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INLEDNING

Tyngdpunkten i mitt pågående arbete ligger i det vi kallar 
”nutid”. 
Det är inte nutid som samtid, utan det är nuet som fenomen 
jag intresserar mig för, gestaltar och undersöker.

Jag är nyfiken på om det ens är möjligt att fysiskt eller 
materiellt synligöra ett pågående nu. Hur kan förflyttnin-
gar, förändringar och rörelser i ett ”nu” gestaltas? Är det 
möjligt att fånga, greppa och begripa nuet? Dessa frågor 
har blivit mer och mer betydelsefulla och centrala under 
det pågående arbetet.

Ett flertal olika spår och ingångar till ämnet har fallit 
undan och sållats bort under arbetsprocessen. Det åter-
stående, aktuella arbetet har vuxit och breddats och hittat 
nya riktningar. 

Mitt tillvägagångssätt i det praktiska har främst varit 
att teckna och filma i stop-motion-teknik. Jag har sökt 
efter motiv och företeelser där nuet blir så påtagligt som 
möjligt. 
Förutom olika filmexperiment har jag skriftligt formulerat 
tankar och reflektioner under det att  arbetet pågått. Jag 
har också samlat på mig texter som inspirerat och breddat 
mitt arbete. Några utsnitt av dem finns med i denna skrift-
liga redovisning.

Det blev min metod att använda mig av så olika arbetssätt 
och hitta så olikartade infallsvinklar på temat som 
möjligt.
Jag började ringa in och från olika håll beskriva det svår-
fångade fenomenet NUET.

Genom mitt konstnärliga undersökande har jag inom andra 
områden hittat paralleller till det jag utforskat. Jag såg 
släktskap och likheter både i innehåll och i tekniskt ut-
förande. 
Det är min ambition att lyfta upp och visa några av dessa 
sammanhang i denna rapport, men framför allt kommer jag att 
beskriva och berätta om det filmprojekt som kom att stå i 
fokus. 
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VÄGEN IN I ARBETET

I början av kandidatarbetet intresserade jag mig för trans-
formationer och förändringar. Jag experimenterade med ka-
leidoskopliknande mönster. Med hjälp av stop-motionteknik 
satte jag vardagliga objekt såsom glas, skålar och koppar i 
rörelse. Objekten blev subjekt, aktörer i en föreställning.

Det var en rolig lek, men förde mig inte vidare i mitt ar-
bete. Jag fångade istället upp ett tidigare projekt som 
jag initierade i våras. I korta drag vill jag beskriva hur 
det projektet såg ut, för det förde mig nämligen vidare 
till nya undersökningar och till det arbete som kom att bli 
fokus i mitt kandidatarbete.

Ingången jag då hade var att jag ville göra ”något”, som 
inte bestod och varade särskilt länge. Det var en upplev-
else och en händelse jag var ute efter att skapa, snarare 
än fysiska objekt. Jag ville att detta ”något” skulle vara 
långt ifrån förvaringsbart, hållbart i praktisk mening, 
något som överhuvudtaget inte materiellt gick att bevara. 
Jag sökte efter det som utspelar sig endast i stunden och 
som inte lämnar materiella/fysiska spår.

Att använda mig av material som har lätt att uppgå, dunsta 
och försvinna blev naturligt. Jag tog form på en glasvas 
och gjöt den i is. Det var en visuell lek med isens likhet 
till glaset. Den påtagliga likheten materialen emellan 
möjliggjorde en iscensättning av förgänglighet och obestän-
dighet. I det pågående smältandet av isvasen synliggjordes 
nuets föränderlighet genom materialets obeständighet.
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Jag skapade illusionen av att det beständiga materialet 
glas förvandlades till vatten. Transformationen av vasen 
kunde upplevas som en slags ”magisk realism”, en förhöjd 
verklighet. Begreppen verklighet och overklighet kom för-
resten att följa mig genom det fortsatta arbetet.

Isvasen fylld av vitsippor, (säsongens blommor) placerade 
jag på ett bord med struken duk. En klassisk stilleben-upp-
ställning, med inslag av vanitasmotiv.
Under loppet av en dag vissnar blommorna samtidigt som va-
sen sakta smälter ner över bordet och övergår till en stor 
pöl vatten. Vas och blommor har här samma livslängd, ingår 
i gemensamt förlopp. 

Händelseförloppet dokumenterade jag genom att fota. Från 
början och så länge dagsljuset varade. 
Bilderna satte jag samman och komprimerade till en stop mo-
tion video. Av detta förlopp som utspelade sig under en hel 
dag, ca 10 timmar, blev det en film som varar i ca 1 minut. 

Under lång tid in på kandidatarbetet såg jag flera 
möjligheter att ta detta isvasprojekt vidare, både vad 
gäller material, idé och innehåll.
Det som lockade mig var att projektet utgick ifrån en slags 
princip av ”omöjlighet”. Att göra en vas i is är möjligt, 
men att få den att bli beständig och vara användarvänlig, 
ja, i alla fall i innomhusklimat, är en omöjlighet. 

Egenskaper som föränderlighet, obeständighet, omöjlighet, 
illusion/verklighet, imaterialitet liksom rörelse och för-
vandling, jobbar jag nu vidare med, men på andra sätt. 
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STOP MOTION 

I pågående arbete spelar stop motion tekniken en central 
roll. För i tekniken som sådan finns tidsrelaterade prob-
lem/frågor/möjligheter som intresserar mig. Teknik och 
frågeställning förstärker varandra och går på sätt och 
vis ihop. Med sina ljudlösa och hackiga kliv genom tiden, 
skiljer den sig från annan rörlig film. 

En stop motion film rycker loss betraktaren från vardagens 
välbekanta tidsflöde. Det overkliga, orealistiska uttryck 
som en stop motion film får är en kvalitet jag uppskattar 
och använder mig av.
Tid och tidskomprimering. Fotot som konserverning av tid. 
Ögonblickstid och nutid. Tid som förutsättning för förän-
dring.

En fotoanimation består alltså av en serie bilder, en sta-
pel frysta ögonblick, ur ett händelseförlopp. Dessa bilder 
komprimeras på ett eller annat sätt för att sedan spe-
las upp i en följd. En rörelse framträder då ur dessa sam-
mansatta ögonblick/foton. En historia blir till.

Tiden emellan alla NU, då fotona tas, åskådliggörs genom de 
förändringar som sker emellan alla ”nupunkter.” Tiden finns 
alltså bara där som ett lager, en information som varje 
nytt foto plockar upp. På annat sätt syns eller existerar 
inte den tid som var emellan tagningarna i den färdiga kom-
primeringen. Genom förändringar syns alltså tiden i anima-
tionen.

Långsamma och små rörelser och förflyttningar som för ögat 
inte är speciellt påtagliga understryks genom denna typ av 
tidskomprimering som tekniken i sig åskådliggör. Det är 
just dessa små, till synes obetydliga förflyttningar, de som 
utgör hela dramat, som jag vill belysa. 

Jag använder animering i form av stop-motion som en form av 
snabbspolning. En snabbspolning av en passerad dokumenterad 
verklighet, där jag, som regissör till en föreställning kan 
bestämma hastigheten på ett förlopp. Detta beroende på hur 
många foton jag tar och hur snabbt jag sedan spelar upp dem 
efter varandra.  

Jag kan här reglera och kontrollera upplevelsen av tiden 
genom hastigheten, skeendet och längden på förloppet. Jag 
komprimerar och förpackar tiden och blir genom denna teknik 
en slags tidsregissör. 
Många fler animationer kunde ha gjorts ur det kronologiska 
skeendet, många fler foton kunde ha tagits i de pauser som 
uppstår mellan de ögonblick jag har valt ut.  På något vis 
återstår endast ett kammat utsnitt tid.
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IDÉEN TILL FILMPROJEKTET

Under hösten 2010 gjorde Anna Lönneborg, en vän till mig, 
en installation. Både hon och jag deltog i en kurs samma 
höst som hette ”Art in urban context” som gavs av konsthög-
skolan i Bergen (KHIB) under ledning av Richard Launder.

Hennes idé var att synligöra tomrummet och imateriellt 
återplacera en av de borttagna parkbänkarna som hade varit 
utplacerade runt en central samlingspunkt, ett  promenad-
stråk i staden.  Bänkarna hade nyligen tagits därifrån för 
att vinterförvaras och lämnade helt klart ett stort tom-
rum efter sig, då de var väl använda under sommarhalvåret. 
Med en ditmålad skugga från en av bänkarna ville hon göra 
oss fotgängare, som passerade förbi tomrummen (där bänkarna 
brukade stå) 
uppmärksammade på att det skett en förändring. Något 
saknades. 

Genom att återföra skuggan som parkbänken hade kastat på 
marken där den stått, upprättade hon ett minnesmärke över 
en av alla frånvarande bänkar. (Ett väldigt roligt projekt 
som jag gillade starkt!) 
Från en skugga från en annan bänk (som ännu inte hade 
tagits bort) skulle hon göra en pappersmall för att sedan 
kunna använda den till att fylla det tomrum hon önskade. 
Istället för att måla själva skuggan fyllde hon, med krita-
pulver området runt omkring mallen.

Hon gick till parken för att börja med mallen och tecknan-
det. Det här var en stor bänk som gav långa skuggor, trots 
att klockan bara var tolv. Det tog en stund för henne att 
teckna runt hela skuggan. När hon kom till linjen där hon 
hade börjat rita, hade skuggan flyttats. Hon fick då kompro-
missa med skuggan i den position som den i stunden stod i 
och de redan ritade konturerna. Det blev ett streck som låg 
någonstans emellan två tidpunkter i den färdiga mallen. 

Det här momentet, som för henne just då var ganska frustre-
rande, började jag att spinna vidare på. 
Den där omöjligheten i att inte kunna förverkliga saker som 
kan te sig så lätta och självklara men ändå bli så omöjliga 
när det kommer till ett utförande både triggas och skräms 
jag av. Den problematiken vill jag vända och vrida på, vara 
i och ta mig ur. 
Jag såg framför mig hur detta omöjlighetsprojekt kunde 
iscensättas och bli en film.
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SKUGGAN PÅ VÄGGEN, ETT PÅGÅENDE ARBETE
 
Jag tecknar av en skugga som faller från ett fönster in på 
en vägg. Alltså den projektion, ljusspel som uppstår under 
en solig dag. Det är konturerna av det solbelysta området 
som jag tänker följa.
Vad krävs?
Material: papper på rulle och ritkol.
Teknik: kamera med timer och stativ. Programvara för film.
Plats: rum med fönster.
Väderförhållande: sol.

Jag tömmer mitt sovrum på möbler och prylar. Det som åter-
står är krukväxterna på fönsterbrädan. 
Jag spänner upp ett långt papper över väggen, ca 2 x 1.5 
m. Tejpar i alla kanter, ser till att det blir slätt och 
sträckt.

När solen projecerat en skuggbild av fönstret på väggen, 
där pappret är fäst, kan jag börja jobba. Jag sätter på 
kameran. I intervaller om fem sekunder tas ett foto. Un-
der kommande tre timmar vandrar skuggbilden över väggen. 
Under den tiden tecknar jag. Solen, ljuskällan, kan förän-
dras i styrka under dagen, moln kommer och går och därför 
framträder skuggan med större eller mindre tydlighet och 
skärpa. Skuggbilden och ljuset på pappret förändras, därav 
får också strecken som jag tecknar olika karaktär.

Då mitt uppdrag är att teckna skuggan i det läge den hela 
tiden befinner sig i är jag under dessa tre timmar ständigt 
i rörelse. Handen arbetar utan att jag tänker på hur eller 
vad den gör, eller var i bilden jag tecknar. Efter hand 
framträder spår av aktiviteten på pappret.

Tecknandet är viktigt, men hur jag tecknar, det vill säga 
hur linjerna ser ut är oviktigt. Jag värderar eller bedömer 
inte mitt tecknande i stunden jag jobbar. Det som är det 
centrala är att jag fullföljer mitt uppdrag. Jag följer det 
solbelysta området med kol tills dess att skuggan försvun-
nit ut ur kamerans bild. 

Det här är ett intensivt, svettigt och roligt moment i 
själva görandet av filmen. 
Försöker fånga och befästa, hålla kvar en bild. Konsekvens-
en blir att jag försätts i ständig rörelse.

Med de bilder som tas under det att jag jobbar, (ca 1500-
2000 st) gör jag filmen. De sätts samman, komprimeras och 
exporteras till en stop-motion film. Den blir ca två minuter 
lång.
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BLAND KOL, TVIVEL OCH SKUGGOR

Jag skyndar efter den. Jag är i den. Försöker fånga den. 
Gör allt jag kan föra att uppdatera (skuggan, datorn tvät-
tiden, relationer påslakan.) Hinna med. Ser den nära. 
Tecknar den. Solen drar över väggen och jag dras med. Jag 
skyndar som bara den att fylla den. Omringa den. Äga den. 
Väggen fylls av mer och mer spår. Jag gillar spår. Skid-
spår. Och jag gillar att göra nya spår. 
Jag riskerar. Det vet jag från början. Jag är i en 
omöjlighet.  -Se det som en övning! 
Jag tecknar den, i det läge den är i, när jag har pennan på 
den. På annat sätt går inte. I nästa sekund är bilden en 
helt annan. Skuggan har förflyttat sig och återigen måste 
bilden uppdateras.
Den vandrar  hastigt. Det blir påtagligt när jag försöker 
föreviga den. Fixera den, komma till avslut. Resultat. En 
färdig bild. En enkel och snygg bild. Motiv: fönster med 
rosengeranium och blomsterlönn. Utanför tallar. Som vajar.  
Insynsskyddat läge, önskvärt läge. Vacker bild. 

Nuet spelar melodin och jag dansar till. Printar ut ett 
nuflöde. -ja precis som Bergson säger.: ”Nuflöde.” Det låter 
vackert va?- nej det går inte. Jag kan inte skriva det, 
”att jag dansar i nuet”. Det är nog så här,  Eller så här: 
Här står jag o boxas med en omöjlighet, stöter på begränsn-
ingar och otillräckligheter i ett uttömt sovrum medan ra-
dion står i hörnet o berättar om tsunamivågor som drar in 
över Japans kust, härdsmälta. Katastrof. Kanske är det mer 
verkligt? Hur många bilder /versioner kan inte göras? Var 
är jag? Är jag uppdaterad? På rätt spår? Min bild av mig 
själv. Uppdaterad? En verklighet? Står jag i någon? -Fan, 
det låter fånigt. -Nej, det kan jag inte ha med, i en hög-
skoleuppsats. Men vadå? Handlar inte allt om att ständigt 
försöka? Kasta sig på, riskera. Allt? 
Aktualisera, få till. En bild. En dröm. Men den där bilden. 
Jag vet inte, om jag ändå kommer att bli besviken. På re-
sultatet. Något färdigt liksom. Jo det kommer jag. Jag 
låter det vara som det är. En skiss. 

Skiss (ital. Schizzo ´skiss´, ´stänk´, ´smula´se vidare 
sketch) Utkast, snabb, summarisk framställning i bild (ur-
sprungligen) eller ord. Särskilt inom bildkonst och arki-
tektur används skiss som benämning på en förberedande fram-
ställning, antingen av huvuddragen i ett konstverk eller av 
en detalj därav. 
Som litterär term (fr.o.m ca 1800) betecknar skiss ett 
kort, improviserat och ofta fragmentariskt prosastycke som 
skildrar en episod eller en scen, t.ex en naturimpression, 
ibland utbyggd till en novell. (Nationalencyklopedin 2011 )
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ATT SKISSA

Jag har kommit in på skiss som ett slags arbetstema. Det 
blev näst intill oundvikligt när jag under mitt filmprojekt 
använde mig av kol och papper som material. Skissandet blev 
helt enkelt min metod för att fånga och hinna ikapp skug-
gan.

Jag testade att göra samma experiment i akvarell. Då fyllde 
jag i hela det solbelysta området med färg. Pausen jag be-
hövde ta när jag skulle fylla penseln gjorde att jag inte 
kunde vara lika snabb som jag kunde vara med kolet. Rums-
ligheten och det tredimensionella i bilden framträdde inte 
heller på samma sätt med akvarellfärgen. 

Jag uppskattar också det som en skiss i sig själv står för. 
Något ofullbordat och ofärdigt, långt från ett färdigt 
verk. I en skiss finns det på ett annat sätt plats att med 
fantasin själv fylla i mellanrummen mellan de dragna lin-
jerna. En skiss görs ju ofta under kort tid. Den blir mer 
en ögonblicksbild och en impression av en verklighet. Men 
vad är då verkligt? 
Är skuggan verklig? Eller bara en projektion av verk-
ligheten? En skugga av verkligheten?
 
Tänker att det inte heller finns ett definitivt tydligt avs-
lut på en skiss. Det finns en början, så fort kolet/pennan 
gjort ett avtryck på pappret, men när övergår skissen till 
fullbordat verk? I min film/teckning vet jag precis när jag 
skall avsluta, nämligen när skuggan försvinner ut från pap-
pret. Men hur vet man det annars?

”..allt skall du så fort som möjligt uppteckna och skissera 
med blyerts i en liten bok av kulört papper som du alltid 
bör bära på dig. Då den är full tager du en en ny och läg-
ger den andra åt sidan. Kom ihåg att du aldrig får förstöra 
dessa anteckningar utan måste gömma dem ty människokrop-
pens rörelser är så mångfaldiga att intet människosinne 
kan kvarhålla dem alla. Därför skall du betrakta dessa ut-
kast som dina bästa rådgivare och lärare.” (Leonardo da 
Vinci´s råd till sina elever i boken: Gudarnas uppståndelse 
Meresjkovski, 1906 sid. 166)
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HUR KAN ETT NU BESKRIVAS? 

Under tiden jag gjort mitt gestaltande arbete,  har jag 
tittat på hur nuet/ ögonblicket beskrivits och formulerats 
av teoretiker och konstnärer. Dessa texter har på sätt och 
vis varit språngbrädor och stöd i mitt eget arbete, rader 
som inspirerat mig under tiden. Här följer några utsnitt.

”Om nutid alltid vore i ett presenttillstånd och aldrig 
övergick till förfluten tid då vore inte tiden längre 
tid per definition, utan evighet resonerar Augustinus ” 
(Engqvist 2001 sid.5)

”Nuet kan uttryckas både som det som är och det som inte 
är, det som alltid är och det som aldrig är, det som stän-
digt befinner sig emellan det förflutna och det kommande. 
Nuet befinner sig i tid och otid.” (Engqvist 2001 sid.2)

”Vi mäter tiden, men inte framtiden - den tid som ännu inte 
är, inte nuet - tiden som inte sträcker sig över någon tid 
alls, och inte heller det förflutna - den tid som inte län-
gre är. Men tiden, den mäter vi!” (Engqvist 2001 sid.10)

”Tidsenheten kan erhållas med större noggrannhet än någon 
annan måttenhet.” (Nationalencyklopedin 2011)

”En sekund ( 1 s) är enligt en internationell överenskom-
melse varaktigheten av 9 192631770 perioder för den stråln-
ing som svarar mot övergången mellan de två hyperfinnivåerna 
i grundtillståndet av cesium-133-atomen.” (Nationalencyk-
lopedin 2011)

”För Henri Bergson är det i första hand fråga om den up-
plevda, den för medvetandet omedelbart givna tiden, om la 
durée (”nuflödet”). Det vetenskapliga och begreppsmässiga 
tänkandet tenderar att ge oss en skev uppfattning av tiden 
genom att dela upp den i en serie distinkta punkter. Den 
analogi vi gärna drar mellan tid och rum bidrar till att 
leda oss vilse. Vi luras tro att tiden liksom rummet är ett 
homogent, kvantitativt mätbart medium. Men den verkliga, 
den upplevda tiden har helt andra egenskaper. Medvetandes 
fakta är inte distinkta, finns inte bredvid varandra. De 
tränger in i varandra även när de är successiva. I det en-
klaste av dem återspeglas medvetandet i sin helhet. Genom 
minnet finns det förflutna hela tiden närvarande i nuet under 
det framtiden anteciperas i förväntningen.” (Nordin 2003 
sid.468-469)

”Bergson jämför nuflödet med tonerna i en melodi: `Skulle 
man inte kunna säga, att även om dessa toner följer på 
varandra uppfattar vi dem inte desto mindre i varandra,
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och att deras helhet kan jämföras med en levande varelse, 
vars delar, fastän skilda från varandra, genomtränger 
varandra ömsesidigt just på grund av sin solidaritet?´ Det 
som ger varje enskild ton dess karaktär och klang för örat 
är det som föregår den och det som följer efter, det vill 
säga melodin. Tiden är inte längre en succession av från 
varandra distinkta ögonblick utan ett flöde där allt flyter 
in i vartannat,...” (Nordin 2003 sid. 469)

”Tid är ett märkligt begrepp. I dansen upphör den rationel-
la världens tidsbegrepp och ersätts av det subjektivt up-
plevda. Ett ögonblick kan förlängas till oändlighet och en 
dag förvandlas till minut. I ena stunden går jag in-i det 
andra ut. Däremellan är det tidlöst”.(....) ”Tid är för mig 
rörelse. Att vara i rörelse. Allt levande är det. Jag vill 
inte vänta. Jag gör. Hela tiden. NU. (...)”Vi lever våra 
liv utifrån skilda tankar om tid, om rörelse och om de rum 
vi färdas genom.” 
(Lilja 2004 sid 22-23)
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NÅGOT OM DANS

Jag vill nämna något om rörelse och dans. För i dansen, som 
konstform, hittar jag inspiration till mitt eget konstnär-
liga utövande. Inte minst nu till detta kandidatarbete. 

När jag ser en dansföreställning upplever jag att nuet in-
tensifieras, hur rörelsen uppstår ur nuet och på sätt och 
vis blir ett med nuet. Naturligtvis kan man konservera och 
bevara dansen, spela in den eller föreviga den på andra 
sätt, men själva upplevelsen, då man bevittnar förändringen 
och rörelsen äger alltid rum i upplevelsestunden.

I januari 2011 gästades dansens hus i Stockholm av kore-
ografen Trisha Brown. Hennes föreställning ”Set & Reset” 
gav mig inspiration till mitt pågående arbete.
Trisha var med om att skapa den postmoderna dansen som ( 
enligt Örjan Abrahamsson i DN 2011 01 29) ”befriade rörels-
en, drog ut den från salongen och in i vardagen, ut till 
gatan, upp längs väggar och ovanpå tak.”
Abrahamsson recenserar föreställningen på följande sätt: 
”Märkligast är känslan att det tjugofyra minuter långa 
stycket varken har en början eller ett slut. Att det bara 
pågår. Att det snarare är vi i publiken som har en början 
och ett slut, som avbryter. Set & reset återskapar dansens 
urtillstånd: känslan av evigt nu”

Det som jag uppskattar med danskonst är att verket/ 
föreställningen gestaltas i tid och inte av ett material. 
Självklart använder dansaren sin kropp och på det sättet 
kan man väl säga att verket består av materia. Men verket 
som sådant, är inte bundet till ”ting”. 
Dansen/rörelsen finns inte kvar i rummet när föreställningen 
är över. Mer än kanske avtrycken av aktiviteten i form av 
spår på golv eller mark! Det bestående är minnet av upplev-
elsen.
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NÅGOT OM: ”HERE COMES THE SUN”

I utställningskatalogen ”Here comes the sun” beskrivs en 
grupputställning som ägde rum på Magasin 3, (27 augusti-4 
december 2005.) ”Utställningen handlar om kosmologi, tid 
och vår mest framträdande himlakropp” enligt Daniel Birn-
baum, en av flera kuratorer för utställningen.

Genom intervjuer med utövarna/ konstnärerna och beskrivnin-
gar av deras verk visar sig temat. I boken presenteras och 
beskrivs deras olika ingångar och hur de jobbat med tidsas-
pekten utifrån skilda metoder och tekniker. Några av utö-
varna/ konstnärernas verk och beskrivningar av verken, kän-
ner jag en speciell samhörighet med.
Här följer ett par exempel, beskrivna i katalogen:
Tacita Deans 
”Fernsehturm”, 2001. (16mm-färgfilm, optiskt ljud 44 min )
Denna film är skapad i den roterande restaurangen i Berlins 
berömda tv-torn. Som restaurangbesökare hade man efter en 
timme i restaurangen, från sitt bord, rört sig ett varv, 
och man var man tvungen att lämna sin plats. Då hade man 
sett staden från 360°. Deans säger: ”När du sitter där uppe 
vid ditt bord, mitt emot ditt sällskap, och med ryggen vänd 
mot restaurangens roterande del, är du inte längre stilla-
sittande i nuet utan rör dig med jordens rotation baklänges 
in i framtiden” 

Dean använder sig av film hellre än video eller digitala 
bilder”. Hon förklarar själv varför:... ”det obsoleta hand-
lar om tid på samma sätt som film handlar om tid; historisk 
tid, allegorisk tid, analog tid. Jag kan inte förföras av 
den digitala tidens avsaknad av skarvar; som den digitala 
tystnaden, det finns något dött över den” 
I boken formuleras hur hon ställer denna döda tid mot de 
äldre mediernas tid. En tid som du kan höra; en tid som på 
något sätt är levande: ”Jag tycker om den tid som du kan 
höra passera; den stickande tystnaden på magnetbandet eller 
det statiska på skivan.

”Francis Alys 

”Zocolo. May 20 1999”.1999 (dvd-projektion med ljud 12h) 
I bild syns ett stort torg i Mexico City. Mitt på det sol-
belysta torget finns en kraftig flaggstång som kastar en lång 
skugga vilken människor dras till. I övrigt är torget helt 
exponerat för solljus. Flaggstången med dess skugga blir 
ett slags mänskligt solur mitt i staden. Från tidig morgon 
då flaggan hissas, till solnedgång då flaggan tas ned får man 
genom projektionen följa skuggan och människorna på torget. 
Detta är enligt Birnbaum ”ett konstverk om den mexikanska 
solen, om planeten Jordens förflyttningar genom rymden, och 
om den mexikanska huvudstadens sociala liv.”(”Here comes 
the sun” sid.11)
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REFLEKTION

Efter flera veckor av undersökande har jag hittat fram 
till det arbetsätt som jag nu vill gå vidare med. Min 
frågeställning har under arbetets gång steg för steg bliv-
it allt tydligare. Metod och tillvägagångssätt har utveck-
lats under det att det praktiska arbetet pågått. Så har jag 
t.ex. märkt att ”skissandet” passar mina intentioner att 
synligöra pågående tid. Metod och innehåll har närmat sig 
varandra. 

Många spår och idéer har prövats och förkastats efter hand. 
En del omvägar och återvändsgränder har blivit en del av 
vägen fram.
Det ständigt föränderliga arbetet gör troligtvis att upp-
satsen blir tids-specifik, daterad, inaktuell. Kanske redan 
i morgon? Och då kommer en ofrånkomlig fråga att dyka upp. 
Skall jag göra om allt? 

Det arbete som blev mitt fokus har hittat egna, nya ref-
erenser och kommit i en annan kontext än den som jag från 
början hade räknat med. Föränderligheten är både till gläd-
je och besvär. Hur som helst driver arbetet mig framåt. Nya 
steg, ny kontext!
Jag har i och med detta arbete gjort ett avstamp, men i 
vilken riktning det för mig vidare återstår att se!

Att definiera och påstå olika saker brukar leda mig vilse, 
men att beskriva och ringa in en frågeställning gör att 
bilden för mig framträder och blir tydligare ju mer jag 
håller på.
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