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Introduktion
I det här projektet undersöker jag min upplevelse av frånvaron och hur jag kan skapa en
motsägelsefull gestaltning som både tar plats och ger bort den samtidigt.
Jag ställer mig två frågor: Vad består min upplevelse av frånvaron av? Och, på vilken sätt kan jag
överföra impulsen av den upplevelse till en gestaltning där själva frånvaron inte blir uppslukad i
närvaron av verket som gestaltar den?
Jag har spionerat på mig själv. Jag har betraktat och iakttagit mina känslor, tankar och
minnesbilder som hör ihop med min längtan och upplevelsen av frånvaron. Jag har spanat efter
relationer sinsemellan de känslor, tankar och minnesbilder och har ansträngt mig för att förstår
hur mina reaktioner och min upplevelse hänger ihop. Jag har tagit hjälp av andras kunskap i olika
ämnen som berör min upplevelse och konfronterat mina funderingar. Jag har samlat in föremål
och bilder som jag intuitivt förknippar med min längtan och upplevelse av frånvaron och använt
dem för att stimulera mig till fördjupning av min upplevelse genom observation och teckning. På
ett liknande sätt har jag använt musik för att stimulera mer direkt det emotionella i min
upplevelse. Jag har medvetet spanat efter musik med toner som har underlättat för mig att
manipulera mig till att förskjunka i min subjektiva upplevelse. Jag har lyssnat aktivt och låtit
musiken ocensurerat locka fram affekter och emotioner för att senare plocka fram bilderna som
hör ihop med dessa emotioner. Av några konkreta ideér har jag gjort småskaleliga modeller i
olika material. För att driva fram arbetet har jag också ställt mig själv frågor men även lyssnat på
vad andra har att säga om frånvaron.
Mitt arbetssätt är intuitivt och kaotiskt. Jag går fram och tillbaka, går runt, upp och ner.
Teckningar ändras, görs om, idéerna växer, förkastas för att senare tas upp igen. Jag avbildar för
att senare helt godtycklig och slumpmässigt förvandla teckningen helt.
I gestaltningen anstränger jag mig för att ordentligt genomarbeta min personliga berättelse. Det
som berör mig personligt har jag lagt i bakgrunden av verket för att ge plats till andras berättelser.
Mina observationer och funderingar har jag antecknat, ibland med enkla nyckelord, andra
gånger som korta samtal med mig själv eller någon annan. Näst följande avsnitt i det här
dokumentet är en text rubricerad likt projektet Minnen av närvaron eller fysikaliteten av frånvaron.
Texten är personlig och innehåller direkta beskrivningar, inslag av verklig och fiktiv dialog, och
några bild i ord som inte ska ses som dikter. Texten är inte menad som en noggrand
sammanfattning utan som en inblick i de olika aspekter som ingår i temat samt en inblick i min
kaotiska arbetsprocess.
Det är främst arbetet av två nutidskonstnärer jag tänker på i relation till temat i mitt projektet.
Christian Boltanski och det installationer där han använder både gamla kläder och porträtt som
avbildning av de saknade människor efter Holocausten och andra världskriget. Och, Maria
Miesenbergers verk Sverige/Schweden (sedan 1993) där fotografier från konstnärens familj
fotografialbum har behandlats och presenterar suddiga och tuschsvärtade figurer. Verket berättar
och tar tillbaka berättelsen på en gång och öppnar för ett oändlig rum där både den enskilda
individen och hela mänskligheten får plats. ¹
Det nya med projektet Minnen av närvaron eller fysikaliteten av frånvaron är att projektet erbjuder
möjligheten till upplevelsen genom en gestalt som behandlar temat frånvaron samt möjligheten
att få en inblick i arbetsprocessen och den metod som ligger bakom gestaltningen. Vidare
erbjuder projektet en inblick i de ämnen som berörs i min subjektiva upplevelse av frånvaron,
vilket kan användas av andra i försök att förstå deras personliga subjektiva upplevelse av
frånvaron.
¹

Lars Bohman Gallery (2010). Min översättning.
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Minnen av närvaron eller fysikaliteten av frånvaron
Det har projektet tar sitt första steg i min längtan. Längtan till min familj och andra nära och
kära, längtan till det poetiska, till min konstnärliga praktik, till gemenskap, till kärlek, till vilan och
kanske också till döden som den yttersta vilan, den yttersta frånvaron.
Gestaltningen. Strax efter start av det här projektet kom jag på idén att gestalta frånvaron genom
att klä ett givet rum med ofärgat avtryck av mina händer i negativ relief. Under arbete och i den
här texten kallar jag den idén det vita rummet. Hur har bilden det vita rummet uppstått? Jag minns
inte riktigt. Jag minns bara att plötsligt satt jag där med bilden i huvudet. Ett helt tomt rum, högt
i tak, långa spröjsade fönster, väggar i vit tappetpapper med ofärgad blindttryck av repetitiv
mönster designad efter avtryck av mina händer och kanske också mitt hår. Under arbetsprocessen
har jag ifrågasätt den här idén, utvecklat den men också prövat andra idéer.
Tankeprocessen. Ibland verkar det gå så snabbt att jag inte hinner uppfatta hur kedjan av
associationer har gått till. Eller handlar det om att under tankeprocessen hämta minnesbilder
från det undermedvetna och dessa bilder är grumliga och svåra att uppfattas? Jag sluter mina
ögön, framkallar den första tydliga bilden av det vita rummet, koncentrerar mig och försöker gå
tillbaka, gå in i bilder och igenom den för att se hur den föddes.
Cheewei: An Anthology of Chinese Experimental Music 1992-2008 (8:04min)

Närvaron av frånvaron. Hur går det till när jag upplever frånvaron? Min upplevelse av frånvaron
är direkt knuten till min uppfattning av rum och tid. Inre och yttre rum som på sett och vis är
oskiljaktiga från varandra. Tid som går hand i hand med minnen. Minnen som håller mig
samman med den jag har varit och den jag varje dag är och förändras till.
Det är inte bara i min hjärna jag minns utan i hela min kropp. Mina händer bär på ett ofattbart
antal minnen. Mina ögon också. Hur går det till när man minns? Inbillar jag mig att visa minnen
verkar sitta i hela kroppen eller i en specifik bit av kroppen medan andra verkar vara lagrade
endast i hjärnan? Eller handlar det att kopplingar mellan minnen (i bild eller ord) och att dess
tillhörande känsla uppstått så snabb när minnen återkallas att jag inte hinner bli medveten om
relationen mellan dem? Och därför upplever jag dessa minnen mest som en känsla, som en
emotion mer än ord eller bild lagrad i min hjärna?
Med emotion menar jag en känsla och tillhörande tankar, psykiska och fysiologiska tillstånd samt
olika former av handlingsbenägenhet. ¹
Känslorna är betydligt snabbare än förnuftet; vi reagerar blixtsnabbt känslomässigt och handlar
innan vi hunnit tänka efter. Denna snabbhet omöjliggör det medvetna, analytiska reflekterande
som är utmärkande för förnuftet. ²
Det är svårt att påverka vilken känsla en viss tanke väcker, men vi kan oftast välja vad vi ska
tänka på. På samma sätt som en sexuell fantasi kan leda till sexuella känslor kan glada minnen
göra oss på gott humor, och sorgsna tankar göra oss ledsna. ³
Anouar Brahem: Le Pas Du Chat Noir (68:94min)

Jag uppmärksammar värmen i mina händer och börja tänka på att jag associerar minnena till
olika temperatursgrader. Minnesbilder av mormor och av min syster är varma. Värmen avslöjar
någons närvaron. Kroppen tappar värmen väldigt snabbt när döden inträffar.
¹ Goleman (1995:357).

²
³

Goleman (1995:360).
Goleman (1995:363).
3

Konstfack, Institutionen för Konst
Kurs: Gestaltande Forskningsprocesser 2010

Wolfang Amadeus Mozart: Requiem in D minor K626: I Requiem (4:17min)

Att dö.
Att inte födas.
Jag oroar mig inte särkild mycket för min egen död. Den skrämmer mig inte men jag är väldigt
nyfiken på döden. Inte så nyfiken att jag har bråttom till henne. Jag väntar gärna. Är döden
verkligen total frånvaro så som den ibland kan upplevas? För vissa är den inte det. Själv vet jag
inte vad jag ska tro. Frågan om döden öppnar för frågan om existensen och tillblivelsen av den.
Själv har jag svårt att ta till mig den religiösa förklaringen på en högre intelligent kraft som har
skapat hela universom och bestämmer över dess framtid. Jag har lättare att acceptera teorin om
en spontan utveckling som vetenskapen presenterar. Frågan om världens tillblivelse och framtid
är alltid intressant för mig men också som för de flesta det mest ogripbara.
Jag lyssnar på samtal mellan prästen Anders Piltz och professor i teorerisk fysik Ulf Danielsson
samt programledare och producent av Teologiska rummet Peter Sandberg. Programmet
Huvudfråga är mening med världen, universum och livet. De startar samtalet med att ställa sig
två frågor. Den klassiska frågan om varför det finns någonting snarare än det inte finns någonting, och frågan
om det subjetiva upplevelsen som refererar till meningen. Piltz och Danielsson är överens att det som
naturvetenskapen och fysiken kan göra är att beskriva hur vårt universum har skapats och att den
förklaring inte säger i sig något om frågan om varför det finns något istället för ingenting. De är
också överens om att frågan om den subjektiva medvetenheten också är svår att formulera
naturvetenskapligt. Att naturvetenskapen kan beskriva hur människans hjärna och de elektriska
impulserna fungerar och hur detta kan kopplas till det mänskliga beteendet utåtsätt, men att den
förklaringen inte hjälper att komma åt det subjektiva jaget i människan. Det som skiljer prästen
Piltz och professor Danielsson ställningsstagande inför de obesvarade frågor är att Piltz säger sig
har valt acceptera erbjudande från katoliska kyrkan om en existerande God medan Professorn
Danielsson säger att han väljer att leva i någon form av ovisshet. ⁴
Jag lever också i den sorten av ovisshet. Jag tänker vidare. Kan den spontana utveckling vara den
högre makten o i så fall är den spontana utveckling detsamma som God? Jag går igenom ett par
definitioner av spontanitet. Vi är fångade i språket. Idag i människospråk innebär det spontana
att något äger rum utan ingripande. I detta fall, ingripande av en intelligent makt. Det kan låta
banalt men min omedelbara tanke är God är inte spontan. Jag lyssnar vidare på andras resonemang
omkring dessa frågor.

How much
time
do we have?

Cuánto
tiempo
tenemos?

Hur lång
tid
har vi?

Skulle ett grafiskt blad om mening här ovan räcka som gestaltning för frånvaron?
Nej, fysikaliteten suddas bort.
Tomhet.
Avstånd, saknad, vemodighet, saknad, frustration, viljan, viljan, mer saknad, mer saknad.
Tystnad fylld av ro, sårbärhet, sårbärhet, sårbärhet.
Glädjgen, ivrighet att återuppta mitt arbete.
Beröring, blickar som möts, leende, gemenskap, skratt, lek,
⁴

Pitz och Danielsson (2010-04-18).
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Antony & The Johnsons: Aeon: Aeon (4:37min)

Vissa personers frånvaron känns smärtsamt, andras stillsamt.
Frånvarons inneboende mening är närvarons djupaste betydelse. ... ... ... När hon eller han är
borta växer saknad och längtan i takt och banar långsamt väg för insikten om närvarons
betydelse. ⁵

Jag sluter ögonen. Ljuset tränger sig in, fördelar sig, rör sig framåt.
Dofter och röster kommer och gå. Bilderna är tunna, fragmentariska och snabba.
Vänta, stanna! Låt mig se er!
Jag väntar in mig själv. Jag känner efter. Jag skriver.
Gick in i rummet
klädd i
sina bruna manchester byxor
och vit skjorta
Bär
sin lilla dotter i armarna.
Visade sig hetsigt
ändå
rörde sig med harmoni
och
med varm röst
pratade med mig
om något
jag inte längre minns

Entro en la habitación
vestia
sus pantalones marrones de pana
y una camisa blanca.
Cargaba
a su pequeña hija en brazo.
Mostraba apuro
mas
se movia armoniosamente
y
con su calida voz
me hablaba
de algo que
ya no recuerdo

Michael Nyman: Man On Wire: Fish Beach (2:54min)

Gestaltning. Tekniken jag behöver finns inte i Sverige. Jobba vidare och försöka hitta ett annat
sätt att gestalta frånvaron? eller ge upp och börja jobba på en ny gestaltning av frånvaron?
Jag ger inte upp min idé. Jag försöker hitta andra sätt att ge form åt samma idé. Jag gillar
verkligen idén med det vita rummet. Den kommer att ta plats och inte synas på en gång. Ingenting
för den stressade betraktaren, så klart. Jag föreställer mig att man som betraktare ska kunna
överaskas med upplevelsen av de tomma rummen och med tanken att man inte ser verket för att
senare skärpa sinnena och börja se det icke uppenbara. Jag litar på den här idén. Men, om jag
skulle tvingas att gestalta frånvaron på ett annat sätt, hur skulle jag göra?
Cheewei: Rise Of A New Dragon: World Without Walls (3:10min)

En gestaltning i ljus istället? samma bild men i en projektion? Nej, representationen av
människakroppen går förlorad ännu mer än med det grafiska bladet. Mänsklig kropp som
representation av fysisk närvaro, kroppsligt kontakt och emotionell närhet. Kroppsligt kontakt
innebär inte alltid emotionell närhet, inte för varje individ och inte i alla kulturer, och inte alltid
en omsorgsfull närhet utan det kan också innebär obehaglig kontakt. Men representation av
⁵

Sjöberg (2010-06-15).
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mänsklig kropp innebär i vilket fall fysisk närvaro av en individ och kan därmed öppna för alla
möjliga personliga berättelser.
Jag kontaktar flera tapettillverkare, screentryckare, pappersspecialister. Jag letar vidare.
Jag letar också efter andras ord om frånvaro ... jag läser ... lyssnar ... känner efter ... skriver
Igår när alla var här drack jag i din mugg, sade hon. Du vet, den mugg du fick i present en gång
du var här på besök, den mugg du använder när du är här. Du menar den med de roliga svarta
katterna? När jag lyssnade på henne i telefonen för ett par år sedan visste inte jag att dessa få
enkla meningar skulle fastna i mitt minne och gång på gång återkomma till mig och påminna
mig om henne.
Jag tecknar. Tittar på bilder, promenerar, känner efter ... tänker, skriver ... lyssnar på musik.
Tecknar utifrån mina händer igen.
Wolfang Amadeus Mozart: Ave Verum Corpus K618 (3:21min)

Döden.
Jag stannar. Det blir tyst. Långsamhet, gömda minne, tysta, fragila.
Hon skulle har varit fyrtioåtta nu.
En sprika i tallriken. Ett rådjur utanför fönstret ... ett till, ... ... spricka i tallriken inte rådjur.
Stunden just innan någon lämnar rummet är oftast den stunden som passerar mest obemärkt.
Ändå är den starkaste och avgörande stunden när man skils åt.
Men,
Det är faktiskt blickarna jag saknar mest. Varför inte kramar eller smekningar? Jag letar efter
förklaring.
Av de närmare tvåhundra ansiktsmusklerna är det de som omger ögonen som är specialiserade
på att utrycka känslonyanser. ⁶

Sårbarhet.
Tittar på mina teckningar igen. En liten ihoprullad varelse med långt hår, hängande klumpar,
avrunda former som växer och vrider på sig.
Och några små modeller. En fläta i metalltråd. Hängande klumpar i modellera.
Experimental Audio Research: Vibrations (41:19min)

Jag måste skriva. Jag samlar mig. Gör en karta över alla tankar.
Jag måste skriva. Jag måste skriva. Jag måste skriva.
Frustration.
Jag förkastar allt och börjar om.
Vad vet jag egentligen om frånvaron? Har jag något att säga om frånvaro?
Jag håller tyst, jag håller tyst, jag håller tyst.
Frustration.
Frustration.
Här är det igen! . . .
Kom fram! Kom, visa dig i allt din storlek och sluta smyga och störa min koncentration!

⁶

Goleman (2007).

6

Konstfack, Institutionen för Konst
Kurs: Gestaltande Forskningsprocesser 2010

Jag känner igen dig, du har sedan jag minns funnits hos mig. Du är den bakomliggande orsak till
ett ändlöst dubbelt arbete hos mig. Just det! dubbelt arbete eftersom vid sidan av allt jag företagit
mig måste jag också ägna mig åt det tysta men krävande samtalet med dig. Samtalet som mest
liknar en evig pågående förhandling som äger rum innerst inne i det mörka hos mig. En
förhandling där jag försöker vinna tillbaka den terräng i mig som du har ockuperat för länge
sedan. Så länge sedan att jag inte minns när och hur det gick till.
Nej! Förlåt mig men, i det här texten får inte DU egen röst. . . . Det var det fräckaste jag har
hört! Du heter faktiskt självförakt och som tur är är det inte du utan jag som håller i tråden och
pennan nu. Betoningen i vårt samtal idag lägger jag på själv. Dessutom lägger jag nu ett avstånd
mellan själv och förakt. Hur trodde du annars att arbetet skulle utvecklas vidare?
Som du kanske minns började jag det här projektet med att ställa mig frågan om trovärdighet.
Jag citerade Gert Wingårdhs ord, jag berättade att jag höll med honom om att det måste finnas
en trovärdig idé bakom varje gestaltning.⁷ Det naturliga nästa steg för mig blev att ställa mig två
konkreta och enkla frågor, vad intresserar mig just nu? Vad tänker och känner jag just nu? Svaret blev
längtan som blev frånvaron. Andras frånvaro är central i min upplevelse. Men min frånvaro i
andras vardag och från mig själv är också viktig.
.... jag har lätt för att bli omtyckt, av alla utom mig själv. Jag känner ofta skuld och rädsla, i
väntan på katastrofen.
När började jag skärma av och tränga bort? Som vuxen fann jag det bäst att inte ha några rötter.
Jag försökte lämna allt bakom mig och leva för dagen. Framtiden var lika skrämmande som det
förflutna. ...

⁸

I åratal hade jag försökt mota bort min ångest, det iskalla spjutet av dödskräck, av vissheten om
att jag ska dö och alla andra med mig, den totala och eviga ensamheten. Det fanns ingen tröst,
ingen sätt att undkomma- en namnlös fasa som skulle göra mig tokig om jag inte höll den på
avstånd, samtidigt som den var det mest verkliga av allt, det enda beständiga.
Men nu vågade jag plötsligt ta emot det kalla spjutet rakt igenom bröstet, jag tordes behålla det
där och känna dödsskräcken, förintelseångensten, svävade fritt i universum i miljader år per
sekund, ensam, ensam, ensam. ...

⁹

Wolfang Amadeus Mozart: Requiem in D minor K626: VIII Lacrimosa (2:55min)
Anthony Ocana: Improviso 2 A Anuar Brahem: Solo (8:54min)

En vanlig upplevelse när man lever utan att tro på sig själv är att man alltid känner sig till en viss
del som borta från sig själv, aldrig riktig hemma inombords. Som Ehn har jag kämpat med att
erövra tron på mig själv och tillit till andra människor. Ehn skrev sin bok Frånvaron som är hans
berättelse om övergivenhet. I mitt projekt utgår jag från min upplevelse av min egen och andras
frånvaro där övergivenhet och själv--förakt är två bland flera andra bakomliggande orsaker till
frånvaron. Jag tänker inte här redovisa alla psykologiska element som kan ligga bakom aspekten
av hemlöshet som ingår i min upplevelse av frånvaron men jag vill ändå återge ett intressant
resonemang som berör temat hemlöshet.
Den främlingskap inför sig själv som den samtida människan tvingas konfrontera är delvis ett
resultat av den ökade reflexivitet som kännetecknar moderniteten. ¹⁰
Regina Spektor: No Surprises: No Surprises (3:52)
Regina Spektor: Begin to Hope: Field Below (5:18)

⁷
⁸
⁹
¹⁰

Wingårdh (2008:Identitet).
Ehn (1996).
Ehn (1996).
Johansson (1999:209) om Giddens (1991) eller Ziehe (1989).
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vidare skriver författaren,
Kravet på reflexivitet och individualitet utgör också en drifkraft att lämna ett tillstånd av
narcissistisk självtillräcklighet och att låta sig bli ständigt ifrågasatt. En person som har lyckats
balansera sin narcissism mot omvärlden kan också tillåta sig att möta de känslor av ambivalens
och otillräcklighet som är en konsekvens av en modern livsföring. ¹¹

Experimental Audio Research: Mesmerized (65:16min)

Jag måste koncentrera mig. Jag hämtar min lilla samling av föremål och bilder. Vad har dessa
former som gör att jag relaterar dem med frånvaro? Några av de reflekterar eller delar ljuset,
andra ser bräckliga ut. De har något intimt och underligt i sig. Var sitter denna intimitet och det
underliga? Kanske i att trots att de påminner om något bekant ändå inte låter sig tolkas på en
gång? Som de stunder i livet när saker och tyngd verkar upp och ner. Som när träden eller den
nästan totala stillheten verkar titta på en.

¹¹

Johansson (1999:209-210).
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Slutreflektion
Om skrivande
Hittills har jag i mitt konstnärliga arbete använt text för att skriva statements eller korta
beskrivningar av verk. Under det här projektet har jag använt text på ett annat sätt. Genom att
ocensurerat skriva allt som kom upp under arbetet har jag överaskats av de möjligheter som
skrivandet kan erbjuda mig. Att jag på ett fördelaktig sätt kan i min konstnärliga process använda
mig av skrivandet som ett värdefullt verktyg för att vid sidan av alla andra verktyg som teckning,
skiss-fotografering, direkta observationer, hjälpa mig att föra ihop tankar och reflexioner och på
det viset förtydliggöra och även påskynda processen.
Om gestaltning
I den slutliga gestaltningen har jag valt att utgå från den kroppsliga närhet som representation för
den individuella närvaron och använder mig av spår som påminnelsen av individuellt avtryck
samt som ett anonym tecken av det som har varit. Gestaltningen öppnar plats till associationer till
både den enskilda individen samt hela mänskligheten och därmed frågan om den personliga
frånvaron och frågan om hela existensen inryms.
Om utförande av gestaltningen
Den teknik som professionella inom tapettillverkning har rekommenderas som bäst för att skapa
gestaltningen av det vita rummet har sitt ursprung i gyllenläder tekniken som användes redan på
1500 och 1600 talet för att skapa reliefmönstrat läder för beklädnad av väggar och möbler.
Senare överfördes tekniken till att användas även på papper och tapettillverkning. Idag finns i
Sverige inga konsthantverkare som använder den här tekniken för tillverkning av tapet. Mats
Qwarfordt från Handtryckta Tapeter AB, har kännedom om en hantverkare i Polen som eventuellt
kan tekniken och har för inte så länge sedan använt den. Mats Q. har tyvärr inte några konkreta
kontakt info till nämnde konsthantverkare och vet inte heller om personen fortfarande är vid liv.
För tillverkning av verket det vita rummet har jag gått en liten omväg och använd fotopolymer
teknik som är en grafisk teknik som använd för djup- och högttryck. Tekniken har möjliggjort
tillverkningen av tapetpapper i negativ relief med den ända komplikationen att man har kunnat
trycka endast 60 per 42 cm åt gången.
Om min upplevelsen av frånvaron
Min upplevelsen av frånvaron har progressivt genomgått en förändring under arbetets gång.
Upplevelsen har gått från att vara diffus till att blir mer grippbar. Det som till en början verkade
oviktig i min upplevelse av frånvaron, det som jag inte hade lagt märke till när minnet skapades,
det hade fästat bäst i minnet och trots att det för det mesta handlade om reminiscenser visade sig
ha en enorm roll i min upplevelse av frånvaron.
Frånvaron gömmer sig i hörnet av mitt öga under kanten av en bild eller en förbipasserande doft
som väcker minnen och retar mitt psyke och emotioner. Min upplevelse av frånvaron är som
starkast när jag i djup närvaro närmar mig den osynliga gränsen där tiden upphävs och rör sig
framåt.
Hur ser jag på projektet?
Jag ser projektet som en kort undersökning av min upplevelse av frånvaron, av temat i sig och av
min arbetsprocess. Projektet har också erbjudit möjligheten att blicka framåt och se potential att
vidareutveckla det i ett bredare forskningsarbete. Jag avstår för att här formulera hur ett
vidarearbete skulle kunna ser ut och lämnar det till ett senare tillfälle.
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Någ ra teckningar från arbetsprocessen
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Musik
Anouar Brahem
Le Pas Du Chat Noir (68:94min)
Le Voyage De Sahar (54:36)
Khomsa (39:37)
Astrakan Café: Khotan (3:30)
Barzakh: Ronda (3:12), La Nuit Des Yeux (5:32), Le Belvédère Assiégé (4:16)

Anouar Bhahem, Jan Garbarek, Ustad Shaukat Hussain
Madar (6:29)

Gianluigi Trovesi
Fugace: As Strange As A Ballad (3:43), Il Domatore (6:19)
In Cerca Di Cibo (49:34)
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Antony & The Johnsons
Aeon: Aeon (4:37min)

Anthony Ocana: Improviso 2 A Anuar Brahem: Solo (8:54min)
Cheewei
An Anthology of Chinese Experimental Music 1992-2008 (8:04min)
Rise Of A New Dragon: World Without Walls (3:10min), The call of Kukumbia (4:55), Dawn Of A New
Raaga (4:06)

Experimental Audio Research
Mesmerized (65:16min)
Vibrations (41:19min)

Michael Nyman
Man On Wire: Fish Beach (2:54min), History of The Insipid (3:57)
Coupling. Music from motion picture: The Cook, The Thief, His Wife And Her Lover.
Zinc Piano. Music From The Motion Picture: The Actors (1:28)

Regina Spektor
No Surprises: No Surprises (3:52)
Eet: The Sword & the Pen - Acoustic Version (3:37)
Begin to Hope: Field Below (5:18), Après Moi, (5:08), 20 Years Of Snow (3:30),
Far: Genius Next Door (5:05), Man Of A Thousand Faces (3:12)
Instant Karma: The Amnesty International Campaign To Save Darfur: Real Love (3:57)

Wolfang Amadeus Mozart
Requiem in D minor K626: I Requiem (4:17min)
Ave Verum Corpus K618 (3:21min)
Requiem in D minor K626: VIII Lacrimosa (2:55min)
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