller en ydre rejse. Hvis den optrædende er på en indre rejse, er det enten vigtigt at publikum 
ligeledes er på en indre rejse, og måske lige så nørdede som den udøvende kunstner. Hvis publikum 
derimod ikke selv er på en indre rejse, og heller ikke finder det interessant at observere én mens 
denne tager på denne rejse, er der to løsninger: 
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1) man har noget virkelig fedt lys/lyd/projektioner som kan ”underholde”  
2) man lader døren stå åben, og bliver ikke påvirket hvis publikum forlader rummet. 
 
Den indre rejse kan altså være inkluderende, på den måde at publikum selv får lov til at rejse på sin 
egen rejse, og dermed bliver det en kollektiv oplevelse, som deles, og som er meget individuel.  
Den indre rejse kan ligeledes være ekskluderende, hvis publikum ikke føler de er budt med på rejsen, 
eller måske ikke ved hvor de skal rejse hen. 
 
Hvis den optrædende er på en ydre rejse, føler publikum sig som regel inviteret med. Her introduceres 
de måske til et nyt kontingent. Og rejseguiden holder dem i hånden, og sørger for at alle er med. Når 
den optrædende er på en ydre rejse, bliver det derfor -ifølge min undersøgelse- en kollektiv rejse. Men 
fordi den skal kunne rumme alle, bliver rejsen ikke lige så dyb.  
Hele magien ligger så i at blande disse to former, for det er jo helt klart mest interessant som publikum 
at opleve den dybe rejse, samtidig med at man holdes i hånden. For ja, vi vil jo altid ha’ det hele, og 
altid lidt mere. 
 

Kan bevægelser opdeles i forhold til fx Freud/Jungs idéer om de forskellige 
bevidsthedstilstande? 
Nu cirkler jeg tilbage op til de foregående undersøgelser. For ja, jeg mener at bevægelser kan opdeles i 
forhold til bevidsthedstilstande. Jeg er personligt større tilhænger af Jungs teorier, og psykoanalyse er 
jo egentlig også et virkelig bredt felt, som jeg slet ikke kan gabe over.  
Men jeg følger lidt min egen vej, med inspiration fra disse herrer. Faktisk har jeg kun skrevet Freud 
med fordi han på sin vis er fader for hele psykoanalysens udvikling.  
Man kan jo altid diskutere analysemodeller, og jeg ved at dette kun er indledende undersøgelser, så jeg 
vil gerne allerede nu påberåbe mig muligheden for at blive klogere… 
Når det så er sagt vil jeg for enkelthedens skyld tegne bevidstheden op i tre tilstande: ubevidsthed, ego 
og alterego.   
 
Ubevidstheden: bliver i forhold til bevægelser det som kommer til udtryk i ren improvisation. Det 
bliver de bevægelser som er rene, ikke mærket af at skulle være eller ligne noget, de bevægelser som 
falder én ind. Det ubevidste er en stærk impuls. 
Ego: bliver i forhold til bevægelse, det stadie man bevæger sig fra. Det er her man træffer beslutningen 
om at rent faktisk tage armen op mod hovedet. Det er her man beslutter om man skal starte eller 
slutte. 
Alterego: er i forhold til bevægelse en stærk intension. Man ønsker måske at udtrykke på en bestemt 
måde, man ville gerne ha’ at det skulle ligne det eller det. Logikken siger måske at man er nødt til at 
vrænge munden nedad for at udtrykke ulykke. Logikken/ønskebevidstheden er en meget stærk faktor, 
og kan for mange mennesker være mere dominerende end impulsen fra det ubevidste.  
 
Nu bliver det interessant, for jeg mener at kroppens bevægelser i arbejdet med fx følelser, som 
udgangspunkt befinder sig i Ego. 
Hvad der så kommer til udtryk i improvisationen, er farvet af dels hvad man ønsker det skal være; 
Alterego siger måske at man skal bevæge sig på en bestemt måde. Måske vil man gerne ha’ at det skal 
ligne noget bestemt, udtrykke noget specifikt. Men så træder det ubevidste lige pludselig frem fra 
skyggerne, og man har ingen anelse om hvorfor man netop havde behov for at gøre netop dén 
bevægelse.  
 
Konklusion: 
Bevægelser kan opdeles i forhold til forskellige bevidsthedslag. Det er en træningssag, at få de 
ubevidste impulser til at blive stærkere. Det er i virkeligheden en stendig udvikling, en øvelse som skal 
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vedligeholdes for at kunne bruges optimalt. Både for at kunne reagere hurtigt, men også for at forstå 
sine egne bevægelser bedre.  
 
Konklusion på hele forsøget: 
Det har været et interessant forsøg som jeg arbejder videre med. Når alt det undersøgte blandes 
sammen, får man en virkelig stærk cocktail som kan bruges til både scenisk arbejde og personlig 
udvikling.  
På den måde mener jeg også at man kan være mere inkluderende som egocentreret, fordi man får en 
dybere forståelse for sine medmennesker. Derudover bliver der ved dette arbejde, arbejdet på en 
måde som en universal for rigtigt mange mennesker, uanset hvilket sprog man taler, eller hvilken 
kultur man kommer fra. Universal forståelse som skaber et fælles fundament?  
 
 


