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rörelsesspråket. 
  
Dans handlar om närvaro i ögonblicket. Det handlar om att lyssna på 
omfattningen av alla sinnesförnimmelser och tillåta det lyssnandet att bli 
bränsle för alla känslor, former och innehåll. Men, vi ska alltid komma ihåg var 
vi kommer ifrån. 
 
När jag får frågan vad mitt arbete handlar om, svarar jag först att det handlar 
om sig självt. Om hur alla dess element möts för att skapa sin egen berättelse. 
En dansberättelse om omfång, känslighet användandet av explosiv kraft. 
Undersökandet av rörelse, stringens och struktur. Självdistans, dynamik, 
överdrift och underdrift, kopplingen mellan njutning och ansträngning och 
sublimeringen av varje dansares galenskap, passion och fantasi till en klar form. 
 
I bästa fall kan dans vara storslagen, även om den är långt ifrån perfekt. Vi 
måste motstå det konservativa och konventionella tänkandet som har sina 
rötter i mycket av dansutbildningen och träningen, och släppa gamla idéer till 
förmån för nya, bättre. Och vi måste alltid komma ihåg att dansa lite varje 
dag... 
 
Och vi måste alltid komma ihåg att dansa lite varje dag ... och aldrig framför en 
spegel. 
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Ohad Naharin är koreograf, konstnärlig ledare för Batsheva Dance Company, 
och skaparen av GAGA-rörelsesspråket. 
 
Naharin föddes 1952 i Mizra, Israel, och gick med i Batsheva Dance Company 
1974, trots sin då ringa erfarenhet. Under sitt första år bjöd gästkoreografen 
Martha Graham honom till sitt kompani i New York där Naharin senare gjorde 
debut som koreograf på Kazuko Hirabayshi-studion 1980. Under det närmaste 
årtiondet skapade han verk i New York och utomlands, inklusive stycken för 
Batsheva Dance Company, Kibbutz Contemporary Dance Company och 
Nederlands Dans Theater. Naharin arbetade nära sin första fru, Mari Kajiwara, 
tills hon gick bort i cancer 2001. 



 
1990 utsågs Naharin till konstnärlig chef för Batsheva Dance Company, och 
under samma år startade han kompaniets ungdomsensemble, Batsheva - The 
Young Ensemble. Han har sedan dess skapat över trettio verk för kompanier 
och funnits på repertoaren hos ännu fler. Han har också samarbetat med 
musiker som The Tractor’s Revenge, Avi Balleli and Dan Makov, Ivri Lider, and 
Grischa Lichtenberger. Han har också komponerat och mixat många av sina 
egna ljudspår under pseudonymen Maxim Waratt, som förekommit i flera 
filmer, bland annat Tomer Heymanns Out of Focus (2007) och bröderna 
Heymanns Mr. Gaga (2015). 
 
Utöver hans sceniska arbete har Naharin även utvecklat GAGA, det innovativa  
rörelseutforskandet och dagliga träningen för Batshevas dansare, som har 
spridit sig internationellt bland både dansare och icke-dansare. 
 
Naharin är medborgare i Israel och USA och bor för närvarande i Israel med sin 
fru, dansaren och kostymdesignern Eri Nakamura och deras dotter Noga. 
 


