Fanns det ingen trygghet? Ingen möjlighet att lära världens vägar utantill? Ingen ledstjärna, inget skydd, utan
var allting bara mirakel och ett hopp ut i fria luften från
tornets krön?
				
Virginia Woolf, Mot fyren
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Sammanfattning
På grund av mina tidigare intressen för såväl arkitektur som musik så har jag valt att arbeta med rumslig visualisering av musik.
Till ordet rumslig tillkommer i det här fallet även de rörelser som äger rum där. Arkitektur handlar framför allt om att skapa
förusättningar för rörelse. Därför har jag valt att likställa de två begreppen.
Formatet jag valt att arbeta i är film. Jag skapat en kortfilm med dans och musik genom ett nära samarbete med två dansare,
en fotograf, en klippare och en kostymmakare.
I dansen och scenografin har jag bearbetat kontrasterande begrepp såsom natt och dag, avskalad och dekorerad, kontrollerad
och okontrollerad samt introvert och extrovert. En stark drivkraft i mitt arbete har varit ett behov att få ifrågasätta de gällande regler och lagar som styr vår verklighet och vår tillvaro. Under projektet har jag insett att det är något som ligger djupt
rotat i min personlighet.
Jag har i denna rapport även redogjort för mitt researcharbete, de skisser samt ideer som lett fram till planering, uppbyggnad
av scenografi samt slutligen filmning, klippning och postproduktion av det råa filmmaterialet.

Abstract
In this project, I have chosen to work with visualisation of music in a spacial sence. Due to my genuine interessts in architecture as well
as music. I have also read the word movement into the term spatial. I feel, I can join those two conceptions, since the biggest challenge
in architecture is to create basic conditions for people to move and use the spaces created.
The format I have chosen to work with is film. I have created a shortfilm of dance and music in a
a close cooperation with two dancers, a film photografer, a film cutter as well as a costume maker.
I have worked with contrasts such as night and day, purified and decorated, controlled and out of controll aswell as introvert and extrovert in the coreografy and scenografy. A strong driving force in this project has been a need to question the current rules and laws that
control our reality and very existence.This lies deep within my personality, as I have come to understand during this process.
I have in this report also described my work with research, sketching and the ideas leading to the planning, building of set and finally the
filming, cutting and postproduction of the raw film material.
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Inledning
Min fysiklärare pratade en dag med klassen om geometriska former. Jag vet inte riktigt varför eftersom det egentligen tangerar
matematiklärarens område. Inte heller kommer jag ihåg sammanhanget men stående framme vid whiteboardtavlan, började vår
lärare i alla fall tala om parallella linjer. Det markanta med parallella linjer, poängterade vår lärare med en märklig dramatik i
rösten, är att dessa linjer aldrig kan mötas. Hur långt man än följer dem så kommer de aldrig att mötas... och det är just detta
som gör dem parallella.
Inga konstigheter där, vi kan förstås alla skriva under på att det är precis så det är med paralleller. De är helt enkelt - parallella.
Jag vet inte om det var hans märkliga, dramatiska ansiktsuttryck, eller sättet han sa det på, som om det var en tung sanning vi
alla var tvingade att underkasta oss, en uråldrig överenskommelse ingen någonsin fått ifrågasätta, men jag köpte inte detta. Jag
vägrade acceptera att det här var det slutgiltiga, något jag bara skulle svälja och gå vidare.
Jag har ingen aning om varför denna triviala naturlag upprörde min högstadie hjärna så, men jag funderade över detta länge.
Ända tills jag en dag nöjd kunde konstatera för mig själv att ”jo, parallella linjer kan visst mötas ... i horisonten. Först då kunde
jag släppa det olösliga problemet. Jag hade överlistat det!
Ända sedan jag var riktigt liten har jag märkligt nog, upprörts över naturlagar. Saker som bara är på vissa sätt. Saker som inte
går att ifrågasätta. Som att den kromatiska (västerländska) tonskalan har 12 toner, när ett glissando ju innehåller en miljon.Vem
har bestämt var i den glidande tonen som den fasta tonen kommer, det måste ju finnas en massa toner mellan pianots vita och
svarta? Eller att man aldrig kan vika ett papper mer än åtta gånger, att det man vinner i kraft förlorar man i väg.. etc,
Jag vill bryta mot naturlagar! Jag vill överlista Gud! Om än aldrig så lite. Kanske inte på ett praktiskt plan utan kanske bara genom att vrida lite på tanken, eller huvudet. Om jag utmanar vårt inrutade sätt att se på vår omvärld, vårt målinriktade seende,
kan jag då överlista en lag så djupgående och grundläggande som tyngdlagen?
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Bakgrund
Jag skulle bli musiker. Jag drillades i den klassiska skolan från en ålder av 6, piano, oboe och sång. Självvalt eller inte är svårt att
säga såhär i efterhand. Men när jag skulle till att göra mitt stora livsval så kändes det plötsligt inte rätt. För många regler och
konventioner att förhålla sig till, för konstig arbetsmarknad och för stor konkurrens. I stället hängav jag mig åt min rumsliga och
visuella passion och sökte till Konstfack.
Musiken har dock aldrig lämnat mig helt. Den har funnits med i många av mina projekt, bland annat mitt kandidatarbete som
handlade om musik i gaturummet. Att skapa små scener för musiker i den offentligamiljön var intressant på alla sätt och vis. Men
det som kommit att bli det bestående intrycket av projektet var det bildspel jag klippte ihop till presentationen, om estetiken
i musiken. Där ställde jag bilder av musicerande människor tillsammans med musiken de spelade, för att visa på den pinsamma
förutsägbarhet med vilken musik presenteras visuellt. Det var enormt roligt och jag upptäckte att jag hade känsla för hur dessa
två, ljud och visuella intryck, kombineras.
Därför har jag sen en lång tid tillbaka, närt en dröm om att få visualisera musik och se vad mina kunskaper i de båda ämnena,
musik och formgivning, sammanslagna kan generera för resultat.
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Syfte
Ett rum kan bestå av många olika saker. Ett rum är allt och ingenting.Tak, golv, väggar och lite möbler kanske, ljus, doft och temperatur, kanske en kaffekopp på ett bord eller en papperslapp på golvet. Kanske vilka ting eller ytor som helst, som råkar ha någon
typ av förhållande till varandra? Vi studenter på institutionen för inredningsarkitektur kämpar dagligen med denna existentiella
fråga - vad är ett rum, hur ser rummet ut och vad skall det användas till? Frågor som tillslut blir till ett tröttsamt surr man inte
längre kan avgöra varifrån det kommer.
Man kan ofta glömma bort det som rör sig inuti rummet. Det som gör att rummet får ett sammanhang och en historia. Människorna och flödet. Utan brukare dör rummet, som ljudet ingen hör i skogen när trädet faller. Arkitekten skapar förutsättningar
för rörelse och aktivitet i ett rum, men även begränsningar och regler. Hur rör sig människorna i de rum jag skapar och varför?
Hur kan jag påverka människor att röra sig på det sätt jag vill och hur kan jag på bästa sätt skapa miljöer utifrån hur människor
vill röra sig?
Efter att ha ältat dessa världsvida frågor i huvudet i snart fem år insåg jag att jag gärna ville börja om från början, från ett annat
håll, bildligt och bokstavligt talat. Jag ville utgå från mänskliga rörelser och skapa rumsligheter utifrån dem. Jag ville smälta ihop
kropp och rum till en formmässig helhet där de två skapar och definierar varandra. Ifrågasätta de outtalade regler som styr dessa
två om vem det är som formar vem, vem det är som verkligen bestämmer förutsättningarna, rummet eller brukaren? Vad händer
om man ändrar rummets spelregler och på så sätt även brukarens?
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Avgränsning/problemställning

6:1

Format
En musikvideo innehåller alla de tre ingredienser jag hittills talat om; rörelse, rum och musik och är därför ett lämpligt format
att arbeta utifrån. Jag bestämde mig initialt att verkligen genomföra projektet fullt ut och bygga upp en miljö/miljöer i full skala.
Detta trots kostnaden och det oerhörda arbetet. Det har dock visat sig mycket lärorikt, inte minst med tanke på mina ökade
kunskaper i filmproduktion och ljussättning

6:2

Bildligt tänkande
Under det scenografiska arbete jag utförde i våras med Teater i Hagas uppsättning av Mio min Mio, så kom jag att fascineras av
det faktum att scenbilden förändrades beroende på var bland åhörarplatserna man befann sig. Som scenograf var jag tvungen
att skapa ett rum som fungerade visuellt ur många vinklar.Varje synvinkel kunde dock betraktas som en komposition av en bild
vilket medförde ett fascinerande 2-dimensionellt tänkande. Genom en filmkamera skulle detta bli än mer påtagligt och jag skulle
tvingas tänka på rummet utifrån klipp och försöka skapa en miljö som ger en filmfotograf många bilduppslag.

6:3

Tidsavgränsning
De 3-5 minuter som musikvideor tar i anspråk kändes som en rimlig längd både för min egen arbetsbördas skull samt med tanke
på att publikens intresse ska bibehållas filmen igenom. Under många föreställningar och filmer jag sett har jag irriterat mig på att
man inte tagit större hänsyn till sin publiks förmåga att ta in intryck. Därför har jag varit oerhört noggrann med att hela tiden
ha betraktarens öga som utgångspunkt under detta projekt.

6:4

Sammanfattning
Jag vill alltså skapa en musik/dansfilm på ca 3-5 minuter. Fokus ska ligga på att arbeta utifrån att musik, rörelse och rumslighet ska
skapa och understryka varandra. Därtill vill jag arbeta utifrån att bibehålla tittarens intresse genom hela sekvensen dvs., med en
lagom stor och dynamisk ström av intryck. Vidare vill jag skapa en rumslighet som kan omformuleras till 2-dimensionella bilder.
Jag vill arbeta utifrån rummets outalade regler, ifrågasätta vem som bestämmer - arkitekten eller brukaren och undersöka vad
som händer om dessa spelregler ställs på ända.
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Metod/Process

7:1

Research
För att få en upplevelse av hur människor har arbetat med musik, rum och rörelse ihop tidigare, gick jag igenom ett stort antal
musikvideor. Framför allt av regissörer som arbetat mycket med rörelse och/eller genomarbetade scenografiska lösningar såsom; Mark Romanek, Stephane Sedonaui, Anton Corbein, Michel Gondry, Jonathan Glazer och Spike Jonze.
När man får en så koncentrerad upplevelse av filmer i det här formatet och med syftet att sälja en artist eller ett band, så slås
man av en mängd olika saker. Man tröttnar lätt på fixeringen av bandmedlemmar och framförallt av sångare/sångerskor. Jag antar
att det handlar mer om musikernas egon än om regissörernas och formgivarnas fascination för det visuella i musikutövandet.
En sångare som mimar till sången och gitarrister som låtsasspelar till gitarriffen tillför ingenting till berättandet av musiken, utan
blir tillslut mest ett tröttsamt surr. Musiker har ett förvånansvärt likartat rörelsemönster.
I ”Scartissue” av Redhotchilipeppers, spelar däremot gitarristen vid ett tillfälle på en kartonggitarr med bruten hals som han
mitt under solot slänger iväg. Det blir då oerhört tydligt hur lurade vi blir av ljud som förs samman med bilder och rörelser.
Det spelar ingen roll att gitarren inte har några strängar, vi accepterar att han spelar ändå, för att hans händer dansar så intimt
tillsammans med musiken. Den korta scenen lyckades berätta något för tittarna, den ville något annat än att framhålla gitarristens musikaliska färdigheter.
De videor som jag själv funnit mest intressanta, (och detta är får vi hoppas inte är en följd av min rumsliga profession) är de där
rummet har fått berätta historien om musiken. Exempel på videor där detta fungerat ovanligt bra är; Radiohead- Street Spirit
(Glazer), Massive Attack- Karma Coma (Glazer), Björk-Its oh so quiet (Jonze), Red hot chilipeppers- Cant stop (Romanek),
The white stripes- Dead leaves and the dirty ground (Gondry), Daft punk-Around the world (Gondry) och Massive attackprotection (Gondry). Rummet har spelat huvudrollen i nästan alla de videor Michel Gondry har varit involverad i. I The white
stripes- Dead leaves and the dirty ground, får vi följa en man som går runt i ett demolerat hus. Han varken säger eller gör något
särskilt, bara tittar stilla och sorgset på förödelsen, samtidigt som vi får se ett händelseförlopp subtilt projicerat på väggarna. En
historia målas långsamt upp om en fest som urartat och om en syskonrelation som knakar i fogarna. Allt detta berättas utifrån
husets egna perspektiv och blir därför obevekligt och starkt.
Ett exempel på hur arkitekturen kan förstärka rörelsen med hjälp av sin blotta existens får vi ta del av i Red hot chilipeppersCant stop, där vid ett tillfälle bandets sångare Anthony Kiedis, står blixtstilla och sjunger inmurad i en vägg av betongblock. Han
står likt Da Vincis människa och betongen rör honom sånär som på ett par centimeter. I samklang med den tunga arkitekturen
omkring honom, blir Anthonys frånvaro av rörelse oerhört kraftfull och stark, det vibrerar av rörelse trots att det enda som
faktiskt inte står stilla är hans läppar.
Jag har även sett föreställningar, både med cirkus och dans för att få den direkta upplevelsen av kroppen och rummet i nutid
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samt en hel del filmer som jag tyckt varit intressanta ur scenografiska perspektiv. Nedan har jag listat de som haft störst inverkan
på mitt examensarbete.
Föreställningar:
Havsfrun - Cirkus Cirkör
Ready to explode - Örjan Andersson dance company
Circus Alfon
Filmer:
Sånger från andra våningen - Roy Andersson
Science of sleep - Michel Gondry
The fountain - Darren Aronofsky
Eternal sunshine of the spotless mind - Charlie Kaufman och Michel Gondry
Elekroma - Daft Punk        
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7:2

Projektets början
Initialt i detta projekt hade jag planerat att skapa visuella upplevelser utifrån ett musikstycke. Det kändes avgränsat och enkelt att
ha en fast grund att ta avstamp ifrån. Bandet The Perishers från Umeå, skulle precis till att släppa sitt tredje album och vi tyckte
alla att det var intressant att jag gjorde en musikvideo till deras låt Carefree.
Efter att ha gjort olika text och musik analyser hittade jag en idé för rumslighet, rörelse och stämning som jag började att arbeta
utifrån. Det skulle handla om att förhålla sig till ting utan att behöva ta ansvar för sina handlingar. Ordet Carefree, betyder direkt
översatt; utan oro. Människorna i min berättelse skulle förhålla sig precis som barn eller berusade personer ibland kan göra till
sin omgivning. De skulle få kleta tuggummi i håret på en medpassagerare på tunnelbanan, klättra i gardiner eller hälla kaffe över
sin laptop. Regler som bryts, sociala, uttalade och outtalade, som skulle få det att suga till lite i magen på betraktaren...

7:3

Dansexperiment
Parallellt med mitt arbete med låtmaterialet började jag även att arbeta med dansaren Tuva Lundkvist. Jag hade vid ett tidigare
tillfälle sett henne dansa koreograferad i en byggnadsställning och mot en vägg och häpnade över hennes respektlösa förhållningssätt till sin omgivning, varpå jag bestämde mig för att arbeta med henne.
Vi lyssnade tillsammans igenom låten och jag förklarade mina idéer kring begreppet Carefree. Hon kom med synpunkter och
med alla dessa i bakhuvudet började vi placera in henne i olika miljöer i skolan. Jag var noga med att i initialskedet inte försöka
styra henne för mycket kring mina egna idéer, utan låta henne först och främst få utforska rummen med sin egen dans. Jag fokuserade dock framförallt på att låta henne bryta de outtalade reglerna om hur ett rum och möblemang skall användas.

Bilder Sid 24

Bilder sid 25

Tuva improviserade runt de möbler och rum jag valde, jag fotograferade och tillsammans tittade vi på de nära tusen bilderna
vi tog vid detta första tillfälle. Tilläggas skall att dansare sällan relaterar till rumsligheter när de improviserar och koreograferar
sig själva, de fokuserar oftare på att förmedla känslor och arbeta med det teatrala i kroppsligheten. Därför blev både jag och
Tuva positivt överraskade när vi såg hur väl hennes dans rent bildligt passade in i de horisontalvertikaler och diagonala linjer
som rummet och möblerna skapade. Allra bäst blev de bilder där hon nästintill avpersonifierades och mera likställdes med en
av möblerna i sin formmässighet.
Vi avslutade det inledande mötestillfället med att ute i Seminariegatan fotografera Tuva dansande längs en vägg. När bilderna
sedan dök upp på bildskärmen på min dator blev vi båda lite förvirrade över åt vilket håll bilderna skulle vändas. Vi vände och
vred på dem alla och förvånades över vilken spänning det blev i de bilder som var ”felvända”. Någonting hände med bådas vårt
sätt att läsa av rörelserna som var oerhört intressant.
Vid nästa mötestillfälle placerade vi därför ett bord längst en vägg, ”felvänt” så att bordets ben pekade mot väggen och bordsskivan utåt rummet.Tuva improviserade kring bordet och förhöll sig hela tiden till det faktum att väggen i bilden representerade
golvet. Bilderna blev även denna gång oerhört spännande och vi fortsatte i rask takt med att utforska huruvida denna spänning
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skulle bestå även om bilden var rörlig. Faran var ju förstås att illusionen skulle förtas om man plötsligt kunde läsa kroppens
faktiska rörelse och inte bara stillbildsfotografens tillfällesvisa beslut om vilka rörelser som fungerar. Tuva dansade således upp
mot väggen i Seminariegatan och kameran vreds så att väggen låg i underkant, där golvet borde legat.
Men även detta försök lyckades! Vi tittade båda fascinerat på hur gravitationen tydliggjordes bara genom att vi vred på huvudet.
Det var fantastiskt att se hur oerhört smärtsamt och vackert det blev på samma gång. Rörelserna upplevdes ur takt och tempo,
men ändå rätt på något märkligt vis.
Med denna upptäckt skulle det gå att göra mycket på tematiken Carefree. Inte bara hur dansarna skulle kunna röra sina egna
kroppar utan också hur föremålen i rummet skulle kunna slungas omkring och bryta mot alla tänkbara lagar och tysta överenskommelser om hur saker och ting fungerar i den här världen. Detta hade ju varit min avsikt redan när jag och Tuva började
utforska hennes bekymmersfria förhållningssätt till det möblerade rummet! Upptäckten överträffade alla mina tidigare planer
och ursprungliga avsikter.

7:4

Experiment med musik och dess omvälvande efterföljder.
Jag satte mig därefter ner för att klippa ihop denna videoinspelning till ett mer hanterbart format. Undertiden så lyssnade jag till
musik och slogs plötsligt av hur känslan i Tuvas rörelser förändrades beroende på den aktuella låtens tempo och ljudbild. Upphetsad av dessa plötsliga förändringar började jag att i turordning beta av hela min skivsamling och jämföra de olika låtarna till
filmen.Vissa låtar arbetade oerhört starkt samman med rörelsen, medan andra föll fullkomligt platt. Jag började ana ett mönster.
Bäst fungerade låtar med en något flytande rytm, gitarrer och spröda, känslosamma sångröster. Av en händelse, nästan alla av
gruppen Radioheads låtar. Musik som visade sig både understryka och definiera detta nya rörelsemönster som Tuva illustrerade
på min datorskärm.
Jag provade nu även att lägga Carefree till denna film och märkte till min bestörtning att det överhuvudtaget inte fungerade.. Det
fanns ingenting i vare sig takten eller ljudbilden som korresponderade med Tuvas rörelsemönster!
Efter några smärre kriser och ett samtal med externa handledare Peter Andersson och Thomas Bernstrand så beslutade jag på
deras inrådan att helt enkelt slopa den låt jag från allra första början hade tänkt basera hela mitt examensarbete på.
Det kändes svårt att tappa kontrollen över vad som skulle styra arbetet från den punkten och framåt, men samtidigt befriande,
då dansmaterialet vi arbetat fram var såpass starkt i sig självt. Musiken kunde på intet sätt få vara det överordnade när det övriga
arbetet hade kommit så långt. Helt konsekvent tog jag därför fram den stora yxan och högg bort den första älsklingen. Det skulle
komma att bli fler, men det var jag ännu lyckligt ovetande om.
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Bilder sid 26

7:5

3 dansare - 3 rum
Vi fortsatte att spela in fler filmer, men nu plockade jag in två ytterligare dansare, Malin Stattin och Mira Björkman. Jag ville använda mig av tre dansare för att undvika den polaritet som lätt kan uppstå när man ställer två ting mot varandra. Dessa två andra
dansare hade jag valt på grund av deras karaktäristiska rörelsemönster och kroppsbyggnad. De skilde sig faktiskt så markant till
Tuva att jag var tvungen att vid båda dessa möten börja på precis samma sätt som jag tidigare gjort med henne.Vi gick runt och
fotograferade i de olika miljöer denna skola har att erbjuda, för att kunna känna in varandra lite och för att jag skulle få en större
förståelse för deras olika karaktärer som dansare.
Malin som i sin intensitet är väldigt explosiv och kraftfull, förtjänade bättre än skolans sterila, vita väggar.Vi hittade en plats bakom
Panncentralen bakom Konstfack, full av rå betong och tillknycklade rör, på vilka Malin improviserade. Bilderna fylldes av fart och
energi, men gjorde henne dock inte helt rättvisa. Varför det var på det här sättet förstod vi först när vi började filma henne.
Hennes intensitet och kroppsliga styrka fastnar helt enkelt inte på stillbilder, utan får först den rätta energin när man kan följa
hela rörelsen fullt ut.
Mira är en dansare som utstrålar lätthet. Hon är betydligt mycket mindre till växten än de andra två och tangerar ibland viktlöshet i sitt rörelsemönster. Hon är dock väldigt stark och klättrade runt bland bokhyllorna på ritsalen med en förvånansvärd
självklarhet. Hennes kropp formade tydliga riktningar som motrörelser till bokhyllornas rutmönster.

Bilder sid 27

Tuva har en annan sorts tyngd i sin kropp. Hon är kraftfull men ändå oerhört graciös. Hennes dans suddar ibland ut kroppsligheten och hon förvandlas till kärnan av själva rörelsen. Hon rinner, flyter och stelnar snarare än går, står och sitter.
Inspirerad av dessa tre dansares och personers karaktärer började jag skissa på tre rumsligheter. Jag ville separera dem ifrån
varandra och verkligen understryka dessa spännande olikheter och således skapa ett rum för varje dansare. Carefree hade
fortfarande inte lämnat mig helt och under mitt arbete med att analysera texten till låten hade jag skapat idéer kring ett sovrum. I detta rum skulle det rinna vatten på golvet, i vilket många små ljuskällor skulle reflekteras. Refrängen talar nämligen, kort
beskrivet, om vattnets renande och tryggheten i nattens mörker. Bilden av detta sovrum klängde sig kvar i mitt medvetande och
började nu skifta form i takt med att jag vred på rummets perspektiv.Vattnet på golvet förvandlades således till en vägg av vatten
och ljuspunkterna till nedpendlade armaturer vars sladdar löper horisontellt genom rummet. Redan tidigt började jag tänka in
Malin i det här rummet. Med hennes direkta och energifyllda rörelser, intensiva blick och fysiska styrka skulle rummet få en rått
och instinktivt uttryck, som en okontrollerbar dröm.

Bilder sid 28

Bilder sid 29

Som motvikt mot det den okontrollerade introverta natten ville jag ha ett kontrollerat dagsljus. Därför skapade jag två rumsligheter som berättar något om vilka vi som människor är när vi medvetet styr våra handlingar på olika sätt. Det blev ett vardagsrum och ett arbetsrum. Ett rum som beskriver vårt sociala beteendemönster och ett som berättar om vår prestationsförmåga
ambition och kreativitet.
Tuva med sin graciösa mjukhet fick bli det utåtriktade, sällskapliga vardagsrummets huvudperson och Mira med sin känsla för
mål och riktning fick bli arbetsrummets.
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Ett rum skulle byggas upp för att husera alla dessa tre rumsligheter. Sedan skulle det kunna altereras med tapet, väggfärg och viss
möblering. Jag tänkte vid detta skede att rummet skulle gå att rotera (inte under filmning dock) så att man både skulle kunna
filma år ”fel” och ”rätt” perspektiv. Senare fick jag modifiera denna idé pga tekniska svårigheter med bland annat ljussättning,
konstruktion och utrymme.

7:6

2 -dansare 2- rumsligheter
När filmningen närmade sig och saker började falla på plats insåg jag ganska snabbt att tre rum var alldeles för mycket. Jag skulle
aldrig hinna, vare sig bygga upp eller filma vid tre olika tillfällen. Det skulle bli dyrt och tidskrävande. Förmodligen skulle även
resultatet bli sämre, eftersom jag inte skulle få tid att arbeta igenom rummen ordentligt. Jag skulle behöva offra ett av rummen.
Vilken rumslighet skulle då få styrka på foten? När jag ställe de alla bredvid varandra så upplevde jag att sovrummet måste få vara
kvar. Den var motpolen till de andra två och det introverta i dess innebörd var något som fortfarande tilltalade mig oerhört. De
två extroverta rummens innebörder skulle, ställda mot sovrummet få följande motsättningar: arbete kontra vila, eller socialt
spel kontra mental rekreation. Jag insåg ganska snabbt att den senare av de två hade betydligt fler skikt att ta fasta på, och därför
valde jag bort arbetsrummet.
Detta visade sig ganska snabbt vara ett klokt beslut. Det fortsatta arbetet med att utforma sovrummet och vardagsrummet i
kontrast till varandra medförde en hel del upptäckter. Skillnaderna utkristalliserade sig tydligare sen den tredje parten försvunnit
och jag började undra om förlusten som inneburit polaritet verkligen varit en förlust.Var det kanske i den direkta motsättningen
rumsligheterna emellan som det verkligen kunde börja hända spännande saker? Om inte annat så upplevde jag hur mycket lät�tare det gick att få grepp om helheten. Jag fick också en mängd motsättningar på köpet. Dag - natt, uppklädd - avklädd, display
- hemlighet, logiskt - intuitivt och medvetet - omedvetet.
Den stora yxan kom fram och jag fick alltså för andra gången detta projekt offra en stor del av arbetet, arbetsrummet liksom
dess dansare fick falla ifrån. Det kändes oerhört tråkigt.
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8

8:1

Resultat

Rummens utförande
Jag hade inte längre vare sig musik eller text att utgå ifrån, ingen som skrivit ett musikstycke utifrån sitt liv och sina erfarenheter,
ingen händelse eller personlighet att berätta någonting om. Det jag hade kvar var en generell uppfattning om hur människan kan
vara både utåtriktad och introvert, kontrollerad och okontrollerad på samma gång och att detta tar sig uttryck i hennes olika
omgivningar samt hennes eget rörelsemönster. Därför upptäckte jag snart att allt jag placerade i miljöerna fick enorma följder.
Jag var tvingad att hålla möblering och färgsättning oerhört renodlad, symbolisk och snudd på ikonografisk. Så fort en association
kunde kopplas till ett föremål började en historia om en person att målas upp och det ville jag inte. Jag ville bara berätta om
rummet i sig självt.
Vardagsrummet fick därför endast innehålla en bokhylla fylld med färglösa böcker, en byrå, ljusstakar, två tomma tavlor, en takkrona och en pall. Färgskalan i detta rum är sober och avhållsam. Olika gråskalor tonar in i varandra och kulminerar i den tapet
som valts att sitta på den vänstra väggen. Tapeten har ett förhållandevis ganska kraftfullt silverskimrande mönster på gråbrun
bakgrund med en svag lilaton i. Golvet är ett rödbrunt trägolv.

Bilder sidan 30

Sovrummet innehåller en säng, en stol och en lampa. Möbler och väggar går från svart till mellangrå sånär som på den mängd
av nakna glödlampor vilka pendlas in från fönstret och skimrar i orange. Jag ville hålla detta rum riktigt avskalat och låta Malin,
vattnet och ljuskällorna verkligen spela ut.
Lokal
8:2

Mycket tid av projektet gick åt till att försöka hitta en lämplig lokal att filma i. Jag ställde nämligen mycket höga krav. Väggarna
i lokalen skulle vara stabila men samtidigt såpass porösa (och oömma) att väggpartier skulle kunna skruvas fast i dem. Takhöjden behövde vara generös eftersom rummet skulle byggas på ”högkant”. Lokalen behövde vara stor i allmänhet, billig att hyra,
belägen nära skolan och jag skulle behöva ha den i minst två veckor. Enligt min första tidplan skulle filmningen ske någon gång i
november för att jag skulle hinna med klippning och postproduktion, men allteftersom tiden gick och ingen lokal dykt upp som
levde upp till alla mina krav fick jag skjuta på detta. I slutet av december lyckades jag emellertid få låna en IS-ateljé i två veckor
och det löste alla mina problem. Men det var bara det att jag var tvungen att i sista sekund spegelvända hela scenografin pga
hur ateljén låg i förhållande till takhöjden och fönstren samt vilken vägg jag skulle kunna stabilisera tillräckligt för att den skulle
kunna utgöra ”golvet” i scenbilden. Detta medförde inga större problem förutom det faktum att det tog dubbelt så långt tid förr
mig att slutföra ritningarna, då rummet både var vridet och spegelvänt.
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8:3

Konstruktion/Uppbyggnad
Av SVT fick jag 6 st uttjänta så kallade ”deckisar”. Dessa är färdigreglade väggelement i plywood som används vid uppbyggnad av
scenografier. Av dessa kunde jag snabbt bygga upp mitt rum i de dimensioner jag ville ha. De är 3 m höga och 1-1,5 m breda. För
att skapa ett rum propotionerligt till kameran skulle jag behövt bygga upp dem 40 cm ytterligare, detta visade sig senare vara
något av en omöjlighet pga, takets höjd i det befintliga rummet. Därför fick jag nöja mig med en någorlunda korrekt kamerabild.
”Takhöjden” fick sänkas något, till 2,40 och golvhöjden fick förbli höjden på deckisarna dvs. tre meter och de inbördes förhållandena blev alltså inte 1:1,33 som jag och fotografen kommit överens om tidigare. Boxen som jag kom att bygga upp fick alltså i
slutändan dimensionerna 3 x 2,40 x 2,50 m.Taket, eller snarare väggen med fönsteröppning, reglades upp som en vanlig vägg och
täcktes med spånskivor. Denna konstruktion blev tung och det krävdes tio personer och en saxlift för att lyfta den på plats. Det
var dock nödvändigt att göra taket såpass stabilt för att kunna hålla för en människa samt eventuellt en ljusrigg.
Den ena av dessa tre väggar skulle utgöra golvet i bilden och skulle därav behöva utstå ganska hög påfrestning då dansarna framför allt skulle slänga sig mot den väggen. Därför tvärreglades den fast på nio punkter mot den befintliga väggen medan övriga
två väggar fick diagonala stag fästade mot golvet. Samtliga väggar fästes mot varandra och mot det dubbla lager spånskivor som
utgjorde golvet (”väggen”) och taket ( ”väggen” med fönster) med skruv. Det hela blev fullt tillräckligt stabilt.
Av Göran Roos på SVTs rekvisitasnickeri fick jag veta att deckisar, för att hålla länge, tapetseras med vanlig golvpapp som sedan
målas.Ytorna på dessa väggar är en vaxad plywood som förenklar när dessa tapeter senare ska ryckas bort. Jag gjorde just detta,
vilket sparade mig mycket tid och arbete. Då kameran är ovanligt förlåtande kunde jag även tejpa över fogar med vanlig maskeringstejp som jag senare bara målade över.
För att möblerna som skulle skruvas fast på väggen ”golvet” skulle kunna hålla för en människa att klättra på, fick jag köpa lång
ändträskruv som fästes från baksidan och stadgades upp med rejäla järnplåtar som fick agera brickor när brickorna inte längre
dög. Detta fungerade förvånansvärt bra.
Hur vattnet skulle kunna täcka golvet utan att läcka blev ett annat problem. Jag löste det genom att först lägga ett lager tätskikt
på den råa spånskivan och sedan måla över detta med ett par generösa lager svart våtrumsfärg. Denna lät jag även vid första
strykningen gå upp en bit över angränsande ytor och målade sedan över med dessa ytors egen färg, ända ner mot golv. Fogar
och skruvhål täckte jag med svart siliconfog. Denna plan fungerade perfekt och inget vatten läckte ut under de ca 6 timmar som
inspelningen tog i anspråk.
Det har tagit mycket tid av planering för att få uppbyggnaden av rummet att gå såpass smidigt att det gick att färdigställa på de
få dagar jag hade salen till mitt förfogande. Därtill har jag fått ovärderlig hjälp av vänner och bekanta, med att bygga, tapetsera,
koppla kontakter och måla. Utan dem hade jag aldrig kunnat bli färdig med konstruktionen i tid för inspelningen eller med att
hinna bygga om rummen dagen mellan inspelningarna. Jag känner mig rörd och stolt över min egen familj och bekantskapskrets
som ställde upp så när jag verkligen behövde dem.
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Bilder sid 31

8:4

Ljussättning
Då jag insåg hur förhållandevis lite jag kunde om ljussättning i filmsammanhang fick jag förlita mig på fotografen David Grehns
ljusättningskunskaper. För att kunna skapa ett trovärdigt dags och kvällsljus var vi tvingade att få upp en kraftfull spotlight allra
längst upp i salens tak och rikta in den i lämplig vinkel genom fönstret. För att slippa bygga upp något på taket, valde vi att tillsammans med övrig film och ljusutrustning även hyra ett 5 meter högt stativ att fästa den armaturen på. För att fönstret i sin
tur skulle bli trovärdigt var vi tvingade att diffusera in ljuset via en reflektor i dagsljusläge och dämpa ner det med svart tyg i
kvällsljusläge. För att slippa bry oss mer om utsikten skymde vi den med en träpersienn på utsidan av fönsteröppningen. Den
tejpade vi fast så att den statiskt skulle kunna hålla samma vinkel i båda rummen. Fönsteröppningens nederkant valde vi att måla
i en vit nyans och övriga kanter med en mellangrå, för att förstärka illusionen av ljusets infallsvinkel.
För att väga upp det starkt riktade ljuset från fönstret riktade vi även in andra ljuskällor framifrån, diffuserade lysrör samt en varmare spotlight via reflektor. För att skapa djup och dynamik i rummet var jag även tvungen att placera in ljuskällor i scenografin.
Till sovrummet hade jag därför köpt en sänglampa som jag lät reflektera i vattenspegeln, lite som en måne som speglar sig i en
sjö. I formen var den lampan så nära symbolen för sänglampa jag kunde komma. Därtill kom förstås de inpendlade glödljusen.Till
vardagsrummet hade jag ritat en takkrona och en golvlampa, även dessa så nära symbolerna för sig själva lamporna kunde vara.
Golvlampan var tänkt att stå i förgrunden för att ge rummet ännu mera djup, men då bilden av rummet kom upp på monitorskärmen såg vi alla direkt att den snarare bara var ett störande moment framför fönstret. Den fick därför plockas bort.

Bilder sid 32

Färgsättningen påverkades också av ljussättningen, men detta var jag lyckligtvis medveten om vid ett tidigt skede. Enligt David
fick jag helst inte använda mig av vare sig svart eller vitt.Vitt gick att uppnå genom att låta de vita färgerna blandas upp med 10 %
svart och därför lät jag taket och andra vita detaljer få denna nyans. Resterande väggar och golv höll jag i en distinkt gråskala förutom väggen av vatten som fick bli svart för reflektionernas skull. Jag försökte hålla dessa gråskalor i nyanser som jag upplevde
passade för respektive dansare. Tuva påpekade vid ett tillfälle att vardagsrummet hade samma färger som hennes garderob.

8:5

Kläder, smink och hår.
Formgivningen av allt som hade med dansarnas utseende att göra, kom framförallt att handla om konflikten mellan att de skulle
kunna röra sig fritt och samtidigt ha tillräckligt åtsittande och styva kläder, så att de inte gav efter för gravitationen. Detta gällde
förstås även håret.
Vardagsrummet:
Här var kodorden välklätt, uppklätt och dekorerat. Jag hade initialt en idé om 30-talet som den perfekta kombinationen av ljuvhet, elegans och stram kontroll, med blus, rosett i halsen och håret i vackert lagda platta vågor, helt, rent och stärkt i kanterna.
Jag ville att Tuva skulle utstråla en sorts dockaktig kvinnlighet utan att bli för flickig. Hon skulle inte upplevas godmodig och glad
som ett barn utan behålla den ljuva kontrollen och medgörligheten. Johanna Adebäck sydde upp kläder efter dessa mina önskemål och funderade ut en smart lösning på hur man med inprovningar på olika ställen skulle kunna behålla tyget kroppsnära,

17

men ändå flexibelt nog för Tuva att röra sig i. Hon skapade en ärmlös heldräkt med korta ben, ihoptagna med resår en bit upp
på låret, då kjol tyvärr var uteslutet pga problematiken jag beskrivit ovan. Tyget vi tillsammans valde var ett senapsgrönt ylletyg
vävt i kypert för att uppnå en viss elasticitet.Yllet fick även dräkten att upplevas mer uppklädd. Kläderna toppades av spets kring
livet och halsen samt påsydda blommor i samma mönster som tapeten. Hjälp med idéer och utförande kring hår och smink fick
jag av Helena Andersson och Klara Janunger.
Sovrummet
Detta rum ville jag hålla som en motsats till det andra. Enkelt, avskalat och avklätt skulle vara parollen. Malin skulle få ha på sig
något som förde tankarna till underkläder, eller annat man har på sig när ingen ser och man inte har någon att bevisa sig inför.
Kanske favorittröjan man haft sedan mellanstadiet som är trasig och uttänjd, eller bara något enkelt linne och boxershorts. Jag
hade som önskan att Malin skulle vara så ljus som möjligt för att verkligen upplevas ren och skir men även och kanske framförallt
för att hon skulle utmärka sig i den dova miljön. Emellertid upplevde inte Malin att hon skulle kunna vara bekväm i en ljus färg.Att
ha någon typ av linne och boxershorts tyckte hon däremot kändes bra, trots att det skulle upplevas avklätt. Efter lite dividerande
fram och tillbaka gällande färgskalan på kläderna så gav jag tillslut med mig. Det viktigaste av allt var ändå att dansaren som skulle
agera kände sig helt trygg med hur hon såg ut. Det hade också blivit svårt att hitta något ljust som inte blivit genomskinligt när
det kommit i kontakt med vattenspegeln på golvet. Således fick Malin svarta underkläder och det fungerade mycket bättre än vad
jag hade trott. Hon fick en ganska hård framtoning, med svart halterneck linne som lyfte fram hennes muskulösa rygg samt svarta
hår, uppsatt i en ganska spretig och tät uppsättning.Vad gällde håret ville jag att det skulle upplevas som en ostyrig variant av Tuvas
perfekta släta lockar. Sminkningen hölls väldigt ren och syftade endast till att plocka fram hennes intensiva ögon ordentligt.

8:6

Filmningen
Allt foto sköttes av David Grehn. Vi har haft kontakt sen ett tidigt skede i mitt arbete och han har varit en ovärderlig samtalspartner och support. Tidigt hade vi beslutat att hålla filmningen så stillsam som möjligt för att inte kamerarörelserna skulle
bli motrörelser till dansen. Vi skulle fokusera på att fånga hela rummet i stilla bilder och för att sedan underlätta i klippningen,
blanda upp med närbilder och ett fåtal enkla åkningar. Från början hade David föreslagit att vi skulle använda en sk folkvagn, den
enklaste typen av vagn på räls för att göra åkningar i sidled. Vi kom dock först efter några veckor på att detta inte var möjligt
pga att rummet ju var byggt som det var och det enda en sådan vagn skulle kunna göra var åkningar från tak till golv i bilden.Vi
pratade senare om att använda en sk jibb. Ett stativ som likt en våg med långa armar har kameran fästad i ena ändan och vikter i
den andra. Med denna skulle vi kunna låta kameran glida uppifrån och ner, dvs. längs golvet i bilden, men som David poängterade
så är jibben ganska svårmanövrerad och ibland värd det extra besväret och ibland inte. Jag valde i sista stund att ta bort den från
utrustningslistan då den var dyrare än övrig utrustning och dessutom skulle vara påfrestande på vårt redan tajta tidsschema. Vi
hade tillräckligt många klipp vi skulle hinna med att filma.
När filmningen väl kom igång så satt jag och Josefin Truedsson som skulle klippa filmen vid ett senare tillfälle, framför den monitor vi riggat upp på ett bord bredvid kameran. Där kunde vi direkt se hur filmen skulle komma att se ut sen den vridits. Dansarna
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Bilder sidan 33

improviserade till den musik jag valt ut efter att ha studerat deras provfilmer noga, för att utröna vilken musik den här typen
av bilder verkligen passade till. Det var alltifrån psykedelisk Radiohead till sensibel stillsam Jose Gonzales och temperamentsfull
tango à Gotan Projekt. Jag regisserade med hjälp av denna musik och om jag tyckte att vi behövde komplettera bilderna med ett
annat tempo i rörelser, så bytte jag helt enkelt musik. I övrigt så hjälptes vi alla åt med att berätta för dansaren vilka rörelser som
fungerade extra bra. Framförallt David var aktiv i det här skedet och speciellt när det kom till att filma närbilder.
Vi hade på Davids inrådan valt att filma i ett nytt format som kallas HDV. Det är ett vanligt digitalt format ungefär som DV, men
mycket mer högupplöst, HD (high definition). Man skulle kunna kalla det för ett sorts mellanting mellan dessa två och fördelen
med det är att man har större valmöjligheter gällande vilken upplösning man vill exportera filerna i när det är färdigklippt.

8:7

Musik
Dock återstod problemet med att vi nu hade 180 minuter rå film och ingen musik att klippa den till.
Jag vände mig till Magnus Larsson, basist och kompositör, för att få hjälp med att försöka lista ut vad det musikaliskt var som
fungerade till de till synes viktlösa rörelserna. Själv hade jag sen tidigare plockat ut en mängd musikstycken som inte hade någonting gemensamt så när som på att de alla passade till filmmaterialet. Vi lyssnade tillsammans igenom de musikstycken jag valt
samtidigt som vi studerade filmerna på Malin, Mira och Tuva. Magnus trodde att musiken för att fungera först och främst behövde
vara utåtriktad och publikvänlig. Introverta tongångar och text skulle göra filmen för svår och surrealistisk. Rytmen och pulsen i
låten var också viktig, om inte kanske det viktigaste. Den skulle behöva vara flytande men samtidigt drivande, inte för ”gungande”
eller svängig. Ovanpå detta driv skulle en enkel och smetig ljudmatta behöva ligga för att korrespondera med det långsamma i
rörelsernas viktlöshet och över detta skulle kortare ljud placeras. Dessa skulle behöva vara ganska högfrekventa och spröda,
klockspel skulle fungera bra och alla typer av gitarrer, akustiska såväl som elektriska.

Bilder sidan 34

Tillsammans med Saxofonisten Nis Bäckvall satte jag ihop en grupp musiker bestående av Nis själv på Barryton och sopransaxofon, mig själv på sång, Erik Rydvall på nyckelharpa och Pontus Langendorf på marimba, xylofon och klockspel. Jag skrev en text,
en melodi och akordanalys med alla ovanstående ingredienser i tanken som vi musiker tillsammans arrangerade utifrån våra
respektive instrument.
Titeln på sången, Weightless, kom sedemera att bli titeln på hela projektet. Sångens text är inspirerad av filmens dramaturgi och
scenografi och den blev precis som filmmaterialet impressionistisk då den inte följer någon tydlig tidslinje
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Weightless
I get no sleep when you’re around
Can’t put my thoughts back on the ground
And I panic when night dies by daybreak
Wondering was this just a big mistake
We got no wisdom in return
We could grow up but never learn
And the bedtimestories Ive been told
Make me tired, they’re getting old
So hold on tight ’cause this might hurt
We lost ground and that could break your heart
Everytime you look my way I fall
Into the glue that pins me to the wall
You know me by my daylight face,
A sweet perfume, a warm embrace
What if you could see the other person
The uncontrolled and scarier version?
I try so hard to keep the grip
I hold my tounge I bite my lip
Because it means so much to me
And you are still too scared to see
So hold on tight I know it hurts
We lost ground and that broke both our hearts
Everytime you look my way I fall
Into the glue that pins me to the wall
Words they seem to be weightless
Everytime we speak - weightless
The world it seems to me weightless
Everytime we speak - weightless
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Musiken spelades in i Musikhögskolans studio och mixades senare av Henrik Svensson.

8:8

Klippningen
Josefin Truedsson har precis som fotografen David, varit en ovärderlig hjälp under nästan hela projektet. Hon har bland annat
kommenterat mina dramaturgiska idéer, hur vi skulle lägga upp filmningen, idéer med klipp osv.
När musiken nu var färdiginspelad kunde vi börja klippa filmen på riktigt. Till att börja med behövde vi veta precis vilka klipp vi
hade att arbeta med och vilka av dessa som var särskilt bra. Det krävdes många timmar av inventering.
Eftersom första versen i texten handlar om en natt och den andra en dagssituation, så valde jag att lägga klipp på Malin igenom
hela första versen samt första refrängen och klipp på Tuva hela den andra versen och refrängen. När musiken sedan övergår i
en högintensiv slutdel så korsklippte vi mellan de två rummen.

8:9

Postproduktionen
När filmen var färdigklippt var det bara en anhalt kvar; postproduktion. Denna sköttes av Gustaf Holmsten. För att kunna skapa
rätt atmosfär i filmen var det viktigt att färger och ljus överenstämde. I sovrummet ville vi förstärka den kalla färgskala som
kommit av ljussättningen under inspelningen. Dock ville vi att malins hud skulle hålla en så varm ton som möjligt för att utmärka
henne ordentligt i förhållande till omgivningen. Vardagsrummet hade i det råa filmmaterialet blivit något gulaktig och detta var
viktigt att tona bort, men att ändå försöka behålla rummet varmt i förhållande till sovrummet. I båda rummen valde vi att dra
ner färgintensiteten ganska mycket för att skapa en atmosfär vilken passade bättre till den lugna musiken.
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Diskussion
Jag trodde att projektet skulle handla om scenografi. Jag trodde att det på sin höjd skulle sträcka sig till att jag fick ljussätta och kanske till och med ha idéer om kameravinklar. Vad jag inte förstod var att jag skulle behöva vara allt. Regissör, finansiär, projektledare,
scenograf, producent och sedemera även kompositör och textförfattare. En av de allra viktigaste lärdomarna i detta arbete har varit
att hålla i många trådar samtidigt, engagera många människor och sedan hålla deras motivation och entusiasm uppe. Vidare var jag
tvungen att planera för att allt arbete skulle flyta smidigt, ordna med inköp av varor, söka sponsring och ordna med leveranser. Allt
detta vid sidan av det smått smärtsamma arbetet att ta alla konstnärliga beslut.
Det var oerhört svårt och stundtals ganska tärande på ett sinne stressat av examensångest att tvingas hantera så många komponenter.
Man blir dock förvånad över sin egen förmåga att utveckla tunnelseende och utan att ifrågasätta, bara fortsätta och slutligen genomföra ett projekt, hur komplicerat det än må vara. De frågor som jag kommit att bearbeta, med mig själv och min skapandeprocess,
har kommit att bli synliga först en bra bit in i projektet. Jag trodde i min enfald, att det från första början skulle handla om de känslor
jag får när jag slår mig ner vid pianot då omvärlden blir för påfrestande, de visuella bilder som dyker upp i mitt huvud pådrivna av
ackordens färgningar och melodiernas krumsprång. Det har dock visat sig att det snarare kom att handla om mitt behov av kontroll
och skepsis inför sanningar. De gånger jag vid pianot vägrat acceptera kompositörens noter och bara spelat det som jag själv tyc kte
lät bäst. Bara för att Mäster Chopin hade för avsikt att valsen skulle spelas på ett visst sätt betyder ju inte att jag måste foga mig efter
det eller hur? Otaliga de gånger när min kantor till mor kommit inrusande i vardagsrummet och utbrustit ”-Så där kan du ju inte
spela! Läs noterna!”
Ju mer jag har arbetat och tänkt, desto fler bitar har fallit på plats. Alla dessa tankar kring den kontroll och de regler som begränsar
oss och insikten om mitt eget enorma behov av att få bryta dem, att få ifrågasätta auktoriteten. Att få leka Gud. Trots att jag tillslut
valde att inte arbeta med låten ”Carefree”, kom den att leda in mig i tankebanor jag inte visste att jag kände så starkt inför. Saker som
genomsyrat många av mina tidigare projekt, föremål och rum jag formgivit samt musik jag skrivit.
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Slutord
Jag har i detta projekt ämnat visa på vad som händer om vi för ett ögonblick låter vår blick glida iväg och se världen ur ett annat
perspektiv. Om vi vågar sätta oss upp mot oskrivna regler om hur tillvaron är uppbyggd.Till min hjälp har jag haft en samling fantastiska människor vilka alla bidragit med sin kunskap, sina tankar och sin entusiasm. Det har varit oerhört lärorikt och utmanande och
i somras innan allt drog igång hade jag aldrig anat att jag skulle kunna ro iland ett så omfattande projekt. Det har inkluderat alltifrån
regi, scenografi, kläder, koreografi, ljussättning, byggledning och efterbearbetning.
Jag stämde träff med Ola Klüft, sångaren och låtskrivaren till ”Carefree” Då, när jag precis var färdig med filmningen och satt med
allt det råa materialet i min dator. Jag ville visa honom den process han varit delaktig i att påbörja och trots att han hade vissa
svårigheter att se alla kopplingar mellan låt och slutresultat så var det väldigt skönt för mig att få avsluta resan med att befinna mig
på den plats jag började. Vi diskuterade låtuppbyggnader, texttolkningar, hur band varumärkesprofilerar sig själva med sin visuella
framtoning och sina musikvideos.Vi avslutade samtalet med planer king eventuellt fortsatt samarbete.
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