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32 VI HAR REST upp till Stockholm tillsammans med fotografen 
Peter Claesson för att träffa Ulriqa Fernqvist och Peter Svenzon, 
som under några dagar i början av september uppträder på Foto-
grafiska Museet med sin nya föreställning I Remember. 

Stockholm visar sig från sin allra bästa sida, med ljusglitter 
över det blåa vattnet och en varm kvällssol som belyser fasaderna. 
I vattnet utanför Fotografiska Museet glider små och stora båtar 
förbi, den lilla Djurgårdsfärjan intill den gigantiska Finlands- 
båten. Vi hittar entrén längs långsidan ut mot Stadsgårdshamnen 
och Ulriqa Fernqvist vinkar in oss i lokalen. Det är ännu någon 
timma kvar innan föreställningen skall börja och förberedelserna 
är i full gång. Stämningen är avspänd men laddad med förvän-
tan och energi. Framför publikens stolsrader är scenrummet 
avgränsat av uppspänd, halvgenomskinlig byggplast, som fästs 
i de pelare som delvis blockerar sikten. Bakom plastväggen gör de 
fem dansarna uppvärmningsövningar, någon stretchar, en annan 
står på händerna. 

– Det är första gången som Fotografiska Museet visar scenkonst, 
det känns väldigt roligt att få vara här, säger Peter Svenzon, 
som håller på att finjustera alla tekniska detaljer med ljud och 
ljusprojektioner. 

– Vi har talat om att det går bra att röra på sig under föreställ-
ningen, säger Ulriqa Fernqvist. Man kan byta plats om man vill, 
eller ställa sig vid ett av borden där borta, om det är något som 
stör sikten. En del av det som sker på scengolvet blir skymt av 
pelarna. Men det kan också vändas till en poäng om man vill, 
att man ser ett fragment av ett skeende, en skärva i ett pussel. 
Vi tycker att det är spännande att utgå från det befintliga rum-
met och bygger gärna våra föreställningar på plats. Möjligheten 
att uppträda på ett ställe som normalt inte används till dans 

ART OF SPECTRA
Text: Sara Michaëlsson & Magnus Haglund

Dans, musik, teater, ljus, video, bild och text – allt ryms 
och smälts samman i Art of Spectras egensinniga före-
ställningar. Det utslitna ordet gränsöverskridande fylls 
här med ett konkret och ytterst vitalt innehåll. Peter 
Svenzon, Ulriqa Fernqvist och den övriga ensemblen 
lyckas med konststycket att vara omedelbart tillgängliga 
utan att kompromissa eller ge avkall på sina visioner. 
Förklaringen är den absoluta närvaron i ögonblicket, 
intensiteten och kraften i uttrycket, den uttalade viljan 
att kommunicera med sin publik. 

– Subkulturer intresserar mig väldigt mycket, säger 
Peter Svenzon som bildade Art of Spectra 1998. Jag har 
min grund i hiphopen. Det handlar om rytmik, om 
collagetänkande och energi. När hiphop är som bäst 
finns där en oerhörd kreativ kraft och en öppenhet som 
gör att alla kan få en plats. Det är någonting positivt 
och uppmuntrande i inställningen att man alltid kan  
bli bättre på det man gör genom att träna på det.  
Öva, pröva sig fram, testa nya idéer. Det sättet att 
arbeta finns även i Art of Spectra.
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34  353 4 gör också att vissa barriärer försvinner, det finns inga måsten, 
varken för oss eller publiken. Vi jobbar så mycket som möjligt 
med att hitta alternativa rum för våra verk – inte bara därför 
att vi saknar en fast scen, utan också för att kunna nå en annan 
publik än den vana danspubliken. 

– Plast är ett intressant material, säger Peter Svenzon när vi 
förhör oss om detaljerna kring »väggen«. Inte minst därför att 
det låter om det. Vi använder oss ofta av material som inte alls 
är avsedda för ändamålet. I en annan föreställning har vi till 
exempel haft med en sorts väv som använts vid asfaltsbeläggning. 

Dörrarna öppnas och publiken slår sig ner på stolarna. Det 
blir snabbt fullsatt. Föreställningen börjar nästan omärkligt 
med röster som blandar sig med varandra och återberättar olika 
minnesfragment. Dansarna som rör sig bakom plasten är ibland 
bara synliga som skuggfigurer och ljussättningen ger det hela en 
sorts drömliknande sagokaraktär. 

En bit in i föreställningen rivs plasten ned och konturerna 
blir skarpa och tydliga. Kombinationen av musik, dans och bild 
formas till ett sammanhållet flöde, rörelserna hakar i och fort-
sätter i varandra, synkroniserade, men med sin egen puls. Dan-
sarna använder sig av rummet, intar det på ett självklart vis, gör 
det påtagligt. Uttrycket är distinkt och kraftfullt och samtidigt 
vidöppet. Publikkontakten etableras snabbt och finns där genom 
föreställningens många vändningar och skiften, från smärtsam 
svärta till förlösande komik. Den fokuserade närvaron smittar 
av sig på publiken och man får intrycket att alla lämnar rummet 
med en förhöjd känslighet och skärpta sinnen. 

Vi stämmer möte för ett längre samtal nästa förmiddag och 
lämnar Peter Svenzon och Ulriqa Fernqvist omgivna av förtjusta 
åskådare som vill tacka för föreställningen. 
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 3938 Sedan starten 1998 har Art of Spectra med Peter Svenzon som 
konstnärlig ledare och koreograf producerat över 20 dansverk 
och samarbetat med en lång rad konstnärer, musiker, regissörer, 
skådespelare och artister från olika områden och genrer. En stor 
och viktig del av verksamheten har varit samarbetsprojekt och 
residens i olika kommuner, ofta med fokus på ungdomar. 

Under 2013 har Art of Spectra varit artists-in-residence på 
Vara konserthus och var under 2007 engagerade på ett liknande 
vis i Alingsås kommun. Art of Spectras tillvägagångssätt och 
metod är att aktivt söka upp och bjuda in en ny publik genom 
workshops, samtal och gemensamma projekt. Kontakten med 
morgondagens publik är avgörande om man, som Art of Spectra, 
strävar efter att nå utanför de traditionella danssammanhangen. 
Grunden och influenserna från hiphop, streetdance och kamp-
sport fungerar som en ömsesidig referensram. Det blir ett sätt att 
närma sig ungdomar som aldrig har varit i närheten av samtida 
scenkonst eller dansföreställningar, ett gemensamt språk som 
lämnar utrymme för egna erfarenheter. 

Internationella turnéer och ett vidsträckt kontaktnät gör att 
det inte sällan är fler utländska än inhemska dansare som söker 
sig till Art of Spectras auditions inför nya produktioner. Utbytet 
av idéer och tankar, flödet av impulser, går åt bägge håll. Basen 
är Västsverige, men arenan och möjligheterna är internationella. 

Vi ses på en solig uteservering i Vasastan, inte långt från Ulriqa 
Fernqvists och Peter Svenzons Stockholmskvarter, där Peter också 
har sin inspelningsstudio. Båda pendlar regelbundet till huvudsta-
den, men har Göteborg som bas för sin verksamhet. Peter Svenzon, 
som är född i Västervik, har en minst sagt brokig bakgrund och 
började som dj redan när han var 13 år. Som 15-åring hade han 
ofta uppdrag två-tre kvällar i veckan, på klubbar med 18-årsgräns. 
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 4 3– Nu kan man klicka fram hur många 
videoklipp som helst på Youtube för 
att kolla in breakdancerörelser. När 
jag började fick man utgå från still-
bilder och försöka att klura ut hur de 
gjorde, säger Peter Svenzon. När jag 
1984, som 17-åring, kom in på Balett- 
akademin och flyttade till Göteborg, 
hade jag bara mina breakdancekun-
skaper och en termins jazzdans i baga-
get. Skolan var nystartad då, och Lia 
Schubert, som hade ett stort interna-
tionellt kontaktnät, tog dit en massa 
storheter och stjärnor som gästspelade 
under olika perioder. Vi var en väldigt 
blandad skara, med folk från alla de 
nordiska länderna. Jag var till exempel 
klasskamrat med Mads Mikkelsen. För 
min del blev det en introduktion till 
en helt annan typ av konst, ett smalare 
uttryck. Vi hade väldigt roligt under 
de åren, det var hårt men utvecklande. 

Samtidigt fortsatte du med ditt mu-
sikskapande och var också under några 
år i början av 1990-talet aktiv i illusio-
nistduon The Goodlooking Brothers. 

– Ja, där lärde jag mig mycket om 
publikkontakt, hur man får med sig 
publiken och hur man vinner över den, 
säger Peter Svenzon.



Fötterna är ju det som är kontakten med golvet , som ger  
impulser till resten av kroppen. Man är ständigt beroende  
av hur kontakten med golvet är och att man har bra grepp .
Ulriqa Fernqvist

Pennan är det snabbaste sättet att få ner tankar och idéer. 
Jag skissar också upp scenytan , formationer och skeenden .
Peter Svenzon



 474 6 Vad gäller musiken hade jag redan då en egen studio och job-
bade senare bland annat med Loop Troop, som spelade in sitt 
första fullängdsalbum Modern Day City Symphony i min studio. 

När du grundade Art of Spectra 1998 hade du jobbat som 
dansare sedan 1986 och arbetat utomlands i flera perioder.  
Du hade också börjat att göra fler och fler egna koreografier. 

– När jag kom tillbaka till Göteborg 1998 hade jag varit i 
Aarhus under ett och ett halvt år och jag kände att jag ville dra 
igång något eget, där många kunde göra saker tillsammans. 
Ända sedan starten har Art of Spectra samarbetat med olika 
sorters konstnärer och musiker, ibland har det handlat om att 
spela live ovanpå mina musikbakgrunder. Regissören David 
Lynch är en av mina inspirationskällor, den excentriske ope-
ratonsättaren och performancekonstnären Robert Ashley en 
annan. De förhåller sig bägge fritt och gränslöst till det som i 
vid mening kan kallas scenkonst och utnyttjar alla upptänkliga 
medel för att skapa en totalupplevelse för publiken. 

För Ulriqa Fernqvist var det ingen självklarhet att bli dansare. 
Hon är uppvuxen i Gävle och när hon som sexåring ville börja 
i den kommunala dansskolan fick hon vänta i fyra år innan det 
fanns plats. Då hade hon hunnit fylla tio år och under tiden 
blivit väl så intresserad av sång och teater. 

– Sedan gick jag på dansgymnasium i Uppsala, säger Ulriqa 
Fernqvist. Men det var nog många i min omgivning som blev 
förvånade över att jag inte valde sång- eller skådespelarvägen i 
stället. Jag hade nog kunnat hamna där också. Musiken fortsät-
ter att vara en viktig och vital del av mitt liv.

Sjunger gör Ulriqa Fernqvist fortfarande och det är hennes 
röst vi hör i Peter Svenzons suggestiva föreställningsmusik till 
I Remember.

– Efter att ha gått på Balettakademien i Stockholm hade jag  
turen att tidigt möta intressanta och fritt tänkande koreografer.  
Jag jobbade bland annat i Köpenhamn med New Now Dancers 
och med Björn Elissons danskompani, vilket Peter också har gjort. 

Hur började ert samarbete?
– Vi träffades första gången i Älvborgsteaterns dansensemble 

och min allra första uppgift i Art of Spectra var faktiskt att sälja 
biljetter och skapa kostymer, säger Ulriqa Fernqvist. Sedan 2000 
har jag medverkat i samtliga produktioner och projekt. Art of 
Spectra har ju ingen fast ensemble, gruppens sammansättning 
förändras hela tiden beroende på projekt, men man får väl säga 
att Peter och jag är ganska fasta medarbetare! 

Att det finns både för- och nackdelar med att inte ha en fast 
ensemble är bägge överens om, men det ger frihet att skapa rätt 
gruppsammansättning för varje nytt projekt, att utnyttja dan-
sarnas individuella olikheter och personligheter. 

– Det är stor skillnad att jobba med Art of Spectra jämfört med 
om man ingår i en operauppsättning eller någon mer traditio-
nell dansföreställning, säger Ulriqa Fernqvist. Då kan man sitta 
och vänta i fikarummet på sin entré, gå in och göra sin grej och 
sedan gå ut igen. Man är en liten kugge i maskineriet. I Peters 
föreställningar är man oftast på scenen från början till slut. Så 
småningom lär man sig att disponera energin på rätt sätt, det är 
lika krävande som stimulerande. Alla är involverade, även de som 
just då kanske inte är i direkt fokus. I många av Peters verk är 
kvinnorna också så starka och kraftfulla, vilket är väldigt roligt. 
Det är befriande att få visa även de sidorna och inte bara vara 
hänvisad till att som tjej representera något »fint och vackert«. 
När vi uppträdde i Hammarkullen kom det fram många tjejer i 
slöja efter föreställningen och ville ha signerade program!
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 5150 oerhört noggrant noterat och preciserat i partituret. Det finns 
inte så mycket handlingsutrymme för koreografen. Men jag tror 
att jag ändå satte min egen prägel på det. Min koreografi följer 
hur musiken låter, den bygger inte på räknade taktslag. Det var 
inte utan problem att få dansare, som är vana vid att alltid räkna, 
att i stället följa musikens eget flöde. Jag hade gärna sett att det 
hela hade fått ett litet råare och ruffare uttryck, så som jag tror 
att den ursprungliga versionen faktiskt var. Samtidigt är det 
roligt att få chansen att få arbeta på en stor institution. Nästa 
vår kommer jag att bidra med en koreografi i den nya föreställ-
ningen Northern (De) Lights, där sex olika koreografer skapar var 
sitt miniatyrverk direkt för Göteborgsoperans dansensemble. 

Vi lämnar kaféet för att följa med till inspelningsstudion och 
Peter Claesson passar på att ta en del bilder. Han ber Peter Sven-
zon och Ulriqa Fernqvist att posera mitt på ett livligt trafikerat 
övergångsställe och föraren i bilen som svänger om hörnet när 
Peter Svenzon hoppar upp på Ulriqa Fernqvists rygg, vrider näs-
tan nacken ur led. Ett gäng killar i tonåren applåderar uppskat-
tande och försöker själva att göra om posen när de har hunnit 
över gatan. 

Bakom en anonym dörr några trappsteg ner från gatunivå, 
döljer sig en liten men välutrustad studio, full av ny och gammal 
inspelningsutrustning. Ett eldorado för tekniknördar med ett 
gigantiskt mixerbord från Danmarks Radio och ett eget studio-
bås för sångpålägg. 

– Det är trångt, men samtidigt väldigt skönt att ha studion ett 
stenkast hemifrån, säger Peter Svenzon. Ambitionen för min och 
Art of Spectras del är att hålla fantasin i rörelse, undersöka olika 
uttryck, inte fastna i manér eller självpåtagna begränsningar. 
Om det är det som kallas att vara eklektisk, så är jag gärna det.

Det märks hur grundläggande det är för Art of Spectra att skapa 
en dialog med de ungdomar de möter i sina olika projekt. 

– Det är viktigt att vara medmänniska, att göra någonting för 
andra, om man kan, säger Peter Svenzon. Inte bara ägna sig 
åt sin egen grej. Det kan bli ganska navelskådande och internt 
ibland inom dansvärlden. 

Art of Spectras period i Alingsås kommun 2007 är ett bra 
exempel på den omsorg och kraft man lägger ner på att skapa 
kontakt och förståelse för det man gör. Ulriqa Fernqvist ringde 
runt till så många lärare som möjligt för att på ett personligt vis 
förbereda alla inblandade. 

– Det var en självklarhet, säger Ulriqa Fernqvist. Det är en sak 
att ta med sin klass på en teaterföreställning eller konstutställ-
ning, då vet man ungefär vad det handlar om. Men för många är 
dansen något främmande och okänt. När vi väl kommer igång 
med workshops och samtal brukar osäkerheten snabbt ersättas 
av glädjen i att upptäcka att man inte behöver vara professionell 
dansare för att kunna uttrycka sig fysiskt. Vi vill vara annorlunda 
vuxna, några som bejakar och uppmuntrar ungas rörelseglädje 
och uttrycksbehov. 

– Man får anpassa sitt sätt att förklara efter situationen, säger 
Peter Svenzon. Om du inte använder danstekniska termer eller 
balettbegrepp, utan hämtar referenser från idrott eller kampsport, 
kan du plötsligt få se en inbiten sportkille göra tre piruetter på 
raken, utan problem!

Utmaningar av ett helt annat slag ställdes Peter Svenzon inför 
när han gjorde den uppmärksammade koreografin till Göte-
borgsoperans uppsättning av West Side Story 2011.

– Det handlade om att respektera verket och ändå göra någon-
ting nytt, säger Peter Svenzon. Inte helt lätt, särskilt som allt är 
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