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Transformatoren

En vision om et nyt væsen skabt ud af en performerkrops 
sceniske liv.

Forestillingens princip er forvandlingen, og dens maskine er
den menneskelige transformator.

De vigtigste teknologiske (hjælpe)transformatorer er: Mikro-
fonens og computerens transformation af stemmen. Kameraer-
nes transformation af ansigter og gestalter. Lyset.

Al lyd, musik, rytme etc. skal skabes af performerens stemme
og krop, men dette materiale kan forvandles, kombineres, 
bruges til symfonisk opbygning og nedbrydning gennem elek-
troniske medier.

Flere steder undervejs optræder sange, sangtekster. De fleste af
disse har originale Nielsen-melodier eller er Nielsen-variatio-
ner over gamle, kendte sange eller vers. 

*

Transformatorens personer eller væsener eller 

menneskematerialer:

En performerkrop, inklusive åndedræt, stemme, blik og
bevægelser og indkorporeret elektronisk udstyr.

Baronessen, en olympisk fortæller, et væsen hinsides køn
og alder. Hendes farve er sort.

Medea (den modne kvinde, moderen), er the missing link
mellem fuglen og mennesket. Hendes farve er kamæleo-
nens, konstant skiftende, en regnbue-ild.
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