Zirkus Loko–Motiv
Proudly presents

HJÄRTKNIPAREN
En hyllning till Boris Vians surrealistiska värld

”Clementine” Skulptur av Eva Ziggy Berglund, Anna Wallander ”Blinda Sömmerskan” Lotta Gustafsson
”Rödnéza, Filmproj: Martin Leonard
Foto: LennartKaltea

Hjärtkniparen är ett av Zirkus Loko-Motivs absoluta drömprojekt.
Hösten 2011 blev det äntligen möjligt att genomföra och vi knöt en mängd
konstnärer, artister, filmkonstnärer, dansare, musiker, och andra begåvade
människor & djur till projektet!
En 20 hövdad ensemble med bla. delar av gänget som en gång startade
Teater Galeasen återförenades i en lyckad reunion!

Med stöd av Kulturrådet & Stockholms Stads Kulturförvaltning

Hjärtkniparen är en1 1/2 timmes modern Konsthappening, en våldsam
Konsturladdning! En surrealistisk och burlesk historia som utspelas i och
runt en isolerad by på atlantkusten, där andra regler gäller. Ett
surrealistiskt collage av skådespeleri, stilla/rörliga bilder och upplevelser
som står i ständig förändring.

Christine Floderer som ”Clementine”

Foto: Lennart Kaltea

”De har låtit bygga en mur av ingenting för att vi inte ska få lust att lämna
trädgården. Därför är allt som inte är trädgården ingenting och vi kan inte gå
dit. Men, sa Noël, finns det ingenting annat längre, Finns det bara himlen
kvar? Den räcker för oss”, sa Citroën.
(ur Boris Vians bok Hjärtkniparen från 1953)

Axel Andersson 25 oktober 2012
Tidningenkulturen.se:
- I denna värld under den kalla ytan så är Zirkus Loko-Motiv lika allvarliga
som välsinnade vaktmästare. Staten och staden torde genast se till att slå
upp parallella tunnelbanestationer och utan att hänge sig åt onödig analys
se till att Zirkus Loko-Motivs livsviktiga ifrågasättande kan kolonisera alla
våras undermedvetna.

Maina Arvas 25 oktober 2012
Dagens Nyheter kulturen:
- Det här är teater där man som publik måste vilja – vilja stå, gå, trängas,
sitta på stengolv, hjälpa till att med ögat förvandla skräp till  poesi och avstå
från att förstå allt. Men viljan är inte så svår att hitta med Törnlunds
galenskrattande Jacquemort som energisk ciceron. Eller med vita hästar i
drömska videoprojektioner, Mats Flink som mässande präst, en orgel byggd
av plaströr, sand som regnar från taket, Christine Floderers oroliga
trillingmoder, Anna Wallanders orörliga rörelser, Maya de Vesques
operaängel, den korsfästa hästen, den läskiga skamdammen längst ner i
källaren ...
God hjälp har man också av det scenografiska temat där trånga passager
hela tiden leder vidare in i obegripligheterna. ”I en tid av oro kan vi behöva
något alldeles obegripligt att hålla fast vid”, lovar Zirkus Loko-Motiv. ”Och
när jag har tagit mig genom en spiraltrappa, en garderob utan väggar men
fylld av kläder, en vagina och en livmoder känner jag mig trygg nog att även
krypa genom en liten, liten lucka i källarväggen. Belöningen blir en tre låtars
punkkabaré.”

Medskapande:
Martin Leonard – Smeden/projektioner/installation
Roland Eriksson - Klockaren/Auktionsutropare/Häst
Lotta Gustafsson – Människoverkstaden/installation/kostym
Helene Berg – Projektioner/installation
Christine Floderer – Clementine/ installation/produktion/administration/text
Anette Tarstad - Ljud-/projektionstekniker
Anders Shorty Larsson - Ljusmästare
Hanzano Lidbrink - Trilling/gamling
David Österberg - Ljud
Mats Flink - Präst/Gloire/Text
Ylva Törnlund- Jacquemort I/installation/produktion/administration
Katrin Hint - Trilling/gamling/projektion
Emilia Almqvist Jansson - Installation
Anders Karlsmark – kompositör/live gitarr
Puma Berg - Jacquemort II/installation/sång
Eva Ziggy Berglund – Människoverkstaden/installation
Joaquin Nabi Olsson – Dans/ koreografi
Martina Wagner – Producent
Hassan Selim - Trilling/gamling
Torbjörn Berg – Angel/installation/produktion/administration
Anna Wallander - Den blinda sömmerskan/installation
Maya de Vesque – Opera framförande
Varja Berg- Extra blinda sömmerskan
Jan Lambert Kruse- extra gamling/Trilling
Tack till: Jacob Moscovicz-piano, Arne Högsander- Hästhuvudet.
Samt Maria Ballantyne, Christina Skorpan Wennås, Asta Åslund,
Ella Stark, Katarina Waluszewski, Carina Hemmander,
Torgil Hemmander och Nico Caspers som alla medverkade vid
filminspelningen sommaren 2011. Nils Berg/Matdistriktet, Olle Sandelin,
Maria Ängqvist Klyvare, Ronny Carlsson, Hardy Pettersson, Dramaten,
Pipelife Sweden, Uponor, Teater Giljotin och förstås Skrotcentralen i
Uppsala.
Konstnärlig ledning: Torbjörn Berg & Ylva Törnlund

Speltid: ca 80 minuter
Medverkande: 15 - 17 scenkonstnärer
Projektet kommer även att involvera artister lokalt.
Hjärtkniparen behöver ett stort rum, alternativt flera mindre - ca 400 kvm.
Tex fabrikslokal eller ödehus, tom kyrka, reaktorhall el dyl.
I Hjärtkniparen vandrar publiken genom historien.
Alltså ingen sittande publik!
Riggtid/uppbyggnad av scenbilder ca 4-5 dagar.
Rep tid ca 2 dagar.
Kostnader och specificerad teknisk raider, beror på lokal och medverkande,
diskuteras vid möte.

Email: info@zirkuslokomotiv.se
Torbjörn Berg (projektledare) Tel +46-(0) 70679 96 02

www.zirkuslokomotiv.se

