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ABSTRACT 

Hear Color and See Sound 
What happens when I combine flamenco guitar and film in a live performance? 

This master thesis explores the combination of two art forms. The purpose is to use live 

projections to enhance my guitar composition with movie. My research question is: what 

happens when I combine flamenco guitar and film in a live performance? I explore if visual 

qualities add a deeper meaning to my instrumental music by experimenting with color science 

and video telling/editing techniques. I’ve tested through surveys and live performances if the 

audience perceive my music differently, by showing contrasting footage or footage that 

synchronize with my musical compositions. Resulting in an exam concert where I control the 

prerecorded video compositions with a touch screen interface through the video-jockey 

software Resolume, while also performing the music (which have been timed for the videos) 

live together with a flamenco singer and dancer. 

Keywords: Video jockey, performance, flamenco guitar, musical composition, movie 

creation, color grading, color science 
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FÖRORD 
En sommar när ett av mina band behövde en film att skicka till en arrangör spontanköpte jag 

min första systemkamera, på uppmaning från min goda vän fotografen Jonatan Agami. Att det 

var sanslöst roligt och skulle äta upp min tid med youtube-tutorials och böcker innan jag skulle 

sova eller pendla till skolan var jag lyckligt ovetande om. Att film varit en passion har dock 

aldrig varit en hemlighet för mig, men att jag i mitt masterprojekt skulle ägna mig åt mina två 

passioner, film och musik hade jag aldrig kunnat drömma om! 

Jag har att tacka en ovärderlig samling personer som har stöttat och hjälpt mig för att det här 

arbetet skulle ro i land. Mina konstnärliga handledare Mikael Marin och Robert Svärd, min 

skriftliga handledare Susanne Rosenberg, mina vänner och kollegor som medverkat i de olika 

projekten, Kim Persson, Mårten Hillbom, Josefine Chiacchiero och Ellen Pontara. Jag vill även 

tilldela ett stort tack till min familj för ert tålamod! 

INLEDNING 
Utgångspunkter 

Mitt musikaliska intresse startade som åttaåring i form av piano och saxofonlektioner. Som 

trettonåring började vägen som jag fortfarande promenerar. Min styvfar Love Nilsson tröttnade 

att höra på distad elgitarr och heavy metal och satte mig i kontakt med Robert Svärd, en 

flamencogitarrist. Det var så mitt intresse för flamencogitarr väcktes. Som femtonåring hade 

jag mitt första soloframträdande på Café con Leches femtonårsjubileum med spansk och 

sydamerikansk gitarrmusik, och nu elva år senare spelar jag fortfarande flamencogitarr.  

En lärare jag hade i Sevilla menade att du kan flamenco när du kan flamencons historia, 

eftersom många av texterna i sången handlar om livsöden i till exempel smedjorna, eller 

gruvarbetet och på så vis berättar om romernas historia. Det är i Sydspanien, även kallad 

Andalusien, som flamencotraditionen är som starkast. Ursprunget är fortfarande okänt men 

delvis uppstod traditionen från de spanska romerna. Jag brukar fråga – vad är din bild av 

flamenco? – när jag stöter på personer som undrar vad jag gör för någonting. Vanligt 

förekommande svar på frågan är: rödprickigt, solfjäder, kastanjetter, passion och dans. 

Flamenco är starkt förknippat med sång, gitarr och dans. Jag dras till konstformen då jag kan 

uttrycka hela mitt känslospektra när jag spelar flamencogitarr, allt från stillsam sologitarr till 

hårt och starkt rytmiskt spel tillsammans med dans. 
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I titeln Se Färger och Hör Ljud går det att lista ut att det finns fler influenser än musiken. Min 

pappa Lars Bondesson är oljekonstnär och min mamma Suzanna Bondesson är tangodansare 

och de båda har påverkat mitt masterprojekt genom mitt kulturella arv. Ett öga för färger och 

det visuella har jag fått från dem och det har varit en stark dragningskraft i mitt skapande. 

Mitt arbete utgår från film och musik som samverkar vid sceniska framträdanden. Inspirerad 

av konstformer som film, ljuskonst och musikskapande har jag under en tvåårig process 

utvecklat en föreställning som strävar efter den perfekta balansen, enligt mig som utövare, 

mellan film och musik. I det mer konventionella filmformatet där kompositören skapar musik 

som ska förstärka känslan i filmen, tänk dig Hans Zimmers filmmusik till Pirates of the- 

Caribbean (Zimmer, 2011). Eller motsatsen, hur Beyoncé använder sig av filmanimationer 

som bakgrund till hennes framträdande i Run the World (Girls) (Beyoncé, 2011) - istället vill 

jag hitta en balans mellan medierna, i mitt masterprojekt har jag utforskat hur de kan användas 

dramaturgiskt tillsammans vid ett sceniskt framträdande.  

Då jag som instrumentalmusiker, mer specifikt flamencogitarrist, strävat efter att utveckla mina 

konserter dramaturgiskt vid live-framträdanden har jag tagit hjälp av filmmediet och back 

projections1 till min gitarrmusik. Instrumentalmusiken kan uppfattas subjektivt på många olika 

vis då avsaknaden av en sångtext kan ge en mer abstrakt känsla utan en specifik handling. Jag 

ville skapa en tydligare berättelse till min gitarrmusik genom att inspireras av stumfilm och 

aktuella regissörer. När jag sett filmprojektioner till musikgrupper tidigare var det vanligtvis 

en filmskapare som samarbetat eller anlitats av musikgruppen för att skapa en konsert med 

kompletterande visuella medier. Fördelen när jag varit konstnär och skapare till både filmen 

och musiken har varit att jag kunnat berätta det jag velat förmedla utan att förklara min vision 

för en utomstående person som per automatik lagt till sin egen konstnärliga preferens. 

Frågeställningar 

I mitt masterprojekt Se Färger Hör Ljud undersöker jag huvudfrågan: 

- Vad händer när jag kombinerar flamencogitarr och film i ett live-framträdande? 

För att besvara den frågan undersöker jag även dessa frågeställningar: 

- Hur kan jag utveckla mitt berättande som flamencogitarrist med film? 

                                                 
1 Back Projections är filmprojektioner bakom en duk. Används vanligtvis för att inte scenljuset och ljuset från 
projektorn ska slå ut varandra. 
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- Går det att styra/spela min egenkomponerade film och musik samtidigt live? 

- På vilket sätt påverkar filmen / de visuella intrycken upplevelsen av musiken? 

Dessa frågor resulterade i en webb-baserad enkät, med likertskalan som metod, och två 

föreställningar, där jag undersökte mina frågeställningar genom analyser av publikens 

reflektioner. I ett senare kapitel under rubriken Mina konstnärliga projekt beskrivs alla tre 

projekten mer ingående. 

BAKGRUND OCH INSPIRATION 
Konstnärliga arbeten som inspirerat mig: 

När jag såg föreställningen Mirror in the Mirror (Ingemarsson, 2017) regisserad av Eva 

Ingemarsson, som är konstnärlig ledare på scenen Atalante i Göteborg, öppnades mina ögon 

för hur hon använde scenrummet. Med ljusslingor som ur en sci-fi-film skapade hon vägar för 

att guida publiken till de olika stationerna där dansare hängde i linor från taket. Jag blev 

inspirerad att använda mig av ljus på ett kreativt sätt i mina musikföreställningar även om det 

tog ett helt annat uttryck än hennes.  

Filmen In the Mood for Love, regisserad av Kar-Wai Wong (Wong, 2000) var min absolut 

största inspiration då det kom till mitt filmskapande. I filmen utspelades mycket av handlingen 

i subtila blickar och det mesta berättades utan ord. Då jag inte hade använt mig av varken ord 

eller ljud i mina egna filmkompositioner var hans filmskapande en väsentlig guide för mig i 

hur det visuella kunnat berätta genom subtila medel. En kontrast till hans berättar-stil var 

regissören Brandon Li. Skapare av kortfilmen Hong Kong Strong, (Li, 2016) som bytte klipp i 

högt tempo och genom film-kollage skildrat Hong Kongs stadspuls med visuellt stimulerande 

filmtekniker och avancerade scenövergångar redigerade i After Effects2. 

Hösten 2016 och 2017 var jag med som medmusiker och kompositör i föreställningen Colores 

(Milich, 2017) som sattes upp två gånger. Där hade jag det stora nöjet att träffa ljuskonstnären 

Emma-Klara Nilsson som färgsatte dansföreställningen med ljus. Med noga uträknade 

färgpaletter för varje enskild scen matchade hon känslan i dansen och musiken med en 

färgpalett. Genom samtal med henne inspirerades jag att använda mig av ljus som berättande i 

pilotföreställningen Flamenco & Visuella Projektioner som också beskrivs mer detaljerat 

under mina konstnärliga projekt.  

                                                 
2 After Effects är ett filmredigeringsprogram för behandling av rörlig grafik och visuella effekter. 
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Konstnärliga forskningsprojekt 

Jag har medverkat som musiker och inspirerats av konversationer med dansaren Josefine 

Chiacchiero i hennes masterarbete Sounds of Foothold (Chiacchiero, 2018)  där hon utforskat 

hur hennes dans uppfattas utan att ses med ögonen. Jag har direkt påverkats av Josefines 

okonventionella framförande och vilja att få publiken att uppleva dans med hörseln. Josefines 

utgångspunkt har varit scenkonst som ofta använder sig av scenrummet och publiken på andra 

sätt än traditionella konserter brukar göra. Genom vår vänskap och många diskussioner har jag 

influerats av hennes sätt att tänka och skapa konst på. I hennes masterpresentation 2018 på 

högskolan för scen och musik i Göteborg blandade hon live-dans med förinspelad musik och 

film. Från en scen ur fjärde akten inspirerades jag direkt när hon skiftade publikens fokus från 

bioduken till en dansare på scenen med hjälp av ljus: när filmen stängdes av tändes en ensam 

spotlight och fokuset byttes från duk till en orientalisk dansös som började dansa.  

Litterär inspiration 

I boken The Book of Symbols. Reflections on Archetypal Images (Taschen, 2010) läste jag om 

hur färger och dess symbolik kan användas, något som jag använt mig av i mina filmer och 

ljuskonst. Så här beskrevs färgen röd: 

Concretely, red is evoked in humans by radiant energy of specific wavelengths, 

which increase muscle tone, blood pressure and breath rate. For some animals 

it is sexually arousing. These effects occur also in blind humans and animals, 

so “red” is not purely an experience of the eye but something more like a bath. 

[…] Symbolically red is the color of life. Its meaning relates, at bottom, to the 

human experience of blood and fire. In primitive thinking blood was life: When 

the blood left the body, it took life with it.                                                                              

(ARAS, 2010, s. 638) 

Eftersom färgen röd var starkt förknippad med flamenco, använde jag mig mycket av rött i 

mina föreställningar. Dessutom beskrev boken hur färg påverkade människor och djur som var 

blinda och talade således om att det var en upplevelse mer än bara synen. 

En annan författare som inspirerat mig var Patti Bellantoni. Författaren beskrev om sociala 

experiment med färger i boken If it’s Purple, Someone’s Gonna Die: The Power of Color in 

Visual Storytelling (Bellantoni, 2005). Ett exempel hon skrev om var då hon bett sina elever 
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att klä sig i röda kläder i ett rum inrett i röda tyger, kuddar och möbler och undersökte hur det 

påverkade deras beteende. Det slutade med att flera elever tvingades lämna rummet p.g.a. den 

aggressiva stämningen som uppstod då två nära vänner blivit osams som sällan bråkat tidigare. 

In the Blink of an Eye, (Murch, 2001) gav mig flera insikter gällande filmredigering. Att klippa 

film för att på bästa möjliga sätt skapa ett narrativ var en konst i sig. Walter Murch beskrev hur 

ögat och hjärnan samverkade för att fylla i information utan att den behövde visas vilket var en 

ögonöppnare för mig. Som exempel lyfte han fram en revolutionerande scen ur filmhistorien 

som skildrade hur en man gått in i ett trapphus, promenerat upp för alla trappsteg och sedan 

knackat på dörren, men genom att hoppa över trappstegs-scenen fick tittarens fantasi istället 

koppla ihop att huvudkaraktären redan gått uppför trapporna. Ett tidigare stadie i filmhistorien 

trodde man att det var skadligt att bryta klipp för abrupt men idag är det ett stilistiskt 

filmberättande som råder, där klippen sker i så pass högt tempo att i vissa fall endast vårt 

undermedvetna snappar upp den röda tråden.  

Från föreställningar, filmer, youtube-klipp, böcker och samtal med andra konstnärer har jag 

inspirerats till hur jag kan låna idéer till mina egna konstnärliga projekt som beskrivs under 

titeln Mina konstnärliga projekt efter kapitlet Metoder. 

METODER 
Jag följer professor Susanne Rosenbergs exempel ur hennes konstnärliga doktorsavhandling 

Kurbits-ReBoot - svensk folksång i ny gestaltning, (2014) och delar in metoderna i gestaltande 

och reflekterande metoder. Under gestaltande och reflekterande metoder beskriver jag de 

övergripande metoder jag använt under mina två år på masterprogrammet och går in mer 

specificerat i de enskilda projekten. 

Gestaltande Metoder 

Komponera. En av de viktigaste komponenterna jag utgått från har varit min egenskrivna 

gitarrmusik. Nästan all musik i mina musikaliska projekt har jag skrivit själv förutom några 

undantag och verserna Ellen Pontara sjöng i projektet FlamencoBio. Processen bakom mina 

kompositioner har sett olika ut. Den mest förekommande har varit hemma i min studio där jag 

skapat fritt i en DAW3 och använt programmet Cubase 94 för att spela in mina idéer. När en 

                                                 
3 DAW (Digital Audio Workstation) är en programvara för behandling av ljud. Används vanligtvis vid 
musikproduktion. 
4 Cubase 9 är mitt val av DAW bland industristandarden Pro Tools eller Apple’s Logic. 
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musikslinga, rytm eller ackordföljd spelats in och jag efter en vecka fortfarande gillat den gick 

jag tillbaka för att fortsätta arbeta med musikidén. Ett snarlikt arbetssätt har varit att jag börjat 

med att spela in flamencorytmen. Då spelade jag först in cajon5 och sedan palmas6, för att 

testa, leka fram idéer med gitarren. Syftet då var att stämma av om melodin gått ihop med 

rytmperioderna i flamencostilarna.  

Arrangera och instrumentera. Vilka instrument skulle jag använda i kompositionerna och 

hur skulle formerna se ut? Jag tog lektioner av Mikael Marin som även var min konstnärliga 

handledare i komposition och arrangering där jag t.ex. skrev för fiol till min gitarrmusik. Jag 

skrev för stråk och blås för att utöka min förmåga att uttrycka min musik med andra 

instrumentkombinationer än traditionellt sätt: sång, gitarr och dans (som i flamenco även har 

rollen slagverk). Det var särskilt lärorikt med Mikael Marins expertis i formgivningen av 

låtarna då han bidrog med kunskap från både klassisk musik och folkmusik. 

I mars, 2018 spelades skivan Andalusien i Minusgrader in (Bondesson, 2018), som också ges 

ut hösten samma år. På skivan finns låtarna i deras fulla form som skapats under mina två år 

på masterprogrammet folkmusik från andra kulturer. I föreställningarna: Flamenco & Visuella 

Projektioner och FlamencoBio framfördes musiken i mindre ensembler med enklare 

instrumentering då det förenklade fokuset på samspelet mellan film och musik. 

Filmskapande. Parallellt med komponerandet behövde jag lära mig ny kunskap för att skapa 

de filmer jag hade i åtanke. Jag tog fotolektioner av fotografen Josef Doukkali för att lära mig 

kamerarelaterad teknik: allt från att ställa in vitbalans till att mäta ljus. En stor guldgruva i mitt 

kunskapssökande var Youtube7. (I snart två år har jag sökt så mycket på kamerainställningar 

och filmrelaterade ämnen att algoritmen på Youtube kommer att rekommendera mig den här 

typen av videoklipp en bra tid framöver.) Datorprogram som jag har använt mig av i skapandet 

av mina filmer har varit Premiere Pro8 för redigering, Lightroom9 för att färgmanipulera 

bilderna och After Effects, som jag nämnt tidigare, för visuella effekter. 

Video-Jockey. För att länka samman mina kompositioner med filmerna behövde jag veta hur 

jag skulle styra filmklippen vid ett scenframträdande. I Göteborg under föreställningen 

Colores kom jag i kontakt med ljusteknikern Otto Villhelmsson som tipsade mig att använda 

                                                 
5 Cajon är ett rytminstrument. En trälåda av plywood med strängar på insidan för att skapa sitt karakteristiska 
ljud. 
6 Palmas är flamencotermen för handklappar med funktionen slagverk. 
7 Youtube är en videogemenskap där vem som helst kan dela videoklipp med andra på internet.  
8 Premiere Pro tillhör Adobes programvara för bearbetning av videoklipp. 
9 Lightroom tillhör Adobes programvara för bearbetning av foto. 



 

8 
 

datorprogrammet Resolume Arena10 till VJing11. För att styra mina filmer live införskaffade 

jag mig en Surface Pro 4 vilket är en dator med touch-skärm. Syftet med touchskärmen var 

att jag enkelt via skärmen kunde trigga olika filmklipp med fingrarna samtidigt som jag satt 

med gitarren på scen. 

Dagbok. Jag förde regelbundet dagbok som en metod för att se processen på min konstnärliga 

forskning. Syftet var att jag skulle kunna gå tillbaka efter ett år av studier och se hur jag tänkt 

i ett tidigare stadie för att få en överskådlig blick på min arbetsprocess. Även om mina 

nerskrivna formuleringar och frågeställningar inte var lika definierade gick det tydligt att 

urskilja en röd tråd från början till slut.   

Reflekterande Metoder 

Reflektion. När jag väl börjat den kreativa processen med skapandet av mina konstnärliga 

projekt började jag även reflekterade över vad jag gjort. Under processens gång bollade jag 

ofta mina idéer med vänner, konstnärliga handledare och kollegor inom musik och dans, för att 

testa hur genomtänkta eller vattentäta mina projekt var. Jag mätte av deras entusiasm eller brist 

därav ifall en idé var värd att fullfölja. Efter en föreställning har jag också haft lunchmöten med 

personer ur publiken för att få en grundligare utvärdering. Det har varit särskilt givande då det 

varit med personer som jag känt väl som varit insatta i mitt arbeta och därför förstått vad jag 

strävat efter och själva hållit på med liknande frågeställningar. 

Dokumentation. Ett värdefullt sätt att få distans och på så vis en mer objektiv reflektion över 

mina projekt var genom ljud och att spela in mina konserter. Genom dokumentationen kunde 

jag återgå och analysera mina resultat med nya ögon.  

Publikreflektioner. En metod jag rekommenderats av min skriftliga handledare Susanne 

Rosenberg och använt mig av var att be publiken beskriva sin upplevelse i skrift på ett papper 

i samband med föreställningen. Därefter analyserade jag publikens reflektioner med metoden 

kvalitativ analys vilket innebar att jag drog slutsatser från vissa ord och beskrivningar – d.v.s. 

kvaliteter. Det har resulterat i uppåt 100 stycken A4 sidor som jag sedan har transkriberat och 

analyserat. När jag läst återkommande kritik har jag försökt ta till mig det till mina nästa 

projekt.  

                                                 
10 Resolume Arena är ett datorprogram för att styra avancerade videoprojektioner. Vanligt förekommande bland 
live-framträdanden med film som bearbetas i realtid. 
11 VJing är en person som manipulerar filmklipp ur ett media-bibliotek i realtid. Mera känt för allmänheten är 
termen DJ som gör samma sak som en VJ fast med ljud istället för video.  
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MINA KONSTNÄRLIGA PROJEKT 
De tre projekten består av en undersökning och två föreställningar som jag skriver om mer 

detaljerat i respektive projekt. Men för att ge en överblick på mina två år av konstnärlig 

forskning kan jag berätta att det första året ägnades helt åt att utforska idéer.  

Jag djupdök i filmteknik för att lära mig skapa de filmer jag hade i åtanke och fortsatte 

komponera flamencogitarr-kompositioner som sedan skulle kombineras med filmerna. Det 

andra året kan sammanfattas med två föreställningar där den ena blev en pilotföreställning för 

att testa konceptet och den andra min examenskonsert. 

Samma musik till två städer 

 

     Staden Granada i vänstra hörnet och Stockholm till höger. 

 

Bakgrund och specifika frågeställningar 

Kontraster har länge använts i olika konstformer för att skapa en reaktion hos betraktaren.  

Jag har inspirerats av att i populärmusiken är det vanligt förekommande med sorgsna texter till 

glada melodier. En nyfikenhet väcktes inom mig och en undran om hur flamencomusik skulle 

uppfattas i en svensk miljö. På uppmaning av min handledare Susanne Rosenberg utformade 

vi ett frågeformulär som sedan blev till en webb-enkät. Jag insåg även att jag kunde slå två 

flugor i en smäll i samma undersökning genom att också försöka besvara om mina filmer 

påverkar min musik. Det ledde till en undersökning där jag med samma gitarrmusik skapade 
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två olika filmer och lät två grupper besvara frågor utifrån respektive film. Filmerna utspelade 

sig i Sverige, (Bondesson, Stockholm-film, 2018) och i Spanien, (Bondesson, Granada-film, 

2018). Oberoende av varandra besvarades två enkäter med samma frågor om deras upplevelse 

till filmen och musiken. 

I den här undersökningen ville jag ta reda på om min musik påverkades av filmen och vad som 

hände hos lyssnaren när jag bytte flamencogitarrens kontext till en annan kulturell miljö. 

Gestaltande Metoder 

Jag klippte filmerna för att de skulle användas ihop med varsin enkät på SurveyMonkey12 

Eftersom jag ville att människor skulle ta sig tid till att genomföra enkäten var filmerna endast 

ca en minut långa. 

För att ge två unika upplevelser till musiken bestämde jag mig för att filma städerna Granada 

och Stockholm. Jag hoppades att filmerna skulle påverka musiken och att enkäterna gav olika 

resultat beroende på vad som visats på bild. Granada filmade jag därför under två dagar i stark 

vårsol och under solnedgången för att skapa en varm ton i bilderna. Jag filmade Stockholm i 

en urban miljö under vintern och i mestadels mörker för att förtydliga kontrasten mellan 

filmerna. Till filmerna spelade jag sedan in musiken i min hemmastudio. Jag använde ett utdrag 

ur en komposition jag gjort som jag kallar Tangos de Málaga. När inspelningen var klar klippte 

jag ihop filmerna till samma musikstycke, Tangos de Málaga, och laddade upp på Youtube för 

att visas ihop med enkäten. 

Tillsammans med Susanne Rosenberg diskuterades hur vi skulle angripa upplägget av frågorna 

i enkäten, om de skulle vara öppna eller specifika. Vi beslöt oss för öppna frågor för att påverka 

så lite som möjligt. Istället för att styra frågorna till kopplingen mellan film och musik 

undersökte vi upplevelsen för att sedan jämföra de två olika enkäterna med varandra. Jag 

skickade privata meddelanden på Facebook till ca 60 personer som jag delade upp i två grupper. 

Urvalet bestod av bekanta till mig som mestadels var uppvuxna i Sverige. Den ena gruppen 

fick se Stockholmsfilmen och den andra Granadafilmen, ihop med webb-enkäten. I enkäten 

använde jag mig av likertskalan (Likert, 1932) som metod för att mäta attityder med hjälp av 

svarsalternativ som sträckte sig från den ena ytterligheten till den andra. Till skillnad från enkla 

”ja/nej”-frågor gav likertskalan mig möjligheten att upptäcka åsiktsgrader. De sista två 

                                                 
12 SurveyMonkey är en hemsida för webbaserade enkäter. 



 

11 
 

frågorna var ”ja/nej”-baserade frågor för att ta reda på om de arbetat inom konstområden 

tidigare. 

1. Varmt – Kallt 
2. Stabilt – Varierat 
3. Traditionellt – Nyskapande 
4. Ensamhet – Gemenskap 
5. Improviserat – Komponerat 
6. Ljust – Mörkt 
7. Glatt – Sorgset 
8. Arbetar du inom konst?   Ja – Nej 
9. Arbetar du inom musik?  Ja – Nej 

 
En parantes som jag nämner senare under rubriken utvärdering, resultat är att jag även visade 

upp en längre version av Stockholmsfilmen på en presentation som jag höll på Folk Trad Now-

festivalen på KMH 2017. 

 

Reflekterande Metoder 

Samtal. Jag samtalade med flera av lärarna och publiken efter presentationen på Folk Trad 

Now festivalen som gav mig positiv respons att bygga vidare på. En av deltagarna på 

presentationen beskrev nämligen att hon upplevde en starkare koppling till flamencogitarr-

musiken när hon kunde relatera till Stockholmsmiljön i filmen.  
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Utvärdering, resultat 

Enkäten och filmerna var en värdefull utgångspunkt att återgå till för att hitta kärnan i mitt 

konstnärliga projekt, alltså samspelet mellan filmen och musiken. Här är resultatet:

         

Utöver frågorna i stapeldiagrammet tillfrågades även deltagarna i enkäten om de arbetat inom 

konst eller musik, vilket var en klar minoritet som arbetat med varken konst eller musik i bägge 

undersökningarna.  

Ett intressant resultat var att den mörkare Stockholmsfilmen uppfattades mera glad och ljus. 

Det gick endast att spekulera kring varför men det kan ha haft att göra med att staden är mera 

familjär för de tillfrågade. Dock var de båda filmklippen på den mörkare sidan av parametrarna 

och uppfattades således mörka.  

En fråga som dök upp i mitt huvud när jag läste resultatet på de motsatta orden traditionellt 

och nyskapande, var att flamencogitarren tillsammans med Granadafilmen upplevdes nästan 

enhetligt nyskapande, trots att den var i en spansk kontext. Jag undrade om det var 

kombinationen film och musik eller miljö och musik. Mitt hjärta hoppades att de svenska 

influenserna till flamencogitarren skulle uppfattas nyskapande eftersom jag strävar efter en 

egen identitet i min gitarrmusik, men där visade undersökningen varken eller. En analys kan 

vara att upplevelsen i Granadafilmen var mer nyskapande för en svensk än en spansk åskådare, 

då den spanska filmen kan uppfattas exotisk för en svensk och således nytt/annorlunda. Efter 

min presentation beskrev en av deltagarna att min musik var mer tillgänglig och relaterbar ihop 
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med Stockholmsfilmen vilket styrker den analysen. Det väckte min entusiasm att flörta med 

svensk folkmusik i mitt gitarrspel tillsammans med en svensk miljö på bioduken! Det var 

ingången till sökandet av egen identitet som flamencogitarrist och handlingen i min 

examenskonsert FlamencoBio, som också går att läsa om som enskilt projekt senare i texten. 

Jag kunde såklart inte dra för stora slutsatser då undersökningen var i en så pass liten skala, 

men vissa riktlinjer kunde jag urskilja och min känsla och förhoppning var att filmerna 

påverkade upplevelsen av min musik. Om jag nu utgick från att det var så, fanns det mycket 

mer att utforska i samspelet. Något jag ville testa var vad som skulle hända om jag visade 

kontrasterande filmer till musiken. T.ex. om musiken var intensiv med mycket spänning, vad 

hände då om filmen till den var långsam och lugn med kalla färgskalor? Även den tanken ledde 

till föreställningen FlamencoBio då gitarren spelade ett glatt, varmt och fartfyllt gitarrstycke 

inspirerat av våren och fåglarna till en vinterdag i Stockholms skärgård då kameran var i total 

stillhet. 
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Flamenco & Visuella Projektioner 

Framförande 

Föreställningen var ca 30 min lång. Den utgick från mina gitarrkompositioner som jag skapat 

filmer till. Handlingen baserades på en arbetande fiskare på västkusten gestaltad av mimaren 

Oliver Nilsson. Under föreställningens gång lämnade filmerna båten och havsmiljön och bytte 

plats till en surrealistisk svart låda, ljussatt i olika kulörer, där han konfronterades av sina olika 

känslotillstånd och minnen. I den svarta lådan färgades han i ljuskulörer beroende på vilken 

känsla scenen ville åt. Jag styrde projektionerna med en touch-skärm på scenen samtidigt som 

jag spelade gitarr. Musikern Mårten Hillbom medverkade på slagverk på 4 av 6 låtar och vi 

rörde oss mellan det skandinaviska tonspråket och flamencon. 

Bakgrund och specifika frågeställningar 

I föreställningen Flamenco & Visuella Projektioner, (Bondesson, Flamenco & Visuella 

Projektioner, 2017), utforskade jag frågor som:  

- Hur uppfattas flamencogitarrmusik om jag sätter det i en Göteborgsmiljö? 

- Vilket sinne upptar mest fokus för en publik: det visuella eller audiella? 

- Kan jag skapa en djupare berättelse/förståelse för min musik ihop med andra konstformer 

som t.ex. teater och dans? 

- Kan jag manövrera både filmen och musiken samtidigt? 

 

Jag betraktade föreställningen som en pilotföreställning då jag ville utvärdera ifall det gick att 

styra filmerna och spela gitarr samtidigt. Termen var inspirerad av pilot-avsnitt från TV-serier 

med samma funktion, ett provavsnitt, att testa tittarsiffrorna innan TV-bolaget valt att 

producera en hel produktion. Dessutom har jag valt att inte använda ordet konsert då jag strävat 

efter en annan upplevelse än vad som förväntats av en traditionell musikkonsert. Det viktigaste 

för mig under skapandet av den här pilotföreställningen var att testa om det ens var 

genomförbart att styra film och musik själv på scenen, ifall det tekniska skulle flyta på naturligt 

utan att distrahera mig från att kunna vara fri som gitarrist. Jag behövde tänka igenom noga hur 

jag skulle redigera filmerna för att de skulle synka musiken. Jag visste att jag ville ha flexibilitet 

och inte spela till en enda långfilm, utan stycka upp filmen i olika delar anpassade för varje 

enskild låt. Det skulle ge mig marginal för oplanerade infall under konserten. En viss mån av 

improvisation under låtarna ville jag behålla så att inte varje sekund behövde bestämmas ihop 
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med filmen. Därför skapade jag specifika strukturer för att de båda konstformerna skulle få 

samverka med så stor frihet som möjligt. 

Färglära. Jag ville använda mig av färglära och dess psykologi för att berätta handlingen utan 

dialog. Genom färger, kamerarörelser, mim och min musik ville jag genom det visuella och 

audiella ge publiken en känslomässig upplevelse som skulle uppfattas subjektivt för varje 

enskild person. 

Svensk folkmusik. Inspirerad av undersökningen Samma Musik till två Städer ville jag att 

flamencomusiken skulle vara mer trallvänlig och enklare att lära ut till musiker utanför 

flamencoscenen. Därför blev komponerandet av temalåten Fiskaren vid Gullbergskaj en viktig 

del av föreställningen. Kompositionen lånade element från den svenska folkmusikstilen 

Polska, och ihop med slagverkaren Mårten Hillbom, som dessutom spelar svensk folkmusik, 

hördes det skandinaviska tonspråket även då det var förklätt i en flamencorytm.  

Gestaltande Metoder 

En viktig del för mig var att skapa en form för hur filmerna och musiken skulle förhålla sig till 

varandra. Jag valde att använda mig av musik, film och färg för att ge publiken en stark 

upplevelse. För att kunna ge mig själv frihet i musicerandet och särskilt ihop med slagverkaren 

Mårten Hillbom, som jag aldrig tidigare spelat ihop med, bestämde jag mig för att filmerna inte 

skulle vara konstant synkroniserade med musiken då vi spelade i duo-form. Istället skulle 

filmerna förstärka känslan i musiken på sitt eget sätt och på så vis tillåta mig och Mårten att 

koncentrera oss på musiken och vårat samspel. Jag gjorde en film per låt, totalt var det 6 låtar. 

Undantaget var låt nr 2, Introducción y Soleá, som innehöll två filmer i samma film vilket jag 

sedan fick öva musiken till för att film och musik skulle synkronisera. Det var inga problem då 

jag framförde det stycket solo och kunde filmen utantill. 

Temalåten till föreställningen föddes när jag sökte ”Polska Bohuslän” på Spotify och lyssnade 

ca 30 sekunder på låten Bohuslän- Bockeluras polska, (Hart, 2011), tillräckligt för att uppfatta 

grundtonerna i melodin. Jag plockade upp min gitarr och spelade utifrån minnet av melodin. 

Kort efter satte jag på Solo Compás13 (Amaya, 2009) och komponerade utifrån Siguiriyas14  

På nästa sida kan du se en transkription på låten och i första takten har jag även gulmarkerat 

noterna som jag inspirerades av från Bohuslän- Bockeluras polska, (Hart, 2011).  

                                                 
13 Solo Compás fungerar som en flamenco-metronom utgiven som en skivserie för olika flamencostilar. 
14 Siguiriyas är en flamencostil i tolvtakt. 
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Med hjälp av Mikael Marins expertis i stämspel på fiol skrev jag en stämma till fiol för att göra 

kopplingen i det svenska tonspråket mera hörd. I föreställningen ”Flamenco & Visuella 

Projektioner” medverkade dessvärre ingen fiolspelare. Valet baserades på att hålla det live-

framträdandet så enkelt som möjligt för att testa det tekniska utförandet ihop med musiken. 

När väl låten tagit form kontaktade jag mimaren och skådespelaren Oliver Nilsson och frågade 

om han ville gestalta en fiskare från västkusten på en båt, för att sedan projiceras på en bioduk 

till min gitarrmusik.  

Vi filmade intensivt på en båt i Gullbergskaj, Göteborg, och åkte samma vecka till Stockholm 

och filmade på Kungl. Musikhögskolan i Svarta Lådan. I svarta lådan använde jag mig av ljus 

i olika färger som skulle spegla känslan i musiken. Jag beskriver mer om psykologin bakom 

färgerna efter bilden på nästa sida med färgschemat från föreställningen. 
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Färglära. Efter temat på västkusten blev färgen blå och dess nyanser den mest dominanta 

färgskalan i föreställningen. Den kanske starkaste associationen till blå var havet. I första och 

sista scenen var himlen och havet ständigt närvarande i bild och det kompletterades även på 

scen med blått scenljus. Baserat på färgassociationer från boken Book of Symbols (ARAS, 

2010) fanns det också ett emotionellt värde i blått som bl.a. var spirituellt, stabilt och ledsamt, 

jag valde att trycka på det ledsamma värdet genom att använda mig av en sval och kall nyans 

av den blåa färgen. I nästa scen hade vi först en kombination av lila och blått som sedan gick 

över i grönt och rosa. Den utspelade sig i en svart låda som representerade fiskarens minnen 

och känslor. Historiskt sätt i västvärlden är den lila färgen ofta associerad till kungligheter och 

övernaturlighet men i filmvärlden är färgen synonym med död, därav boktiteln If it's Purple, 

Someone's Gonna Die (Bellantoni, 2005), och i det gröna ville jag åt gift som symbolik. I en 

mening kan färgerna sammanfattas med: en fiskare i sitt vardagliga arbete bearbetar sin sorg 

som förgiftat hans hjärta, ibland glimtar det till av glada stunder men främst gör sig minnet av 

hans bortgångna fru sig påmind i tingen runt omkring honom. 
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Reflekterande Metoder 

Utvärdering. Publiken bidrog till min konstnärliga forskning genom att delta i en enkät efter 

att föreställningen var slut, då delade jag ut papper till publiken med anvisningarna ”Beskriv 

din upplevelse.”, jag fick 53 stycken A4-papper som svar med allt från en mening till långa 

utläggningar. Det gav mig mycket material som jag först transkriberade och sedan analyserade. 

Jag analyserade svaren genom att dela upp dem i olika kvaliteter. Först färgkodade jag 

transkriptionerna efter grön för positiv, blå för neutral och röd för negativ. 

Sen delade jag upp dem efter förväntan vanlig konsert och förväntan någonting annat, det 

gjorde jag för att sortera all respons jag fått och se vad som var relevant för min konstnärliga 

forskning. T.ex. kommentaren ”Would also love to hear you playing along cello and violin”, 

(Publik, 2017), kunde ha varit relevant för mig om fokuset legat på arrangering och 

komposition. Nästa citat var däremot relevant då mitt fokus varit på filmen ihop med mina egna 

flamenco-kompositioner för gitarr. ”I början blev jag så distraherad av filmen att jag nästan 

glömde av musiken. Men efter en stund kunde jag njuta av båda delarna och då växte de ihop 

till en väldigt spännande och intressant helhet.” (Publik, 2017). Det andra citatet 

kategoriserade jag under rubriken någonting annat, och för att anknyta till ovan där jag beskrev 

varför jag valt termen föreställning istället för konsert beror det på vad det andra citatet 

beskriver. Första meningen: ”i början blev jag så distraherad av filmen att jag nästan glömde 

av musiken” tyder på en förväntan av en konsert där fokuset är på musiken, men andra hälften 

av meningen: ”men efter en stund kunde jag njuta av båda delarna och då växte de ihop till en 

väldigt spännande och intressant helhet” beskriver just det jag eftersträvat, nämligen att en 

persons förväntan på en upplevelse (istället för en musikalisk konsert) möjliggör ett öppet sinne 

att ta till sig konceptet från början. 

Då kategoriserandet var färdigt använde jag mig av ett Word Cloud, som sammanställer data 

från text (eller i mitt fall enkäter) till en överskådlig bild, jag gjorde ordmolnet i hemsidan 

Wordle. Nackdelen med ett Word Cloud är dock att orden förlorar sitt sammanhang och 

betydelse, men eftersom jag själv läst och transkriberat alla publikreflektioner från 

föreställningen gjorde det ingenting. Bilden hjälpte istället till att visualisera all text och betona 

återkommande ord för att uppfatta mönster. 

Samtal. Jag diskuterade konserten ihop med min musikkollega Kim Persson som satt i 

publiken och gav mig ovärderlig feedback, baserat på det han sa angående handlingen i 
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föreställningen tillfrågade jag Kim om han ville skriva manus inför mitt nästa projekt: 

FlamencoBio. 

Dokumentation. Kort efter projektet såg jag filmen som spelats in av föreställningen. 

Där kunde jag själv se och utvärdera resultatet i relation till min vision av föreställningen. 

Utvärdering, resultat 

Bilden ovan är publikens beskrivningar av Flamenco & Visuella Projektioner. Jag kan 

sammanfatta att majoriteten av beskrivningarna var positiva och tog upp att konceptet hade 

stor potential. Svaret på frågan om balansen mellan det visuella och det audiella var delad,  

en del av publiken beskrev att filmerna var för distraherande samtidigt som andra gillade dem, 

men enligt mig hade jag inte uppnått den perfekta balansen än med tanke på de delade åsikterna. 

Många i publiken upplevde att det var särskilt intressant med blandningen av det nordiska ihop 

med flamencon, vilket också ingick i min frågeställning. Det fanns två återkommande åsikter, 

där den ena hade en önskan efter en konkretare handling, och den andra uppskattade att 

handlingen var öppen för tolkning.  
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Oerhört spännande koncept med stor potential. Musiken var flamenco, men kändes i 

filmens kontext genrelös. Fint och tajt samspel, samt excellent solospel! Historien i 

filmen kunde ha varit mer utbyggd, men det var fint agerat av aktören. Stort tack och 

lycka till!!!                                                                                               

 
 (Publik, 2017) 
 

Många av de större orden i bilden, exempel ”fin” var omskrivningar av ordet bra som inte gav 

mig så mycket information, men det gick även att urskilja en del mindre ord i molnet som 

störande, flummig och irriterad som för det mesta var associerat till en negativ upplevelse. 

Däremot var ordet upplevelse relativt vanligt förekommande och särskilt om det sattes ihop 

med t.ex. potential, originellt och genrelös vilket gav mig hopp om att även publiken tyckte att 

jag var något på spåret. Svaret på frågan om hur kombinationen flamencomusik och 

Göteborgsmiljö skulle uppfattas, var att flertalet i publiken uppskattade att jag valt att filma i 

Göteborg till den spanska gitarrmusiken, och att de passade bra tillsammans. 

Sättet jag utformat filmerna fungerade till största delen. Flertalet i publiken uppfattade inte ens 

att jag styrde filmerna samtidigt som jag spelade gitarren. Min rädsla att tryckandet på touch-

skärmen skulle störa upplevelsen för publiken blev tack och lov inte besannad. 

Frågeställningen om det skulle gå att styra filmerna och spela gitarr samtidigt visade sig fullt 

genomförbart, däremot behövde jag anpassa marginalen i filmkompositionerna. I den näst sista 

scenen drog jag ut på musiken så att filmen hann börja om innan jag spelat klart min sista ton. 

Till framtiden behövs ännu längre marginal till filmerna än musiken så att det inte skulle göra 

något ifall jag spelade längre än planerat. 

En scen som jag tyckte om mycket från filmen i föreställningen var kaffekopp-scenen där 

kameran följde handlingen filmiskt tillsammans med musiken. Den skildrade fiskaren när han 

bryggt kaffe under däck på båten och av gammal vana gjort två koppar istället för en, vilket 

övergick i nästa scen där han sörjde minnet av hans bortgångna fru i en smärtsam dans ihop 

med kaffekoppen. Jag blev inspirerad att göra en scen där jag kan spela improviserat likt en 

pianist till en stumfilm. Karaktäristiskt med en stumfilmspianist är att musikern matchar filmen 

med passande musik som han eller hon improviserat fram, och i likhet med det skulle jag kunna 

göra en scen inspirerad av det konceptet, vilket ledde till nästa projekt, nämligen min 

masterexamenskonsert: FlamencoBio. 
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FlamencoBio 

Bakgrund och specifika frågeställningar 

- Vad ska jag kalla föreställningen för någonting? Jag vill ju att folk ska fatta att det är både 

film och musik. Sa jag till min vän Kim Persson när vi satt och lunchade på kolgrillen i 

Hornstull. 

- FlamencoBio! Svarade han och log brett. 

Titeln FlamencoBio blev pricken över i:et i mitt masterarbete. De båda orden sammanfattade 

mitt masterprojekt exakt och det var så tydligt för Kim Persson som följt mig de senaste två 

åren att se. 

I mitt tidigare projekt Flamenco & Visuella Projektioner jobbade jag fritt med timingen i 

musiken till filmen. Således föddes en längtan att även testa att följa filmen med musiken.  

I FlamencoBio ville jag därför låna vissa element från musikern till stumfilm. I en scen ur 

FlamencoBio hade filmen en nyckelroll i berättandet av handlingen och till den scenen ville 

jag improvisera som en stumfilmspianist med minimalistiska gitarrtoner. Det var som en 

hyllning till filmmusiken i dess begynnelse då allt skedde live på scenen ihop med bioduken. 

Utifrån publikreflektionerna från den tidigare föreställningen bestämde jag mig för att lyssna 

på en del av feedbacken och använda mig av en tydligare handling. Jag ville utgå ifrån 

flamencons heliga treenighet, nämligen sång, dans och gitarr, och väva in flamencon i en 

berättelse som utspelade sig både på duken och i scenrummet. Den här gången ville jag tillbaka 

till rötterna i flamencons musikaliska framträdande men att filmen skulle gå att relatera till som 

svensk. Jag ville fortsätta förädla kombinationen då jag upplevde att jag var nära min vision 

(även om jag inte var helt säker på hur slutresultatet skulle bli).  

En av grundstenarna i min masterkonsert påminde om den i Flamenco & Visuella Projektioner, 

att koppla ihop Norden med Spanien. Jag hade redan fått svar på att det var möjligt att klara 

mig utan tekniker som musiker och VJ eftersom formen jag skapat möjliggjorde så att jag 

kunde vara fri som musiker samtidigt som jag styrde filmerna genom touch screen. Däremot 

ville jag fokusera på: 

- Hur uppfattas flamenco ihop med den svenska vintern på en bioduk? 

- Vad gör jag med filmen när en dansare är på scen samtidigt? 
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Framförande 

Föreställningen var 52minuter lång. Tillsammans med Josefine Chiacchiero på dans och 

musikern Ellen Pontara på sång framförde vi musiken som en traditionell flamencotrio.  

Kim Persson assisterade som konstnärlig rådgivare och manusförfattare. Första kvarten av 

föreställningen inleddes berättelsen med fokus på film och gitarr. Handlingen utgick från en 

flickas drömmar om att bli flamencodansare. Hon satt vid köksbordet mellan hennes 

farföräldrar som hugger på varandra i vardagstjafsandet, när hennes tankar for iväg till dröm 

om att stå på scen. Filmen inleddes med en stillbild på en snöklädd väg i Stockholms kalla 

skärgård. När gitarren slutat spela öppningslåten kom en bil långsamt mot skärmen på en krokig 

väg och så började föreställningen.  

Gestaltande metoder 

Jag frågade Kim Persson om han ville skriva manus. Innan han skred till verket utarbetade vi 

en idé som vi ville berätta. När handlingen var bestämd åkte vi ut till Djurö och filmade en 

heldag. Tre amatörskådisar från en teaterförening agerade farföräldrar och flickan i filmen.  

Vi filmade större delen av scenerna den dagen och kompletterade samma vecka med 

fönsterscenen på Drottninggatan. Efteråt kompletterade jag med att filma månen en natt och 

därmed var materialet skapat.  

Öppningsscenen var en kamera som rullade i tre minuter på en stillsam vy och det timade jag 

efter mitt gitarrstycke På Röda Linjen till Rebecka så att bilen skulle komma in i bildrutan 

samtidigt som jag spelat min sista ton. Första kvarten av föreställningen hade fokus på 

handlingen och gitarren och därför var varje scen noga timad och inövad. Eftersom jag spelade 

utan metronom var det extra viktigt att tempot skulle sitta i kroppen så att inte filmen eller 

musiken skulle rusa iväg i ett eget tempo. När samspelet mellan bioduken och gitarren gått 

över till det mer traditionella flamencoframträdandet med dans, uppstod ett nytt problem som 

krävde en lösning. Vad skulle jag göra med filmen när dansen ska stå i fokus? Både film och 

dans är visuellt stimulerande och jag behövde hitta ett sätt sköta övergången smidigt. I manuset 

som Kim Persson hade skrivit var idén att handlingen på bioduken skulle övergå till 

scenrummet och att publiken och artisterna blev en del av berättelsen. Plötsligt hade 20 år 

passerat, och flickans dröm om att bli flamencodansare hade gått i uppfyllelse. I 

övergångsscenen från berättelsen i filmen till scenrummet såg man flickan som ung kvinna titta 

ut genom ett fönster på Drottninggatan och i samma sekund som hon stängt fönstret var allting 

svart, och en ensam spotlight lös upp Josefine Chiacchiero som började dansa inför publiken. 
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Jag utförde redigerandet i samma anda som de tidigare projekten. En stor utmaning under 

filmandet var att försöka göra så mycket som möjligt i samma tagning för att ge en pågående 

känsla. När bilen anlänt bytte kameran klipp från stillbild till glidecam15, kameran följde 

därefter farfar som klev ut ur bilen. Problematiken var hur kamerans inställningar för 

utomhusscenen skulle övergå till köksscenen inomhus utan att det då skulle bli becksvart. Jag 

filmade den som två tagningar men genom att kamerabilden blev helt mörk en kort sekund när 

farfar öppnade dörren till huset, märktes inte klippningen. Genom att gå nära hans rygg med 

kameran kunde jag oupptäckt byta till det andra klippet som startade från den mörka bilden vid 

hans rygg och som sedan fortsatte in i huset. Tagningen fortsatte alltså som om det vore en 

enda tagning från bilen in i köket där stämningen var tryckt och scenen tog slut efter att de alla 

satt sig vid bordet och flickan börjat drömma om att bli flamencodansare.  

Reflekterande metoder 

Utvärdering. På samma sätt som i Flamenco & Visuella Projektioner bad jag publiken om 

deras åsikter. Efteråt analyserade jag transkriptionerna jag gjort från publikreflektionerna, totalt 

var det 47 stycken A4-papper med publikens tankar och åsikter. Precis som tidigare delade jag 

upp beskrivningarna i färgkategorier och skapade ett Word Cloud av all text för att få en 

överblick på publikreflektionerna. 

Samtal. Dagen efter föreställningen träffade jag min familj och släkt från Göteborg som 

kommit för att se min examenskonsert. Vi åt på restaurang och naturligtvis gled samtalsämnet 

in på FlamencoBio och deras upplevelse. Intressant var att flera familjemedlemmar inte förstått 

handlingen och trott att det varit slumpmässiga film-montage för syns skull. Jag kan även 

tillägga att jag var en aning chockad då de som talat är kulturarbetare och vana vid att tolka 

teater och film.  

Jag hade även samtal med gamla barndomsvänner som sett och följt min musikaliska resa sedan 

barnsben. Jag fick en specifik fråga från min vän Vide Ramsten som undrade om jag hade valt 

färgen röd i flickans dröm från de kontrasterande blåa tonerna medvetet och av en anledning, 

varpå jag svarade att jag tänkt den röda färgen som en symbol för styrka och passion, att 

genomföra sina drömmar. Medan den kalla blåa nyansen var tänkt som ett harmoniskt 

pågående, ett val av den enkla vägen utan utmaningar och därav brist på passion. 

                                                 
15 Glidecam är en kamerastabilisator som med hjälp av vikter balanserar kameran. Mekaniskt isolerar den 
rörelser för mjukare filmtagningar. 
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Dokumentation. Föreställningen spelades in med tre kameror och multikanalsinspelning från 

mixerbordet. Jag kollade först på utdrag och vid ett senare tillfälle såg jag hela filmen som 

helhet och fick reflektera över föreställningen.  

Utvärdering, resultat 

Filmerna och musiken flöt på som planerat vid själva utförandet. Jag var oerhört nöjd över 

mina egna och artisternas insatser, filmerna flöt ihop sömlöst med musiken och den här gången 

tänkte jag mer som en helhet, en föreställning med genomtänkta övergångar. Med hjälp av film 

och scenljus dirigerade jag publikens fokus mellan låtarna (istället för att använda 

mellansnack). 

 

Wordcloud-bilden gav en starkt positiv presentation vid första anblicken. Ett av de starkaste 

orden var kombination vilket lyfte fram huvudingrediensen i mitt masterprojekt. Som jag nämnt 

i texten ovan, att jag strävat efter någonting ”nytt” och att upplevelsen för publiken inte 

nödvändigtvis skulle fastna i en förväntan på en gitarrkonsert, har varit essensen i mitt arbete. 

Filmen sökte jag mig till just för att flytta fokuset från en vanlig konsert och det tekniska 

utförandet på gitarren till känslan och att beröra min publik på ett annorlunda sätt.  Överlag gav 

publikenkäten starka reaktioner och majoriteten gillade samspelet mellan film och musik, alltså 

kombinationen.  
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Jag tyckte att det var intressant att flertalet i publiken funderade över hur filmen och musiken 

hängde ihop ”rent tekniskt”, om det var en tekniker som följde musiken med filmerna (de hade 

inte sett att det var jag som styrde filmerna själv) Det stärker min övertygelse att touch-skärmen 

var en bra metod att styra filmprojektionerna. Det förstärker min ambition som solist,  

att fortsätta med den här typen av scen-framträdande i framtiden. Så här skrev en person i 

publiken: 

Kontrasten mellan svenskt liv och flamenco var tankeväckande i nya dimensioner och 

associationer! Synkroniseringen mellan film och musik var intressant – men kunde inte 

exakt veta om musikens struktur följde filmen eller om det fanns en tekniker som 

anpassade filmerna efter musiken.  

(Publik, 2018) 

En till fin kommentar enligt mig var angående kompromissen jag gjorde i den här 

föreställningen, att skapa en tydligare handling men ändå behålla min originalidé, att inte 

använda dialog utan använda mig av ett poetiskt bildspråk som berättar handlingen. 

Flamenco som filmmusik? Vilken grej! Det lyckas förmedla känslan i filmen. Dialogen 

är överflödig! Musiken (flamencons harmoni) skapar känslan av att man förstår 

handlingen och om alla får olika känslor för handlingen, vad gör det? Då passar ju 

filmen alla 😊😊 Kör på. Vill se en långfilm!  

(Publik, 2018) 

För att återkoppla till filmens svenska miljö ihop med den spanska musiken och som svar på 

min fråga inför det här projektet: ”Hur uppfattas flamenco ihop med den svenska vintern på en 

bioduk?” tyckte jag att den här meningen sammanfattade frågeställningen genialiskt: 

”Andalusien i minusgrader.” (Publik, 2018). Om det inte vore för att deltagarna i 

publikenkäten var anonyma skulle jag skickat en bukett med blommor och tacka för den vackra 

beskrivningen. 
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SAMMANFATTNING OCH RESULTAT 
Sammanfattning 

Som flamencogitarrist kände jag en längtan efter någonting mer. Jag ville nå min publik med 

mina instrumentala kompositioner och i vilken skepnad visste jag inte, mer än att jag tänkt 

använda mig utav film. I masterprojektet Hör Färger och Se Ljud utgick jag från 

frågeställningen – vad händer när jag kombinerar flamencogitarr och film i ett live-

framträdande? Det resulterade i en undersökningsenkät och två föreställningar där jag utgick 

från samspelet mellan film och musik.  

Resultat 

Insikter. Genom konstnärlig forskning har jag inte bara fått två års tid av utforskande och 

skapande utan också arbetat fram en metod som jag kom att ha med mig resten av livet. De 

återkommande reflektionerna har öppnat mina ögon att se hur min konstnärliga process sett ut, 

och tack vare det gjort mig mer strukturerad och insiktsfull i vad jag velat åstadkomma med 

min konst. Eftersom jag behövt svara på publikens reflektioner till mig själv har det lett till att 

mina motiveringar för varför jag gjort som jag gjort blivit mer tydliga. 

Projekten. I undersökningsenkäten Samma musik till två städer kom jag fram till att musiken 

påverkades av filmen. Dock inte på det sett jag först velat eller trott. En möjlig förklaring till 

resultatet kan vara att filmerna påverkade betraktaren beroende på dess bakgrund och kultur.  

En naturlig fortsättning på hur film och musik kan påverka olika kulturella grupper och en 

eventuell forskningsidé är en större undersökning, istället för att visa enkäten och filmerna för 

bara ett urval av svenska personer, hur skulle resultatet bli om enkäten dessutom genomfördes 

i Spanien eller Asien? 

I Flamenco & Visuella Projektioner utgick jag från den tidigare upptäckten av att filmerna 

påverkade musiken och gjorde en föreställning där filmen och musikens ambition var att berätta 

samma känsla med hjälp av färger, mim och musik. Utöver berättandet var syftet att ta reda på 

hur jag skulle vara VJ och musiker samtidigt. Publikreflektionerna avslöjade sedan att 

föreställningens helhet inte stördes av det tekniska, alltså att jag styrde filmerna med en touch 

screen. Jag fick även svar på vad som hände när jag satte flamenco i en Göteborgsmiljö, (genom 

publikreflektionerna och samtal med kollegor samt min konstnärliga handledare) nämligen att 

miljön i bilden gjorde musiken enklare att relatera till för en svensk publik, det väckte starka 
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känslor och att någonting spännande uppstod när flamenco som är synonymt med det spanska 

temperamentet sattes i en kontext tillsammans med det svenska vemodet.  

Den slutliga föreställningen och även min masterexamenskonsert hette FlamencoBio och 

utgick från samma arbetsmetod som tidigare i agerandet VJ och musiker. Föreställningens 

helhet bearbetades med hjälp av manus och fler medartister. Fokuset var på berättandet och 

kopplingen mellan Sverige och Spanien. Den här publikreflektionen sammanfattade konceptet 

enligt mig: ”Andalusien i minusgrader.” (Publik, 2018). Konceptet film och musik blev mer 

enhetligt än i den tidigare föreställningen, vilket gick att urskilja från analysen av 

publikreflektionerna i form utav en Wordcloud-bild.  

För att besvara frågan ”vad händer när jag kombinerar flamencogitarr och film i ett live-

framträdande?” har jag undersökt andra frågeställningar i respektive projekt, som sedan lett 

till svaret på den huvudsakliga frågeställningen. I likhet med människans historia är det ofta 

förekommande med ett motstånd innan en förändring ska ske och mitt arbete Hör Färger och 

Se Ljud är inget undantag. Det finns såklart flamenco entusiaster som förväntat sig att mina 

föreställningar ska vara som normen inom flamencokonserter: gitarristen spelar ett 

solonummer, sångaren och gitarristen fortsätter som duo och sedan avslutas konserten med 

dans som klimax. Däremot upplevde jag ett stort intresse för mitt koncept med film och 

flamencogitarr och då särskilt hos personer som vanligtvis inte går på flamencokonserter, att 

filmen hjälpt mig att nå en bredare publik är någonting som glädjer mig enormt mycket.  

Upptäckter. Det intressanta som VJ och flamencogitarrist var att det öppnade upp nya 

möjligheter som soloartist. Eftersom jag kände mig säker efter den sista föreställningen med 

det tekniska blev det frestande att även blanda in en loop-pedal i eventuella framtida projekt. 

Gränsen innan tekniken hindrade mig från att vara fri i musicerandet var i vilket fall inte nådd 

än under de här två årens utforskande. 

SLUTORD 
Jag inser att jag inte ens har skrapat på ytan med vad som är möjligt i samspelet mellan film 

och musik. Jag upplever att det går att betrakta filmen som en medmusikant. Om musikerna 

och filmen övar ihop sig kan det skapa oerhört stark konst. Jag testade både att följa filmen 

med min musik och vice versa, men det som stack ut i publikreflektionerna var de scener som 

jag hade övat in musiken noggrant ihop med filmen så att dom uppgick i symbios. Det är dom 
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scenerna som personer jag känner fortfarande tar upp när jag träffar dom och föreställningarna 

dyker upp som samtalsämne, eftersom scenerna stack ut och gjorde sig minnesvärda. 

Jag tyckte att det var intressant att flertalet i publiken funderade över hur filmen och musiken 

hängde ihop, om det var en tekniker som följde musiken med filmerna eller tvärt om, musikern 

som följde filmerna. Det stärkte min övertygelse att touch-skärmen var en bra metod för att 

styra filmprojektionerna och att det går att utveckla vidare, exempelvis ihop med större 

ensembler, eller varför inte orkestrar! 

Hörseln har länge varit ett av mina dominanta sinnen när jag upplevt världen och under två års 

tid har jag lärt mig att se vardagen i ljus och färger. Hör Färger och Se Ljud är bara i sin 

begynnelse och jag kommer att fortsätta förädla konceptet i framtida föreställningar. 
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