






Kentaur stiller nogle væsentlige etiske spørgsmål – og gør brug af teknologi, som ikke 
er set brugt på en teaterscene nogensinde før. Gennem personlighedstests og indsamlet 
data fra bl.a. Facebook kender den nyudviklede kunstige intelligens til dansernes privatliv. 
Forestillingen lægger derfor op til en debat omkring, hvad det vil sige, hvis en kunstig 
intelligens kan manipulere, koreografere og diktere slagets gang på scenen. Samt hvad 
det vil betyde, hvis kunstig intelligens kan misbruge data og udstille mennesker både på 
scenen og ude i virkeligheden. 

Forestillingen er opkaldt efter Kentauren – et fabeldyr kendt fra den græske mytologi 
– halvt menneske og halvt hest. Men en kentaur er også et begreb, man anvender, når
computerteknologi benyttes til at opgradere et menneskes egenskaber. Pontus Lidberg
er kendt for at skabe banebrydende moderne danseforestillinger med en snert af magisk
realisme, hvor menneskelige følelser er omdrejningspunktet. I forestillingen opstår et møde
mellem Lidbergs poetiske danseunivers og en nyudviklet kunstig intelligens. Den kunstige
intelligens er skræddersyet til forestillingen og interagerer live med danserne på scenen.
Den kan påvirke tilblivelsen af værket på forskellig vis, bl.a. er den blevet fodret med
græske tragedier og kan udvikle nye plot ud fra disse data. Ydermere kommer den med
forslag til koreografisk materiale dannet ud fra flere forskellige dataset. Det betyder, at
alle forestillinger vil være forskellige.

Den højteknologiske danseforestilling er udviklet i samarbejde med kunstner Cecilie Waag-
ner Falkenstrøm, der arbejder med kunstig intelligens, samt Ryoji Ikeda, Japans førende 
elektroniske komponist og videokunstner.



Pontus Lidberg, modtager af John Simon Guggenheim Fellowship (2019), er Dansk Dansetea-
ters kunstneriske leder. Han er en anmelderrost koreograf, en visionær kunstner og filmska-
ber opvokset i Stockholm, Sverige. Lidberg er uddannet danser ved Den Kongelige Svenske 
Ballet og har derudover en MFA i Contemporary Performing Arts fra Göteborgs Universitet. 
Som koreograf har Lidberg skabt værker til toneangivende ballet– og dansekompagnier, 
bl.a. New York City Ballet, Paris Opera Ballet, Vienna State Ballet, Martha Graham Dance 
Company, Les Ballets de Monte-Carlo, Royal Swedish Ballet, Le Ballet du Grand Théâtre 
de Genève, Balletboyz, Beijing Dance Theatre, Morphoses og sit eget tidligere kompagni 
’Pontus Lidberg Dance’. Lidberg er også kendt for sine dansefilm, og værket The Rain 
modtog adskillige priser. The New York Times beskrev filmen som: ”Uforglemmelig. The Rain 
illustrerer, at dans på film er noget ganske andet end på en scene.” Hans film Labyrinth 
Within vandt ”Best picture” på Dance on Camera Festivalen i 2012. Hans seneste film Written 
on Water har netop haft sin premiere med visninger på International Festival of Films on Art 
(FIFA) I Canada og Dance on Camera Festivalen i New York samt Cinemateket i København.



Forestillingens kunstige intelligens er udviklet af AI-kunstneren Cecilie Waagner Falken-
strøm, der bl.a. tidligere har skabt den prisbelønnede AI ”FRANK”. En AI som Cecilie er blevet 
tildelt den internationale digitale kunstpris “The Lumen Prize” og den britiske “TECHNE 
Award” for. Cecilie Waagner Falkenstrøm har studeret Fine Art på Royal College of Art og 
University of the Arts i London. Falkenstrøms kunst har været udstillet internationalt på 
bl.a. Victoria and Albert Museum i London, Experimenta 2020 i Frankrig og Click Festivalen 
i Danmark.

Den internationalt anerkendte japanske video- & lydkunstner Ryoji Ikeda har skabt forestil-
lingens lyd og videoscenografi med afsæt i sin matematiske æstetik. Ikeda har optrådt og 
udstillet på en lang række førende internationale kunstmuseer og festivaler, hvor han har 
fået et ry som en af de få internationale kunstnere, der arbejder overbevisende på tværs af 
både visuelle og soniske medier. Ikeda har modtaget den præstigefulde Prix Ars Electronica.



Koreografi og koncept: Pontus L idberg
Kunstig intelligens udviklet af: Cecilie Waagner Falkenstrøm
Lyd-og videodesign: Ryoji Ikeda
Computer-programmering til visuals: Tomonaga Tokuyama
Scenografi og lysdesign: Raphael Frisenvænge Solholm
Kostumedesign: Rachel Quarm
Dramaturg: Adrian Guo Silver
Musik: Franz Schubert, Ryoji Ikeda, Giacomo Puccini
Computer-programmering til AI: ARTificial M ind & Technical U niversity o f D enmark - DTU 
Computer Department (Cecilie WF, Asbjørn O, Asbjørn KN, Thomas MJ and Teeratorn K).
Udvikling: The Center for Ballet and the Arts, New York University
Co-produktion: Dansk Danseteater, Oriente Occidente Dansefestival, Théâtre National de 
Chaillot og Det Kongelige Teater

Kunstnerisk leder: Pontus Lidberg
Business Manager / COO: Trine Rindsig Laurse

Lysdesigner og Teknisk chef: Raphael Frisenvænge Solholm
Turné- og forestillingsleder: Jason Nelson 
PR-og Marketingansvarlig: Julie Schlytter 

Projektleder: Grazia Schiavone
Prøveledere: Hilary Briggs, Patricia Seron Pawlik

-assistent:

Tove Barner, Bodil Castot, Sanne Tran, Ylva Björk, Åsa Pers-
son, Lisbeth Christensen

Augustinus Fonden, Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat, Wil-
liam Demant Fonden, Knud Højgaards Fond, Beckett-Fonden, Aage og Johanne Louis-
Han-sens Fond, Jyllands-Postens Fond.





 

 

 

 



grsc







