
– Jag kan inte minnas mig själv separat från dansen. Den har varit 
en del av mig sen jag var liten och i dag finns inget jag utan dans.

Prima ballerinan Nathalie Nordquist fick tidigt lära sig att ska 
man lyckas så bör man göra sitt absolut bästa varje dag. Redan 
när hon var nio år kom hon in på Svenska Balettskolan. Hon blev 
en av 14 (bland 200 sökande) som fick börja och övade oerhört 
hårt, morgon och kväll. Plié, tondu, plié. I dag är hon premiärdan-
sös vid Kungliga Baletten i Stockholm och tillhör den absoluta 
världseliten.

HAU TE BALLET
Vad händer när man parar prima ballerinan Nathalie Nordquists känslighet 

och kraftfullhet med de senaste haute couture-kollektionerna från Paris? 
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NATHALIE 
NORDQUIST
GÖR: Premiärdansös 
vid Kungliga Baletten.
BOR: Stockholm.
AKTUELL: 1 – 2 juli:Som 
Elisabeth i dansverket 
Persona på Bergman-
festivalen på Fårö.  
8 juli: Dansar i en gala-
föreställning i Varberg.  
14 och 16 augusti: I ver-
ket Sans Sable i Vita-
bergsparken i Stock-
holm. Inleder sedan sin 
höstsägong på Operan 
i den danska klassiska 
baletten Pontemolle.



Nathalie var ung och delvis oprövad när hon fick rollernas roll i balettvärl-
den – den som Odette/Odile i Tjajkovskijs Svansjön.

– Svandrottningen kräver som ingen annan roll en fysikalitet utöver det 
vanliga. Det är en dubbelroll på alla sätt. Det goda mot det onda. Du behö-
ver behärska de lugna långsträckta rörelserna liksom de korta snabba. Du 
behöver uttrycka en mild sorgsenhet och en förförisk fräckhet. Som ung 
dansös tog jag mig an rollen hängivet, men det var som att bestiga ett berg.



Precis som Svansjön, sagan om den vita 
och svarta svanen – spelet mellan ljusa 
och mörka krafter – präglas Nathalies 
yrke av liknande motsatser. Å ena sidan 
den explosiva muskelkraften, å andra si-
dan de gracila rörelserna. Så i mötet mel-
lan hennes uttrycksfulla dans och Cha-
nels haute couture våren 2016, uppstår 
både en känslighet och en kraftfullhet.



PLAZAπMAGAZINE 101

– Min första kontakt med Chanel var när jag dansade med Monte 
Carlo-baletten i tre år. Karl Lagerfeld hade designat kostymerna 
till en balett som vi dansade och jag fick äran att träffa herr Lager-
feld i egen hög person efter att ha uppträtt i en galaföreställning 
för Chanel. Jag minns honom som lugn, ståtlig, nästan inte av vår 
värld, men verklig i sin vänlighet, berättar Nathalie.  

Flera år efter mötet med Lagerfeld får Nathalie ett samtal från Chanel.
–Gissa min förvåning när jag blir uppringd en lördagmorgon med en för-

frågan om att bli nedflugen till Paris, klä mig i Chanel och gå på deras vis-
ning. Jag blev hedrad, och upplevelsen var storslagen. Allt från att över-
sköljas av fotoblixtar på röda mattan in till Grand Palais, till att uppleva 
visningen i sig, som bara kan beskrivas som ett enda stort konstverk. Det 
var mitt första stora modeevenemang och många menar att jag inte behö-
ver uppleva fler. Det var som att medverka och titta på samtidigt, mitt i ett 
cremefärgat himmelrike under ett vackert glastak där antingen strålkastare 
eller solen fick dig att skina. Jag gick därifrån med en lätt euforisk känsla.



– Ballerinan och haute couturen känns besläktade. Det ligger en värdighet i 
varje stygn och resultatet blir känsligt och vackert, nästan till för att bara upp-
levas en gång, där och då. Likadant är det med min dans, som bara finns i det 
ögonblick som åskådaren tar in den och sen är den borta. Vi är båda utmejslade 
med år av nötning och kunskap, och resultatet är flyktigt och svårt att ta på.  

M O D E:
Nathalie Nordquist tolkar Chanels haute couture vår/sommar 2016
Danskläder: Nathalies egna

M A K E U P :
Ansikte: Teatersmink
Ögon: Mascara dimensions de Chanel noir 10 , Stylo yeux waterproof noir intense 88
Naglar: Le vernis eastern light 613 , Le gel coat longue tenue
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