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Är du den rätta? 
Varför släpper jag 
inte taget? Vad är 
jag rädd för? 
Sweat Baby Sweat startar i 
den mest klichéfyllda bilden 
av alla: den uppslukande 
parrelationens krampaktiga 
symbios. En man och en 
kvinna iscensätter denna 
kärlekshistoria med atletisk 
dans. Musklerna rister och 
skakar när de klamrar sig 
fast omfamnar, lyfter, håller 
varandra i de mest krävande 
positioner. En slags minimalism 
med maximal ansträngning.

”You and me 
could write a bad 
romance”
De flesta har nog en relation 
till kärlekssångerna som 
spelas under föreställningen. 
Musiken väcker känslorna till 
liv och spänningen ökar i takt 
med dansarnas fysiska bedrift; 
räcker deras styrka, balans och 
uthållighet till som par? 

Den fysiska kampen rinner 
ut över scenkanten och in i 
betraktaren. Låt dina tankar 
vandra fritt kring livets alla 
stora frågor. Ett helt liv i 
tvåsamheten, här på bara 60 
minuter.

”Skönheten hos 
den ofullkomliga 
människan”
Jan Martens föddes 1984 
i Belgien, studerade vid 
Fontys dansakademi i Tilburg 
och utexaminerades från 
Artesiskonservatoriet för dans i 
Antwerpen 2006. Han verkade 
som dansare i några år men 
började år 2009 skapa sina 
egna koreografiska verk.
Inom kort blev hans verk 
uppmärksammade, fick bra 
kritik och en snabbt ökande 
popularitet.

Alla Martens verk utforskar 
möjligheten till perfekt 
balans och symbios mellan 
historieberättande och 
konceptualism. Han försöker 
inte skapa nya rörelsespråk utan 
återvinner existerande idiom och 
placerar dem i en ny inramning.

I Martens verk är det skönheten 
hos den ofullkomliga människan 
som står i förgrunden, snarare 
än koreografisk komplexitet eller 
fysisk virtuositet. 

P.S. 
Ni som besökte Spring 
Forward Festival under 
kulturhuvudstadsåret i Umeå, 
kanske såg Jan Martens Dog 
Days Are Over? I så fall väntar 
nu ett kärt återseende!

”You and me baby ain’t 
nothing but mammals”


