Willy Tsao, Hong Kong

Grundare / konstnärlig ledare för City Contemporary Dance Company och BeijingDance

Kära vänner i den internationella dansvärlden,
Världen verkar vara i ständig upplösning och fylld av problem. Vi har bevittnat,
särskilt de senaste åren, oupphörliga konflikter mellan länder, etniciteter och
kulturer. Som dansutövare kan jag inte låta bli att undra om konsten på något
sätt kan bli ett motgift som kan förebygga eller motverka några av de
störningar som hotar världsfreden och harmonin.
Jag har främjat dansen som konstart i Kina sedan slutet av 1980-talet och
försökt att övertyga allmänheten om att dans, särskilt modern dans, är viktig
för ett lands utveckling. Jag tror att de tre väsentliga aspekterna som
kännetecknar samtida dans - individuella uttryck, innovativa idéer och studier
av mänskliga förhållanden, fungerar som grundläggande byggstenar i ett
värdesystem på vilka ett modernt Kina kan fortsätta att växa och blomstra.
I strävan efter excellens i samtida dans värdesätter vi individuella uttryck;
därför lär vi oss att respektera olika åsikter och mångfald. Vi värdesätter
sökandet av innovativa idéer; därför accepterar vi förändringar och är villiga att
anpassa oss till nya sätt att leva. Vi värdesätter behovet av att förstå aktuella
händelser och problem som ett sätt att studera mänsklig existens; därför blir vi
mer toleranta och förstående när vi möter någon ansikte mot ansikte, oavsett
skillnader.
Kina har, likt de flesta länderna i Asien-Stillahavsområdet, ett rikt kulturarv.
Landet har dock varit slutet från resten av världen i årtionden och har bara varit
öppet sedan 1987 års politiska reformering, alltså precis i 40 år. Faktum är att
det fortfarande är en lång väg kvar innan allmänheten i Kina kan omfatta och se
värdet av samtida dans på ett djupare plan. Å andra sidan ser jag framväxandet
av ett intresse för modern dans från ungdomar i Kina, där dansen används som
ett uttrycksmedel. Med växande internationella förbindelser och starkare
ömsesidiga dansutbyten är jag övertygad om att Kina kommer att växa till en
betydande kraft för att försvara enskilda ståndpunkter, stötta innovativa
förändringar och främja tolerans och förståelse bland nationer i denna oroliga
värld.
Tack.

Biografi – Willy tsao, Hong kong
Willy Tsao är en inflytelserik person i Kinas moderna dansutveckling som
koreograf, pedagog, curator, chef och ledare. Född och utbildad i Hong Kong,
fick Tsao sin moderna dansutbildning i USA och en MBA-examen från University
of Hong Kong. Han utsågs till Honorary Fellow vid Hongkongs akademi för
scenkonst år 2000 och utsågs till hedersdoktor 2015.
Som en pionjär inom samtida dans på fastlandet i Kina och Hong Kong
grundade Tsao det första och enda professionella kompaniet för samtida dans,
CCDC i Hong Kong 1979 där han varit konstnärlig ledare sedan 1989. På
fastlandet i Kina var Tsao en lärare och rådgivare till det moderna
dansprogrammet på Guangdong Dance School från 1987 till 1992 och tillträdde
som konstnärlig ledare för Kinas första professionella kompani för modern
dans, Guangdong Modern Dance Company, när det grundades av Guangdong
Provincial Government 1992. Han lämnade gruppen 1998 då han blev inbjuden
av Guangdong Cultural Bureau 2004 att återuppta sin tjänst, där stannade han
till 2016. I Peking har Tsao tjänstgjort som konstnärlig ledare vid Peking
Modern Dance Company 1999-2005. År 2005 etablerade Tsao Kinas första
oberoende professionella moderna danskompani, BeijingDance/LDTX.
Dessutom ger Tsao föreläsningar och workshops, ofta för universitet och
dansgrupper i stora kinesiska städer, inklusive Peking, Changsha, Daqing,
Fuzhou, Guangzhou, Guiyang, Hefei, Hohhot, Kunming, Nanchang, Nanning,
Shanghai, Taiyuan, Urumqi, Wuhan och Xiamen.
Tsaos insats inom dansen har blivit allmänt erkänd och han har också fått
många utmärkelser och hederspris inklusive Dancer of the Year från Hongkong
Artists Guild 1988, Ten Outstanding Young Persons Award 1990, hedersmedalj
från drottning Elizabeth II 1993, Louis Cartier Award of Excellence för
enastående koreograf 1998. År 1999 tilldelades han Bronze Bauhinia Star av
Hongkong. Han mottog Distinguished Achievement Award i 2014 Hong Kong
Dance Awards för hans enorma och ovärderliga prestation och bidrag till dans i
Hong Kong.
Sedan 1980 har Tsao skapat mer än 60 stora verk, inklusive Bird Songs, Kunlun,
China Wind-China Fire, 365 Ways of Doing and Undoing Orientalism,
Wandering in the Cosmos, One Table N Chairs, Sexing Three Millennia, Dao:
Extraodinaire, Conqueror, Warrior Lanling and In Search of the Grand View

Garden. Hans koreografier har spelats i Kanada, Frankrike, Tyskland, Israel,
Japan, Korea, USA samt Peking, Guangzhou, Shanghai och Taipei.

