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 KONFLIKT
INXI & SASHDILLA

Både Inxi och Sasha har imponerande meriter i bagaget: Inxi har 
bl.a. slutat som topp fem i den finska versionen av  danstävlingen 
”So you think you can dance”. Hon är ett namn inom vogue- och 
 ballroomscenen och har vunnit battles som Womens Vogue i New 
York och Paris. Sasha kommer från Göteborg och har studerat stre-
etdance vid Broadway Dance Center i New York. Även han har vunnit 
flera battletitlar i hiphop, bl.a. Hyper Week (Italien), 
Urban Moves (Norge) samt Hiphop Revolution, Solo Kingz och Battle 
Bad i Sverige.

Tillsammans har Inxi och Sasha studerat mängder av kung fu-filmer, 
och de reste till Hongkong för att på nära håll ta lärdom av mästar-
na. Den sydkinesiska kung fu-grenen Wing Chun har sitt ursprung 
från buddhistisk nunna som på 1600-talet ska ha skapat en själv-
försvarskonst som fungerar oavsett utövarens längd, vikt och kön. 
Inspirationen till konsten ska ha kommit från djurs rörelser, fram-
för allt tranan. 

Detta kom sedan att bli utgångspunkt när Inxi och Sasha ska-
pade sitt dansverk Konflikt. Gemensamt för kung fu och battles 
är målmedvetenhet, skicklighet och att ständigt sträva efter att 
bli bättre. Verket är en ordlös, våldsförebyggande duett, en kroppslig 
konversation där deltagarna svarar på varandras impulser och 
skapar eklektisk friktion på dansgolvet.

Det synkade samspelet mellan dansarna är 
 föreställningens styrka. Ändå söker sig min blick 
 oavlåtligt till Inxi: ett karismatiskt kraftpaket med 
utsökt precision i rörelserna. Också Sashdilla vet 
att låta poppingens pulserande stötar och break-
dance-poser skymta fram i väl avvägd dos, utan 
att bryta den värdiga kung fu-stämningen.
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