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Vad är egentligen ett minne? Peter 
Svenzon och dansarna i det göteborgsbase-
rade kompaniet Art of Spectra har i sina två 
senaste uppsättningar grävt djupt i minnets 
komplexitet. För drygt ett år sedan visades 
föreställningen” I remember” i en sal på Fo-
tografiska i Stockholm där rörliga bilder var 
ett starkt drivmoment. Nu senast hade Peter 
Svenzon och Art of Spectra premiär på upp-

sättningen ”Fragment” på Dansmuseum i Stockholm. I den är 
ljudet ett starkt pådrivande berättarmoment.

Peter Svenzon har på olika sätt utforskat minnen som tar oss 

tillbaka. Till barndomen, till glada stunder, till ledsamheter, till 
oförglömliga upplevelser. Föreställningen ”I remember” prägla-
des av vemod och en stark visuell poesi.

– Föreställningen på Fotografiska var specifik, tack vare åtta 
bildprojektorer i rummet. Senare gjorde jag om den uppsättning-
en och anpassade den till en vanlig scen, som vi turnerade med. 

Scenrummet på Fotografiska var på flera sätt ovanligt. Ett 
avlångt rum med några avgränsande pelare utgjorde spelplatsen. 
Över rummets alla väggar gick det att projicera rörliga bilder och 
stillbilder – över hela långsidan bakom scen, dess kortsidor och 
golv. Publiken satt bokstavligen innesluten i ett bildhav, medan 
dansarna ledde publiken in i minnets vindlingar. Det sker med 

Koreografen Peter Svenzon gör 
tvärtom. Han låter rörliga bilder 
och ljud styra utformningen 
av en föreställning i lika hög 
grad som koreografin. Ljud och 
bild hänger intimt ihop med 
dramaturgin när danskompaniet 
Art of Spectra uppträder. 

Nyligen hade ”Fragment” 
premiär på Dansmuseet i 
Stockholm.  

Koreografi
efter 
minnets 
bilder
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rörelser, skuggspel, korta monologer i djärv balans med foto,      
videosekvenser, ljud, ljus, musik. Plötsligt kunde rummet vara 
fyllt av ett stilla regn som projekteras över alla väggar.

– Det hela började med att jag skrev ett bildmanus, som till 
en film. Det var särskilt en bild jag hade rätt klar för mig inn-
an jag satte igång att arbeta med föreställningen. Inledningssce-
nen, att jag skulle spänna upp en plast över hela långsidan, mellan              
publiken och dansarna på scen. För vad finns det egentligen bak-
om den?

Peter projicerade både bild och handskriven text på plasten. 
Han använde sig av egna bilder från en resa i Frankrike. Peter be-
sökte ett hus och en halvrutten vind, dit han gick på egen risk 

eftersom den var i så dåligt skick. Så tog han bilder på vindens 
väggar som hade intressanta inristningar.

– Plasten skapar en blurrighet som är spännande. Med den 
handskrivna texten blir upplevelsen drömsk, samtidigt som den 
skapar distans. Den ger en tydlig signal om att det finns en annan 
värld där bakom.

Peter Svenzon har en bred bakgrund. Han är utbildad dansare, 
en före detta breakdansare och DJ, som med åren kommit att läg-
ga mycket tid på att komponera musik, både för scen och för film-
duken. På 90-talet jobbade han en tid med skådespelaren Magnus 
Krepper – de formade en gemensam Illusionist-duo – och upp-
trädde i bästa Monty Python-anda. 
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– Jag lärde mig en hel del på det. Särskilt i relation till publi-
ken och den fjärde väggen, som vi jobbade mycket mot. För 15 
år sedan la jag nog mer fokus på de koreograferade stegen. Nu 
för tiden dansar jag inte lika mycket själv, min kropp är för trött. 
Det har gjort att mitt fokus skiftat. Idag lägger jag mer tid på hel-    
heten, på ljud och ljus.

Hela grundidén när danskompaniet Art of Spectra bildades 
1997 var att flera konstarter skulle sammanflätas, även om dan-
sen var kompaniets huvudingrediens. Kompaniet har hela tiden 
jobbat gränsöverskridande med livemusiker, bildkonstnärer, 
skådespelare och cirkusartister. Redan tidigare hade Peter blivit 
upplärd som ljussättare och han har sedan dess gjort ett 20-tal 
egna ljussättningar. Så han ägnar stor tankemöda åt att hitta visu-
ella effekter till sina föreställningar.

– Jag har ju lärt mig mycket om ljus och bild för att jag är ny-
fiken och intresserad. Jag tycker om att jobba med dessa uttryck. 
Men det är viktigt att samarbeta med andra professionella, för att 
få perspektiv på jobbet. 

Inför föreställningen på Fotografiska jobbade Peter med ett 
fristående filmkollektiv som gjorde filmiska sekvenser. Likaså 
arbetade han med en utomstående stillbildsfotograf och en ljus-

sättare. Tillsammans med ljussättaren tillverkade Peter bilder, de 
ville ha något som blinkade, och filmade ett ljusrör och gjorde 
om de rörliga ljussekvenserna i en dator för att få till en rytm som 
passade dansarna.

När vi började jobba med Fragment lät vi oss inspireras ut-
ifrån bilder. Innan vi ens hade gjort ett enda steg så satte vi igång 
och testade en massa bilder som vi provade att projicera på scen, 
både uppåt och nedåt. Jag koreograferade efter bilderna. Jag gjor-
de tvärtom vad man annars brukar och lät det visuella styra kor-
eografin.

Fragment handlar dock om minnen som en inte har full till-
gång till, påpekar Peter. En bild, en känsla av en händelse eller 
kanske en dröm. Ett fragment ur ett liv eller ett möte – mer bru-
tala, svårtillgängliga minnen.

– Ja, jag var lite nyfiken på att gå vidare, det är lite tuffare 
saker vi närmar oss nu. Övergrepp som sker, som man inte pratar 
om. Jag samtalade med dansarna Joakim Envik Karlsson, Ulriqa 
Fernqvist och Zacharias Blad om den här typen av minnen, men 
även med andra. En del texter som förekommer i föreställningen 
är baserade på verkliga minnen och historier från dansarna själva. 

Ur föreställningen ”I remember”.
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När föreställningen börjar scannas dansarnas kroppsdelar av 
ljuskäglor i ett mörkt rum.  Dansarna synas på sina minnen. Och 
det skiftar vilka kroppsdelar som befinner sig i ljuset. En central 
text i föreställningen är skriven 1968 av den ganska okända kom-
positören Robert Ashley.

– Ashleys text är egentligen mycket grövre, men jag har tonat 
ner den. 

Texten sveper upp från golvet till väggen och försvinner ut i en 
himmel med stora moln som projiceras på väggen bakom medan 
Ulriqa berättar om ett övergrepp, men hon vänder på historien 
och gör det till något annat, berättar Peter.

  Vad är det svåraste med att jämställa ljud och bild med dans?
– Om det blir för mycket melodier i musiken så kan det bli 

lite cheesy. Jag vill hellre använda mig av energier och frekven-
ser, mullrande som påverkar en mer fysiskt. En melodi kanske 
säger för mycket. Visserligen använder jag mig av klassisk musik 
i ”Fragment”, den funkar i det här fallet för den har en annan en-
ergi, än vad dansaren på scen visar. Det blir intressant. Lite så som 
Stanley Kubrick ofta gör i sina filmer.

Vad får dig att bestämma dig för att välja en rörlig sekvens? 
– Det har med fokus att göra. I ”Fragment” finns ju till exem-

pel en film som är röd med händer som rör sig i bakgrunden. Men 
eftersom dansarna springer på scen tycker jag inte den konkurre-
rar. Den blir ju i det närmast psykedelisk eftersom den är röd. Jag 
tycker den förstärker känslan av vad dansarna gör på scen, att de 
leker med varandra, fast de leker väldigt tufft med varandra.

Ditt sätt att jobba är mer vanligt på kontinenten. Finns det en allmän 
rädsla för att använda sig av rörliga bilder på scen i Sverige. Vad beror det 
i så fall på?

– Det visuella integrerar ju inte alltid med koreografin, och 
alltför ofta kommer bild och ljud för sent i processen, det måste 
lyftas in väldigt tidigt.

I 15 år har Art of Spectra och Peter Svenzon fått verksamhets-
stöd från Statens kulturråd. Nu har de blivit av med det och ris-
kerar att stå med skulder och lokaler som de inte kan betala för. 

Att ni haft verksamhetsstöd så länge måste ha hjälp dig att utveckla den 
visuella sidan av ditt arbete. Hur klarar ni er nu?

– Vi drar ihop pengar från olika håll och vi har fortsatt stöd 
från både Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. Men vi 
har sökt projektbidrag för 2015 från Kulturrådet, som vi hoppas 
på.           

               MAGDALENA BOMAN

Ur föreställningen ”Fragment”.
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