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Orientalisk dans - kultur ur
vardagen
STÖDE (ST) Stöde musikvecka är mer än kammarmusik. På lördag
spelar världsmusikgruppen Sumer där innan den fortsätter till
Urkult. Gruppens dansare är Maria Rudbo, som hör hemma i
Sundsvall och Stöde men har sitt danshjärta i Mellanöstern.
Hon minns det stora bröllopet hon dansade
på, där åtta egyptiska trumslagare och en
popstjärna från Mellanöstern flugits in
speciellt.
Hon minns också de 20 killarna från
gymnasiets fordonsprogram, som ville dansa
beduinsk käppdans för att det var så fräckt
med käpparna.
I 15 år har Maria Rudbo, uppväxt i Sundsvall
och Stöde, frilansat som orientalisk dansare.
Nu är hon hemma för att dansa i Stöde kyrka
med gruppen Sumer, som spelar arabisk
musik och där hon bland annat dansar nubisk
slöjdans och beduinsk käppdans.
– Den nubiska dansen hyllar vattnet; där är
det varmt och man dansar i sanden, och då
rör man sig långsamt. Käppdansen tillhör en
tradition där man använder sina
arbetsredskap i dansen. Det kan vara
fiskeknivar eller, som här, kameldrivarkäppar.
Folkkultur springer ju oftast fram ur
människors vardag. I orientalisk dans
kommer många av rörelserna från djur och
natur. Maria Rudbo har tagit fasta på det i en
modell för att lära 4- 5-åringar dansa
orientaliskt. Vid musikveckan ger hon två
workshops, en för vuxna och en för barn.
– Här finns Ali Baba och kobror och allt
möjligt att fantisera kring med barnen, säger
hon.
Själv började hon dansa som fyraåring, men
det var som vuxen hon upptäckte orientalisk
dans. I Göteborg, dit hon flyttat, fanns en
man som var pionjär i Sverige på området.
– Det fanns något jordnära och befriande i
den dansen. Men det var svårt att trotsa
jantelagen och visa sig. I västerländsk danstradition finns en gräns mellan
scen och salong: publiken går dit för att avnjuta ett verk och det är mörkt
i salongen. I orientalisk dans kommunicerar man med publiken hela tiden.
Under åren har hon haft många uppdrag som gällt att dansa på arabiska
och persiska bröllop och fester. Det spelar ingen roll att hon är svensk: vill
man ha skolade dansare ringer man henne, och det är kunskapen som
räknas.
Hon har arbetat med arabiska musiker som hänförts över att en svensk är
förankrad i deras kultur. Och för ungdomar är hon en bro till kontakt.
– Göteborg är en segregerad stad, och det känns skönt för ungdomar som
har österländskt ursprung att en svensk kan deras dans, en del av deras
kultur.
Orientaliska dansen har vuxit i Sverige sedan 1990, då hon föll för den.
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Och som all levande kultur förändras den i mötet med nya generationer
och andra traditioner. Maria Rudbo själv har blandat sin dans med jazz
och pop; hon har arbetat med grekiska, spanska och svenska folkmusiker.
– Dans är ju inte bara ett kulturellt uttryck. Själva tekniken kan man
mycket väl sätta in i andra sammanhang, säger hon.
Till exempel använder allt fler västerländska kvinnor orientalisk dans som
träningsform, utan ambitioner att bli dansare.
Själv börjar Maria Rudbo nu, efter 40-strecket, att trappa ner på dansen
som liksom idrott sliter på kroppen. Hon har börjat arbeta vid
kulturförvaltningen i Göteborg, dels som danskonsulent, dels som chef för
en enhet som bland annat sysslar med kultur för barn, ungdomar och
äldre.
– Men jag har svårt att sluta med dansen. Jag får väl plocka fram andra
karaktärer i den. I Egypten kan det vara fantastiskt att se dansare i
60-årsåldern som inte är så tekniska men som har andra kvalitéer.
Och sin vana trogen funderar hon på hur vardagen ska omsättas i dans.
– När jag började jobba på kontor var det ett helt nytt rörelsemönster: att
svara i telefon, skriva på dator: kanske kan man göra koreografi av det?
Susanne Holmlund
060-197278
susanne.holmlund@st.nu
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