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FÖRE ORDET
– Tänk att du är en kontrabas, har jag sagt till sångelever för att de ska förstå att kroppen
är viktig för klangen och att arbetet handlar om att skapa rum för den. Jag tänker att rum
skapas när det som omger svarar mot det som är inuti, och tillåter rörelse över tid. För
mig är det att befinna sig i livsprocess, att förhålla sig till möten, och precis som i
improvisation; i stunden märka vart det bär. Det synsättet ger mig den nödvändiga
ansträngning jag eftersträvar för att kunna behålla skärpan i min uppfattningsförmåga,
en förmåga att märka stämning i rum. Om man räknade våra sinnesreceptorer en och en,
i stället för att indela dem i olika sinnen, tror jag att vi bättre skulle förstå vidden av
världen och vårt varande i den. Då skulle också förmågan att känna av, intuition, bli en
konkret och intelligent aspekt av livet som bör få ta plats i både forskningsmetodik och i
hur vi validerar resultat. För mig är det ändamålsenligt att tänka helt men med största
möjliga komplexitet och finkornighet samtidigt, att utgå från att vi är känsliga
mätinstrument, komplexa och kompetenta seismografer i föränderlig mark, och att vi
kan navigera i den så länge det går att urskilja an-ledningen.
För-ord, något kommer före, något förutsätter, sätter förut, sitta, något är, på väg
Syftet med uppsatsen är att redovisa en både tankemässig och praktisk arbetsprocess
fram emot det avslutande examensarbetet VÄVSKÄL 2160 silkesträngar i rum, det
konstnärliga projekt som varit vägledande under hela utbildningen och som realiserades
i en rumslig musikalisk installation på Arkitekturmuseet i Stockholm den 15/5-3/6. I
och med det lyfter jag in mitt kompositionsarbete i ett icke hörbart fält och visar på
betydelsen av kropp och rum, bärande och mottagande, för skapandet av musikalisk
begriplighet.
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LEDA IN
Rakt in i ordens betydelse
Min tolkning av ämnet Komposition Intermedia har lett mig in på områden inom
akustik, arkitektur, fysik och biologi och samtidigt ut i ett fält av uråldrigt textilt
hantverk. Min process har handlat om att gå rakt in i en djupare betydelse av orden inter
och media för att försöka förstå vad i kommunikation som är bärande strukturer, vad
som förbinder och vad som omger och ger förutsättning för bindandet. I mitt arbete
utgår jag från och utforskar rummet ur ett akustiskt nanoperspektiv1. Med det menar jag
att minsta möjliga skiftning i spänning, tonus i rum och kropp, är viktig för uppfattandet
av rumslighet. Jag är intresserad av vad som utgör rum, vad som gör de tillgängliga,
eller utesluter, av en slags luftrummets arkitektur eller infrastruktur.
Vad är det vi hör?, och i ett vidare perspektiv, vad är det vi uppfattar och hur gör vi det?
Utifrån de frågorna framstår lyssnandet som komplext och behöver förstås ur andra
aspekter än de hörbara. Det blir till frågor om hur det vi uppfattar tas emot, omsätts och
kommuniceras. Mitt arbete utgår från ett ljudande musikfält men det är inte det hörbara
jag i första hand vill uppmärksamma. .”– Jag lyssnar aktivt men är inte ute efter att
hitta ljud för ljudens egen skull. Jag är ute efter att hitta liv som skapar ljud”, säger
ljudkonstnären Jana Winderen i en intervju.2 För mig handlar det dessutom om att
lokalisera det som hindrar liv och om att hålla vägarna fria.
Under mina studier vid Gotlands Tonsättarskola började jag leta efter meningsbärande
strukturer i musiken, bakom det direkt hörbara, och kände ett behov av ett
kompositionsspråk som inbegrep kropp och rum. I mitt examensarbete därifrån, En
Fjäril i Örat, konsert för slagverk och rörelse, arbetade jag utifrån min fascination för
örat och hörseln. Det kom att bli en konsert där ett utvidgat lyssnande stod i fokus, inte
bara knutet till hörseln utan till lyssnande som en sammantagen varseblivningsförmåga.
1

”Nanos är grekiska för dvärg. En nanometer är en miljarddels meter/…/” ”/…/nanoskalan är också storleksnivån
där naturen fogar samman den värld vi lever i.” Holmlund S. och Olin H. (2011) Nanorevolutionen från Nobelpris till
din vardag, Santérus Förlag. Vi är kanske vana att förknippa nano med teknologi, men likaväl som man i dag kan
konstruera och utveckla nya mediciner och material i nanoskala menar jag att själva måttenheten där naturen själv
fogar samman sig, är den vi behöver relatera till när det gäller vårt uppfattande av världen.
2
Jana Winderen intervjuad av Hild Borchgrevink i Tidskriften Nutida Musik (nr 4 2010-11)
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Genom att arbeta fram ett improvisationspartitur från tankar om fysikaliska tillstånd;
fast, gas eller flytande, om rörelsekrafter och riktningar, rotation, spiral, centrifug,
kunde jag med hjälp av de medverkande skapa en konsert som märkbart förändrade
stämning i rummet, och i huden, en tydlig tonusskiftning. Rummet blev sens-ibelt, med
sinnena uppfattbart och begripligt ur ett kroppsintelligent perspektiv. Den erfarenheten
blev utgångspunkten för det här arbetet.
I början av arbetsprocessen utgick jag enbart från att tänka kring ljud och lyssnande,
men det som hörs är bara en liten del av det sammantagna informationsflöde vi tar
emot, uppfattar och påverkas av.3 Det som omger oss är något vi måste förhålla oss till
även om det varken syns, hörs eller smakar. Det är det jag menar med nanoperspektiv.
De erfarenheter jag har haft med mig från tidigare, och gjort under min studietid, säger
mig att vi är känsliga för våglängder, svängningar, och att det kan vara helt avgörande
för vårt uppfattande och omsättande av världen. Att vårt nätverk- och rumsbyggande,
om det så handlar om våra celler eller om samhällen, eller om det mer osynliga
byggandet av integritet, kanske förutsätter samspel utifrån specifika krav på rumslig
återklang, resonans. Och det är många parametrar som påverkar rummets förmåga till
akustisk feedback: materialkonstruktion, ljusinsläpp, luftintag etc. Att ”läsa av” rum
som tonusskiftningar i kropp är för mig ett sätt att förstå världen på. Jag ser det som att
behärska ett språk för en helt konkret, fysiskt greppbar och livsnödvändig kunskap, fullt
möjlig att tillägna sig. Först då kan man också kritiskt granska begrepp som
informationssamhälle och interaktivitet och hinna fråga efter innebörden innan
intelligensen förlagts utanför kroppen. Jag arbetar och umgås mycket med barn och
ungdomar i skiftande åldrar och ser allt för ofta de som saknar redskap för att kunna
navigera och orientera sig i en tid då tempot vridits upp så mycket att konturer börjar
glida samman.4 När sammanhang blir svåra att urskilja behövs en skarp
uppfattningsförmåga, en sensomotorisk kapacitet kopplad till ett formulerande och
handlande därefter. Jag tänker att den processen går att sammanlikna med
ämnesomsättning, på danska, stoffskifte, alltså att skifta stoff, växelverka. Jag tror att det
3

Inspirerat av boken Märk Världen, av Tor Nørretranders, (1991) Bonniers, men tänk också infra- och ultraljud,
nanopartiklar etc.
4
På kursen Ljus, Färg & Perception för U. Klarén och A.Winell på Konstfack under första terminen, lärde vi oss att
det vi ser är skillnader, den ena färgen i förhållande till en annan.

5

är lika viktigt för oss som för träd och allt annat levande, att vi har väl fungerande filter,
membran, och tid och rum som svarar an. Med det menar jag ett akustiskt sätt
fungerande rum som svarar för att trigga för cellen ändamålsenliga funktioner. Jag vill
uppmärksamma vår förmåga till känslighet för vad som förändrar stämning i rum, och
med det också visa på nödvändigheten av rum som samspelar.

Niklas Billström i samspel med barn. Hörbart och Märkbart i Mellan Rummet
av Anna E Weiser. Arkitekturmuseet 2011. Foto: Matti Östling
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METOD
Improvisation och akustisk feedback
Min väg till en förståelse av vad konstnärlig forskning kan vara går framförallt via
samtal med Monica Sand,5 vars konstprojekt ofta är starkt knutna till fysikämnet. Hon
nämner att forskning inom naturvetenskap är direkt kopplad till experimentet, man
sätter upp, provar och analyserar och att man måste prova för att förstå, men att
forskning inom humaniora bygger på en mycket mer teoretisk grund. För mig har de här
två årens studier på masternivå inneburit att jag själv behövt ta ställning till vad som
menas med konstnärlig forskningsmetod.
Jana Winderen igen, på frågan om hon betraktar det hon gör som konst eller vetenskap:
”Jag rör ju mig kunskapsmässigt på ytan jämfört med vetenskapliga forskare. Men det
är också medvetet från min sida. Om man är väldigt detaljfokuserad, som man ofta blir
med vetenskaplig infallsvinkel, missar man mycket av det som föregår runtomkring. Jag
intresserar mig för historien och sammanhangen i anslutning till platserna där jag gör
fältinspelningar.” 6
Jag känner inte Jana Winderen personligen och vill därför inte gå djupare in i hennes
resonemang men tycker att själva formuleringen överrensstämmer med hur jag skulle
uttrycka det. Att lägga märke till det runtomkring har också för mig varit vägledande i
den konstnärligt forskande arbetsprocessen, och det är en viktig aspekt, den att vilja
lyfta fram platsens betydelse för hur sammanhang kan skapas.
Monica Sand ger en beskrivning av begreppet metod genom att förklara dess grekiska
ursprung meta hódos som betyder längs vägen. “Att steg för steg inta utrymme skärper
kroppens sinnen, som utan överblick följer subtila spår i terrängen.” 7 Eller tillsammans
med överblick, tänker jag, som mer ser det som ett resultat av ett engagerat lyssnande

5

Konstnär, forskare och vän, som i doktorsavhandlingen Konsten att gunga- experiment som aktiverar mellanrum,
KTH, Axl Books, bland annat reder i begrepp och metoder för konstnärlig forskning.
6
Jana Winderen intervjuad av Hild Borchgrevink i Tidskriften Nutida Musik (nr 4 2010-11)
7

Sand M. (2009) Metod- om att gå tillväga, Konst och forskningspolitik– konstnärlig forskning inför framtiden,
KFoU- Årsbok 2009, Vetenskapsrådet
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och som tillsammans med ”planlöshet” skapar den växelverkan som binder samman och
bygger kunskap. Jag vill ge tyngd vid själva omsättningsprocessen av det inhämtade
”längs vägen”, vid transformerandet och kommunicerandet av ett slags svar. Svar i det
sammanhanget är ett momentum, en skiftning på väg att bli fråga igen. Den ”fråga-svarprocessen” liknar jag vid det som sker i improvisation. Jag har erfarenhet från både
dans- och musikimprovisation och vet att där sätts lyssnandet på sin spets, att veta vart
man ska och samtidigt hålla alla vägar öppna. Improvisation förutsätter tillit,8 att man
kan föreställa sig rummet och befinna sig i det på samma gång. Improvisatoriskt
tänkande och tillvägagångssätt kan fungera som metod i konstnärlig forskning, anser
jag.
Mitt arbete under utbildningen har kretsat kring tre återkommande arbetssätt, alla med
rummet som utgångspunkt:
1. Konstnärligt undersökande och platsspecifika experiment. Deltagande i egna och
andras, eller uppställandet och genomförande av eget. I experimenten har jag
inte deltagit performativt, inte uppträtt sceniskt, men bland annat gjort
röstimprovisationer i rumsakustiskt undersökande syfte.
2. Färdigställande av konstnärligt projekt. Då jag i egenskap av tonsättare och/eller
musiker, följer processen hela vägen fram till utställning eller konsert. (Vissa
projekt, som Hörbart och Märkbart i Mellan Rummen, som beskrivs nedan,
hamnar mitt emellan undersökning och ”konsert”.)
3.

Observation. Innebär för mig att lägga märke till skeenden runtom för att kunna
dra nya slutsatser, att vara uppmärksam i stunden.

Jag ställer höga krav på närvaro, ser alltid till att jag har möjlighet att delta fysiskt i de
sammanhang som utgör grunden för den erfarenhet jag formulerar. Det innebär inte att
jag undviker att läsa och lyssna mig till andras erfarenheter, men det är först när
upplevelsen finns i den egna kroppen och tanken som jag med tydlighet kan formulera
den. Jag använder min musikaliska profession som analysverktyg, mitt gehör
tillsammans med ett tänkande och görande utifrån improvisation.

8

Bjørn Alterhaug, professor emeritus i musik och forskare i improvisation vid jazzlinjen, NTNU–Trondheim,
föreläste om bl.a. det under KMH:s Alumnidag, jan. 2012
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KONTEXT
Bära eller brista
Arbetet med VÄVSKÄL 2160 silkesträngar i rum, tar sin utgångspunkt i en idé om att
skifta fokus från produktion till mottagande process, om att sätta förstoringsglaset mot
membran som på olika sätt mottar och filtrerar information. Ett helt annat landskap än
det vi vanligen ser öppnar sig när man viktar över uppmärksamhet från det
färdigproducerade till det som skapar förutsättning, från målinriktning till process och
från hörbart till förnimbart. I detta landskap blir många ämnen belysta som annars inte
får ta stor plats. Där blir den mottagande sidan, ofta betraktad som den svagare,
framträdande och betydelsefull. Jag anser inte att det ena ska utesluta det andra men
man inser snabbt att ett av perspektiven dominerar vårt samhälle, konst- och musikliv
inte undantaget, och sorgligast, så som jag ser det, också vår tids syn på
kunskapsbildning.
När jag riktade uppmärksamheten mot membran och ytor, öppnade sig vägar till
forskning inom skilda discipliner och jag klev rakt in i högaktuella frågor om rätten till
rummet och om vad som får eller inte får passera våra cellers membran, frågor om vad
gränser går, om integritet. Vi lever i en tid då ytan står i fokus på många olika sätt, från
tatueringar till storbildsskärmar, och jag undrar över platthet, överproduktion och
överbelastning. Att veta hur cellytans membranprotein är beskaffade är prioriterad
forskning, att förstå plattektonik för förutsägandet av jordbävningar, vulkanutbrott och
jättevågor lika så. Jag tror att den samhälleliga omvandlingen från ett långsammare
analogt till snabbare digitalt och till ett nanoteknologiskt sätt att se på världen, reser nya
frågor om kommunikation och kunskapsbyggande, om form och innehåll, hur innehåll
skapas och formen upprätthållas. Det ställer frågor om ytans beskaffenhet och
bärkraftighet, om att bära eller brista.
För mig är det viktigt att länka den konstnärliga praktiken till ett större sammanhang.
Jag har velat öppna för nya infallsvinklar och sträckt mig ut i ett naturvetenskapligt fält
och samtidigt försökt placera in mitt arbete i en konst- och musiktradition. Jag kan se
paralleller till kanadensiska ”World Soundscape Project”, där tonsättare som Murray

9

Schafer och Hildegard Westerkamp med flera via lyssnandet också visat sitt
engagemang i akustiska miljöfrågor.9 En metod som använts inom den rörelsen är så
kallade Soundwalks, att genom det vardagliga gåendet uppmärksamma relationen
mellan den som går och den omgivande ljudmiljön. Innan jag riktigt visste om det
begreppet hade jag samlat några dansare för att göra, jag kallade dem, ”Waterwalks”, på
stan. Vi hade med oss inspelat vattenljud i mp3-spelare med högtalare som vi fäste på
benen. Tanken var att vattnet skulle rinna som en slags ljudbäck genom staden, i
marknivå, men stadsbruset överröstade tyvärr det mesta. Jag förstod senare att denna
Soundwalk-tradition fanns och att jag gjort som många andra konstnärer i
tonsättarfältet, företrädesvis kvinnor; hittat ett sätt att med kroppen förstå ljud och
relationer till rummet, under rörelse.
”/…/the value of soundwalking as a method of research creation is now understood in
areas such as social work as well as in contemporary art and soundscape research.” 10
Den metoden används också vid CRESSON Centre for Research on Sonic Space &
Urban Environment i Frankrike, vid Arkitekturhögskolan i Grenoble. Deras forskning
koncentrerades till en början kring det ljudande landskapet men har mer och mer
kommit att handla om atmosfär och perceptiva fenomen som relaterar till ljus,
temperatur, beröring, kroppens rörelse etc. Tillsammans med Monica Sand och Ricardo
Atienza,11 (som också delvis varit min lärare under utbildningen) besökte jag
CRESSON i mars månad och fick en inblick i deras arbete.
Under samma resa fick jag dessutom möjligheten att besöka partikelfysikcentret CERN
i Genéve. När man som jag, arbetar utifrån tankar om rumsliga relationer är det
oundvikligt att komma i kontakt med partikelfysik och strängteori. Hur ljudvågor breder
9

Se även World Forum on Acoustic Ecology (WFAE), initierad av Hildegard Weterkamp

10

Dr. Andra Mc Cartney, Associate Professor, Communication Studies, Concordia University.

soundwalkinginteractions.wordpress.com/tag/oxford-handbook-of-mobile-music-studies/ ” Draft. Forthcoming in
”The Oxford Handbook of mobile Studies”, edited by Sumanth Gopinath and Jason Stanyek. Expected publication
2011.”
11

Arkitekt, ljudkonstnär och forskare, doktorerade i “Urbanism / Architecture” vid CRESSON 2008
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ut sig på membran är komplicerat akustikteoretiskt sett, och när jag har tittat på
datorsimuleringar12 på det kan jag inte låta bli att tänka att om man skapade former
utifrån ljudets utbredningsriktningar så skulle de kanske likna figurer inom strängteori.
Jag har börjat se världen framför mig som ett komplext sträng- och membransystem, där
strängarnas spänning/stämning är viktiga för hur mötande membran kan filtrera och
vara ”studsmatta” för våg-utbredning. Det, kan man säga, blev också anledningen till att
jag i det här projektet började intressera mig för vävning. Fysiken är full av textila
uttryck som spinn, väv och lakan,13 och kanske visar det på viktigheten av att kunna
hålla fast i något när man behöver begripa det som varken syns eller hörs. Så som jag
ser det verkar det vara fundamentalt för oss att känna av skillnader i spänning och att
det påverkar vår uppfattning av rumslighet och vår spatiala intelligens. Detta är en idé
som jag arbetar utifrån och som jag vill undersöka och vidareutveckla.
Mitt letande efter vad som är meningsbärande har också lett mig till begrepp som
”Relationscape”, format av filosofen och dansaren Erin Manning,14men framförallt har
jag börjat leta sammanhang inom biologin och proteinforskningen. Silke (som också är
det material jag valt att använda för min examensinstallation Vävskäl) består av protein
och verkar ha förbluffande egenskaper, bland annat går det att använda som
”reparationsmaterial” inuti den mänskliga kroppen. Silke är också oerhört starkt och
tänkbara framtida användningsområden är många.15 Människans sinnesreceptorer är
också uppbyggda av protein och jag har börjat intressera mig för hur våra celler
interagerar med sin extracellulära omgivning. Det är spännande att föreställa sig
människans kommunikation med världen som ett intrikat silkesnät…

12
13

www.falstad.com/mathphysicslhtml

Smolin L, (2000) Tre Vägar till Kvantgravitation, (svenska utgåvan 2003 Natur och Kultur, Stockholm) och:
sv.wikipedia.org/wiki/strängteori
14
Faculty of Fine Arts at Concordia University, Montreal, Canada
15

www.ted.com/talks/lang/en/fiorenzo_omenetto_silk_the_ancient_material_of_the_future.html,
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=3697821
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MED KÄNSLA FÖR RUM
”/…/japanen är i rummet och upplever det med alla sina sinnen, inte bara det
visuella.”16
Att fysiskt röra sig genom rummen är en förutsättning för att man ska förstå dem med
alla sina sinnen, läser jag om japansk arkitektur.17 Rörelsen i rummet är också den som
förändrar det, men då måste rörelsen beredas plats, tänker jag. Den amerikanska
konstnären Andrea Zittel, pratade i ett föredrag om hur hon i sin konst frågar sig hur
stort utrymme vi behöver för att leva. Att ta del av hennes utställning, och krypa in i
Wagon stations (små boendeskulpturer av stål och byggskivor) hon tagit med sig från
hemmet A-Z West i Mojaveöknen inspirerade.18 Jag inser att vår förmåga till plasticitet
i det rumsliga varandet är stort, vi kan enkelt både krypa ihop och låta väggarna komma
nära, men lika väl uppfatta rum när vi är ute och går i öppet och vidsträckt landskap.
Vi kan också uppfatta rummets material och spatiala geometri utifrån akustisk
ljudåtergivning, ”Every space has an aural architecture,/…/”,19 men det akustiska
rummet är inte längre självklart i en tid då ljudbilder ofta är designade utifrån
kommersiella syften, eller då man vill bygga konsertsalar som med hjälp av avancerad
teknik kan förändra ljudåtergivning efter behov.20 Å ena sidan låter det demokratiskt
och ekonomiskt fördelaktigt att kunna hysa en singersongwriter och en symfoniorkester
under samma tak, men å andra sidan låter det fattigt, odemokratiskt och känselhämmande att inte bygga rum där ljudbilden stämmer överens med rummets naturliga,
akustiska förutsättningar. Det finns en studie som gjorts kring ljudåtergivningseffekter i
utvecklandet av ny användarvänlig teknik. I den kan man bl.a. se att människor i högre
grad föredrar den ljudåtergivning som tydligast härleder ljudkällans ursprung och
16
17
18

Fridh K. (2004) Japanska Rum, Svensk Byggtjänst, sid.53
Fridh K. (2004) Japanska Rum, Svensk Byggtjänst, sid.50

Utställning på Magasin 3 i Stockholm, föredrag i anslutning. Clemens Poellinger skrev om boendeskulpturer i
SvD Kultur 8/9 2011
19
Blesser B. & Salter L-R. (2009) Spaces speak, are you listening? Experiencing aural architecture, The MIT Press,
sid.2
20
http://www.ircam.fr/1039.html?&L=1, http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/telechargements/Carmen-lamaitrise-acoustique-des-salles.pdf
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tydligast förbinder vår interaktion med förväntat ljud.21Min uppfattning är att vi behöver
interagera med vår omgivning, att vi måste det för att kunna navigera i den.
I våra moderna rum tillkommer också elektromagnetiska fält från lampor och
bildskärmar, och väldigt ofta domineras ljudbilden helt av brummande
ventilationssystem.22 I utforskningssyfte lånade jag under en dag en läcklyssnarstav,23
från ett företag som arbetar med att lokalisera läckage på vattenledningssystem i
storstäder. Det är en metallstav som man med förstärkning lyssnar till i hörlurar.
Stavens spets sätter man mot vattenrören och eftersom metallen i röret leder ljudet bra
kan man ”höra” eventuell läcka. Jag lyssnade med staven mot fönsterrutor, väggar och
golv i de byggnader jag kom förbi och kunde höra rummets alla ljud ”samlade” i
materialet. I T-banevagnen fick jag problem; de elektromagnetiska fälten från vagnens
alla lysrör slog ut elektroniken i hörlurarna och det började spraka högljutt.
Ljudkonstnären Christina Kubisch24 har tagit fasta just på de elektromagnetiska fält som
skapas, framförallt i stadsrummet, och har utvecklat speciella hörlurar där man kan
lyssna till dem, som musikaliskt ljudåtergiven spänning. Det är ett perspektiv på musik
som får mig att fundera över hur medvetandegörande förändrar vår perception. När jag
har läst om hennes arbete, har jag framförallt reflekterar över mängden
elektromagnetiska fält som finns i vår vardag.
För många är musikens nära relation till arkitektur självklar. Jag har så klart också
starka minnen från ett seminarium om Xenakis25 och hans musiks direkta koppling dit,
men var oförberedd på att jag under mina studier så tydligt skulle komma att kliva rakt
in i arkitekturämnet. Jag har gjort det på flera sätt: som urban röstimprovisatör i ett
akustiskt utforskande av stadsrummet, tillsammans med Monica Sand och

21

Susini P. (2009) IRCAM, ”Does a ”natural” sonic feedback affect percieved usability and emotion in the context
of use of an ATM?”, SMC Sound and Music Computing Conference.
22
Torbjörn Stockfelt har beskrivit det väl i boken Ljud och Tystnader i Dimensioner.
23

Jag satt på en restaurang i Gamla Stan, med ryggen mot fönstret ut mot gatan och vände mig om när en stor bil
parkerade och en man hoppade ur. Han lyfte ett lock i gatan och stoppade ner en lång metallstav i hålet och la örat
mot andra änden av staven. Jag sprang ut och undrade vad han gjorde. – Lyssnar efter vattenläcka, svarade han. – Ja,
men hur, frågade jag? – Med örat, förstår du väl. (Den stav han använde var utan elektronisk förstärkning.)
24
Tysk ljudkonstnär och tonsättare, känd för sitt arbete med elektromagnetisk induktion.
25

På Gotlands Tonsättarskola hörde jag verket Metastasis av den grekiske tonsättaren och arkitekten Xenakis första
gången. Ett verk baserat på arkitektoniska begrepp.
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Ricardo Atienza, och som tonsättare i projekt på Arkitekturmuseet, där jag på olika sätt
medverkar för att frågan om ljud och rum lyfts fram.
Den här vackra formuleringen fann jag i boken som följer rummet i historien av Elias
Cornell.26
”Rummet där vi vistas är uppbyggt och inrättat för att inbjuda till handling; inspirera
den, suggerera den, göra den möjlig, bereda väg för den, svara mot den, göra den
tydlig och medveten, föreskriva den, leda den, tjäna som rymd för den, vara aktionsfält
och klangbotten för den.”
Jag kommer här i tur och ordning redogöra för några konstnärliga projekt och
observationer, som alla på något sätt har att göra med rum som aktionsfält och
klangbotten, och som föranlett mitt avslutande konstnärliga examensarbete VÄVSKÄL
2160 silkesträngar i rum.

Första
Fragile Skin
Människor viker varsamt åt sidan och ger plats för de sköra äggen och brickorna fyllda
med vita tunna porslinsflarn som vi kommer gående med i T-banan, mitt under intensiv
rusningstrafik. Förbryllande lätt tar vi oss fram i rulltrappor, längs med perronger och
inne i vagnarnas trängsel. Jag vill undersöka sensibilitet och rumslig
varseblivningsförmåga och hur vi hanterar den känsligheten i tuff miljö, och har dragit
ihop några dansare (eftersom de har ett språk för det som upplevs med kroppen) till en
vandring med sköra material, hönsägg och tunna porslinsflarn. Det blir vackert och
nästan sakralt med allt det vita mot det svarta och grå i T-banemiljön, som en skir
komposition i tät miljö.27
26

Svensk konsthistoriker (1916-2008). Professor i arkitekturens teori och historia vid Chalmers (1967-1982).
Rummet i Arkitekturen (1996) Norstedts. Har ingen sidhänvisning.
27
Medverkande dansare, Hanna Bylund, Åsa Rudehill, Maria Värendh, Lotta Lundgren. Porslinsflarn av keramikern
Henny Linn Kjellberg.
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Projektet/experimentet, var en del av ett större, Mind the Gap, en samling konstnärliga
experiment som ägde rum under två dagar i Stockholms T-bana i november 2010.28
Vi var fem personer som bar men ytterligare några hade fått i uppdrag att dokumentera,
dels genom att filma och fotografera, dels med papper och penna, skriva eller teckna ner
det de observerade under vandringen. Länge har dessa ”hand-verks-dokument” blivit
liggande lite bortglömda. När jag nu tar fram dem igen, ser jag, för det första att de är så
poetiska och vackra!, men jag förstår också att vi alla uppmärksammat i stort sätt
detsamma. (Tack till er som skrev!) Här följer några citat från det i stunden
nedtecknade:
”LINJE 14 MOT… SKÖRBY CENTRUM? Vad skulle hända om det fanns skyltar som
påminde oss om att vara försiktiga med varandra?”
”Beroende på hållning får bäraren olika mycket respekt och varsamhetsbehandling”
”Porslin och ägg gav mer integritet!”
”Sköra tendenser, vintersmuts på golvet, hala tankar, bär ett berg av fragment, genom
tunnelbanedörren”
Många saker kom att bli viktiga inför, under och efter Fragile Skin. Som äggbärare blev
jag medveten om att jag måste känna av min egen balans för att kunna balansera det
ömtåliga, och med den fysiska upplevelsen kom en stor insikt; för att kunna navigera i
rummet behöver jag utgå ifrån mig själv som kompass. I ett samtal med vänner apropå
vad som är mätbart eller inte blev det klart för mig att det inte är en relevant fråga. Vi
har bara inte måttenheter för allt. Behöver vi ha det för att det som inte är hör-, eller
synbart ska tas på allvar? Hur ska vi värdera den kunskapen, som i akademiska
sammanhang kallas tyst kunskap? I dans, kampsport, röstträning m.m. vet man om

28

Monica Sand stod för grundidé och genomförande utifrån den övergripande titeln på hennes då postdoktorala
arbete ”Konsten att gå vilse med punktlighet och precision” (se boken Gå vilse med punktlighet och precision. En
guidebok A-Ö av M.Sand, utgiven av Arkitekturmuseet 2011), men planerades i samarbete med flera konstnärer,
studenter och doktorander.
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begrepp som att vara ”grundad i sig själv”, man vet om kroppens center. Man skulle
kunna säga att man använder kroppen för att måtta. Hittar man rätt viktfördelning i
kroppen kan en liten flicka fälla en stor man i Aikido. Det är också en förutsättning när
man ska gå balansgång eller för att kunna sjunga utan stämbandsproblem. Jag har
funderat mycket över dessa begrepp och använder dem när jag musicerar eller själv
skapar musik. Översatta i musikaliska termer betyder det för mig att förhålla sig till en
grundtonus i kropp och rum. Framförallt har kunskapen om att vara grundad, centrerad,
varit viktig för mig i samvaron med barn. Barnet läser av balansen i min kropp och
reagerar blixtsnabbt och intuitivt på den, därför är det också mitt ansvar och mitt arbete
som människa att vara uppmärksam på mitt eget förhållningssätt till mig själv och
rummet, om viktandet, balanserandet mellan rörelse och vila. Det ansvaret handlar
också för mig i en vidare bemärkelse om att svara an, respondera och varför inte om
klang och resonans. Då blir det viktigt hur den kunskapen värderas i vårt samhälle.
Samtalet med vännerna fortsatte senare och kom att handla om form, eller oförmågan
att uppleva form. Kanske hör det hela ihop; för att uppleva form måste vi känna form
inom oss? Att vi måste nollställa vår egen inre våg för att kunna på ett adekvat sätt
måtta, känna av, materian och rummet i kring oss? Att centrera kroppen innebär att bli
lodbärande, bli en del av den bärande strukturen i rummet med huden som membran
och husfasad. Om det fanns med som riktmärke när nya bostäder, skolor eller köpcentra
byggdes skulle de antagligen se annorlunda ut.
När man berättar om sina konstnärliga tankar för sina vänner, får man alltid kloka och
inspirerande tips tillbaka. Ett sådant var keramikern Eva Hild och hennes stora organiskt
formade skulpturer.
”The way I treat forms remind me of caring for people. Lifting and holding, using a
firm but gentle grip. Getting to know the forms and learning about their fragility.
Keeping them close to myself, …”29

29

Utdrag ur examens rapport som jag bara funnit på engelska i tidskriften Ceramics Art and Perception, i en artikel

av Kerstin Wickman, Eva Hild´s Inner Room, (2004, issue 55)
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Apropå arbetet med Fragile Skin blev det tydligt för mig hur viktig det är att hålla och
lära känna materialet och formen inom sig. Jag blev också uppmärksam på rummets
olika höjdnivåer och hur olika vi värderar dem, eller ens är medvetna om dem. Vad sker
t.ex. i golvnivå, knä- eller höftnivå? Är golvet mindre viktigt än taket? Vad händer om
vi aktiverar passiva nivåer, förändras kommunikationen då? För mig handlar
kompositionsämnet om att beakta alla dessa parametrar.

Andra
Märkbart och Hörbart i Mellan Rummen30
Improvisation, komposition, pappersbygge

Förmiddag
Ett torrt, svepande brusljud, lägger sig uppmärksamt nära huden. Barn, ungdomar och
vuxna sitter, kryper och går omkring, klipper, klistrar, bygger och viker i papper,
byggnader till en pappersstad i rummet, en stad med tunna väggar, som våra egna. De
bygger samtidigt som ljud- och rörelseimprovisationer med musiker och dansare pågår
runt om och i mellan. Alla är välkomna att delta i pappersbygget, de som bara vill titta
på kan själva välja åskådarperspektiv. Det finns inget givet centrum, ingen scen för det
performativa, bara en koncentration i händers vikande, klippande, klistrande. Rummet
vilar i det ordlösa. Handens arbete blir till bordun, en grundton att förhålla sig till och
som allt eftersom det blir stadigare, samlar spridda rörelser och ljud, samlar och
omsätter. Då släpper rummet till, vecklar ut sig, blir tillgängligt för alla, och allas
föreställningar, blir akustiskt verksamt. Därför växer husen, en bygger i guldpapper, en

30

Var en del av och inledde utställningen Improvisera Staden 1-6 mars 2011 av Monica Sand och Ricardo Atienza.
De bjöd in konstnärer, musiker, och dansare för att under veckan visa på olika sätt att fånga stadens uttryck.
Pappersbygget kom att ”ackompanjera” hela veckans program och fyllde vid utställningens slut flera kreativa
kvadratmeter! Improvisera Staden ingick i Arkitekturmuseet LIVE 25 jan-13 mars 2011.
Medverkande dansare och musiker i Märkbart och Hörbart i Mellan Rummen: Kajsa Sandström, Hanna Bylund,
Ingrid Cogne, Thommy Wahlström, Niklas Billström, Anton Alfvén, Wolfgang Weiser, Ricardo Atienza
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annan flätar som små fågelbon, någon staplar pappersrondeller till cirkelformat höghus,
en pojke visar vart i lägenheten hans säng ska stå, och – Det där, det är två
kärnkraftverk, säger en annan som jobbat imponerande länge. Så tunna väggar för så
starka krafter, tänker jag. Så skört är det kanske, egentligen.
Byggandet i papper skapar ljud och skapar rörelser, skapar energi och ska ge impulser till korta
kärnfulla improvisationer. Vika ihop veckla ut. Improvisationerna ska utgå från det som hörs och märks i
rummet. Det sker nu, vardagligt, enkelt, chosefritt och med samma intensitet som när man rör sig och gör
det man ska.

Vika ihop och veckla ut, så stod det i mina instruktioner till de dansare och musiker som
bjudits in till museet och pappersbygget för ett akustiskt och kinestetiskt (uppfattandet
med kroppen) arbete kring stadens arkitektur. Det förutsättningsskapande skulle sättas
före, det förnimbara före det hörbara, i ett improvisatoriskt utforskande av rummet. Det
blev en komposition för det på gränsen till uppfattbara som märkbart ”stämde” rummet.
Improvisation förutsätter tillit, att man kan föreställa sig rummet och befinna sig i det på
samma gång. På isländska heter improvisation spuni, troligtvis ur samma rot som spinna
– att följa tråden, tänker jag– men man säger ofta för att improvisera: "ad leika af
fingrum fram".31 Via lyssnandet genom byggandet. Pappersstaden växte, leksaksbilar
kördes in och ut genom wellpappgarage och nerför golvpappvägar. Att låta
fingerfärdighet möta papprets tunna struktur innebar att öppna för tankar kring vår
känslighet för hus och rumsligt varande. Jag ville rikta uppmärksamheten mot membran
och ytor som mottar. Ett membran är ett filter för inkommande och utgående, den
hårfina skiljelinjen mellan manipulation och improvisation, helt avgörande för
balansgången mellan kreativitet och destruktivitet.
väggar, tak, golv, cellmembran, näthinna, trumhinna, slemhinna, havsyta, jordskorpa, ozonskikt, hud,
integritet

31

Bjørn Alterhaug, professor i musik och forskare i improvisation vid jazzlinjen, NTNU–Trondheim, föreläste om
bl.a. det under KMH:s Alumnidag, jan. 2012.

18

Eftermiddag
Det blir tid för eftermiddagens improvisationspass, då blir det annorlunda. Det finns inte
tid att plocka undan efter en annan konsert som just avslutats. Två stora högtalare på
stativ blir stående kvar i rummet och elkabeln blir liggande på golvet. Plötsligt skapas
ett scenrum, publik och besökare bänkar sig bakom kabeln. Högtalarna ingår, ingen vet
ju att de är avstängda, och de blir en del av den förväntade ljudbilden. Improvisatörerna
är inte instruerade att ”stå i centrum” och jag upplever att jag försätter dem i en situation
de inte är beredda på. Formen skyddar inte längre och de blir utsatta. Logiken blir borta,
ingen förstår längre ljuden av pappersbygget, ingen sätter dem i relation till
improvisationskonstruktion. Rummet släpper inte till. Ljuden lägger sig på ytan och
stör, hittar inte vägen till sin transformation.

Tredje
Observation i stunden
– Stäng av era mobiltelefoner, inte heller ljudinspelning eller fotografering är tillåten
under konserten.
Frances–Marie Uitti, en av de stora cellisterna inom den nutida konstmusiken32,
kommer in på scenen och intar tillsammans med cellon, rummet. Hon fyller det med
vördnad, både inför musiken och verkens tonsättare och hon skapar ett förtroendefullt
lyssnande tillsammans med oss i publiken. Inget stör, musiken kräver sin koncentration
och hon förutsätter allas närvaro. Hon är som en vibrerande punkt i rummet, men jag
upplever rörelse i alla riktningar. Rum blir rymd.
Rum blir rymd när jag och två barn som kommit till VÄVSKÄL-utställningens
familjeaktivitet med tema tråd/sträng, flätar tillsammans. Vi knyter ihop tre trådändar
och ber en fjärde person hålla medan vi, i stället för att göra en fläta med händerna, tar

32

Magnus Nygren, SvD 111020, apropå konserten under festivalen Sound of Stockholms 2011, som jag också
besökte.
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var sitt nystan och flätar gående. Det tar en liten stund innan vi förstår hur vi ska göra,
men snart går det som en dans, blir till en vågkoreografi – över under över under…
–

Det här är mycket roligare än vad det ser ut att vara!

–

Det känns som när man dyker i vågorna. Vilken tur att vi har en sån där kraft,
vad heter det nu…såndär kvarkraft, säger Alva, 9 år.

–

Är det gravitation du menar?, frågar jag.

–

Ja, just det, svarar hon.

Vi flätar i ca 40 min, vi rör oss som i formen av en liggande åtta, trådarna samlas till en
punkt i en fläta. Koncentrationen är samlad och tankarna går på djupet.

Vi flätar en fläta gående. Familjeworkshop i Vävskäl, Arkitekturmuseet 2012. Foto: Wolfgang Weiser
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VÄGEN TILL VÄVSKÄL
2160 silkessträngar i rum
I dessa tre beskrivningar av rum har jag valt att ta fasta på i huvudsak två saker, rummet
som en del av vårt subjektiva varande i det, och processen som skapar funktion för
varandet, möjliggör det. När rummet varit, vad jag kallar, akustiskt verksamt, och de
olika projekten har fungerat, då har det handlat om att arbetet med att kanalisera, rikta
och transformera fått ta plats. Vad är det för ett arbete? Att arbeta kroppen, men
framförallt med händerna, får som i Märkbart och Hörbart i Mellan Rummen, en
mycket uppenbar riktningsverkan när energi omsätts i rummet och kroppen. Den
mänskliga kroppen är en vetande enhet och det är med den vi är sammanlänkade med
världen, uttrycker arkitekten Juhani Pallasmaa på olika sätt i boken The Thinking
Hand33. Dansaren och koreografen Anna Halprin talar i en TV-dokumentär om att
släppa in världen genom sina händer.34
Brandon LaBelle35 skriver om ljud: ”From one body to the other, a thread is made that
stitches the two together in a temporal instant, while remaning slack, to unfurl back into
the general humdrum of place.”
När vägen hittar sig är det självklart för var och en, vi märker när det är bra stämning,
men jag skulle vilja lämna de metaforiska begreppen åt sidan och hitta ett konkretare
språk att resonera utifrån. När jag utgår från en tanke om membran som rumsliga
konturer blir det intressant att fundera över rummets infrastruktur, vad som kan fästa i
membranen och vara informations- bärande för oss, som en sträng. Alla har på något
sätt en relation till tråd eller sträng. I vårt språk finns många begrepp och uttryck som:
den röda tråden– livets väv– bra/ dålig stämning– sammanflätade öden– starka band–
det hänger på en skör tråd– spela på rätt strängar – partikelspinn, strängteori –
navelsträng.

33
34

Pallasmaa J. (2009) The thinking Hand, Existential and Embodied Wisdom in Architecture, Wiley

Porträttet av Anna Halprin skapades 2009 av Ruedi Gerber, tysk-amerikansk samproduktion. Sändes på SVT2
22/10 2011 kl 20.00
35
Konstnär, författare och teoretiker inom ljudfältet. (2010) Acoustic Territories/Sound Culture and Everyday Life,
Continuum, sid. xvii
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För att förstå vad som sker i mötet mellan sträng och membran började jag arbeta på
olika sätt med idéer om tråd och sträng som en slags minsta bärare av rumslig struktur.
Den tanken finns inom fysiken och så klart också i textilt hantverk. Jag finner det i
vävkonsten, där kunskapen om ordnandet av trådar är en grundförutsättning. Utan att
vara vävare vet jag att trådspänning och mötet mellan trådarnas struktur är viktigt för att
få fram en bra och hållbar väv.
– Om en sträng också kan ses som ett tunt membran och ljudvågors utbredning på
membran är flerdimensionella…, tänkte jag och blev plötsligt så oerhört medveten om
betydelsen av att väva, om intrikat samspel mellan varp och väft. Varpen är
bottentrådarna i vävning, vävens början och det man utgår ifrån när man sedan börjar
arbeta med väften, inslagstrådarna man väver med. (Mitt i alla mina tankar om hur ytan,
måste bära, spänsten i formen upprätthållas, började jag leta i ordbok på ordet bära, och
finner att det har sitt ursprung i ordet berg. Av en händelse läser jag att det som blir
kvar av bergrunden efter metallutvinning kallas gråberg, ett relativt nytt ord i
gruvindustrin som ersatt det äldre ordet varp. Kan det vara så att samma krav på balans
finns där? Jag har tagit kontakt med bergstekniker vid Luleå Tekniska Universitet och
hoppas kunna gå vidare med frågan.) En beskrivning av vävandet som tros höra hemma
i Kina säger: ”…the warp, firmly fastened to the loom, symbolized the immutable forces
of the world, while the weft, shifting back and forth, symbolizes the transient affairs of
man.”36 Att väva och spinna trådar är livsupprätthållande för flera av våra insekter, för
fjärilslarver och för spindlar, och människans egen vävhistoria går långt tillbaka och
återfinns i flera av världens skapelsemyter.37Ord och myter är budbärare av kunskap,
traderad vetenskap, och vävkonsten bär med sig en hel värld av kommunikation i form
av mönster, tråd och färgval. Jag har bara hunnit förstå en mycket liten del av den men
blivit nyfiken på att lära mig mer om både material och tekniker. Jag har mött flera
väverskor och vävare och imponerats av deras skicklighet, men också mött sorg över
vävstolar som slängts på soptippar eller bränts upp. Om det är något du kan få billigt i
dag är det ett piano eller en vävstol.

36

Broudy E. (1979) The Book of Looms, a History of the Handloom from Ancient Times to the Present, University
Press of New England, sid.7
37
Broudy E. (1979) The Book of Looms, a History of the Handloom from Ancient Times to the Present, University
Press of New England, sid.9
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Vid ett studiebesök till SidenGården här på Gotland där jag bor, föll jag för hur ljuset
reflekteras i silke, vars fiberstruktur är trekantigt prismaformad. Silke är spännande på
flera sätt; det består av protein och protein är också det mest fundamentala i mänsklig
kommunikation. Jag tog kontakt med vävare för att lära mig mer, reste på Vävmässan i
Borås och bestämde mig sedan för att bygga upp en utställning, eller en rumslig
installation, utifrån en varp av silkestrådar. Hantverket bildar en stark övergång från det
förnimbara till det materiellt greppbara. Den kopplingen blev avgörande för hur jag
kommit att utforma mitt konstnärliga examensarbete VÄVSKÄL 2160 silkessträngar i
rum, som en rumslig vävinstallation.

Vävskäl i silkesvarp vid SidenGården i Vall. Foto: Anna E Weiser
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I utställningsrummet
(Denna uppsats färdigställdes före öppningen av VÄVSKÄL, därför finns ett efterord
som kortfattat beskriver det konkreta arbetet före och under själva utställningen.)
Tunna, transparenta silkestrådar från silkeslarven Bombyx mori utgår från en varpbom
men istället för att löpa i en vävstol sträcker de sig ut 12 meter och fäster i stora
membran, uppspänt sidentyg i träramar, högst upp i rummets höga fönster, som bärande
struktur för möjlig kommunikation. Intill, på golvet, ligger stora skivor av olika
material, glas, trä, järn och sten. Akustiska ytor, membran, spelbara för besökare i
utställningen. Rummet blir också ett scenrum för improvisationskonserter, och tråd- och
strängverkstad med pedagogiskt program främst riktat till barn. I utställningen ska
silkestrådarna/proteinet utgöra en slags förlängning av våra sinnesreceptorer och göra
rummet uppmärksamt.
Utställningen sammanfattas av denna text i rummet:
Ett vävskäl är i vävning just där de grundläggande trådarna i varpen korsar varandra och skapar en öppning för
inslagstråden, väften. Att varpens trådar är ordnade och rätt spända är en förutsättning för balans i hållbar väv.
Minsta möjliga skiftning i spänning, förändrar stämning och tonus i rum och kropp, blir viktig för uppfattandet av
rumslighet.
Silke består av protein och larven spinner det ur två spinnvårtor som sitter på dess huvud. Genom att röra huvudet
fram och tillbaka formar den sin kokong.
Människans celler interagerar med sin omgivning genom protein.
När vi rör oss i rum skapar vi vårt varande.
Handens verk bildar en övergång från förnimbart till greppbart.
Luften vibrerar, stenarna ligger fast, huden lyssnar efter klang
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FATTA SAMMAN
Förstå innebörden med kroppen
Jag tror att vår nyfikenhet och vår lust att lära grundar sig i förmågan att förvalta
erfarenheter vi gör och hör. Att vi behöver knyta an och omsätta för att kunna förstå och
navigera. Som jag ser det lever vi i en tid då vi många gånger förlägger den processen
utanför oss själva, utanför kroppens intelligens, och nätverkar virtuellt i stället för med
våra händer, utan att fatta innehållet med kroppen. Hjärnans kapacitet väcker
fascination, tankar kan utmana, flytta gränsmarkörer och komma upp i svindlande
hastigheter. Vid höga hastigheter blir upplevelsen av rum en annan och risken större att
förlora fysisk förankring. Förkroppsligande av kunskap tar längre tid, blir lätt obekväm,
för den tar vägen genom oss. Jag tänker att det är viktigt att livet inte blir ogripbart,
oantastbart och utom räckhåll, utan anledning. Konsekvensen av det, sett ur mitt
konstnärliga perspektiv, är att försöka skapa rum som svarar an, svarar med ett språk
som blir förståligt för oss på cellnivå. Det räcker inte med metaforer, varandet är
konkret, inbegriper oss totalt och kräver vår fulla närvaro. Jag tycker att det är
betydelsefullt att veta hur och varför uppmärksamhet riktas. Om gränsen mellan
manipulation och improvisation är hårfin behöver man att kunna urskilja den.

Tack till
Precis som i arkeologi blir ett lager, ett skikt plötsligt synbart för alla de som av helt
olika anledningar men på samma tidpunkt kommit till platsen. Vi turas om att formulera
orden. Jag har under min utbildning haft möjlighet att prova mina idéer i professionella
sammanhang, tack vare Monica Sand, konstnär och forskare och Ricardo Atienza,
arkitekt, ljudkonstnär och forskare. Ett stort och mycket särskilt tack till dem! Ett
innerligt tack till min huvudlärare Susanne Jaresand som vakat över nödvändig
integritet, och det ödmjukaste tacket till mina barn som dagligen inspirerar med kraft,
till man, vänner och familj som utgör existentiell basförsörjning, på alla plan.
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EFTERORD
Under tre veckor pågick utställningen VÄVSKÄL 2160 silkessträngar i rum på
Arkitekturmuseet i Stockholm; en platsspecifik konstinstallation, ett rum för
improvisation, en akustisk spelplats och väv-verkstad.
Allt föregicks av en veckas tålmodigt arbete med att trä alla 2160 silkestrådarna och jag
fick oersättlig hjälp av Sonja Enbuske, väverska på K.A Almgrens Sidenväveri. Hon
lärde mig hitta skälet i varpen och leta fram rätt tråd i rätt ordning, laga där det
behövdes och trassla ut silket när det tvinnat sig. En snickare hade byggt två fururamar
med spröjs som passade överst i de höga fönstren i utställningslokalen och för att de
skulle fungera som ett slags membran att fästa trådarna i hade jag på baksidan av dem
spänt två lager transparent sidenorganza. Två tygytor mot varandra skapade optiska
mönster i väven, såg ut lite som rinnande vatten eller som insidan av trädstammar.
Tydligast sågs mönstren i solljus och gav därför membranen en extra dimension
upphängda i fönstren. Vi försökte att alltid vara två när vi trädde, en som letade fram
trådar och en annan som stod på andra sidan om ramarna för att dra tråden med en tunn
virknål genom lagren sidentyg. Det var omöjligt att skynda, det krävdes ett stort lugn
för att trådarna inte skulle trassla ihop sig och alldeles mjuk i händerna blev man av att
hantera silket. Flera vänner kom och assisterade och många fina samtal hann det bli
under det meditativa arbetet. Det krävdes sedan sju personer för att hänga upp
sidenmembranen i fönstren, dra ut silkesvarpen, de 2160 trådarna, ca 12 meter ut till
rummets mitt och fästa dem runt varpbommen. Silkestrådarna kom att fungera som
prismor i solen och ”lyfte” in solljuset i rummet.
– Är det verkligen silkestrådar, frågade en ung lärare i Arkitektur på besök från
Hongkong med en grupp studenter.
– Min, farfar var sidenkontrollör. Han fick varken diska eller grovarbeta, hans händer
skulle behålla sin känslighet så att han kunde känna med handflatan över det
nyproducerade sidentyget från fabriken och kontrollera att kvaliteten var den bästa. Man
gjorde så förr, berättade hon. Hennes familj hade flyttat från provinsen där farfadern
arbetade redan när hon var liten och hon hade bara hört berättelserna om hans yrke.

26

– Jag har aldrig sett en enkel silkestråd, bara färdigt sidentyg, och jag har aldrig känt på
det med händerna. Hon stod länge och höll i de silkestrådar som jag hängt bredvid
varpen för besökare att ta på.
– Nu förstår jag hur det måste ha känts för min farfar... Vad vackert det är med
utställningen, först ser man nästan inte silkestrådarna och när man sen ser dem är det
som om de bara uppmärksammar rummet.

Att uppmärksamma rummet och göra det akustiskt verksamt, det vill säga att göra det
till en plats för möten och skeenden var det viktigaste för mig i det här projektet. Jag
vecklade ut en plats och bjöd in till fungerande akustisk kommunikation, tydlig genom
de kreativa projekten i rummet men också i samtalen med besökare, museets värdar och
pedagoger. Eftersom jag också hade fått möjligheten att erbjuda skol- och
förskoleklasser pedagogisk verksamhet kopplad till utställningen och hålla i
familjeworkshops under helgerna, tillbringade jag mycket tid i utställningsrummet. Det
innebar inte bara att jag kunde guida besökare och svara på frågor, jag kunde närvara.
Min närvaro skapade möjligheter till möten och mötena öppnade för berättelser, som
denna om sidenkontrollören. Förutom att med trumstockar ”prova klangen” i de olika
trä-, sten-, glas-, och järnskivorna som jag lagt ner på träklossar i olika höjder på golvet
vid sidan av varpen, var det fritt fram för alla att väva, fläta i trappräcket i rummets ena
del eller sitta ner och arbeta vid ett bord fyllt med material för vävning, broderi och
virkning. Både barn och vuxna lämnade fantastiska väv-spår efter sig, inte många
centimetrar fanns kvar att fylla i trappräcket när det blev dags att packa ihop.
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Foto: A. E Weiser
Hur låter rummet? Hur länge svänger en sträng? Kan man gå en fläta och spinna som en spindel? Lyssna med
stetoskop på väggar och golv, fläta in trappräcket i rummet, bygg med tråd, klingande instrument eller blir det en
väv? Brodera i papper, virka med vad som helst, väv i hönsnät, snurra med snurror och prova att spinna. Pedagogiskt
program för VÄVSKÄL.

Barn i förskoleklass. Foto: Pedagoger på Arkitekturmuseet
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Improvisationskonsert
Höjdpunkten under utställningsperioden var den improvisationskonsert jag planerat för
sedan utbildningens början. Jag ville kontrastera de tunna silkestrådarna med kraftiga
kontrabassträngar, ville att alla ytor i rummet skulle kunna fungera som
slagverksinstrument och arbeta med rörelse och förflytning i rum med hjälp av dansare.
Under ca ett år hade jag mailkontakt med de dansare och musiker som skulle vara med i
projektet. Jag skickade korta beskrivningar av rummet, så som det växte fram på
idéplanet, och förklarade mina tankar bakom. Att hålla kontakt trots stora geografiska
avstånd kräver att man är lyhörd i kommunikationen. När vi möttes alla för första
gången två dagar före konsert kändes konstellationen självklar; Ida Bach Jensen,
kontrabasist från Köpenhamn, Maria Mebius Schröder, dansare från Göteborg, Lotta
Gahrton, dansare från Stockholm och Birgit Løkke, slagverkare, också från strax
utanför Köpenhamn. Vi repeterade under en dag och de deltog också i en av de
pedagogiska visningarna. Vid tidpunkten för konserten strålade solen in genom de stora
fönstren och glittrade i silket. Under en timme fylldes rummet av närvaro.
Efteråt sa både dansare och musiker att rummet var väl ”förberett” för dem, att mitt
arbete med att förankra idéerna rumsligt var märkbart och de kunde känna tillit till det,
en förutsättning för improvisation. På det övertygande sätt de navigerade rumsligt var
det också märkbart för oss i publiken. Med konstnärlig integritet och improvisatorisk
skicklighet fick de subtilaste skiftningar i rummet att framträda.
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I skälet momentum, en återhämtning, mitt i språnget. Foto: Emma Fredriksson, Arkitekturmuseet
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DOKUMENTATION VÄVSKÄL 2160 SILKESSTRÄNGAR I RUM
Improvisationskonserten, repetitionen samt delar av det pedagogiska arbetet har filmats
av både Susanne Jaresand, min huvudlärare, och Eduardo Abrantes, dokumentärfilmare.
Kommer att bifogas uppsatsen som DVD.
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