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Inledning
Introduktion
Som kompositör kan det vara viktigt att inte ha en för personlig ingångspunkt till den musik som skapas.
Det är centralt i mitt arbete att musiken inte speglar mina egna känslor eller personliga reflektioner. I
mitt skapande har jag hittat ett sätt att komma bort från mig själv; jag använder biologiska processer
som en inspirerande utgångspunkt för att skapa en musikalisk struktur. Denna struktur hjälper mig att se
en större helhet och gör det möjligt att skapa levande komplexa lager. Ljuden i dessa lager gestaltar
olika delar av en biologisk process. Dessa delar genomgår olika stadier över tid vilket skapar föränderliga
förhållanden och relationer mellan ljuden. Kompositionen beskriver på så vis ett flöde som utvecklas
över tid och som hänger ihop på flera sätt.
Denna text är en reflektion kring frågeställningen: Hur kan ljudinstallationer skapas med utgångspunkt i
biologiska processer? Med biologisk process menas här en förändring inom en organism eller miljö.
Frågeställningen avser alltså hur kunskap om sådana förändringar kan omvandlas till musikaliska
parametrar för att styra form och struktur samt för att skapa komplexa lager i stycket. Undersökningen
är en reflektion kring användningen av biologiska processer som ett kreativt verktyg genom att med
utgångspunkt i en här föreslagen definition av biologisk process jämföra mitt och andras arbete. För
detta har fem verk valts ut där ljudkonstnärerna inspirerats av biologiska processer. Syftet är att
förtydliga hur dessa processer har inspirerat styckenas utformning.
Grundfrågan handlar om inspiration till utformandet av verken, ett sätt för kompositören att finna en
metod och struktur för installationen. Men vad i detta kan upplevas av åskådaren? Varje analys av de
här utvalda verken tar som utgångspunkt en beskrivning av verken inhämtad från text, bild och/eller
video där även kompositörernas utgångspunkter framgår. Det är alltså relativt tydligt vad åskådaren kan
uppfatta av dessa utgångspunkter men inte hur verken relaterar åskådaren till dessa biologiska
processer. Som komplement till frågeställningen ovan används i reflektionen följande fråga: Vad är
åskådarens relation till dessa processer?
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Ljudinstallation
Det är i princip omöjligt att ge en definition av ”installationskonst” då termen idag har en så vid och
varierande användning. För att vara ett exempel på installationskonst tycks det dock nödvändigt att ett
verk uppfyller två villkor. Det första är att åskådaren fysiskt träder in i verket, det andra är att rummet
och de objekt som detta rymmer i sin helhet uppfattas som en enhet av lika betydelse för verket. Det
andra villkoret är viktigt för att kunna skilja installationskonst från andra installationer av konst.1
Med ”ljudinstallation” menas här installationskonst som innefattar ljud. På samma vis som
installationskonst måste skilja sig från installation av konst så är en ljudinstallation inte endast en
installation av ljudkonst. I en ljudinstallation förhåller sig alltså ljud till rummet och de objekt som detta
rymmer på så vis att de alla bidrar till verket som helhet. I de här presenterade analyserna av
ljudinstallationer behandlas ljud som en integrerad del av det fysiska verket. Hur ett ljud uppfattas är här
beroende av dess relation till rummet och de objekt som detta rymmer. Frågeställningen, hur
ljudinstallationer kan skapas med utgångspunkt i biologiska processer, kommer alltså inte endast att
röra ljudens komposition utan även dess placering och samverkan i förhållande till rummet och de
objekt som detta rymmer.
Att i ljudinstallationer söka en koppling till verkens utgångspunkter i biologiska processer kan tyckas
strida med en annan vanlig uppfattning om installationskost; att dessa verk presenterar för åskådaren
det som andra slags verk representerar.2 Oavsett hur det förhåller sig med detta så avser den här
föreslagna frågeställningen inte hur biologiska processer kan representeras av ljudinstallationer. Att en
ljudinstallation är skapad med utgångspunkt i någon biologisk process kan innebära att processen ifråga
endast inspirerat utformningen av verket på något vis. Även om detta inte kan vara fråga om
presentation så behöver det heller inte vara fråga om representation.

1
2

Claire Bishop, Installation art: a critical history, Tate, London, 2005, s. 6
ibid. s. 11

6

Biologisk process
Det är först viktigt att redogöra för vad som här avses med en biologisk process. Med biologi menas
läran om liv, det vill säga vetenskapen om de levade organismerna.3 En organism är en encellig eller
flercellig individ (mikroorganism, växt eller djur) som med sin uppbyggnad kan skapa självständigt liv.4
Ordet process betyder förlopp och komma framåt; i en process krävs därför någon slags förändring över
tid.5 Processer kan vara knutna till någon specifik tidsrymd och varje process början respektive slut
bestäms då av denna tidsrymd; dessa kallas här för tidsorienterade processer. En tidsorienterad process
upprepas periodiskt och de förändringar som räknas hit är knutna till skeden i någon godtyckligt
avgränsad tidsrymd, t.ex. ett dygn, ett år etc. För tidsorienterade processer gäller att om fler processer
är knutna till samma tidsrymd men till olika individer så kan dessa behandlas som en sammansatt
process.
Processer kan också vara knutna till stadier i någon specifik förändring (t.ex. en utveckling från ett stadie
till ett annat) och varje process början respektive slut bestäms då av stadier i denna förändring. Dessa
kallas här för utvecklingsorienterade processer då de förändringar de innehåller alltid har samma
inbördes utveckling oavsett tidsrymden de fyller. En utvecklingsorienterad process upprepas genom
iteration. En utvecklingsorienterad process kan alltså itereras över samma tidsrymd (t.ex. en
menstruationscykel) men är i denna mening ändå inte en tidsorienterad process, så länge processen
skulle vara densamma även om tidsrymden var en annan.

3

Nationalencyklopedin, biologi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/biologi (hämtad 2018-02-18)
Nationalencyklopedin, organism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/organism (hämtad 2018-02-18)
5
Nationalencyklopedin, process. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/process (hämtad 2018-02-18)
4
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Ljudinstallationer med utgångspunkt i biologiska processer
Bojana Petkovic – Swamp Orchestra
Swamp Orchestra är en interaktiv ljudinstallation av Bojana Petkovic. Installationen är uppbyggd av
sexton ljuskänsliga moduler som var och en producerar slumpmässiga ljud. Varje modul belyses med en
enskild lampa som i sin tur styrs av ett mikrokontrollerkort av typen Arduino. Detta gör att ljudbilden
varieras över tid och beroende på ljusstyrkan skapas skiftningar i ljuden. Modulerna har vissa mönster
och repetitiva processer som också reagerar på ljusstyrkan. Tanken är att modulerna ska efterlikna ett
artificiellt ekosystem och producera ljud som efterliknar biologiska organismer såsom grodor, fåglar och
insekter. 6

Swamp Orchestra, 2016.

I sin helhet ger installationen intryck av ett ekosystem i ständig förändring där interaktion uppstår
mellan individer beroende av tillgången på ljus. De olika läten som modulerna producerar bidrar till
helhetsintrycket även om deras mönster i sig troligtvis inte motsvarar några biologiska processer. Istället
skapas kompositionen genom att varje enskild modul genom ljudens olikheter gestaltar någon unik
tidsorienterad process. Detta eftersom varje enskild process är knuten till den tid som lampan lyser och
denna tidsrymd är olika för varje modul. De olika tidsorienterade processer som tillsammans bidrar till
det dominerande helhetsintrycket är svåra att uppfatta.

6

Cargocollective, “Bojana Petkovic”, Tillgänglig: http://www.cargocollective.com/bojanapetkovic/Swamp-Orchestra, 2016,
(hämtad 2018-02-10)
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James Bulley and Daniel Jones – Living Symphonies
Living Symphonies är en platsspecifik ljudinstallation av James Bulley och Daniel Jones. Verket skildrar
skogens natur och växter samt deras förhållanden till varandra. Inför projektet arbetade Bulley och
Jones med ekologer och djurlivsexperter för att utforma en detaljerad karta över skogens flora och
fauna. Denna karta användes för att kunna representera varje art inom området. Återgivningen består
av en uppsättning musikaliska motiv som skildrar artens beteenden över dag och natt. Dussintals motiv
kan höras när som helst genom ett tredimensionellt högtalarsystem i skogen. Living Symphonies kunde
upplevas i fyra av Englands skogar (Thetford Forest, Fineshade Woods, Cannock Chase och Bedgebury
Pinetum) 2014. 7

Living Symphonies, Fineshade Woods, England, 2014.

Living Symphonies är ett bra exempel på hur ett flertal tidsorienterade processer (de olika arternas
aktivitet över dygnet) är knutna till samma tidsrymd men till olika individer genom att de tillsammans
återges som en tidsorienterad process; ett ekosystem som förändras över dygnet. För åskådaren
upplevs detta som att röra sig i en miljö där biologiska processer blivit ljudsatta.

7

Jones-Bulley, “Living-Symphonies” Tillgänglig: http://www.jones-bulley.com/living-symphonies/, (hämtad 2018-03-16)
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Shawn Decker – Prairie
Prairie är en ljudinstallation av Shawn Decker som utforskar komplexiteten hos rytm. Installationen
gestaltar grässlättens ekosystem där ljud från insekter, regn och vind vävs samman. Prairie efterliknar
gräs som rör sig och består av stavar i mässing som vid basen är monterade på var sin vibrationsmotor
och på toppen finns en högtalare. Dessa stavar är programmerade så att de rör sig och högtalarna avger
klick samt surrande ljud. Detta skapar en relation mellan ljud och rörelse. Installationen styrs av en
mikroprocessor med mönster vilka genereras av enkla regler och tillämpas på varje mässingsstav.
Stavarna rör sig oberoende, men påverkas också av närliggande stavars rörelser. Samspelet mellan
strukturerande mönster och slump moduleras för att efterlikna det naturliga ekosystemet. Detta gör att
Prairie speglar den valda miljöns föränderlighet.8

Prairie, Chicago Cultural Center, USA, 2013.

Då det å ena sidan tycks som att Prairie är en bild av ett ekosystem i förändring så är det å andra sidan
svårt att se vilken biologisk process som avbildas. Kanske är det så att det inte är mässingstavarnas
gemensamma rörelser som gestaltar någon biologisk process utan de olika läten som högtalarna i deras
topp spelar upp. Kompositionen kommer på så vis att skildra utvecklingsorienterade processer (unika
läten för skilda arter) som när de placeras i en artificiell miljö ger intryck av ett ekosystem. För åskådaren
är dessa processer svåra att urskilja och det är helhetsintrycket som dominerar.

8

Lanny Silverman,”Shawn Decker Prairie”, Tillgänglig: http://www.shawndecker.com/Prairie, 2013, (hämtad 2018-03-16)
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Scenocosme: Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt – Akousmaflore
Akousmaflore är en interaktiv installation av Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt som tillsammans
bildar gruppen Scenocosme. Verket utgörs av en trädgård av olika växter som reagerar musikaliskt på
mänsklig kontakt. Varje växt ger en unik reaktion och reagerar olika beroende på hur den berörs.
Växterna är kopplade till digital teknik vilken genererar ett slumpmässigt dataflöde och en växelverkan.
Detta dataflöde ändras beroende på hur åskådaren berör installationen och på så sätt skapas en
slumpmässig ljudbild.9

Akousmaflore, Ormeau Baths Gallery, Belfast, Irland, 2009.

Akousmaflore är en installation där skillnader i de ljud som skapas vid beröring av de olika växterna
motsvarar olika utvecklingsorienterade processer. Till skillnad från Swamp Orchestra där närvaron av
ljus endast är en förutsättning för varje process så är kontakten mellan människa och växt här en del av
den biologiska processen. Överförandet av energi mellan människa och växt speglas här genom ljud som
är unika för varje sådan process och då de olika växterna reagerar olika, för varje växt. I Akousmaflore är
alltså åskådaren en del av den process som blir ljudsatt.

9

Scenocosme, “Akousmaflore_en”, Tillgänglig: www.scenocosme.com/akousmaflore.htm, (hämtad 2018-03-16)
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Roberto Pugliese & Daniela Di Maro – Ivy Noise
Ivy Noise är en interaktiv ljudinstallation av Roberto Pugliese och Daniela Di Maro. Installationen består
av elektriska kablar som likt växten murgröna klättrar på väggen. På dessa kablar finns högtalare av olika
storlekar varifrån man kan höra en improviserad ljudvärld som är beroende av mänsklig närvaro. Genom
mikrofoner i rummet förses installationen med ljudmaterial som samlas i realtid av en programvara. Ivy
Noise visar ett organsikt förhållande mellan liv som föder liv.10

Ivy Noise, Ciocca Arte Contemporanea, Italien, 2009.

Utgångspunkten för Ivy Noise kan beskrivas som en biologisk process där näring som inhämtas med
hjälp av andra levande organismer av murgrönan omvandlas till tillväxt. Liksom tillväxt förutsätter näring
så förutsätter kompositionen närvaro av ljud. Processen pågår så länge dessa förutsättningar föreligger
och även om olika ljudkällor ger olika kompositioner så gestaltas ändå inte olika processer. Detta
artificiella parasitbeteende åstadkommes alltså genom att installationen efterliknar ett flertal
tidsorienterade processer. I installationen påbörjas processer när mikrofonerna fångar upp ljud i
rummet och avslutas när detta är tyst.

10 Mara

De Falco, “Ivy Noise” Tillgänglig: http://www.robertopugliese.com/styled-7/page3/page3.html, 2009, (hämtad 2018-03-

16)
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Kokong
Puppan har yttre anlag till känselspröt, ben och vingar, men dessa anlag
är klistrade tätt till kroppen. Den yttre förvandlingen från larv till fjäril är
dramatisk med nya ben, vingar och känselspröt. Inne i puppan är
förvandlingen närmast total. Under puppstadiet, som kan vara från tio
dagar till tre år beroende på fjärilsarten, sker en total omstrukturering
och omlagring av larvens inre. Nervsystemet och andningskanalerna
utvecklas ytterligare, hjärtat blir större, och puppan anpassar sitt
matsmältningssystem till den vuxna fjärilens meny bestående av
flytande föda. Stora delar av de inre organen bryts ned till en flytande
substans, som därefter byggs upp igen till den vuxna fjärilens organ
Puppan utnyttjar den nedbrutna vävnaden så effektivt att det bara blir
en enda liten vätskedroppe över.11

Installationen
Kokong är en ljudinstallation bestående av en hängande skulptur vilken man kan gå in i och som rymmer
en person. Installationen låter åskådaren uppleva olika skeenden då den är inspirerad av övergången
från larv till fjäril. Den består av en tovad skulptur med åtta högtalare och en bordun som spelas upp i
rummet genom en subbas. Bordunen ger rummet en egen stämningsgivande atmosfär och avgränsar
installationens rum utanför skulpturen. Ljudbilden i skulpturen består endast av högfrekventa ljud då
högtalarna är så pass små att de inte kan återge låga frekvenser. Detta ger ljudbilden dess skira och
insektslika karaktär.
En förstudie till Kokong visades i Leicester, Storbritannien, under hösten 2017 med namnet Cocoon.
Denna version utnyttjade samma ljudmaterial och en liknande rumslig komposition som här beskrivits
men den hängande skulpturen utgjordes då av en sänghimmel. Ytterligare en version av Kokong har
hittills framförts, denna gång vid KMH i Stockholm under festivalen ljudoljud våren 2018 och det är
denna version som dokumenterats i den här bifogade videon. I denna version har dock subbasen med
sin bordun ersatts av ljuden från ett verk av en annan konstnär som interagerade med Kokong i samma
lokal.12 Redogörelsen av kompositionsprocessen och den följande reflektionen utgår dock ifrån den ännu

11

Illustrerad Vetenskap,“Hur förvandas larven till en fjäril?”, Tillgänglig: http://illvet.se/djur/insekter/hur-forvandlas-larven-tillen-fjaril, 2009, (hämtad 2018-03-16)
12
Sol Andersson, Erase[r]head, Kungliga Musikhögskolan, Svarta lådan, 2018-04-09 till 2018-04-13
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inte visade versionen med bordunen då detta är det sätt som verket har skapats på med utgångspunkt i
biologiska processer.
Kompositionen
Grundidén har sin utgångspunkt i artikeln Hur förvandlas larven till en fjäril? från Illustrerad Vetenskap.13
Artikeln beskriver larvens utveckling till färdig fjäril och installationen återspeglar denna process. Det jag
har tagit fasta på ur artikeln är fem ord; tid, omstrukturering, utveckling, förstörelse och
återuppbyggnad. Dessa ord var viktiga i strukturerandet av stycket. Själva ljuden representerar
omstruktureringen av kokongens inre och jag valde att fokusera på; anlag, andningskanaler, nervsystem,
matsmältningssystem och hjärta.
Det var viktigt för mig att utnyttja informationen från artikeln så mycket som möjligt. Med de fem orden
och kokongens inre gjordes ett grafiskt partitur för att ha en tydlig startpunkt att utgå ifrån (se figur 1).
Partituret är indelat i tre delar och besår av fem ljud som representerar anlag, andningskanaler,
nervsystem, matsmältningssystem och hjärta. Symbolerna i partituret förändras från vänster till höger
både till form och till placering. Detta visar styckets och ljudens utveckling över tid. Tanken är att
åskådaren gradvis ska höra en process där ljudens struktur förändras. Själva stycket är femton minuter
som sedan repeteras under visningen.

Figur 1

Figur 2

13

Illustrerad Vetenskap,“Hur förvandas larven till en fjäril?”, Tillgänglig: http://illvet.se/djur/insekter/hur-forvandlas-larven-tillen-fjaril, 2009, (hämtad 2018-03-16)
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I komponerandet utgick jag från idén att något omstruktureras, förstörs och sedan återuppbyggs. För
vart och ett av partiturets tre delar genomgår därför ljuden tre stadier av utveckling; omstrukturering,
förstörelse och återuppbyggnad. Ljuden är skapade i Padshop som är en mjukvarusynt baserad på
granularsytes; en syntes som utnyttjar ljudfiler för att skapa nya ljud. De ljud som här användes var
inspelningar av fågelsång men för att anknyta till utvecklingens tre stadier återanvändes ljuden från en
del till att skapa nya ljud i den följande. Varje ljud genomgår en liknande process genom hela stycket.
För att göra detta synligt gjordes ytterligare ett partitur (se figur 2). I partituret kan man se att ljud 1
utgör grunden för ljudet andningskanal som i del 2 utgör grunden för ljud 3 matsmältningssystem för att
i del 3 utgöra grunden för ljud 2 hjärta. Det är alltså samma material som på detta sätt omstruktureras,
förstörs och sedan återuppbyggs genom hela stycket.
Bordunen spelar en viss roll då den gestaltar den yttre påverkan (väderlek, vind och temperatur) som
kokongen skyddar insekten ifrån. Dessa ljud är också gjorda i Padshop men för att skapa en annan sorts
ljudvärld utgår jag här från sinustoner. Detta kontrasterar till de brusiga ljuden inne i skulpturen.
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Reflektion
En process är en förändring över tid som avgränsas antingen av tiden (tidsorienterad) eller av
förändringen (utvecklingsorienterad). Utvecklingen från larv till fjäril inuti puppan är en
utvecklingsorienterad biologisk process som i Kokong avbildas tydligt genom kompositionen. I
genomgången av de fem verken framgår dock att de biologiska processer som inspirerat verken inte
alltid är lika centrala för kompositionerna. I flera av verken är en föränderlig miljö som skapas genom
installationen den enda kopplingen till naturen.
I Swamp Orchestra liksom i Prairie återges ett virrvarr av processer vilka tillsammans ger ett intryck av
ständig förändring. I sin helhet gestaltar inget av verken någon enskild process då förändringen som
resulterar saknar början och slut. Även när det inte rör sig om ett helt ekosystem så är miljön en viktig
koppling mellan den gestaltade processen och dess ursprung i naturen. Till exempel skulle inte
kompositionen i Kokong ge samma känsla av förändring utanför puppan, den tovade skulpturen. Detta
är en intressant lärdom, att kopplingen till verkets utgångspunkter är så beroende av installationens alla
delar. Att genom den rumsliga installationen skapa en naturlik miljö kan vara helt avgörande för hur
ljuden uppfattas. Ljudens komposition uppfattas på så vis i relation till deras placering och samverkan i
förhållande till rummet och de objekt som detta rymmer.
Den installation som till fullo utnyttjar biologiska processer som inspiration för utförandet är Living
Symphonies. Verket är faktabaserat och tar som utgångspunkt hur ett ekosystem förändras över dygnet.
Installation rymmer fler tidsorienterade processer som är knutna till samma tidsrymd men till olika
individer och bildar därför en sammansatt tidsorienterad process. Åskådaren rör sig i installationens
rum, skapat genom ljuden vilka spelas upp genom högtalarsystemet. Trots att åskådaren på detta vis
fysiskt befinner sig i verket och mycket starkt upplever sig som en del av miljön så samverkar de inte.
Analyserna av verken har på många liknande vis gjort mig medveten om olika strategier för att involvera
åskådaren i verket.
Genom dessa analyser har jag lärt mig hur åskådaren på olika sätt kan uppleva en ljudinstallation
beroende på hur denna som helhet är utformad. Verken relaterar åskådaren till olika biologiska
processer och kräver därigenom olika grad av samverkan. Man kan skönja åtminstone tre kategorier
baserat på denna samverkan. I den första kategorin relateras åskådaren till någon biologisk process som
betraktare vilket inte kräver någon samverkan. Till detta måste fogas att åskådaren även som
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betraktare, fysiskt träder in i verket. Som betraktare upplever åskådaren inte sig själv som en del i någon
process som avbildas av verket men likväl som del av den miljö eller det rum som skapas av
installationen. Åskådaren i den andra kategorin relateras till någon biologisk process som deltagare och
kräver att åskådaren uppfattar sig som en del av verket. Den tredje kategorin innebär att åskådaren
relateras till någon biologisk process som aktör och kräver att åskådaren interagerar med verket.
De installationer som här redogörs för upplevs av åskådaren genom objektens placering i rummet.
Åskådaren går runt dessa objekt och lyssnar på ljudvärlden som installationen skapar. Swamp Orchestra,
Living Symphonies och Prairie ställer alla åskådaren utanför de processer som ligger till grund för verket
och låter denna vara bara betraktare. Genom att åskådaren i Akousmaflore interagerar med verket och
samtidigt är en del av den process som blir ljudsatt så speglar detta åskådaren som en aktör i den för
sinnena dolda interaktionen med växterna. På ett liknande vis uppfattar sig åskådaren i Ivy Noise som
aktör i den process som uppstår när den värdväxt som murgrönan utnyttjar samlar in näring för dennas
räkning. Kokong kan upplevas på två olika sätt. Då ljudvärlden kan uppfattas även utanför den tovade
skulpturen så kan åskådaren röra sig i rummet och uppleva verket utifrån, ur ett betraktande perspektiv.
Installationen uppmanar dock åskådaren att gå in i skulpturen och på så vis bli en del av gestaltningen.
Åskådaren uppfattar sig då som en deltagare i den biologiska processen genom att i verket gestalta den
individ som genomgår förändringen.
Det tovade rummet skapar ett rum i rummet och där inne är det trångt och dämpat. Upplevelsen är
intim och åskådaren kliver in i verket för att uppleva verket som larven. Personen får uppleva den
process som larven genomgår med hjälp av ljuden som avbildar denna. Ljudbilden i skulpturen är
tryckande och disorienterande på grund av den kamfilterliknande effekten som skapas. Detta bidrar till
den fysiska upplevelsen som verket faktiskt vill förmedla. Med hjälp av ljudbilden vill jag att åskådaren
ska uppleva denna process då det är den som är installationens essens.
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Videodokumentation av Kokong
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