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Sten A Olsson

FÖRORD

året 2013 kommer alltid att vara ett speciellt år för såväl
familjen som för Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och
Kultur. Den 12 juli 2013 gick Sten A Olsson, stiftelsens grundare och donator, ur tiden vid 96 års ålder. Min far hade livet
igenom en stark och uttalad vilja att på olika vis främja och
stödja det som leder framåt och vidare, på såväl vetenskapens
som kulturens områden.
Stiftelsen grundades 1996, i samband med min fars 80-årsdag.
Alltsedan starten har stiftelsen årligen utdelat utbildningsstipendier till lovande konstnärer, musiker och kulturutövare som
genom stipendierna fått en möjlighet att vidareutveckla och
fördjupa sina konstnärskap. Mottagarna har i olika grad haft
anknytning till Göteborgsregionen och Västsverige, något som
väl stämmer överens med donatorns uttryckliga önskan att stödja
och främja framväxten av ett dynamiskt och levande kultur- och
samhällsliv i regionen.
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Spännvidden mellan årets stipendiater är stor och stiftelsen har
valt ett brett perspektiv som omfattar och speglar dagens mångsidiga och komplexa verklighet. Årets stipendiater representerar,
var och en på sitt personliga vis, det som befinner sig i rörelse
och utveckling. Två av dem, konstnärsduon Nathalie Djurberg
och Hans Berg, formulerar betydelsen av att våga, men också
vikten av stöd. »Att bryta upp från det man är bekväm med
och att ta risker är alltid förknippat med rädsla och osäkerhet.
Men det är en produktiv skräck, helt nödvändig för att gå vidare
och inte stagnera som konstnär och människa. Därför känns
det väldigt roligt att vi har fått ett stipendium som just syftar
till utveckling.«
Vid sidan av utbildningsstipendierna, som i dagligt tal kommit
att kallas Stenas kulturstipendier, lägger stiftelsen stor vikt vid
betydande satsningar riktade mot forskningsprojekt inom olika
vetenskapliga discipliner. Det är dock aldrig frågan om driftsbidrag
eller stöd för att hålla en verksamhet vid liv. Vad stiftelsen strävar
efter är i stället att ligga steget före, att identifiera och spåra upp
de nyskapande och dynamiska idéer och projekt där stödinsatserna
kan komma till störst nytta. Det ligger i sakens natur att det då
är nödvändigt att ibland våga sig ut på okänd mark, att stödja just
de gränsöverskridande och nydanande projekt som annars skulle
riskera att stanna av.

MADELEINE OL SSON ERIKSSON
Ordförande
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
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RELIGION, KULTUR & HÄLSA
ETT TVÄRVETENSKAPLIGT PROJEKT
Text: Sara Michaëlsson & Magnus Haglund

Ett av de forskningsprojekt som under de senaste tre
åren har fått stöd och medel från Sten A Olssons Stiftelse
för Forskning och Kultur är det tvärvetenskapliga
forskningsprogrammet Religion, kultur och hälsa,
som startade sin verksamhet i januari 2010. Vi träffar
två av de ansvariga – Ola Sigurdson, professor i
tros- och livsåskådningsvetenskap och föreståndare för
Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet,
samt Yvonne Leffler, forskningsledare och professor
i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet,
för ett samtal om projektet och dess syften.
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vi har kommit överens om att ses på Världskulturmuseet, där
Centrum för kultur och hälsa har lokaler och arbetsrum, men vi
slår oss i stället ner vid ett bord i cafeterian eftersom det närmar
sig lunchdags.
– Jag måste få någonting i mig, hoppas att ni ursäktar, säger Ola
Sigurdson och hastar i väg för att hämta dagens lunchalternativ,
medan vi andra nöjer oss med kaffe och tilltugg. Både Yvonne
Leffler och Ola Sigurdson visar sig ha väl utvecklad simultankapacitet och samtalet är snart i full gång.
– Vårt uppdrag är att arbeta över olika ämnesgränser, säger
Yvonne Leffler. Projektet har varit interdisciplinärt från första
början. Det är enormt givande och oerhört lärorikt att mötas
på det här viset. Det blir en egen bildningsgång inom projektet
när olika discipliner och forskningstraditioner möts. Vi lär oss
av varandra och våra kontaktytor blir så mycket större. Det har
varit väldigt friktionsfritt, det handlar om att kunna lyssna och
om att ta till sig nya synvinklar och angreppsmetoder.
Det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Religion kultur
och hälsa inriktar sig på att undersöka sambanden mellan de
rådande kulturella, politiska och sociala förhållandena och vår
uppfattning om vad som är hälsa och livskvalitet. Forskningsprogrammet har tre primära huvudområden: »Fiktion, lek och
hälsa«, där Yvonne Leffler är ansvarig; »Stat, religion och hälsa«,
där Marie Demker, professor i statsvetenskap är ansvarig (Marie
Demker ingår även i ledningsgruppen för forskningsprojektet,
tillsammans med Yvonne Leffler och Ola Sigurdson); samt
»Existens, terapi och hälsa«, där Ola Sigurdson är ansvarig.
Som forskningsfält är ämnessfären kultur och hälsa numera
ett etablerat profilområde inom Göteborgs universitet. Sedan
Gunnar Bjursell, professor i mikrobiologi och tidigare före-
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ståndare för Centrum för kultur och hälsa, initierade arbetet har
intresset stadigt ökat och samarbetena över olika ämnesgränser
expanderat. Allmänintresset för denna typ av forskning är stort
och ambitionen från projektets sida är att nå ut i så många olika
sammanhang som möjligt, att sprida kunskap inte bara inom den
akademiska världen utan också i olika populärvetenskapliga fora.
Göteborg International Film Festival, Bok- och Biblioteksmässan
och Almedalsveckan hör till de evenemang där man närvarat
med seminarier och föreläsningar. Utbytena och kontakterna på
ett internationellt plan har funnits med från starten, det finns
etablerade kanaler och direktkopplingar mellan Göteborg andra
centra runtom i världen.
– Det är viktigt att nå ut till en internationell publik, att se projektet och forskningen i ett globalt perspektiv, säger Ola Sigurdson.
Vi har kontinuerligt utbyte med många olika institutioner inom
och utom Europa och även i usa. I januari 2014 finns en konferens
i Oxford inplanerad med huvudsakligen engelska forskare. Vid
den tidpunkten kommer även vår gemensamma forskningsrapport
Sweden Unparadised förhoppningsvis att finnas publicerad. Den är
skriven direkt på engelska med en internationell publik i åtanke.
Yvonne Leffler och Ola Sigurdson fortsätter att berätta mer
om innehållet i denna rapport om Sverige och bilden av Sverige,
speglad i olika historiska och samtida företeelser. Tillsammans
med Marie Demker har de skrivit ett gemensamt förord och bidrar
med varsitt kapitel, vid sidan av tre kapitel skrivna av forskarna
Henrik Bogdan, Daniel Brodén och Andreas Johansson Hernö,
även de knutna till projektet. I förordet tas Stieg Larssons Millenniumtrilogi som utgångspunkt för en diskussion om dagens och
gårdagens Sverige och de förändringar som landet har genomgått,
från 1950-talets relativa homogenitet till dagens betydligt mer
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fragmenterade verklighet.
– Det första kapitlet, som jag står för, säger Ola Sigurdson, handlar
om renlighet och hygien som metafor, om rashygien och modernitetsideal. Jag tecknar en bakgrund till den svenska modellen och
samhällets modernisering genom att visa hur verklighet och hygien kommit att bli metaforer för framsteg och välstånd. Genom
att undersöka två olika verk från 1930-talet – Lubbe Nordströms
Lort-Sverige och makarna Myrdals Kris i befolkningsfrågan – lyfter
jag fram hur vissa metaforer och tankefigurer intimt hänger samman med den svenska socialpolitiken och idéerna om rationalitet
och upplysning. Jag kommer också in på Susan Sontags berömda
essä Sjukdom som metafor, som jag delvis polemiserar mot.
Kapitel två utgörs av Marie Demkers analys av svenska regeringsdeklarationer mellan åren 1979 och 2010. Genom att studera
hur språket har förändrats över tiden kommer hon viktiga samhällsförskjutningar på spåren och visar hur ideologi och nationell
kultur kommit att spela en allt mer framträdande roll i dessa texter.
I följande tre kapitel undersöker Henrik Bogdan den svenska
toleransen i ljuset av religiösa sekter och kulter, Daniel Brodén
analyserar Roy Anderssons filmiska universum i relation till bilden av det svenska folkhemmet, och Andreas Johansson Heinö
skärskådar hur bilden av den världsberömda »svenska synden«
och det offentliga samtalet kring sexualitet har förändrats från
1960-talet fram till i dag.
I det sista och sjätte kapitlet ägnar sig Yvonne Leffler åt att
göra en komparativ studie av chic-lit-litteraturens olika agendor
och undersöker olikheterna mellan den svenska och den anglosaxiska marknaden.
– Jag arbetar med ett här-och-nu-perspektiv, med fokus på vår
egen tid, säger Yvonne Leffler. Här undersöker jag inte den
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inhemska chic-lit-genren i ett svenskt, historiskt perspektiv, utan
ställer den i stället i relief mot den anglosaxiska traditionen. Genom att studera ett antal romaner av svenska författare, till exempel Kajsa Ingemarsson och Denise Rudberg, kan jag visa både hur
populärkulturella fenomen kan ge oss viktiga indikationer om ett
samhälles självförståelse, och samtidigt avläsa nationella särdrag
och skillnader. I den svenska chic-lit-genren betonas till exempel
vikten av att lyckas i arbetslivet och individuell självständighet,
medan den anglosaxiska motsvarigheten oftare framhåller psykoterapi och psykologiserande metoder som vägen till lycka. Det är
verkligen intressant att studera den här litteraturen, både som en
sorts patografi eller sjukdomsskildringar av ett samhällstillstånd,
och som en instruktiv genre i självhjälpsindustrin.
Hur kommer projektet att utvecklas i framtiden? Det vetter
åt många olika håll och involverar inte minst det som i den
anglosaxiska världen kallas »medical humanities«.
– Det är verkligen ett viktigt område av akut intresse för den
stora allmänheten, säger Ola Sigurdson. Ett konkret exempel är
vårt samarbete med Kungälvs sjukhus, där vi har haft ett antal
seminarier och diskussioner om hur man skulle kunna förändra
rondsystemet så att det inte, som tidigare, var uppbyggt med i
praktiken slutna system mellan läkare och övrig sjukvårdspersonal.
Gränsöverskridande och banbrytande forskningsprojekt av den
här typen tar tid, särskilt i början.
– Det är därför ovärderligt att få stöd utifrån, fortsätter Ola
Sigurdson. Här fullföljer Stenastiftelsen på sätt och vis en historisk, göteborgsk och västsvensk mecenattradition, som till
exempel gjorde det möjligt för den tyske filosofen och språkforskaren Ernst Cassirer att fortsätta sin gärning här i Göteborg, när
han som judisk forskare och akademiker tvingades att lämna
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Tyskland under 1930-talet. Hans förre elev, Malte Jacobsson,
dåvarande landshövding i Göteborg, såg till att det inrättades
en personlig professur vid Göteborgs universitet som Cassirer
innehade mellan 1935 och 1940.
– Det är i dag viktigare än någonsin att bibehålla och odla de
internationella utbytena, att skapa nya nätverk av framstående
forskare och på så vis göra Göteborg till en självklar del av framtidens forskningssamhälle.
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GÄSTPROFESSURER VID DE
KONSTNÄRLIGA UTBILDNINGARNA
Text: Sara Michaëlsson & Magnus Haglund

Särskild finansiering av gästprofessurer vid de
konstnärliga och humanistiska fakulteterna är
sedan flera år tillbaka ett prioriterat stödområde
för Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
En av dem som kan berätta om betydelsen av
gästprofessurer inom de konstnärliga utbildningarna
är Staffan Rydén, avgående prefekt vid HSM,
Högskolan för scen och musik.
Vi träffar honom den sista dagen före sommarsemestern och hans arbetsplats, Artisten, verkar
först tillbommad och öde. Från ett öppet fönster hörs
avlägsna flöjttoner och skalövningar. Som musiker
tar man knappast sommarlov från sitt instrument.

GÄS T PROFESSURER

VID DE KONS T NÄRLIGA U T BILDNINGARNA

20

staffan rydén kommer springande nedför trapporna och
släpper in oss genom den låsta glasdörren.
– Ursäkta mig, men jag fastnade i ett telefonsamtal, det är
mycket som skall ordnas så här i sista minuten, säger Staffan
Rydén, medan vi går upp till ett mindre konferensrum i anslutning till personalköket.
Efter sommaren tillträder han sin nya post som kulturchef för
Västra Götalandsregionen och med sig i bagaget har han, förutom
posten som högskolerektor och prefekt vid hsm, bland annat
en karriär som operasångare, ett drygt 20-årigt engagemang
på Folkoperan, som han var med och startade tillsammans med
Claes Fellbom och Kerstin Nerbe, och posterna som biträdande
teaterchef och vice vd på Dramaten i Stockholm. Dessutom är
han i grunden statsvetare och ekonom, vilket han har haft nytta
av under sina många chefs- och administratörsuppdrag.
– Det är roligt att kunna ha täckning och kunskap inom både
teater- och musikvärlden, säger Staffan Rydén. Nästa steg för att
verkligen göra hsm till en Academy for Performing Arts är att
inkludera danskompetensen, och det är vi i full gång med nu.
– Om vi skall kunna utvecklas och bli ett konkurrenskraftigt
och attraktivt utbildningscentrum är det oerhört viktigt att
ha ett inflöde av pedagoger på mycket hög, konstnärlig nivå.
Personer som kommer in utifrån med nya idéer, andra referensramar än de vi är vana vid, med egna nätverk och egna
studenter. En stor del av studenterna på masterutbildningen
i orkesterspel kommer utifrån. Det finns ungefär 14 länder
representerade, de flesta inom eu-området. I det läget är stödet
utifrån av yttersta vikt. Genom insatser som gästprofessurerna
höjer man också nivån på orkestern, University of Gothenburg
Symphony Orchestra.
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Orkestern som Staffan Rydén talar
om ingår som en vital del av den tvååriga orkesterutbildning på masternivå som hsm erbjuder. Utbildningen
sker i samarbete med Göteborgs Symfoniker, Göteborgsoperan och operautbildningen vid hsm. Sedan 2009 är
orkester- och operadirigenten Kjell
Ingebretsen konstnärlig ledare för
programmet och även en av de starkast
drivande krafterna bakom orkestern.
Utbildningen vänder sig till avancerade studenter från musikhögskolor
i Sverige och utomlands och hsm i
Göteborg är ett av få centra i världen
som erbjuder denna form av utbildning på masternivå. Det är nu ungefär 150 sökande till de 30 tillgängliga
platserna på orkesterutbildningen.
– Gästprofessorerna är här under
specifika produktionsveckor (dirigenten och pianisten Christian Zacharias)
eller master classes (sångerskan Barbara
Bonney) och vi kan tydligt se hur attraktionskraften och kvalitetsnivån går
hand i hand, säger Staffan Rydén.
Vilken genomgripande och kunskapshöjande upplevelse det kan vara att
delta under någon av dessa produktionsveckor kan de som hade
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förmånen att vara med om Christian Zacharias Schubertseminarium för orkestermedlemmar och pianostudenter våren 2012
vittna om. Deltagarna hade fått i uppgift att ta med sig två takter
var ur ett valfritt Schubertpartitur och sedan förklara varför man
valt de takterna och vad det var som gjorde att man hörde att
det var just Schubert. Ett antal studenter fick gå fram och spela
upp sina utvalda takter. Successivt lyckades Christian Zacharias,
genom ett extremt detaljstudium, få alla i rummet medvetna
om vad som faktiskt stod i noterna. Genom att jämföra med
Beethoven – som när han har valt ett motiv varierar det i det
oändliga – fick han publiken att upptäcka att Schuberts egenart
i stället består i att han påfallande ofta inte förändrar någonting.
Motivet återkommer oförändrat gång på gång. Förändringen
och förskjutningen uppstår i stället i lyssnarens medvetande.
Med sin unika kombination av konkretion och subtilitet fick
Christian Zacharias deltagarna att skärpa uppmärksamheten
och upptäcka någonting som de tidigare varit omedvetna om.
– Ja, Christian Zacharias arbete är ett bra exempel på hur
avgörande det kan vara att ha tillgång till kunskap på yppersta
nivå, säger Staffan Rydén. Om man skall profilera skolan och
göra den synlig i den internationella konkurrensen, måste man
våga göra val och skaffa krafter på toppnivå. Hitta pedagoger
som både är stora konstnärer och samtidigt besitter förmågan
att problematisera och undervisa om vad musik egentligen
är. Som kan hjälpa fram och fostra självständiga musiker. En
konstnär och pedagog på den högsta nivån representerar inte
bara ett kunnande som lämnas över, utan ett kunnande som
ställer krav på den som lyssnar eller är student. Det är bara när
kravbilden och visionen är tydlig som någonting kan hända
och utvecklas.
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Det är ju mycket i en universitetsmiljö som motverkar och försvårar förändring, det finns en inbyggd tröghet som ibland leder
till att man hellre bekräftar och befäster än söker sig nya vägar.
Hur tacklar man det oundvikliga motståndet mot det oprövade?
– Det är just därför det är livsviktigt att få in »förändringsagenter« som kommer med sina internationella referensramar, sina
visioner, sin dedikation. Den sortens övertygelse och drivkraft
måste till för en långsiktig överlevnad. Man kan leva på gamla
meriter några få år – sedan är det borta och man är förbisprungen.
Därför är det nödvändigt att det finns en framförhållning så
att man inte bara måste ägna sig åt att hålla hjulen rullande.
Förmågan till nytänkande, samtalen som leder framåt, måste
finnas där i vardagen, inte bara komma till uttryck vid särskilda
konferenser, säger Staffan Rydén med eftertryck.
– Alla kompetenser på en skola eller en utbildning måste samverka för att man skall orka att hålla förändringen och utvecklingen
vid liv. Den konstnärliga, tekniska och administrativa expertisen
måste sträva mot samma mål. Annars stannar det halvvägs.
Vad har dina många år på Folkoperan betytt, som konstnärlig
och pedagogisk erfarenhet?
– Mycket! Ett exempel på hur bra det kan bli när man verkligen involverar alla dem som är inblandade i en föreställning
och tar ett helhetsgrepp, är Claes Fellboms Aida-uppsättning
från 1985. Regiidén var tydlig. Faraos seger framställdes i all
sin bestialiska konkretion. Det var historiens första »handpenning«, avbildad i samtida målningar, med ett berg av avhuggna
händer framför kören som representerade den segrande hären.
Vi beställde 300 handproteser som fylldes med trassel och målades naturtroget. Vid premiären var det en del i publiken som
var på väg att svimma.
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– Man löste den konstnärliga uppgiften och gjorde det på ett
sätt som blev både sant och brutalt. Sångarna och ensemblen
fick möjlighet att närma sig verket på allvar. Det är sådant som
gör att ett seminarium, en lektion eller en uppsättning kan få
människors ögon att öppnas för vad konst kan vara.
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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 föreställningar. 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.

Ulriqa Fernqvist

Peter Svenzon
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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 Fotografiska 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 Finlandsbåten. 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 förväntan 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 föreställningen, 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 rummet och bygger gärna våra föreställningar på plats. Möjligheten
att uppträda på ett ställe som normalt inte används till dans
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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 fortsätter i varandra, synkroniserade, men med sin egen puls. Dansarna 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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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 kampsport 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 huvudstaden, 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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– Nu kan man klicka fram hur många
videoklipp som helst på Youtube för
att kolla in breakdancerörelser. När
jag började fick man utgå från stillbilder och försöka att klura ut hur de
gjorde, säger Peter Svenzon. När jag
1984, som 17-åring, kom in på Balettakademin och flyttade till Göteborg,
hade jag bara mina breakdancekunskaper och en termins jazzdans i bagaget. Skolan var nystartad då, och Lia
Schubert, som hade ett stort internationellt 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 musikskapande och var också under några
år i början av 1990-talet aktiv i illusionistduon 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.
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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
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Vad gäller musiken hade jag redan då en egen studio och jobbade 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 operatonsättaren 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 fortsätter 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.
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– 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 dansarnas 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 traditionell 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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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 konstutställning, 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 Göteborgsoperans uppsättning av West Side Story 2011.
– Det handlade om att respektera verket och ändå göra någonting nytt, säger Peter Svenzon. Inte helt lätt, särskilt som allt är
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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 föreställningen 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 Svenzon 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 nästan nacken ur led. Ett gäng killar i tonåren applåderar uppskattande 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 studiobås 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.
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PATRICK NILSSON
Text: Sara Michaëlsson & Magnus Haglund

– I det konstnärliga rummet kan jag uttrycka
sådant som jag inte kan uttrycka i vardagen.
Vara förtrolig och känslosam på ett sätt som
jag inte kan i andra sammanhang.
I konstnären Patrick Nilssons verk överrumplas
ofta betraktaren av mötet mellan en noggrann,
torr saklighet och en inte sällan våldsam, laddad
hotfullhet. I det skenbart oskyldiga ryms ett tvetydigt
mörker som gradvis avslöjar sig. När man gått
tillräckligt nära öppnar sig avgrunden.

Patrick Nilsson
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– gå av vid kallhäll, så möter jag er där, säger Patrick Nilsson
när vi talas vid på telefon.
När vi har tagit oss upp på gångbron vid pendeltågsstationen
ser vi en lång figur med en stor hund avteckna sig i det skarpa
solljuset. Den dalmatinerfläckiga blandrashunden Gaston hälsar
vänligt och vi promenerar genom Järfällas funkisinspirerade
centrum mot den nedlagda skola, där Patrick Nilsson har sin
ateljé. Vi stannar framför en äldre träbyggnad med snickarglädje
och en målad skylt med texten Järfälla Konstcentrum. Gaston
springer vant före uppför trappan och visar vägen in i ateljén.
– Jag trivs verkligen med att både bo och arbeta här ute. Det är
inte långt in till centrum, men ändå en fridfull oas med naturen
och Mälarens vatten alldeles inpå. Det passar mig utmärkt att
befinna mig litet vid sidan av, säger Patrick Nilsson när vi slagit
oss ner i det lilla köket.
Gastons vatten- och matskålar står på golvet och på en av
väggarna hänger ursprungsskisserna till den skulpturgrupp
som Patrick Nilsson har skapat för en ny förskola i Brunnsbo,
belägen på Fabelvägen. De stora, uttrycksfulla djurhuvudena
av bland annat räv, anka, björn och kanin är tänkta att sitta på
människoliknande, mjukt rundade underkroppar.
– Jag gillar växelbruk, även om mitt huvudsakliga fokus ligger på
utställningsarbete, säger Patrick Nilsson. När det gäller offentliga
utsmyckningar tvingas man att formulera sig i förväg, förklara sina
idéer med hjälp av modeller, teckningar och text. Man lär sig att
förhålla sig både till platsen och människorna som skall vistas där.
– Vänta litet!
Patrick Nilsson försvinner ut i ateljén och kommer tillbaka
med modellerna till ett annat offentligt uppdrag. En utsmyckning för Familjebostäder i kvarteret Bouleklotet i Gubbängen.
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Skulpturerna, som i färdigt skick är utförda i bemålad brons,
bygger alla på samma idé; tre saker som hör ihop och rimmar.
Inspirationen kommer från en textrad med hiphopgruppen De
La Soul, »a cat in a hat with a bat«. Den satte igång fantasin och
rim- och ordlekarna öppnade dörren till en lekfull absurdism
där det mesta gick att kombinera. »En katt med en tratt på en
hatt«, »En svan med turban på en divan«, »En dam ger en gam
en kram«, »En kock med en stock på en bock«.
Att använda språk, ord och text som material är inget nytt
spår för Patrick Nilsson, som har gjort flera rent textbaserade
verk. Men många av dem som mött hans konst uppfattar nog
tecknandet som hans främsta uttrycksmedel.
Hur ser han själv på det? Vad är det som har styrt vilka uttryck
och material han har valt att arbeta med? Och hur började det
hela egentligen?
– Att arbeta som konstnär var ingen självklarhet, säger Patrick
Nilsson, men jag hade någon form av klåda som jag inte blev av
med, ett starkt uttrycksbehov som jag inte riktigt kunde kanalisera. I 19-20-årsåldern gick jag några kurser som direkt fick mig
att känna att det var det här jag skulle hålla på med. Men jag
har fått arbeta hårt för att nå dit jag vill. Jag gillar utmaningen,
att det är svårt, men också det meditativa i själva hantverket.
Nötandet. Övandet. Att rita av är mitt sätt att gymnastisera. Det
finns ingen kod att knäcka. Jag kan aldrig bli färdig. Det känns
inte alls stressande, tvärtom!
Under uppväxten och barndomen i Kungälv var det helt andra
yrkesval och karriärer som hägrade.
– Först ville jag bli fotbollsproffs, sedan ekonom, sedan militär,
sedan vapenvägrare. När jag kom in på Hovedskous målarskola,
efter att ha gått på kv:s konstskola, var det på skulpturlinjen.
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Jag kände omedelbart att det här var något som jag begrep mig
på. Leken med det tredimensionella, modelleringen, arbetet med
volymer och perspektiv. Skulptur ligger nog fortfarande närmast
hjärtat, även om jag numera arbetar med många olika tekniker.
Sedan lämnade du Göteborg för att gå på Mejan, Kungliga
konsthögskolan i Stockholm, där du studerade mellan 1992
och 1997.
– Det var en fantastisk bekräftelse att bli antagen till Mejan,
säger Patrick Nilsson. Men också en stor skillnad mot hur det
hade varit på Hovedskous, där man hade praktiskt taget daglig
kontakt med sina lärare. Här fick man klara sig själv, på gott
och ont, och förväntades ha någonting att visa upp när man
till slut fick träffa sin professor. Det var verkligen upp till en
själv hur man utnyttjade tiden. I mitt fall gjorde det mig både
stark och självständig eftersom jag inte kände någon omedelbar
förankring eller hemhörighet.
På tredjeårselevernas utställning 1995 visade Patrick Nilsson
ett verk som fick stort genomslag, Stearinljus.
– Jag minns inte längre hur idén dök upp, säger Patrick Nilsson. Men jag blev helt uppslukad av själva den fysiska processen.
Enkelt beskrivet består verket av en hermetiskt tillsluten låda
med glaslock där ett antal stearinljus ett efter ett brinner ut
och slocknar, allteftersom syret tar slut. En kamera registrerar
förloppet och filmen visas simultant på en monitor. Hela processen varar i cirka fyra timmar.
– Det var fascinerande att märka hur någonting i grunden så
banalt för betraktaren snabbt omvandlades till berättelse och
narration. Hur ljusen blev till människor. Hur en faktisk, materiell process kunde laddas med så stark känslomässig innebörd,
säger Patrick Nilsson.
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Under åren på Mejan prövade och experimenterade Patrick Nilsson
med olika tekniker och uttryck, men lade tecknandet helt åt sidan.
– Det var inte förrän efter Mejan som jag tog upp tecknandet
igen. Jag jobbade mycket med text och började att återvända till
mina antecknings- och skissböcker. Jag bestämde mig för att inte
censurera eller sortera bort någonting i förväg. Det händer ofta
att jag efter flera år upptäcker att det finns något användbart. Jag
jobbar konkret med materialet och ser var det hamnar. Jag koncentrerar mig på detaljerna och litar på att helheten skall fungera.
De flesta arbeten som har blivit riktigt bra har egentligen först
varit dolda av någonting helt annat.
Vi lämnar köket och går över i ateljén. Rummet är ljust och
inbjudande. Rymligt, inte stort, men med tillräckligt mycket
väggyta för att rymma två större verk under arbete. Väggarna
är fyllda av mindre teckningar, textfragment, tidningsurklipp,
fotografier. På ett bord ligger flera nummer av de amerikanska
tidskrifterna New Yorker och The Believer. I en bokhylla står
bland annat Richard Fords samlingsvolym The Granta Book of the
American Short Story. Spår av en Iaspis-vistelse i New York 200809, men också en signal om litteraturens och texternas betydelse
för Patrick Nilsson.
– Jag skulle nog säga att litteratur är en större inspirationskälla
än konst. Jag är intresserad av konsthistoria och tycker mycket
om att titta på framförallt äldre måleri. Konsthistorien är en
källa, en referensram, men i grunden är jag mer direkt influerad
av ord och meningar, av litteratur. Jag läser mycket.
Vilka författare är det som intresserar honom?
– Det är mycket blandad läsning, men jag tycker till exempel
väldigt mycket om Coetzees roman Onåd, där han lyckats fånga
och beskriva något som är så komplext, så fyllt av motstridighet
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Om jag var en superhjälte skulle jag vilja att min
superkraft var »Ctrl Z«. Ett slags ångerfunktion som
skulle göra att man kunde backa ett , eller helst flera ,
steg i händelseutvecklingen . Nu är det inte riktigt
så och i stället har suddgummit blivit mitt mest
användbara verktyg . Jag behöver det för att kunna
ta tillbaka , ändra och ångra .
Patrick Nilsson
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och dubbeltydighet. wg Sebald, Bruce
Chatwin, Dostojevskij, Paul Auster och
Joyce Carol Oates hör också till dem
jag gärna läser. De författare jag uppskattar mest är de som kan skriva om
svåra saker på ett enkelt sätt, utan att
det blir tungt och pretentiöst. Så skulle
jag vilja att min konst var!
Det för oss ganska osökt in på några av Patrick Nilssons tidigare verk,
som samtliga behandlar både svåra
och tunga ämnen. I den tolvdelade
teckningssviten Sensmoral or Death,
från 2002, utgår Patrick Nilsson från
frasen »Det skulle vara kul att åka till
Auschwitz«. Ett påstående som en avsändare vid namn Patrick på olika sätt
undersöker och ifrågasätter i brevform.
Det är Patrick Nilssons sista, rent textbaserade verk, där språkets begränsade
räckvidd ställs på sin spets.
– Jag var rädd att det skulle missförstås, säger Patrick Nilsson. Men det
bygger mycket på hur krångligt det är
att formulera sig och hur lätt det leder

S T EN A OL SSONS KULT URS TIPENDIUM 2013

PAT RICK NIL SSON

68

in i återvändsgränder. Min utgångspunkt är ju ett vitt, heterosexuellt medelklassperspektiv. Jag bär inte själv med mig de erfarenheterna. Just därför är det viktigt att förhålla sig till historien,
att försöka förstå den.
– Men när jag arbetar med ett verk är mitt enda fokus det
konkreta materialet – kontraster, valörer, volymer. Sedan finns
min syn på världen där ändå. Konsten måste få förbli den där
tvålen som hela tiden halkar ur greppet, inte reduceras till en
ekvation som går att lösa.
Månadsbilder, från 2004, är ytterligare ett exempel på hur våldet smygs in på ett nästan omärkligt och därför så mycket mer
chockerande vis. Månadsbildernas lågmälda detaljrikedom, där
det mesta vid en första anblick förefaller vanligt och vardagligt,
får de sakligt redovisade våldsinslagen att bli än starkare.
I serien You don’t have to be a weathergirl to know where the wind
is blowing, från 2008, har Patrick Nilsson gått upp i format och
arbetar med olika tekniker i en och samma bild, pastell, blyerts
och kol. De tre olika bildplanen möts, en platt husrad, en noggrant modellerad himmel och en minutiöst tecknad förgrund,
där figurerna tycks vara både på väg in i och ut ur bilden. Det var
viktigt att byggnaderna representerade olika demografiska miljöer,
här finns såväl en herrgård som några radhus. Det handlade om
att inte nagla fast bilderna i något som skulle uppfattas som en
given förortsmiljö.
I spelet mellan de olika bildplanen, mellan den platta ytan,
himlens molnformationer och husraderna skapas en sorts scener
som samtidigt skulle kunna fortsätta utanför bilden, precis som
huskropparna. Ett utsnitt ur något pågående.
– Den här fick jag i födelsedagspresent av en god vän, när jag
fyllde 40, 2006, säger Patrick Nilsson plötsligt och tar fram en
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tjock volym med David Hockneys målningar. Det är egentligen
ingen konstnär som jag tidigare har varit särskilt intresserad eller
gripen av, men när jag började att titta på hans landskapsmåleri
väcktes lusten att jobba i större format. Jag fascinerades av leken
och växelspelet mellan det tredimensionella och det platta, hur
han jobbade med djup och perspektiv.
– Den första husmålningen tog mig 6–7 månader att göra och
det var först under de allra sista veckorna som jag förstod att
det faktiskt skulle gå. Det var ett lyckorus! Jag fick jobba mycket
med det tekniska och tog stora steg, rent teckningsmässigt. Det
är volymer och valörer snarare än linjer det handlar om. Moln är
litet som stearinljus, det är en utmaning att komma runt själva
kitchladdningen.
– Jag tycker om att ge mig själv utmaningar. I år har jag till
exempel för första gången sedan tiden på kv börjat att måla
i olja igen. Jag ville ta mig an ett nytt område, komma över
respekten. Det är svårt, men väldigt stimulerande.
– Med husbilderna kände jag genast att det var någonting som
jag skulle kunna fortsätta att utveckla, under lång tid. Jag njuter
av att gå till ateljén varje morgon. Det finns inget motstånd
eller tvivel, lusten, viljan och energin att berätta är så stark. Hela
ateljén är som en anteckningsbok för mig, full av möjliga uppslag.
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EVELYN JONS
Text: Sara Michaëlsson & Magnus Haglund

– Man måste bli självständig så att man inte blir beroende
av att bli vald av andra. Skaffa sig ett större rum,
skapa förutsättningar för att göra det man själv tror på.
Musikalartisten, sångerskan och låtskrivaren Evelyn
Jons lever som hon lär. Vid sidan av livet som turnerande
musikalartist, med hela Skandinavien som arbetsfält,
producerar hon egna föreställningar, ger ut skivor med
eget material och studerar dessutom till logoped, utöver
huvudrollen som nybliven mamma.
Soloföreställningen »Det är synd att jag blev vacker i
stället för rik«, skriven och producerad av Evelyn Jons,
utvecklades i samarbete med Göteborgs konserthus.
Den har sedan premiären 2007 spelats över 90 gånger för
ungdomar och vuxna. Nu håller Evelyn Jons som bäst på
med en uppföljare, som även den kommer att ha identitet
och maktförhållanden som genomgående tema.

Evelyn Jons
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det kyliga juniregnet faller tätt, tätt när vi letar oss fram
till Evelyn Jons bostad i Landala egna hem. I samma ögonblick
som vi hittat den smidda dörrklappen i gjutjärn slås dörren till
det bruna parhuset i trä upp.
– Välkomna in, säger Evelyn Jons norskättade man. Jag skall
strax ta med mig Benjamin på barnvagnspromenad runt Delsjön,
så att ni får möjlighet att prata ostört.
Den nyammade, sovande och sex veckor gamle Benjamin försvinner ner i barnvagnsinsatsen och vi följer med Evelyn Jons in i
ett hemtrevligt vardagsrum med stora fönster ut mot trädgården.
– Det är en skön lyx att få vara hemma i Göteborg och inte
behöva turnera runt hela tiden, säger Evelyn Jons, när vi slagit
oss ner i sofforna.
Som barn bodde hon i Alafors, utanför Göteborg, men familjen
flyttade in till staden, i det här fallet Hisings Backa, när Evelyn
Jons skulle börja på högstadiet. Och det var i Backa som hon för
första gången på allvar mötte musik och teater genom en lokal
amatörgrupp som satte upp egna musikalföreställningar. Evelyn
Jons ägnade snart all ledig tid åt amatörgruppen och blev, liksom
övriga medlemmar, snabbt involverad i allt från scenbyggeri, kulisstillverkning till kostymskapande, utöver de rent musikaliska
och sceniska delarna av produktionen.
– Det var en fantastisk skola, säger Evelyn Jons entusiastiskt. Vi
blev behandlade som skådespelare och tog vårt uppdrag på största
allvar. Vi satte bland annat upp West Side Story ute i Backa och
när vi sedan åkte till London tillsammans för att se den, tyckte
vi att den uppsättningen var urdålig! Vi byggde vår version på
vår egen fantasi och på Leonard Bernsteins skivinspelning.
Var kom intresset för musiken och sången ifrån?
– Skulle inte alla vilja sjunga egentligen?, säger Evelyn Jons.
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Sången var nog det som fångade mig från början. Det fysiska, det
ohämmade. Jag tror också att mitt irländska arv har spelat stor
roll även om ingen direkt ägnade sig åt musik i mitt föräldrahem.
Pappa kommer ursprungligen från Dalarna, därav namnet Jons,
och min mamma är från Irland, därav Evelyn. Det blir nästan
alltid fel, de flesta tror att jag heter Jones, säger Evelyn Jons och
illustrerar med ett starkt tonande s.
– Min mormor var sångerska i sin lilla hemby på irländska
västkusten. Jag känner överhuvudtaget en stark anknytning till
de folkliga traditionerna, till den irländska musikantiska kulturen, till temperamentet. När jag växte upp rekommenderade
socialstyrelsen ett språk, inte två, så vi talade svenska hemma.
Jag minns mest att jag upplevde det som en extra bonus, att det
var litet annorlunda hemma hos oss, med annan julmat, andra
jultraditioner till exempel.
Det brinnande intresset för sången och musikalformen höll
i sig och Evelyn Jons beskriver gymnasietiden på samhällsvetenskaplig linje som en period hon tog sig igenom med hjälp
av en studiestark hemmiljö. Hennes eget fokus låg i hög grad
på musiken och teatern. Det som lockade var inte minst det
helhetsgrepp som musikalen representerade. Kombinationen av
sång, musik, dans och teater, det starka visuella inslaget. När
hon så kom in på Balettakademins musikallinje följde tre år av
hårt fysiskt slit. Ett praktiskt, konkret arbete som inte lämnade
så mycket utrymme över för grubblerier.
– Jag var oerhört fokuserad och litet frustrerad över att inte alla
andra tog det lika seriöst som jag, säger Evelyn Jons och skrattar
litet. Det jag kanske saknar, så här i efterhand, var att det inte
fanns så många öppningar mot andra genrer, inte så stora utmaningar rent musikaliskt. På Balettakademin handlade det i hög
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En hög klack.
Det är som om man bär med sig ett slags alter ego på scenen,
även när man inte spelar en karaktär. Man är en mer
spännande, glamourös och utåtriktad variant av sig själv
- en sån kvinna som alltid går i höga klackar och aldrig får
ont i fötterna. Dessutom sjunger man bättre i skor med
klack, det hjälper hållningen och skapar en spänning kring
stödet, har oftast klack på rep och sånglektion.
Evelyn Jons
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grad om att göra, göra, göra. När jag sedan, efter tre år, kom in på
Teater- och operahögskolans musikallinje var det tvärtom – mycket
grubblande och mycket teoretiserande. För mig personligen finns
det absolut ingen motsättning mellan teknik och känsla. Tekniken
måste sitta där för att man skall kunna uttrycket det man vill.
Till syvende og sidst är det här ett hantverksyrke.
– Men som musikalartist blir men aldrig kreddig! Alla tyckte att
vi var töntar, både de från teatersidan och de från musiksidan. Det
är ett grundkomplex som musikalvärlden släpar omkring på – att
inte vara tillräckligt fin!
Vad är det som lockar mest inom musikalvärlden? Vilken sorts
uttryck är det hon letar efter?
– Jag älskar illusionerna och det absurda, jag betalar inte för att
gå på teatern och se en dag på ica, svarar Evelyn Jons.
Drastisk, snabb och med ett stort mått av självdistans. Men
samtidigt samvetsgrann, hårt arbetande och noga förberedd. Det
är den bild som växer fram när man hör Evelyn Jons berätta om
vägen från amatörgruppen ute i Backa till dagens position som
mångsidig artist med stor bredd och integritet.
– Jag älskar när det är genomkomponerat, säger Evelyn Jons.
När sångarna kan arbeta med orkestern och dirigenten. När
arrangemangen får ta plats och kommer fram. Rent generellt
är jag nog mer förtjust i amerikanska musikaler än engelska.
Särskilt de stora, tidiga musikalverken. I en Cole Porter-musikal
kan det vara 25 hitlåtar i rad under en kväll!
Vid sidan av de olika musikalrollerna har Evelyn Jons uppträtt
som sångsolist med ett flertal symfoniorkestrar, bland andra Göteborgssymfonikerna, Norrköpings symfoniorkester, och orkestrar i Oslo, Bergen, Trondheim och Stavanger. Vad har mötet med
den klassiska världen betytt för den musikaliska utvecklingen?
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– Enormt mycket, säger Evelyn Jons. Det är på så många vis helt
skilda världar och mitt första möte med Göteborgssymfonikerna
gjorde mig medveten om teknikens betydelse på ett helt annat
sätt än tidigare. Det blev en verklig sporre att möta musiker på så
hög nivå. Jag kände genast en stark motivation att lära mig mer
för att kunna kommunicera med musikerna på samma premisser.
Det är bland det roligaste jag vet att få sjunga med en symfoniorkester. Den klassiska världen är den som har mest att lära mig
och jag fortsätter att ta sånglektioner för att utveckla tekniken
och kontrollen av klang, dynamik och linjer. Min sångpedagog,
operasångerskan Birgit Louise Frandsen-Irestad, är en fantastiskt
inspirerande och kunnig lärare.
När började arbetet med eget material att ta form? Och vad
är det som driver henne?

E VELYN JONS

– Jag började ganska sent, säger Evelyn
Jons. Det var väl en kombination av
otålighet, behov av eget manöverutrymme och en viss realism vad gäller
arbetsmarknaden för musikalartister.
Att inte vara helt styrd av andra utan
i stället själv ta över initiativet och besluten. Jag ville göra något som komplement till min övriga verksamhet. Ett
drömprojekt som stipendiet kanske kan
göra möjligt att är att sätta ihop material till en ny skiva med egna låtar, där
arrangemangen får ta riktigt stor plats
och där låtarna speglar mitt intresse för
berättelser och människoöden.
– Jag har alltid gillat historieberättande och blir faktiskt bara mer och
mer intresserad av mellansnacket mellan låtarna. I soloföreställningen Det
är synd att jag blev vacker i stället för rik
spelar jag fem olika roller. Fem unga
kvinnor som på olika vis kämpar med
sina egna och omgivningens krav. Efter
en skolföreställning skrev en 14-årig
flicka: »Jag gillar att det var verklighetstroget och inte sådär inlindat i silkespapper.« Att spela för ungdomar
och barn är väldigt nyttigt – och svårt.
De låter sig inte luras och har ytterst
förfinade lögndetektorer!
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MARIAM WALLENTIN
Text: Sara Michaëlsson & Magnus Haglund

Mångsidig som få och med en röst som inte lämnar
någon oberörd. Sångerskan, låtskrivaren och musikern
Mariam Wallentin låter rösten bli ett instrument
som kan röra sig fritt mellan det råa och det sköra,
mellan det dovaste mörker och den mest ljusglittrande
viktlöshet. Det låter fysiskt och direkt, sekundsnabbt
föränderligt och helt utan skyddsnät.
Tidigare i år debuterade Mariam Wallentin som soloartist under namnet Mariam the Believer. Samtidigt
fortsätter arbetet i duon Wildbirds & Peacedrums, där
slagverkaren Andreas Werliin utgör den andra halvan.
De musikaliska samarbetena är många och vittförgrenade. Drivkraften är den musikaliska nyfikenheten och viljan att gå vidare. Om sammanhanget är
freeformjazz, improvisationsmusik, nutida opera
eller mer popbetonat material spelar mindre roll så
länge det uppstår något intressant i själva mötet.

Mariam Wallentin
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vi har bestämt att träffas på restaurangen och spelstället Landet, ute vid Telefonplan i Stockholm, mittemot Konstfack och
lm Ericssons gamla fabrikslokaler. Alldeles i närheten bor också
Mariam Wallentin som flyttade hit från Göteborg 2010. Klockan
närmar sig åtta på kvällen och medan vi väntar utanför börjar
lokalen att fyllas med människor.
– Åh, där är ni ju, säger plötsligt en röst och så står Mariam
Wallentin där, för dagen inte helt olik en mörkhårig Pippi Långstrump, i långa, svarta lacksnörskor och chockrosa strumpor.
Hon kommer direkt från inspelningsarbetet med Wildbirds
& Peacedrums nya album. Skivan spelas in i den egna studion i
den replokal som Mariam Wallentin och Andreas Werliin delar
med den tidigare Göteborgsbaserade musikern Jean-Louis Huhta.
– Det är så mycket på gång just nu, säger Mariam Wallentin
när vi tar oss in i den stimmiga bardelen. Vi upptäcker snabbt att
ljudnivån och trängseln gör det omöjligt att föra några ostörda
samtal, men får tillåtelse att gå en trappa upp, till den avstängda
övervåningen i stället.
– Det här blir ju perfekt! Det var faktiskt just här som jag hade
releasespelningen för min soloskiva, säger Mariam Wallentin
när vi har slagit oss ner på några stolar som står uppställda vid
sidan av den lilla, estradliknande scenen.
Ja, det är verkligen mycket på gång just nu. Förutom lanseringen av soloalbumet Blood Donation, har Mariam Wallentin
under våren bland annat turnerat med 32-mannaorkestern Fire
Orchestra, med saxofonisten Mats Gustafsson i spetsen, uppträtt
tillsammans med kontrabasisten Nina de Heney (Stenastipendiat
2007) och pianisten Lisa Ullén, och är dessutom, någon vecka
efter att vi ses, på väg till Berlin för ett drygt månadslångt repetitionsarbete tillsammans med tonsättaren Ben Frost som skrivit
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en opera baserad på den skotske författaren Iain Banks roman
The Wasp Factory. Många olika uppdrag och många olika uttryck.
– Det är viktigt att det finns utrymme att göra egna grejer också,
säger Mariam Wallentin. Jag behöver båda delarna, det kollektiva,
gemensamma och soloprojekten, både det strukturerade och
det okontrollerade, popmelodierna med vers och refräng och
den rena improvisationen. Att söka upp motsatser, hitta nerven,
tråden att balansera på – det behövs alltid något som skaver och
gör motstånd för att det skall hända något intressant. Jag måste
hitta utmaningarna som gör att jag går vidare och utvecklas.
Den där ivern och nyfikenheten, brytningarna mellan motsatser, är i högsta grad närvarande på Mariam Wallentins soloskiva.
Samtidigt som den jämfört med Wildbirds & Peacedrums musik
på många sätt är mer omedelbart lättillgänglig, finns det ingenting som känns tillrättalagt eller anpassat. Det är rått och raffinerat, finstämt och ofiltrerat på en och samma gång. Soulkänsla,
bluesvemod, glädjerusig hoppfullhet. Att låta sig begränsas av
genrer är ett sedan länge passerat stadium för Mariam Wallentin.
Något som återkommer, både i texterna och musiken, är pauserna, hålrummen, gliporna – en sorts sparsmakad luftighet som
låter ord och toner framträda så mycket tydligare.
– Jag var så trött på egon när jag började att arbeta med texterna till soloskivan. Jag ville ställa frågor i stället för att ge svar,
låta det bli associationskedjor där saker och ting kunde haka i
varandra i stället för att rita en rak linje från A till B.
– Under samma period upptäckte jag och blev fascinerad av
strängteorin, att allt kan vara musik, att allt ljuder. Det ledde fram
till låten »The String of Everything«. Jag ville skapa någonting
med värme och öppenhet. Våga visa upp både tvivel och hopp,
ge tillbaka med kraft, men inte slåss. Gå på det igen, inte ge upp.
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Tillåta mig att vara flummig, fast med
pondus. Som Alice Coltrane!
Mariam Wallentin är uppväxt i en
förort till Örebro, i en miljö som hon
beskriver som »svensk arbetarklass«.
– Min pappa är från Iran och min
mamma kommer ursprungligen från
Östersund. Men när jag växte upp
var den förhärskande normen att
barn skulle lära sig ett språk, inte två.
Tvåspråkighet var inget som uppmuntrades. Vi talade svenska hemma och det
närmaste jag kom Iran och den persiska kulturen som barn var nog mina
älskade perserkatter, säger Mariam
Wallentin och skrattar litet.
– Jag har varit i Iran en enda gång.
Det var en märklig upplevelse att inte
förstå någonting och samtidigt smälta
in helt naturligt, rent utseendemässigt. Sången har däremot varit en
del av mig så länge jag kan minnas.
Som sällskap och tröst, glädjekälla
och kraftcentrum. Jag sjunger för att
förstå vem jag är. Det är där jag kan
släppa taget, känna mig fri. Det har
aldrig varit det polerade eller perfekta
som har intresserat mig.
– Samtidigt är det ingen i min familj
som direkt har ägnat sig åt musik.
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Funktionen / appen »Röstmemo« på min telefon är det
verktyg jag använder mig mest av i kreativa processer.
Det är en enkel inspelningsfunktion och något som
jag nästan alltid har med mig, när jag är ute och reser,
promenerar i skogen, sitter på bussen. Så fort jag
kommer på en melodi eller en textrad är det bara att
ta fram mobilen och spela in. Ett enkelt och viktigt
sätt att spara och samla på idéer som jag sedan kan
vidareutveckla och göra låtar av.
Mariam Wallentin
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Min pappa spelade visserligen trummor i något iranskt band
som ung och min mamma hade en hel del vinylskivor med bland
andra The Beatles, Nina Simone, Aretha Franklin och The Kinks.
När jag var i 12-13-årsåldern kom jag in i någon sorts modsvåg
och anammade både musiken och klädstilen. Det fanns faktiskt
en stor, lokal modskultur i Örebo då, med massor av band. Jag
gillade också filmatiseringen av The Who’s Quadrophenia väldigt
mycket, inte minst för hur de var klädda och såg ut!
Som 16-åring flyttade Mariam Wallentin hemifrån för att gå på
folkhögskola i Skurup, Skåne. Därefter flyttade hon till Göteborg,
där hennes pappa sedan flera år var bosatt. Hon jobbade, gick på
Komvux och kom som småningom in på Individuella linjen på
hsm, Högskolan för scen och musik. Det var en period präglad av
sökande, tvivel och prövande. Men framförallt en möjlighet att
ge sig själv tid och utrymme för så skilda ting som samtalsterapi,
yoga och rytmik, vid sidan av den rent musikaliska utbildningen
och sångstudierna.
Wildbirds & Peacedrums bildades 2006 och var från början
en trio, men basisten försvann ganska snabbt och Mariam och
Andreas upptäckte att det inte behövdes någon mer musiker för
att nå fram till det de var ute efter.
En två månaders vistelse i Kina 2007 lämnade starka intryck. Duon hade fått ett Sidastipendium och resultatet av kulturutbytet, förutom spelningar och konserter, blev en uppsats om
Beijings undergroundscen.
Wildbirds & Peacedrums har hela tiden varit internationellt
inriktade och gruppen fick tidigt kontrakt med det engelska
skivbolaget Leaf. Duon har turnerat flitigt världen över och
intresset för deras unika uttryck är minst lika stort internationellt som hemma i Sverige.
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När de nu åter är i studion för att sätta ihop sitt fjärde album har
mycket hunnit att hända.
– Vi litar mer på oss själva nu, säger Mariam Wallentin. Vi kan
vara mer komplexa, större. På samma gång handlar det mycket om
att skala av och gå tillbaka till det som är kärnan i vårt samarbete.
Komma tillbaka till skelettet. Allt är inspelat live, trummor och
sång i en enda tagning.
Vad betyder stipendiet för dig?
– Jättemycket! Det skulle kunna bli möjligt att förverkliga
drömmen om att åka iväg någon annanstans, bara för att skriva.
Som författare gör! Det vore fantastiskt att kunna ge sig själv
den tiden, kunna pröva sig fram, sätta ihop oväntade saker
med varandra. Just nu är jag väldigt inne på brasiliansk musik,
som till exempel slagverkaren och sångaren Naná Vasconcelos,
kanske för att min pappa flyttade till Brasilien för ett år sedan.
Dit skulle jag vilja resa, eller någon annanstans i Sydamerika.
Eller varför inte till Svalbard?
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Text: Sara Michaëlsson & Magnus Haglund

– I alla andra sammanhang krävs svar och åtgärder, men i konsten
får man fortfarande ställa frågor.
Konstnärsduon Nathalie Djurberg och Hans Berg hör till de
allra mest uppmärksammade på den internationella konstscenen.
Nathalie Djurbergs leranimationer, musiksatta av Hans Berg, är
inte sällan både våldsamma och groteska och tycks röra sig i en sorts
gränszon mellan dröm och vakenhet där det undermedvetna får fritt
spelrum. Samtidigt finns här en ömsinthet mitt i det fasansfulla,
en värme som gör att betraktaren, snarare än att fjärma sig, dras in
i de dröm- eller mardrömslika scenerierna.
Men framgångarna föder också ett ökat tryck och stigande
förväntningar. Att inte låta sig fångas in och placeras i ett fack,
att inte gå den lätta vägen och upprepa det som väckt genklang och
prisats, är ett medvetet och aktivt val från Nathalie Djurbergs och
Hans Bergs sida. Nu befinner de sig tvärtom mitt i en genomgripande
förändringsprocess. Vi träffar dem i Helsingfors, några få dagar innan
utställningsvernissagen på Taidehalli, Helsingfors konsthall.

Nathalie Djurberg

Hans Berg
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regnmolnen hänger tunga och gråsvarta över Helsingfors när vi söker oss fram till Taidehalli, där vi stämt möte med
Nathalie Djurberg och Hans Berg. Vi förstår att vi är på rätt väg
när vi på avstånd ser vepan som annonserar deras gemensamma
utställning, med vernissage om ett par dagar.
Konsthallen är stängd för allmänheten under utställningsförberedelserna och Hans Berg kommer ner och släpper in oss.
– Det är lugnt, vi har redan kommit långt i installationsarbetet.
De är duktiga här och allt har fungerat bra, säger Hans Berg. Vi
kan gå upp en sväng och titta om ni vill.
Fotografen Peter Claesson som skall porträttera paret Djurberg
& Berg sonderar omgivningarna och letar bildmässiga möjligheter
medan vi vandrar genom de stora salarna och bekantar oss med
utställningen. Här visar Nathalie Djurberg och Hans Berg såväl
helt nya verk som några äldre leranimationsfilmer och det är,
lowtechframtoningen till trots, mycket avancerad teknik som skall
ställas in och finjusteras. Tekniker och konsthallsmedarbetare
rör sig fram och tillbaka mellan rummen. Det råder en vänlig
men koncentrerad stämning, alla arbetar intensivt med sin del
för att få helheten att fungera.
I en stor sal finns ett av de senaste verken, A World of Glass från
2011. På tre långa bord mitt i rummet står oändliga mängder
av glasföremål. Skålar, urnor, vaser, tallrikar och fat, ibland i
de mest osannolika sammansättningar, med formationer och
uppbyggnader som tycks trotsa både tyngdlag och jämvikt. På
var sin kortsida av salen löper två animerade filmer i synkroniserade loopar, bägge med direkt anknytning till glasverket. Runt
varje glasobjekt hänger en liten nummerlapp, ett måste för att
assistenterna från konsthallen skall kunna dokumentera och senare, när utställningen är över, placera varje enskilt glasföremål
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i rätt individuell låda. En detalj, men talande för det enorma
arbete som ligger bakom varje liten enskildhet i Djurberg &
Bergs installationer.
Nathalie Djurberg knådar små korvar av genomskinlig häftmassa som skall förankra vart och ett av de närmare 200 glasobjekten i underlaget.
– Det är skönt att ha något påtagligt och konkret att göra som
håller nervositeten borta, säger Nathalie Djurberg.
Vi har bestämt att träffas för ett längre samtal när konsthallen
stänger vid femtiden och vi tar tillfället i akt att stanna kvar
bland konstverken medan Peter Claesson börjar att fotografera. Efter ett tag får Hans Bergs musik en närmast hypnotisk
effekt och man blir varse hur intimt och oupplösligt bild och
ljud är sammanlänkade med varandra. Musiken omsluter och
kommenterar, rör sig runt och in och ut ur verken i en sorts
cirklande, suggestiv flow. Ljuden är lika tredimensionella som
bilderna. Sköra och starka på samma gång. Man befinner sig
i ett rum, en arkitektonisk skapelse byggd av ljud och bilder.
– Det är ofta svårt för dem från konstvärlden att ta till sig
musiken, eller snarare inse betydelsen av den, säger Hans Berg.
De ser den som någon sorts ackompanjemang eller bakgrund
och lägger kanske inte ens märke till den, trots att ljuden är det
första som möter publiken, det som omedelbart träffar sinnet,
innan ögat och hjärnan har hunnit att bearbeta den visuella delen.
– Musiken består till stor del av samplade ljud av glas. Jag skapade ett glasljudsbibliotek av alla ljud som man kan få fram. Det
är ett verk som lika mycket handlar om inre som yttre skörhet.
– Vi arbetar på ett annat sätt nu än i början, säger Nathalie
Djurberg när vi har slagit oss ner i konsthallens restaurang och
kafé för att dricka en kopp te.
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– Första gången som jag lämnade någonting till Hans var det
en film som jag var rätt missnöjd med och jag tänkte »Den kan
han i alla fall inte förstöra!« Det som hände var i stället att han
lyckades att twista till och vrida det hela och plötsligt blev det en
fungerande helhet, just det som jag själv inte hade nått fram till
på egen hand. Numera är de visuella och ljudmässiga delarna lika
viktiga från första början. Även om jag ger Hans en filmfil som
han arbetar med i datorn har vi redan från det initiala idéstadiet
diskuterat och bollat fram och tillbaka, det är inte längre frågan
om någon sorts ljudsättning i efterhand.
Hans Berg och Nathalie Djurberg träffades i Berlin, där de levt
och arbetat under nio års tid. Nu har de just lämnat Tyskland för
en två-treårig vistelse i New York.
– Det blev en verklig kulturchock, säger Nathalie Djurberg.
Vi hade bott i Sverige året innan, helt isolerade i en liten by i
närheten av Hans barndomstrakter i Dalarna. New York är en
spännande men stressande miljö. Det är också lätt att automatiskt börja betrakta sig själv som en del av ett sammanhang,
vilket kan vara farligt. Men det är nyttigt att flytta på sig, skakas
om, bli medveten om sina vanor, begränsningar och rädslor.
Sedan kan man komma på sig själv med att längta efter sådant
man inte trodde att man skulle sakna. Sverige blir tydligare
på avstånd.
Bägge två är uppväxta på mindre orter, Nathalie Djurberg i
Lysekil och Hans Berg i en liten by utanför Rättvik.
– När jag träffade Hans i Berlin hade han bland annat läst
konsthistoria och var nästan färdig med en treårig designutbildning, säger Nathalie Djurberg. Själv hade jag börjat redan som
17-åring på Hovedskous målarskola i Göteborg och flyttade
sedan efter två år till Malmö, där jag gick på konsthögskolan.
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Instrumentet heter »Code« och tillverkaren , ett litet
företag i Texas , bygger de här lådorna för hand .
Det är bara en låda med rattar som manipulerar
loopar , ljud och melodislingor i realtid . Rattarna är
programmerade till att styra ljudtyp , klangbild ,
effekter , volymer och trummaskiner .
Nathalie Djurberg & Hans Berg
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Nathalie Djurberg berättar om hur hon under de åren brottades
med starka tvivel och en känsla av att inte riktigt passa in. Allt
det som hon ville förmedla rymdes inte inom de mer traditionella
format som hon först försökte att anpassa sig till. När hon, bland
annat genom två av sina lärare, Nina Roos och Lars Nilsson, i
stället började att se konsten som en frizon, lossnade det och hon
uppfann sin egen uttrycksform, leranimationerna. Här fanns friheten att formulera sig motsägelsefullt, att skapa mångskiktade
och oförutsägbara berättelser med simultana förlopp, utan de
inre och yttre mallar som tidigare hade hämmat henne. Praktiskt
taget all tid gick åt till det ensamma arbetet i ateljén. En isolering
som bröts när Hans Berg och Nathalie Djurberg träffades och så
småningom började att arbeta alltmer gemensamt.
– Det var inte förrän jag träffade Nathalie som jag satsade
helhjärtat på musiken, säger Hans Berg. Jag hade hållit på med
musik ända sedan tioårsåldern, satt ihop mixtaper och kassettband, dj-at på skoldiscon och senare spelat i ett punkband. Var
man inte intresserad av idrott eller bilar fanns det inte många
alternativ när jag växte upp. Jag har en bror som är raggare och
en som är klassisk konsertpianist. Musiken hade jag liksom hållit på med i smyg hela tiden, men inte riktigt vågat lyfta fram.
I takt med att Nathalies uttryck har förändrats och nu rör sig
mot en större abstraktion har även musiken ändrat karaktär.
Det är mer elektroniskt än tidigare, mindre narrativt.
Det leder oss in på det helt nya verk som just är under uppbyggnad i Taidehalli, The Black Pot, tidigare under året visat i
Moskva. En stor tältdukskub, där bilder projiceras både på utoch insidan, står i en av konsthallens rymliga salar. När man
lyfter undan en flik av duken kommer man in i ett fyrkantigt
rum, täckt av en mjuk matta som gjord för att slå sig ner på.
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Runt väggarna rör sig abstrakta former och färger synkroniserade med svävande elektronisk musik som för tankarna till
såväl rymder som stora skogar och vidder. Det är både ytterligt
enkelt och raffinerat och ju längre man stannar kvar och försjunker i verket, desto mer framträder sammansmältningen av
formdetaljer och ljudvärldar.
– Jag har i princip använt mig av samma teknik som i leranimationerna, säger Nathalie Djurberg. Jag har ritat med pastellkrita,
tagit kort, suddat och skrapat bort och börjat om med nästa bild.
Det är ungefär 18-24 bilder per sekund och vi räknar gemensamt ut att det rör sig om svindlande 13 700 bilder för den tolv
minuter långa filmloopen. Sättet att arbeta, att leta sig fram till
egna lösningar, även av teknisk art, verkar vara utmärkande för
Nathalie Djurberg. Hon framstår som något av en uppfinnarsjäl
som hellre går sin egen väg än förlitar sig på andra.
– Ibland tar bilderna lång tid att göra, ibland kortare, säger
Nathalie Djurberg. Men processen som leder fram till slutresultatet är lika viktig. Vad som händer under arbetets gång, vad jag
lär mig, hur fokus och tyngdpunkter kanske förflyttas. Jag tar
hjälp av andra när det är saker som jag inte kan klara på egen
hand, men oftast uppskattar jag det fysiska, konkreta arbetet
lika mycket som det idémässiga.
– Att bryta upp från det man är bekväm med och att ta risker
är alltid förknippat med rädsla och osäkerhet. Men det är en
produktiv skräck, helt nödvändig för att gå vidare och inte
stagnera som konstnär och människa. Därför känns det väldigt
roligt att vi har fått ett stipendium som just syftar till utveckling,
säger Nathalie Djurberg.
Vi har vid det här laget lämnat konsthallen, som stängt för
dagen, och sitter 14 våningar upp i det anrika Hotel Tornis sky-

S T EN A OL SSONS KULT URS TIPENDIUM 2013

bar, med utsikt över hela Helsingfors. Den pietetsfullt bevarade
byggnaden är en funktionalistisk skyskrapa från 1928, och ett av
Helsingfors mest kända landmärken. När regnet återigen börjar att
falla skjuts ett skyddande tak ut över serveringen. Ett turistande
par från Australien följer nyfiket Peter Claessons förehavanden
när han förevigar Nathalie Djurberg och Hans Berg, insvepta i
värmande filtar mot bakgrund av en dramatisk ovädershimmel.
Efter ett tag kommer vi in på alla olika djur som finns med
i leranimationerna. De kan naturligtvis ses som självklara och
starka symboler för det vilda och animaliska, människoliknande
fabelvarelser, både offer och förövare i samma gestalt. I de flesta
verk, även de mer abstrakta, utspelas någon form av metamorfos
och skinnömsning. Saker och ting vänds ut och in och förvandlas
till någonting helt annat.
Nathalie Djurberg och Hans Berg berättar om ett kommande
projekt där ljud- och bildelementen blir än mer integrerade, en
sorts ljudande visuella former, resonanskroppar för alla sinnen.
De oväntade transformationerna och övergångarna lever vidare
också när perspektiven förskjuts och det bokstavliga lämnar plats
åt något mer svårgripbart och öppet.
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JOHANNES ANYURU
Text: Sara Michaëlsson & Magnus Haglund

Göteborgspoeten och författaren Johannes Anyurus
senast bok, En storm kom från Paradiset från 2012,
har fått lysande recensioner, tilldelats ett flertal prestigefyllda
litterära utmärkelser och nomineringar och dessutom
hamnat på pockettoppens bästsäljarlista vecka efter vecka.
Romanens huvudperson, Johannes Anyurus far, den
ugandiskfödde stridspiloten Paul Anyuru, hann aldrig att
få uppleva sonens och bokens stora genomslag. Nu finns hans
liv återskapat och återupprättat i en både svindlande vacker
och brutalt saklig skildring av de fasor han genomgick under
ett liv på flykt och i exil. Från utbildningstiden i Grekland
över åren av umbäranden och förnedring vid återkomsten
till Afrika till den marginaliserade tillvaron i det nya
hemlandet Sverige, när alla drömmar är krossade.
Johannes Anyurus bok om fadern är både en berättelse
om en människas individuella öde och ett skärskådande
av de politiska och sociala system som utgör händelseförloppets
yttersta drivkrafter.

Johannes Anyuru
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– var skall vi ses?, frågar Johannes Anyuru.
– Vi kan träffas utanför Hagabion på Linnégatan, så kan vi gå
och sätta oss någonstans där det är lugnt, föreslår vi.
Men den vackra försommardagen har fyllt alla uteserveringar
med soldyrkande människor och vi tar i stället vägen om ett
italienskt favoritställe i närheten av Slottsskogen. Vi tar en kaffe
på stående fot och går sedan vidare ut i parken och hittar en
ledig bänk framför en av fågeldammarna. De stora ekarna ger
en behaglig skugga där vi sitter en bit upp på den sluttande
gräsmattan. På gångstigen nedanför passerar barnfamiljer och
pensionärer på promenad.
Om drygt en vecka kommer Johannes Anyuru att resa till
New York där han skall tillbringa sommaren och arbeta med
nya skrivprojekt.
– Slottsskogen är en favoritplats. Jag sitter ofta här, där borta
är en av mina »stambänkar«, säger Johannes Anyuru och pekar.
– Jag började med löpning för två år sedan ungefär och brukar
springa genom Slottsskogen och vidare ut i Änggården. Hur man
lever sitt liv påverkar skrivandet, på vilket sätt man använder sin
kropp i världen. Kroppen är en del av tänkandet, säger Johannes
Anyuru med ett för honom typiskt språng från det lilla till det
stora, från det konkreta till det abstrakta.
– Det fanns inte i min värld när jag var ung att jag skulle skriva
en bok eller att läsa upp poesi. Jag gillade att skriva i skolan och
var duktig i bild. När jag växte upp som tonåring i Araby, en arbetarklasstadsdel i Växjö, var det hiphopen och rapmusiken som
var min ventil och mitt utttrycksmedel. På högstadiet startade jag
hiphopgruppen Red October tillsammans med min bäste kompis
Mattias. Samtidigt läste jag väldigt mycket, en blandning av allt
– grekisk och romersk mytologi, cs Lewis Narniaböcker, massor
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av science fiction. När jag sedan på gymnasiet upptäckte den
amerikanska beatpoesin genom Allen Ginsbergs antikrigsdikt
Wichita Vortex Sutra blev det en helt genomgripande upplevelse.
Johannes Anyuru kopierade hela dikten och satte upp den på
väggen i sitt rum. Det blev ingången till poesin för hans del och
en period när han slukade allt huller om buller med omåttlig
aptit. Samtidigt var det ingenting som han pratade med kompisarna om. Musiken var fortfarande det gemensamma språket.
– Det jag har fått från hiphopen är känslan av att världen och
verktygen tillhör mig, säger Johannes Anyuru. Det finns inga
genrebegränsningar, men samtidigt någon sorts äkthetskrav, en
erfarenhet som skall förmedlas. Hiphopkulturen är en märklig,
paradoxal blandning av autenticitet och mytologi, ett fantasiskikt
över verkligheten. Men jag slutade så småningom med musiken
och gick in i skrivandet i stället. Det är den plats där jag känner
mig fri att göra precis som jag vill. För mig är litteraturen det
som mest direkt kan återge och kommunicera med människans
inre. Vi har språket inom oss. Det kan uppstå en nästan materiell
kontakt mellan läsarens inre och författarens ord.
Sin tidigaste barndom tillbringade Johannes Anyuru i Borås,
i miljonprogramsstadsdelen Norrby. Hans föräldrar träffades i
Kenya, där hans mamma jobbade som biståndsarbetare. När
det visade sig omöjligt att stanna kvar i Afrika var det till slut i
Borås de började sitt gemensamma liv. När föräldrarna skiljdes
flyttade han med sin mamma och sina bröder till Växjö, medan
hans pappa flyttade till Göteborg. För Johannes Anyuru var
skillnaderna mellan Borås och Växjö påtagliga.
– Norrby var en hård, men levande miljö. Det var ingen som
frågade varifrån man kom, etnicitet var ointressant. Jag upplevde
ingen egentlig rasism där. I Växjö var det helt annorlunda.
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Det var en övervägande vit miljö och vi var kanske 8–10 stycken
som inte var »svenskar«.
– Jag gillade aldrig idrott på den tiden, säger Johannes Anyuru
och följer en grupp ungdomar som joggar förbi med blicken. Det
verkar vara en skolklass på idrottsdag och Johannes Anyuru
pekar på en av killarna som makligt lufsar fram i långa, rutiga
shorts och allt annat än spänstig hållning.
– Så skulle jag aldrig ha klarat av att visa mig i samma ålder,
hasat runt så där, helt obekymrad om coolhetsfaktor och prestationskrav. Jag ville vara bäst, förstås. Jag spelade mycket basket
med kompisarna, men det var något annat, det var bara på skoj.
Efter gymnasiet flyttade naturvetaren Johannes Anyuru till
Norrköping och började att plugga till civilingenjör. Det blev två
år av vantrivsel innan han hoppade av studierna och flyttade till
Göteborg. Här följde en kortare period på litteraturvetenskapliga
institutionen och en andra plats i sm i Poetry Slam. Samtidigt som
han jobbade på ett gruppboende för autister skrev han färdigt sin
första diktsamling, Det är bara gudarna som är nya, som omgående
antogs av Norstedts förlag och kom ut 2003. Diktsamlingen, där
Johannes Anyuru låter Homeros hjältar förflyttas till betongförorterna, Augustnominerades och den då 24-årige Johannes
Anyuru fick plötsligt vänja sig vid medial uppmärksamhet.
2005 kom den andra diktsamlingen Omega och 2009 den tredje
och även den Augustprisnominerade Städerna inuti Hall. Året
därpå, 2010, utkom Johannes Anyurus första roman, Skulle jag
dö under andra himlar, och 2011 publicerade han en prosapoetisk
dagboksrapport om sin väntan på att få följa med en av båtarna
i Ship to Gaza, En civilisation utan båtar.
Hösten 2012 kommer så En storm kom från Paradiset, en bok
som han arbetat med under många år.
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– Jag visste tidigt att jag ville försöka att skriva den, men det var
svårt att hitta rätt form, säger Johannes Anyuru. Min pappa
började att berätta om sitt liv redan när jag var barn och jag
hade länge drömmar om att själv bli stridspilot, innan jag fick
klart för mig att jag var alldeles för lång – precis som min pappa
egentligen också var. Man måste vara under en viss längd för att
bli antagen till utbildningen. När jag hade börjat att skriva på
boken och visade honom, kunde han rätta vissa flygvapentekniska
detaljer men samtidigt säga »precis så var det«, om en beskrivning av en plats där jag själv aldrig hade varit.
– Jag tror inte att jag kommer att skriva en lika viktig bok på
länge, men jag kommer att skriva annat. Jag försöker att låta
bli att förhålla mig till förväntningarna. Jag längtar efter att
skriva någonting helt fiktivt, och det är det jag håller på med
just nu. En sorts science-fiction-historia om en tidsresenär som
anländer till Rom …
– Att skriva är att hela tiden försöka hålla kvar ögonblicket, att
försöka locka fram alla detaljer. Det handlar om att förstå saker
och att hålla sig öppen nog för att förstå.
Det finns, i allt du skriver, en stark social och politisk medvetenhet, en ilska över sakernas tillstånd och en solidaritet med alla
dem som kommer i kläm eller trampas ner. I din senaste roman
finna hela tiden en dubbelblick på historien. Vi måste berätta för
att förstå och upptäcka vad som har skett, men samtidigt finns
en framåtrörelse, en övertygelse om att man kan förändra och
bryta sig loss. Det förflutna blir både något som håller oss fast
och driver oss framåt.
Som poet och författare deltar du aktivt i samhällsdebatten. Ett
konkret exempel är ditt engagemang i aktionsgruppen Pantrarnas
arbete i Biskopsgården. Berätta litet om hur det hela började.
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Mitt verktyg är en sax, lagom stor , vass , blank .
Den klipper bort , avskiljer , reducerar , öppnar .
Detta är vad jag försöker göra när jag skriver . Blottlägga .
Kanske är det en kirurgsax jag talar om , också . Jag tycker
om att göra kollage , klippa ut delar av bilder och lägga
dem bredvid något annat , eller över något annat .
Bilder inuti bilder . Ett träd som flyger genom rymden .
Neuronerna i människohjärnan som blixtrar inuti ett
åskväder , eller blandas ut i stjärnhimlen , nervsystem , löv …
saxen finns inte i den så kallade verkligheten .
Johannes Anyuru

– De hörde av sig till mig förra sommaren och sa »Visst är du poet?
Vi skall ha en fotbollsturning i Biskops, kan du komma och läsa
poesi i pauserna?«. Det gjorde jag förstås och det fungerade jättebra!
– Sedan började de att ringa då och då när det var saker de skulle
skriva och ville ha råd om. Jag är lycklig över att jag, genom alla
mina förvandlingar och experiment, har bevarat en sorts klassperspektiv och ett språk som gör att vi kan relatera till varandra.
– Det fanns folk bland Pantrarna som redan skrev och vi startade en skrivargrupp tillsammans. Vi träffas kanske en gång i
veckan eller varannan vecka, det finns ingen färdig struktur. De
kan ha en idé om vad de vill skriva om, eller också kommer jag
med något förslag. Det kan vara alltifrån att skriva om mopeder
till kriget i Syrien. Ibland har vi workshops och jobbar kollektivt.
Det kan handla om både låttexter och annat. Vi har pratat om
att skriva pjästexter också. Det är fantastiskt att få vara med om
hur de, precis som jag en gång, får uppleva ordens och skapandets
kraft. Hur man kan använda språket för att formulera sig så att
det bottnar i ens egen upplevelse av världen.
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AR T OF SPEC TR A
Ulriqa Fernqvist
Peter Svenzon

PATRICK NIL SSON

E VELY N JONS

MARIAM WALLEN TIN

Ordet gränsöverskridande är något man gärna använder när andra ord inte riktigt räcker
till. Mariam Wallentin är emellertid verkligen gränsöverskridande. Det hon gör har ingen
hemvist i något annat än hennes egen talang och erfarenhet. Där finns ibland orientaliska
associationer, ibland jazzinfluenser, men mest handlar det om Mariam Wallentin själv i en
kreativ process som inte känner några begränsningar. Hon är utbildad vid Högskolan för
Scen och Musik vid Göteborgs universitet, och där har hon funnit en rad samarbetspartners
med vilka hon regelbundet arbetat i olika konstellationer, bland annat med Nina de Heney,
tidigare Stenastipendiat, men inte minst med slagverkaren Andreas Werliin, till exempel
i duon Wildbirds & Peacedrums. Med det lovordade och uppmärksammade soloprojektet
Mariam the Believer har hon skapat ytterligare ett utrymme för sin kreativitet.
För sin orädda, risktagande och nyskapande konst tilldelas Mariam Wallentin stipendium för 2013 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

NATHALIE DJURBERG
HANS BERG

Nathalie Djurberg och Hans Berg är ett konstnärspar. Inte som Gilbert & George eller Jane
& Louise Wilson eller ens Elmgreen & Dragset. Inte så konvergenta, mera komplementära.
Var och en vet vad den andre ska göra. Animation och musik är två olika uttryck men de
förenas likväl i deras gemensamma arbeten i en symbios där ingetdera kan avvaras, utan
att samspelets helhet – och tvetydighet - går förlorad. Efter flera års projicerat samarbete
transformerar sig nu deras filmer ut i rummet, blir till tredimensionella skulpturer, installationer och, på sätt och vis, scenografier. Här möts de på samma scen, här beträder de
samma okända mark och söker sig vidare i det de själva kallat en »produktiv skräck«.
Djurberg & Berg tillhör idag de mest uppmärksammade – och därmed mest utsatta –
konstnärerna på den internationella konstscenen. Men deras »brutala ömsinthet« gör sig
inte alltid i strålkastarsken. Deras verk har en intimitet som inte skriker, utan samtalar, med
var och en av oss, en i taget. När man inbillar sig att man har allting klart för sig, kan man
lyckligtvis köra filmen en gång till. Bara för att konstatera att man fått allting om bakfoten.
För ett konstnärskap i ständig utveckling tilldelas Nathalie Djurberg och Hans Berg
stipendium för 2013 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Evelyn Jons är utbildad vid dels Balettakademien i Göteborg och Teater- och operahögskolan
vid Göteborgs universitet. Hon har efter avslutad utbildning etablerat sig som artist med
hela Norden som arbetsfält. Hon har gjort roller som Florence i Chess, Grizabella i Cats
och Sarah Brown i Guys and Dolls vid Göteborgsoperan, Anita i West Side Story vid Värmlandsoperan, Jenny i Tolvskillingsoperan vid Det Norske Teatret, Velma Kelly i Chicago och
Fantine i Les Miserables på Trøndelag Teater, Sugar Cane i Some Like It Hot på Wasa Teater
och Norrbottensteatern, samt Nancy i Oliver på Östgötateatern. Men hon har även arbetat
i egen regi, med visor, kabaretsånger och evergreens. Hennes starka sceniska utstrålning
och vokala såväl som musikaliska kontroll har gjort det möjligt för henne att arbeta inom
ett brett fält och med fokus på olika publikgrupper. Egenskaper som gjort henne till en av
de mest eftertraktade musikalartisterna i Norden i dag.
För sitt breda, mångsidiga och passionerat nyfikna skapande tilldelas Evelyn Jons
stipendium för 2013 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

JOHANNE S AN Y URU

Johannes Anyuru är en av Göteborgs mest välkända och uppskattade skrivarprofiler.
Hans texter har dock en betydligt större räckvidd än det lokala. Han debuterade som
poet 2003 med diktsamlingen Det är bara gudarna som är nya. Här, i en berättelse om
förorten, om vänskapen och erfarenheten av att växa upp som svart man i Sverige, finns
referenser till antiken och Homeros. Stora och svåra frågor finns ständigt närvarande och
Johannes Anyuru väjer inte för att bli politisk. Sitt stora publika genombrott fick Johannes
Anyuru med romanen En storm kom från Paradiset, från 2012, där faderns omskakande
öde skildras med lika delar hetta och pregnans. Johannes Anyurus språk är sällsynt
glödande, men med ett avståndstagande mot att fastna i en specifik språklig form. Hans
språk är mångskiftande och hans skrivaravtryck finns som lyrik, prosa och även dramatik.
För ett författarskap som är förankrat i verkligheten och där människan alltid är
central tilldelas Johannes Anyuru stipendium för 2013 från Sten A Olssons Stiftelse
för Forskning och Kultur.
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Art of Spectra är ett modernt, oberoende danskompani med ljus, tal, musik, video och
performance som samarbetspartners. Peter Svenzon och Ulriqa Fernqvist – han, dansare
och koreograf, musikskapare och visionär, hon, dansare med en teknik och utstrålning
som övergår det mesta. Tillsammans arbetar de i projekt från det lilla formatet till de
riktigt stora sammanhangen. Inom institutioner såväl som i egenproducerade verk, i
utforskningar som tar dem till gränslandet mellan nutida dans, breakdance och performance med en närmast halsbrytande teknik. Energin, kompromisslösheten i uttrycket,
hettan i framförandet är omedelbart drabbande. De skildrar ungdomens sökande, ömsom
hårdhänt ömsom finstämt, alltid med total känsla och allvar. De skildrar livets olika
skiften med utsatthet och komik. Samtidigt kan man notera det jämställda förhållandet
mellan utövarna. Resultatet blir energistarka och utmanande totalkonstverk med video,
ljusexperiment och specialkomponerad musik, oftast av Peter själv. Hos Art of Spectra
är dansen på liv och död i denna den mest självutlämnande och nakna av konstformer.
För sitt konstnärligt övertygande och framåtriktade skapande tilldelas Art of Spectra
stipendium för 2013 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Patrick Nilssons bilder är omsorgsfullt detaljerade gestaltningar av grymma sagor om oss
själva. I destillerad form möter vi människans hjälplöshet inför sig själv. När empatin lidit
nederlag och det existentiella valet nedmonterats till seger över den Andre. Konstnärens
verk tar ofta formen av en moralitet, ett allegoriskt sedelärande skådespel, en tablå med,
eller i vissa fall utan människor där naturen och miljön i sig signalerar en närvarande
fara och ett latent våld. Det till synes oförargliga och ibland lekfulla blir vid en närmare
granskning en plågsam redovisning av människans omänsklighet och han låter också
naturen anta rollen av ett tvetydigt väsen, förmedlat i stämningar med träd i disciplinerade
raka, ogenomträngliga kolonner eller utrerade molnformationer.
För sin undersökande gestaltning av människans dubbelhet och i detta relationen
till begrepp som ond och god, natur och kultur, tilldelas Patrick Nilsson stipendium för
2013 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

CURRICULUM VITAE

AR T OF SPEC TR A
Ulriqa Fernqvist

Ulriqa Fernqvist, Dansare, sångerska.
Född 1974 i Gävle, bor och arbetar i Göteborg och Stockholm

Utbildning

1990–92 Dansgymnasium i Uppsala, 1992-95 Balettakademien i Stockholm,
1995 studier i New York och München, 2007-12 Workshops för bl a David Zambrano,
Les Slovacs, Helena Franzen, Virpi Pakhinen, Ina Christel Johansen och Cilla Roos

AR T OF SPEC TR A
Peter Svenzon

Peter Svenzon, Koreograf, dansare, musiker, producent.
Född 1966 i Västervik, bor och arbetar i Göteborg och Stockholm

Utbildning

1984–87 Balettakademien i Göteborg, 1986 började han i danskompaniet Thalia
och fortsatte sedan att arbeta internationellt som dansare och koreograf i bl a
Italien, Tyskland, Danmark och Norge

AR T OF SPEC TR A
Produktioner
urval

1998 Relationer 1999 Våld; Claustrophobic Skyline 2000 Game; BPM 2001 Streetstyles; Source 2002 Male 2003 Doce 2004 Flow; Dioxibrios; Fröken Julie 2005
KOD; Coppélia 2006 Nerv; C-krets 2007 Eklektisk; Head 2008 Mono x2 2009 Short
Cuts; Prologue 2010 Area 14; Urban Playground 2011 BOUNDARIES (Avgränsat)
2012 MOVEMENT 2013 Cell 1 #; I REMEMBER

Koreografier för andra
teatrar och operahus,
Peter Svenzon
urval

1997 The Wall, Landsteatret Norge; Fobic, MBT i Aarhus 1999 Pygmalion, Borås
stadsteater 2000 Mega, Göteborgsoperan 2001 Standard Selection, Borås stadsteater; Johnny var en ung soldat, Borås stadsteater 2004 Staden och stjärnorna,
Folkteatern Göteborg 2005 Cinderella, Helsingborgs stadsteater; Berit, Helsingborgs stadsteater; Processen, Folkteatern Göteborg 2007 När Åkes mamma
glömde bort, Regionteater väst; 2009 Dödsdansen, Aftonstjärnan Göteborg; Charlie
Chaplin, Göteborgsoperan 2010 Orestien, Folkteatern Göteborg 2011 West Side
Story, Göteborgsoperan; Vargtimma, Folkteatern Göteborg 2012 Begravelsen,
Folkteatern Göteborg
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PATRICK NIL SSON

Född 1966 i Karlskrona
bor och arbetar i Kallhäll, Järfälla.

Utbildning

2002-04 KonstLab. Konsthögskolan Valand, 1992-97 MFA, Kungl. Konsthögskolan,
Stockholm, 1993-94 Den Kongelige Danske Konstakademien, Köpenhamn 199191 Hovedskou Målarskola, Göteborg 1990-91 KV Konstskola, Göteborg 1989-90
Konstvetenskap, Göteborgs Universitet

Separatutställningar
urval

2013 Galleri Hübner+Hübner, Frankfurt; Vissa dagar känns det mesta ganska
meningslöst. Ibland känns det precis tvärtom, Uppsala Konstmuseum. 2012 You
stink! (and so do I), Galleri Thomas Wallner, Simris. 2011 Lite von Oben, Galleri
Flach, Stockholm. 2010 Vanligt hyggligt folk, Museum Anna Nordlander, Skellefteå; Refreshments could be found next door, Galleri Thomassen, Göteborg. 2009
Akerhus Kunstsenter, Lilleström, Norge. 2008 You don´t have to be a weather girl
to see where the wind is blowing, Mia Sundberg Galleri, Stockholm.

Grupputställningar
och projekt
urval

2012 At the end of the world, Håås gamla prästgård, Rogaland, Norge; Clouds/Moln,
Skissernas Museum, Lund; Bristol Biennal, Bristol, UK. 2011 Painterly Delight,
Ystads Konstmuseum. 2010 Painterly Delight, Art Center Silkeborg, Danmark;
Mannen, Bilden av mannen, Uppsala Konstmuseum; Like no place known, RMIT
University Melbourne, Australien. 2009 Patrick Nilsson, Felice Hapetzeder and
Katarina Eismann på Uppsala Konstmuseum; Et in Arcadia Ego, The Thornton
Room, New York City; Something in the air, Beaver Projects, Köpenhamn, Danmark.
2008 FUKT, Tysk-svenskt magasin för samtida teckning; The Troposphere, The
Hampshire House, New York City.

Representerad

Moderna Museet, Stockholm, Västerås Konstmuseum, Uppsala Konstmuseum,
Göteborgs Konstmuseum, ett flertal privata, kommunala och företagssamlingar.

Stipendier

2012 Längmanska Kulturfonden, Bildkonstnärsnämndens 2-åriga arbetsstipendium,
2011 NKD, Dale, Norge 2008 IASPIS/ISCP 1-åriga stipendium, New York 2007
Konstakademin. Grez-sur-Loing 2006 Bildkonstnärsnämndens 2-åriga arbetsstipendium 2005 Längmanska Kulturfonden 2003 Diesel New Art 2003, Första
pris kategori »Draw« 2001 Bildkonstnärsnämndens 2-åriga arbetsstipendium
1999 NIFCA resestipendium 1997 Ragnar och Hilma Svensson fond, Ak:s Särskilda,
Therese o Knut Anderssons fond; Brucebo vistelsestipendium.(Gotland) 1996 Helga
Ax:son-Jonssons Resestipendium 1995 Anders Sandrews stiftelse

Offentliga uppdrag och tävlingar

2012 Förskola på Författargatan, Göteborgs Stad 2011 Inbjuden till skisstävling
Taubeskolan, Göteborgs Stad 2010 Trollhättans Nya Infektionsklinik,Västra
Götalandsregionen 2010 Inbjuden till skisstävling Nya Odontologen, Bergen.
KORO, Norway 2009 Kvarteret Bouleklotet, Familjebostäder 2008 Inbjuden till
skisstävling Slottegymnasium, Ljusdal Kommun 2006 Kallhälls sporthall, Järfälla kommun; Gävle sjukhus, Landstinget Gävleborg 2004 Mimers hus, Kungälv,
Statens Konstråd

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE

MARIAM WALLEN TIN

Född 1982 i Örebro
bor och arbetar i Stockholm

E VELY N JONS

Född 1976 i Alafors
Bor och arbetar i Göteborg

Utbildning

2000–2002 Skurup Folkhögskola, Jazz- och Improvisationslinjen
2003–2007 Högskolan för Scen och Musik, Individuell Musiker, MFA

Utbildning

1995–98 Balettakademiens Musikallinje i Göteborg
1998–2001 Högskolan för Teater,Opera och Musikal, Musikalprogrammet

Scen- och
konserterfarenhet

2012/13 Florence i Chess på Göteborgsoperan, solist med Norrköpings Symfoniorkester, Trondheim Symfoniorkester 2012 Fatima i Alkymisten på Kristiansundsoperan, solist med Göteborgs Symfoniker, Stavanger Symfoniorkester,
Trondheim Symfoniorkester och Bergen Symfoniorkester 2011 Det är synd att
jag blev vacker istället för rik!, egenproducerad One woman show framförd på
Brewhouse i Göteborg, GBG Stadsteater samt regional turné; solist med Göteborgs Symfoniker, Trondheim Symfoniorkester, Stavanger Symfoniorkester och
Bergen Symfoniorkester; turné i Västra Götaland med egen repertoar baserad
på cd:n Spår, i regi av Kultur i väst 2009/10 Sarah Brown i Guys and Dolls på
Göteborgsoperan 2009 Velma Kelly i Chicago på Tröndelag Teater, Norge 2008
Jenny i Tolvskillingsoperan på »Det Norske Teatret«, Oslo 2007 Eponine i Les
Miserables på Festspielhaussen i Fussen, Tyskland 2006/07 Grizabella i Cats
på Göteborgsoperan 2006 Fantine i Les Miserables på Tröndelag Teater 2005
Sugar Kane i Some Like It Hot på Norrbottensteatern; Mrs. Lyons i Blodsbröder
på Värmlandsoperan; solist med Kringastingsorkestret i Oslo 2004 Anita i West
Side Story på Värmlandsoperan; solist i »Bouzouki«, föreställning med grekisk
musik på Det Norske Teatret 2003 Anita i West Side Story på Wasa Teater, Finland; Jeanne d'Arc i »Flickan från Domremy«, utomhusteater Visby; solist med
Göteborgs Symfoniker 2002 A Chorus Line på Göteborgsoperan, Swing för Morales,
Sheila, Maggie och Christine; »Jesus Christ Superstar« på Göteborgsoperan
2001 Sugar Kane i Some Like It Hot på Wasa Teater, Finland 2000 Nancy i Oliver
på Östgötateatern; inhopp som Sally Bowles i Cabaret på Gotlands Länsteater

Diskografi
(egen produktion eller
som medverkande musiker)
urval

2007 Scott Sinclair/Mariam Wallentin, Balloon Party, Doufu Records 2008 Wildbirds
& Peacedrums, Heartcore, Found You Recordings 2009 Wildbirds & Peacedrums,
The Snake, Caprice/Leaf Label; FIRE!, You liked me 5 minutes ago, Rune Grammofon; Susanna & The Magical Orchestra, 3, Rune Grammofon; David Åhlen, We
Sprout in Thy Soil, Compunctio; Labfield, Labfield, Hubro; Gothenburg String
Theory, Gothenburg String Theory, Kning Disk 2010 Wildbirds & Peacedrums,
Retina EP, Leaf Label; Wildbirds & Peacedrums, Iris EP, Leaf Label; Wildbirds &
Peacedrums, Rivers, Leaf Label; Embee, The Mellow Turning Moment, Bad Taste
Records; Christian Munthe m.fl, Living Rooms, For Sake Recordings 2011 Lykke Li,
Wounded Rhymes, Island Records; Thus:Owls, Harbours, Hoob Records, Deportees,
Islands & Shores, Universal 2012 Anders Jormin, Ad Lucem, ECM; Blood Music,
The Fire and The Flame, Hybris; FIRE! Orchestra, Exit, Rune Grammofon 2013 Lisa
Ullen/Nina deHeney/Mariam Wallentin, More, Disorder; Mariam The Believer, Blood
Donation, Repeat Until Death; Huntress Bow, Treasure Hunt EP, Repeat Until Death;
Wildbirds & Peacedrums, Rhythm, Repeat Until Death 2014 Mariam Wallentin/
Mikael Karlsson/ACME, The Spirit & The Cloud, tba, 2014

Andra projekt
Kompositioner
urval

2009 Drum Circle för 24 slagverkare, Wildbirds & Peacedrums, invigningen av
Göteborg Kulturnatta; Drum Circle för 20 slagverkare, Wildbirds & Peacedrums,
Ritual for Elephant & Castle; Haiku for Cowboys, komposition för fyra gitarrer
och röst, Geigerfestivalen; Blodsbröllop (Lorca), teatermusik, Teater Halland
2010 Congotronics vs Rockers (Konono no 1, Kasai Allstars, Deerhoof, Skeletons, Juana Molina, Skeletons & Wildbirds & Peacedrums.), turné i Europa och
Japan; Rivers, Wildbirds & Peacedrums, samarbete mellan Reykjavik Chamber
Choir, Hildur Gudnadottir och Bedroom Community; på skiva (Retina/Rivers),
spelningar med lokala körer i Frankrike, Norge, Polen, England, Australien,
Island, Europaturné med svensk kör.

Stipendier
urval

2006 SIDA MFS-stipendium, Beijing 2007 Sandrew Stiftelse, Tore Browaldhs
Stipendium 2008 Umeå Jazzfestival, Baltic Group Prize; Jazz in Sweden Award
2009 Samarbete mellan musiker och kompositör, Konstnärsnämnden 2010 Stöd
för internationellt kulturprojekt, Kulturrådet; Gruppstöd Kulturrådet; Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden, Internationellt kulturutbyte, Konstnärsnämnden
2011 Gruppstöd, Kulturrådet; Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden; Internationellt
kulturutbyte, Konstnärsnämnden 2012 Gruppstöd, Kulturrådet Konstnärsnämnden
2013 Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden

Skivinspelningar

2009 Spår, soloalbum 1998 Från Broadway till Duvemåla, musikalalbum

Övrigt

Stepp. Läser noter. Spelar piano och flöjt
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JOHANNE S AN Y URU

Född 1979 i Borås
Bor och arbetar i Göteborg

Utbildning

Avbrutna utbildningar på universitet – civilingenjör och lärare

NATHALIE DJURBERG
HANS BERG

Född 1978 i Lysekil (Djurberg) 1978 i Rättvik (Berg)
bor och arbetar i New York

Arbete

Arbetade under några år som timanställd på gruppboende för personer med autism;
har också arbetat som lärare i kreativt skrivande på Clandestinoinstitutet

Utbildning
Nathalie Djurberg

1997-2002 MFA, Malmö konsthögskola, 1995-1997 Hovedskous konstskola,
Göteborg 1994-1995 Folkuniversitetet, KV konstskola, Göteborg

Publicerade böcker

Gemensamma
separatutställningar,
urval

2013 Zach Feuer Gallery, New York, The Black Pot, Garage Center for Contemporary
Culture, Moskva Taidehalli Helsingfors, 2012 The Parade, New Museum, New York,
Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco, Vain Attempts, Röda Sten Art Centre,
Göteborg, Fondazione Museo Pino Pascali, Polignano a Mare, Italien 2011 A World
of Glass, Camden Arts Centre, London, The Parade, Walker Art Center, Minneapolis,
I found myself alone, Mumbai Art Room, Mumbai, Human Behaviour, Wexner Center
for the Arts, Columbus, Ohio, Snakes know it’s yoga, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, Kunstforeningen GL STRAND, Köpenhamn, 2010 Snakes know it’s
yoga, Giò Marconi, Milano; Kestnergesellschaft, Hannover, Germany Natural History
Museum, Basel, Kristianstad Konsthall 2009 Museum Anna Nordlander, Nordanå,
Skellefteå Turn Into Me, OMA Prada Transformer, Seoul, Prospectif Cinéma, Centre
Pompidou, Paris, Frye Art Museum, Seattle 2008 Zach Feuer Gallery, New York,
Hammer Projects, Hammer Museum, Los Angeles, Santa Barbara Contemporary Arts
Forum, Santa Barbara, Sammlung Goetz Museum, München, Turn Into Me, Fondazione
Prada, Milano, Gotlands Konstmuseum, Visby, Sint-Lukasgalerie, Bryssel, Spaceda,
Seoul, 2007 Brown Gallery, London, Kunsthalle Winterthur, Schweiz Denn es ist
Schön zu Leben Project Space, Kunsthalle Wien, 2006 Beckers Konstnärsstipendiat,
Färgfabriken, Stockholm, Zach Feuer Gallery, New York, MAXXI Museum, Rom,
2005 Because it is wonderful to live, Artproj at Prince Charles Cinema, London,
Animated Films, Jönköpings Museum, Den första på Moderna: Nathalie Djurberg,
Moderna Museet, Stockholm, Why do I have this Urge to Do these Things Over and
Over Again?, Giò Marconi, Milano, Videostafett: Nathalie Djurberg, Gävle Konstcenter,
Down For Me Is Up, Mogadishni CPH, Köpenhamn, Projektrum, Arnstedt & Kullgren,
Båstad 2004 Tiger Licking Girl’s Butt, Färgfabriken, Stockholm, PS. Stands for
Project Space, Kristinehamns Konstmuseum, Gallery F15, Moss

Det är bara gudarna som är nya, Norstedts 2003, Omega, Norstedts 2005,
Städerna inuti Hall, Norstedts 2009, Skulle jag dö under andra himlar, Norstedts 2010,
En civilisation utan båtar, Glänta 2011, En storm kom från paradiset, Norstedts 2012

Dramatik

Förvaret, 2009 (tillsammans med Aleksander Motturi)

Priser och utmärkelser
urval

Guldprinsen 2003; nominerad till Augustpriset 2009 Städerna inuti Hall; Stig
Sjödinpriset 2011; nominerad till Augustpriset 2012 En storm kom från paradiset;
SvDs litteraturpris 2012; nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2013
En storm kom från paradiset; nominerad till Sveriges Radios Romanpris
2013 En storm kom från paradiset; Ivar Lo-Johanssons personliga pris 2012;
Aftonbladets litteraturpris 2012

Utmärkelser och stipendier
urval

2010 Cairo Biennale Prize, 12th International Cairo Biennale 2009 Silverlejonet för
lovande ung konstnär Venedigbiennalen 2008 Carnegie Art Award, stipendium för
lovande ung konstnär, Anna Nordlanderpriset

Representerade

Göteborgs konstmuseum, Borås konstmuseum, Hammer Museum, Los Angeles,
Kunsthaus Zürich, Malmö Konstmuseum, Moderna Museet, Stockholm, Museum
of Modern Art, New York, Queensland Art Gallery, Gallery of Modern Art, Brisbane,
Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Sprengel Museum, Hannover
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2013 —
1997

2013 danskompaniet Art of Spectra
(Ulriqa Fernqvist & Peter Svenzon)
konstnären Patrick Nilsson
musikalartisten och sångerskan Evelyn Jons
musikern och sångerskan Mariam Wallentin
konstnärerna Nathalie Djurberg & Hans Berg
författaren och poeten Johannes Anyuru
2012 konstnären Cajsa von Zeipel
konstnären Mattias Nilsson
violinisten Ellen Hjalmarson
gitarristen & sångaren José González
trumpetaren Per Ivarsson
konstnären Per Agélii

konstnären Helen Dahlman
konstnären Mandana Moghaddam
2006 cembalisten Andreas Edlund
musikalartisten Glenn Nilsson
violinisten Jenny Sjöström
träskulptören Mats David Gahrn
konstnären Ola Åstrand
konstnären Annica Karlsson Rixon

2011 konstnären Henrik Håkansson
fagottisten Emily Hultmark

2005 cellisten Claes Gunnarsson
musikalartisten Åsa Fång
operasångaren Anders Lorentzson
konstsmeden Tore Svensson
operasångerskan Annalena Persson
konstnären Anna-Maria Ekstrand
konstnären Yngve Brothén

2010 konstnären Patrik Andiné
smyckekonstnären Karin Johansson
formgivaren Johan Linton
dramatikern Mattias Andersson
gitarristen Susanna Risberg
operasångerskan Karolina Andersson

2004 skådespelerskan Hanna Bogren
skådespelaren Johan Gry
slagverkaren Daniel Berg
multiartisten Nina Åkerblom Nielsen
skulptören Claes Hake
konstnären Marie Capaldi

2009 konstnären Johan Zetterquist
konstnären Jörgen Svensson
klädformgivaren Rickard Lindqvist
musikalartisten Jonas Schlyter
pianisten Mikael Holmlund
mezzosopranen Ann-Kristin Jones

2003 violinisten Sara Trobäck
sångerskan Lindha Svantesson
trubaduren Axel Falk
konstnären Maria Lindberg
konstnären Christina Skårud
keramikern Herman Fogelin
keramikern Eva Hild

2008 operasångerskan Malin Byström
konstnären Annika von Hausswolff
skådespelerskan Mia Höglund-Melin
sångerskan Sarah Riedel
scenografen Heidi Saikkonen
trumpetaren Pierre Thorwald
2007 pianisten Jonas Olsson
operasångaren Ludvig Lindström
kontrabasisten Nina de Heney
dansaren Anna Westberg
konstnären Jenny Magnusson
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2002 violinisten Anders Hjortvall
flöjtisten Ann Elkjär Hansen
dansaren Isabel Fortes
dansaren Therese Fredriksson
fotografen Mikael Olsson
konstnären Ulf Kihlander
konstnären Kent Karlsson
fotografen Monica Englund
2001 sopranen Camilla Tilling
trubaduren Martin Bagge
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konstnären Katarina Andersson
konstnären Lars-Göran Nilsson
konstnären Lars Blomqvist
konstnären Kent Lindfors
2000 Kungsbacka pianotrio:
violinisten Malin Broman
cellisten Jesper Svedberg
pianisten Simon Crawford-Phillips
konstnären Ewa Brodin
konstnären Jarl Ingvarsson
konstnären Berit Lindfeldt
konstnären Jens Fänge
konstnären Pekka Söderberg
1999 konstnären Lars Hansson
konstnären Pål Svensson
konstnären Leo Pettersson
konstnären Britt Ignell
konstnären Jill Lindström
1998 litteraturkritikern Jonas (J) Magnusson
författaren / keramikern Rose-Marie Nilsson
poeten Jörgen Lind
författaren Margareta Lindholm
Teater Bhopa ( Johan Holmberg & Alexander Öberg )
författaren / redaktören Gunnar D Hansson
1997 kostymdesignern Linda Carlén
tonsättaren Joel Eriksson
keramikern Eva Hild
konstnären Per Petersson
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