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“Världen som kinetisk energi  
– ett porträtt av dansaren Virpi Pahkinen” 
 
”Dansen föds i tystnad. Där i tystnaden tas de första stegen, ofta i en grå studio. Musiken 
beställer jag av olika tonsättare, men undviker att lyssna på den förrän väldigt sent. Oftast 
skapas de här delarna separat, men passformen är nästan alltid perfekt - varje gång!" 
 
Virpi Pahkinen är en av våra mest namnkunniga fria dansare, som inte minst rönt stor 
internationell uppmärksamhet. Hon porträtteras nu i det timslånga programmet ”Världen 
som kinetisk energi” som sänds 21 augusti kl 14.00 i P2. 
 
Programtiteln är vald utifrån kombinationen rörelse och energi. Den som sett Virpi dansa känner hennes 
rörelser och ser den energi som kontrolleras. Gesterna har en märklig förmåga att just förmedla energi, 
även om hon stannat mitt i en rörelse. 
 
Virpis fria dans har få motsvarigheter i dansens värld, och hennes uttryck hämtar inspiration från hur 
ormarna rör sig. Framförallt hennes händer och armar omdefinierar begreppet uttrycksfullhet, och hon 
utvecklar ständigt nya sätt att få sina kroppsdelar att välsynkroniserat fånga publikens uppmärksamhet. 
 
"Ofta är den en nyckelrörelse som utlöser en sekvens av efterföljande rörelser när jag skapar en ny 
föreställning. Och sedan blir dansen likt poesi, som gör det lättare att komma ihåg de olika 
rörelsesekvenserna", berättar hon i programmet. 
 
Dans i radio, hur lyckat är det, kan man fråga sig? Virpi har skapat över 40 föreställningar och har 
närmare 2000 framträdanden bakom sig, i länder som Libanon, Vietnam, Mexico, Ecuador och Kina m fl, 
förutom i Europa och USA. Så hon ska inte dansa här, bara försöka fås att ge en lättare beröring vid 
dansens själ. 
 
Virpi växlar gärna mellan Berwaldhallen och nattklubbar; musiken fångar två världar hon behöver lika 
delar av: 
 
"Västerländsk musik är bra för hjärnan; lyssna på Bach så lägger sig elektronerna i prydliga led och all 
ångest försvinner. På organisk nivå så går indisk musik rakt in i magen och ger meditativa tillstånd. 
Klubbmusik – electronica och techno – kan ge rätt sorts ljudmassage på kroppens energicentrum. För 
mig är mixen av allt detta helt nödvändig", förklarar hon. 
 
Virpi Pahkinen är också aktuell med en ny föreställning. I september åker hon till Java, tillsammans med 
den unga dansaren Oskar Landström. Tillsammans skapar de ett stycke som ska uppföras där. Samma 
stycke kommer sedan till Dansmuseet i oktober. 
 – se även www.pahkinen.com/works.html, förutom www.powerspot.se/www/SR/srpr110821.htm  
 
”Världen som kinetisk energi – ett porträtt av dansaren Virpi Pahkinen”  
sänds i P2 21 augusti 2011 kl 14.00, repris 23 augusti kl 12.00. 
 
 
 
Programmet är producerat och presenterat av journalisten Mats Lundgren, som tidigare gjort porträtt av Anders Hillborg, 
Cecilia Rydinger Alin, Rigmor Gustafsson, Bengt Strokirk /20 år på Fasching, Stefan Jacobsson/Pet Sounds, Kristina Forsman, 
Tobbe Fall och Per Tjernberg i samma programserie. Under 1980/90-talen producerade han även P3-program som Bank och 
Cult Strip, medverkade i Bommen och P2:s Spräckel (Klingans föregångare), Lennart Wretlinds Safari m.m. Han var även en 
av grundarna till tidningen Schlager. 
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