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Josefine dansar fram sitt inre
JÖNKÖPING. På torsdag och fredag kväll gästar gruppen Compaso Flamenco kulturhuset Spira med
sin multikulturella föreställning "Tronco". Och den unga publiken ska lockas att såväl sjunga som att
gå ut i naturen.

Publicerad 22 okt 2014

  

I flamencon får man vara både vacker och ful, menar Josefine Chiacchiero.

– Man tar fram den inre fulheten så att säga.

Vi når henne på telefon på en pendeltågsstation i Stockholm. Hon bor där
sedan många år men är uppväxt i Adelöv och gick gymnasiet i Tranås. Nu är
hon 32 och i morgon kväll sjunger och dansar hon flamenco i föreställningen
"Tronco" i Teatersalongen i Spira.

– Det känns väldigt viktigt att ge en så annorlunda upplevelse till barn och
unga. De flesta har aldrig sett en sån här föreställning tidigare. Det är något
annorlunda, något de inte möter varje dag, säger Josefine Chiacchiero.

Hon är själv grundare och ledare för gruppen Compaso Flamenco. "Tronco"
är den andra stora flamencoföreställning hon producerar.Det är också en av
få som turnerar i Sverige.

Josefine Chiacchiero är utbildad på Kulturama och Dans- och
Cirkushögskolan i Stockholm samt i Spanien, och dansar såväl street som
stepp och jazz utöver flamencon – som hon arbetar hårt för i Sverige och
som hon fördjupat sina kunskaper i sedan 2004.

I föreställningen "Tronco" vävs den spanske poeten Federico Garcia Lorcas
poesi, som är starkt knuten till många texter inom flamencon, samman med
de multivisuella intrycken - bland annat animationer projicerade på scenen.

Jönköpingskonstnären John Bauers målningar har inspirerat till bilderna i
föreställningen, hur gick det till?

– Eftersom jag själv kommer från Småland och Bauers skogar, Adelöv,
Örserum, Grännatrakterna - runt Bunn, så har det alltid legat nära för mig, de
här landskapen. Och tomtar och troll. Bauers målningar har alltid funnits
omkring mig.

Nina Marjavaara
nina.marjavaara@jonkopin…

Läs mer av Nina (http://w…

Fakta: "Tronco"
Sång-, dans- och

teaterföreställning.

Riktar sig till barn 4-12 år.

Ges i Teatersalongen på..
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Temat som binder ihop allt inspirerades hon till på Jönköpings läns museum i
fjol. Då besökte Josefine konstnärsduon Christer Lundahl och Martina Seitls
(omtalade) tolkning av Bauers konst, innesluten i vita block i ett dovt upplyst
rum, ackompanjerad av ljudkonst.

Utställningen är nu kompletterad, med ett rum om konstnären, men denna
del kan ännu ses, och höras.

– Grejen är att vi besökte länsmuseet förra året och jag blev jätteinspirerad
av audioguiden. För mig var det jätteintressant, mycket sinnesnärvaro i den.
Mycket mindfulnes. Det känns extra viktigt just i dag med alla miljoner intryck
överallt. Det hela började faktiskt där.

I föreställningen har de nu också just en berättarröst, som tar med publiken
genom hörsel och syn på olika upplevelser.

– Föreställningen riktar sig till barn och unga. Dels är det en önskan att öppna
ett intresse för natur och naturupplevelser, att upptäcka skogen – men också
flamencons hela spektra. Från melankoli till glädje till ensamhet, och det
vemod som uttrycks i den. Dessutom är förställningen interaktiv. Och
publiken förs med i dans och sång.

Det kan den väl inte...?

– Jodå, de får tralla med. Det är inga svåra grejer, menar Josefine.

I Jönköping frodas lämpligt nog en stark flamencokultur. Föreningen La
Llamada ordnande den första organiserade flamencofestivalen på länge i
landet, i fjol, här i staden.

– Så det finns ett stort intresse, säger Josefine Chiacchiero.

Som kuriosa kan också nämnas att hennes syster Mi Chiacchiero jobbar som
kostymör på Spira, och det är hon som skapat kostymen till "Tronco", som nu
alltså spelas i dagarna två.
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