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1. Artist Statement
Norske Ledd er en serie lydportretter av kjente norske personer. Som
utgangspunkt for portrettene er det hentet lyd fra personenes kropper, nærmere
bestemt deres ledd. Slik Norske Ledd fremstår i dag er portrettene i all
hovedsak formidlet gjennom to ulike medium: som kunstutstilling og gjennom en
CD. Kunstutstillingen består av en installasjon1 i form av en vegg med 8 lyttehull
der lyden av ulike personers ledd presenteres, mens CD en er en samling
komposisjoner over de samme lydene.
Som kunstner er jeg opptatt av forholdet mellom det muligens kunstige skillet
som går mellom lyd og musikk og ulike sosiale sider ved lytting. Man lytter
anderledes til det som defineres som lyd enn til musikk. Man oppfører seg
anderledes på en konsert enn i et galleri. Norske Ledd oppfordrer til refleksjon
omkring alle disse temaene og mitt håp er å trigge flere tråder for å bidra til
diskusjonen. Samtidig er jeg først og fremst ute etter å gi publikum en opplevelse.

Før vi går nærmere inn på spørsmål knyttet til både materialutvalg og
fremstillingsmåte, er det nødvendig å dvele litt ved selve leddlydene . Som det
fremgår av ordet selv, er det her snakk om lyden av kroppens ledd. Leddlyd er
rett og slett lyden av leddene i bevegelse. Alt som er i leddenes oppbygning
forflytter seg når vi beveger leddene våre, slik at det vi hører sannsynligvis
er en blanding av lyder fra sener, leddveske, marg og ben. Det er heller ikke å
utelukke av vi også hører blodårer og muskler.
Slike lyder er noe alle har. Min egen fascinasjon for disse lydene kom i
forbindelse med en komposisjon for danseforestillingen B for Body. I den
forbindelse skaffet jeg til veie et digitalt stetoskop utviklet av det norske
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Gjennomført i denne teksten omtaler jeg den romlige presentasjonen av Norske Ledd som en
“installasjon”. I billedkunsten er nok “skulptur” et mer dekkende ord. I den elektroniske kunsten
og spesielt lydkunsten presentert av kunstnere fra et EA-ståsted, brukes “installasjon” langt friere
enn i billedkunsten. Uten å ta direkte stilling til plasseringen av verket i har jeg likevel valgt å
bruke denne betegnelsen for å
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firmaet Meditron. Gleden over å kunne ta opp disse lydene, lytte til dem og
bearbeide dem var enorm. Som musiker og komponist var jeg overbevist om at jeg her
hadde funnet noe utrolig vakkert og verdifullt. Disse lydenes estetiske
kvaliteter, hvordan de klang ulikt og hvordan de hadde ulike former for rytme,
førte til at jeg ikke kunne legge disse lydene fra meg.
Samtidig erfarte jeg at det var problematisk å formidle denne gleden til andre.
De fleste som fikk høre komposisjonene jeg hadde laget, var først og fremst
opptatt av at lydene var hentet fra kroppen. De relaterte dem også ofte til sine
egne personlige kroppserfaringer og sine egne knirkende ledd. Å formidle leddlyd
som ren lyd og som noe vakkert i seg selv, fremsto som noe nær sagt umulig. I
tillegg ble jeg usikker: Var den rene fremstillingen ønskelig?
Som nevnt er leddlyder noe alle har. Likevel er det store individuelle
forskjeller fra menneske til menneske. Et eksempel er forskjellen på fingrene
til Jo Strømgren og Leif Ove Andsnes. Danseren Strømgrens fingre klinger som en
pose med småsten, i motsetning til pianisten Andsnes, som har hender uten lyd.
Men når man først har bestemt seg for å arbeide med leddlyder, hvordan skal
lydmaterialet velges ut?
Valget av kjendiser er avgjørende for prosjektet. At lydene er representative er
nemlig noe man ikke kan komme unna. I et slikt lys fremstår det som mer
hensiktsmessig å tydeliggjøre dette faktum ved å kalle mine arbeider for
“portretter”. Historisk er portrettet i vestlig sammenheng først og fremst vært
brukt som en identifikator, hukommelse og tegn på status. Tradisjonelt er
portrettet en kommisjon fra portrettanden til kunstneren, hvor kunstnerens
vellykkethet måles i graden av gjenkjennelse hos portrettanden og de som mener å
kjenne ham eller henne. Dette er fremdeles portrettets mest vanlige prosess og
viktigste funksjon i store deler av samfunnet. At man er portrettert av en kjent
kunstner eller fotograf viser status og plasserer portrettanden i det sosiale
hierarkiet. Gjennom de siste hundre år har portrettet i kunstverdenen vært
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gjenstand for en lang rekke vinklinger som stiller spørsmål ved disse prosessene og
funksjonene. Det vil bli for langt å gå inn på dette her, men vi kan bare konstatere at
portrettet i dag er en svært fleksibel størrelse.
I musikkhistorien har lydportrett en svært vid tolkning. Fordi musikk ofte har
en uklar mening er den langt mer åpen for tolkning enn for eksempel et
portrettfotografi. Samtidig har man en lang tradisjon med program-musikk, musikk som
skal illustrere en historie, dikt, landskap, eller også konkrete personer. Man har også en
tradisjon med hommage – musikk laget i stilen til en annen komponist – som kan
forståes som musikalske portretter.
Det er altså viktig å konstatere at uansett hvilke personer som hadde blitt
valgt, så ville mine arbeider ha vært å lese som “representasjoner” av mitt
kildemateriale. Dette ville også ha skjedd dersom jeg hadde valgt å si at lydene
var hentet fra “mennesket”. Da ville arbeidene raskt blitt å lese som et forsøk
på å si noe om menneskeheten i sin alminnelighet. Hadde utvalget av personer
vært hentet fra kunstnerens egen bekjentskapskrets eller familie, ville
prosjektet fort blitt “Jørgen Larssons komposisjoner over venner og familie”.
Verket ville da ha pekt mot kunstnerens private sfære, slik vi for eksempel har
sett i arbeidene til briten Tracy Emin. Hadde man valgt anonyme personer, måtte
man ha formidlet de ulike personenes karakteristika gjennom mer anonymiserte
“kvinne seksti år”, “mann, tredve år”, “spedbarn” osv. Dette ville ha dekket
over at to menn i tredveårsalderen kan låte svært forskjellig, et faktum som var
mye av utgangspunktet for min fascinasjon. I stedet ville et slikt verk ville ha
kommet med påstander om at personer kan ordnes etter visse kategorier uavhengig av
hva slags person de er, noe jeg slett ikke hadde ønske om å gjøre.
Leddenes lyder er allment kjent gjennom utrykk som at det knaker i leddene og
gjennom personers demonstrasjon av fingre som knekkes en etter en. Allerede
her ser vi at disse lydene er benyttet i sosiale sammenhenger for å skape en
viss effekt, enten det er for å be om lytterens sympati ved å illustrere hvor
stiv man egentlig er i skuldrene, eller ved å fremskaffe et visst ubehag hos
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lytteren når fingrene knekkes. I slike sammenhenger er det gjerne en venn eller
et familiemedlem som ber om at oppmerksomheten blir rettet mot disse lydene. I
Norske Ledd videreføres denne sosiale funksjonen ved at det er personer som er
kjente i den norske offentligheten vi blir bedt om å lytte til. Disse personene,
eller kjendisene , er personer de fleste som tilhører det norske samfunnet har
et eller annet forhold til. De kan med andre ord beskrives som allmenhetens
bekjente . Det er nettopp en slik allmenhet som er dette verkets adresse. Jeg
ble fascinert av tanken om at jeg ved å velge norske kjente personer, på et
eller annet vis ble tvunget til å forsøke å si noe om Norge som nasjon, uten at
jeg nødvendigvis ville lykkes med dette.
Innen billedkunstens portretttradisjon og musikkens lignende sjangre ser man at
ønsket er å dirigere publikums oppmerksomhet mot spesielle personer. Samtidig
vet man at det ikke er portrettanden som ender opp som publikums hovedfokus når det
er tale om et kunstnerisk verk, men den kunstneriske utførelse. Verket blir å forstå som
“denne personen slik kunstneren ser ham”, og ofte er den allmenne oppfatning at en god
kunstner evner å bringe frem sider man ellers ikke får øye på. Samtidig ønsker
portrettanden en viss kontroll over hvordan man blir
representert, noe vi i vår tid tydelig ser i hverdagens medier når kjendiser
ønsker å stanse ulike opptak av dem, enten det er snakk om fotograferi eller
film eller lyd. I Norske Ledd kan vi godt si at man tangerer disse sidene ved
kjendisenes rolle i samfunnet, ved at utgangspunktet er kjendisenes imtimsfære
og at det som presenteres for publikum aldri har vært tilgjengelig for publikum
før. Det svarer til det behov man gjerne har for å få vite nytt om allerede
kjente personer. Samtidig stiller Norske Ledd naturligvis spørsmålet: Er det
nødvendig for oss å vite hvordans kjendisene låter innvendig? Forhåpentligvis er
svaret at ja det er det, så lenge lydene i seg selv har en viss kvalitet.

Som nevnt kom første fascinasjon i kjølvannet av at jeg arbeidet med en
komposisjon, og et nærliggende spørsmål er derfor hvordan Norske Ledd står i
forhold til samtidsmusikken. En mye omtalt historie om John Cage forteller
hvordan han oppdaget kroppens bakgrunnsstøy, i et anekkoisk kammer, et
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fullstendig akustisk dødt rom, bygget slik at ingen lyder reflekteres fra
veggene, taket eller gulvet, noe som fører til at rommet er helt stille. Cage
hadde ventet å endelig kunne oppleve total stillhet, men istedet fikk han et
innblikk i alle lydene fra sin egen kropp han ellers ikke hørte. Dette sies å
være bakgrunnen for 4:33 (1952), hans helt stille stykke, hvor musikerne ikke
spiller en eneste tone i løpet av 4 minutter og 33 sekunder. På denne måten
ønsket han å la publikum fokusere på bakgrunnen, og la hver publikummer være sin
egen musiker. Denne tanken om å gjøre bakgrunn til forgrunn, stillhet til lyd,
støy til musikk, forener futuristenes tanker om støy og bakgrunnslyd med Cages
forkjærlighet for stillhet og rom. Med Norske Ledd trekkes lydene i denne
såkalte stillheten frem. I utforskningen av grensene for hørbarhet og mikrolyd,
er leddlydene et steg på veien til å finne den minste lyden i menneskekroppen.
Leddlydene ligger på grensen til hørbarhet. Vi kan høre dem, men ikke slik som
de presenteres i Norske Ledd.
Norske Ledd kan også knyttes til en annen retning innen samtidsmusikken. Bruken av
kroppens lyder finner vi i flere av de aller første verk innen musique
concrete. Musique concrete-pionerene Pierre Schaeffer og Pierre Henry komponerte
Symponie pour un homme seul (1949-1950) hvor halvparten av lydene er opptak av
kroppslyder, dvs. stemme, pust og plystring. Over ti år senere komponerte Henry den
høyt skattede Variations pour une porte et un soupir (1963), som utelukkende bygger på
opptak av en dør og et sukk.
I musique concrete ønsker man å skille lydobjektet fra dets opprinnelse. Lyden
behandles som en fri størrelse, kun på bakgrunn av dens lydlige egenskaper. John Cage
var på sin side mer orientert mot de ikke-intensjonelle sidene ved
bakgrunnslyd og forskjellige sider ved lytting. Når Norske Ledd presenteres i to
versjoner, kan disse på hver på sin måte kan knyttes til disse to hovedlinjene i
vestlig kunstmusikk. CD'en kan oppleves som en tydelig estetisering og vilje til
ekspressivitet, hvor nærhet til den fysiske hendelsen som skapte lyden er
uvesentlig. Lydene behandles som objets sonore og tar form langt utenfor deres
utgangspunkt. I installasjons-versjonen derimot, er portrettene langt på vei
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dokumentariske, det gir publikum en følelse av at man har skrudd opp volumet på
kroppen . Når publikum stikker hodet inn i veggen med lydbildene inni, er det
som å være i et helt lydtett, stille rom, med kraftig lyd-forsterkning på leddene.
Jeg kaller både veggen med lyd og lyden på CD en for lydportretter, som enda et
hint om at man her har med møtet mellom to distinkt forskjellige
tilnærmingsmåter. Denne dobbeltheten er igjen et valg tatt som en konsekvens av at det
innenfor det feltet som på norsk omtales som lydkunst finnes flere
ulike tilnærmingsmåter. I hovedsak kommer dette til uttrykk gjennom møtet mellom
billedkunstnere og komponister i dette felles kunstfeltet. Litt forenklet kan
man si at billedkunstnere generelt er mer opptatt av helhet i forhold til
presentasjonen av verket, mens komponister legger størst vekt på de klanglige
kvaliteter ved lyden som presenteres. Med Norske Ledd ønsker jeg å si noe om
hvilke krav man skal stille til lydkunsten, både hva gjelder de klanglige,
konseptuelle og formidlingsmessige sidene. Ved å lage to distinkt forskjelllige
versjoner av samme verket, tar jeg inn over meg erfaringer fra feltet og
forsøker å gi et tilsvar. At Norske Ledd dermed skapte debatt når jeg
presenterte verket ved Kunstakademiene i Bergen og Trondhjem, er positivt.
Norske Ledd har klare diskursive kvaliteter, ambivalent og tvetydig som det er i
mange av sine aspekter. Det er ønsket fra min side å være flertydig og
dobbelbunnet, dette er også poenget med to versjoner. Spørsmålet er nemlig først og
fremst hva som er mulig å si ved hjelp av de ulike sjangre og formidlingsformer.
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2. Prosjektrapport
Opptak – møter med portrettobjektene
Å oppnå kontakt med kjente mennesker er i seg selv en krevende prosess. De aller fleste
har hemmelige telefonnumre og adresser og et management som tar imot henvendelser.
Det har derfor vært lagt ned et betydelig arbeid i å etablere kontakt. For det meste har
dette bestått i brevskriving og telefonsamtaler. Bare unntaksvis har jeg brukt mail.

Kvinner og menn – store forskjeller.
Det er stor forskjell på kvinner og menn i deres respons på brevene jeg har sendt ut.
Selv om materialet ikke er stort nok til å bygge en generell analyse av kvinnelige og
mannlige kjendisers forskjellige strategier, er det likevel såpass sterk maskulin slagside i
prosjektet til at det må kommenteres. Jeg har ønsket å ha tilnærmet lik andel kvinner og
menn i prosjektet. Av ti menn har tre sagt nei til å stille opp. Av 27 spurte kvinner har én
sagt ja. Hvorfor det er slik, vet jeg ikke, men jeg har noen erfaringer og refleksjoner som
kanskje kan være nyttige.
Unntatt Wencke Foss, har alle kvinnene som har sagt nei hatt et svært skjermende
management. Mens jeg raskt kom gjennom til mennene, var kvinnene mye mer
beskyttet. Sekretærer, forkontorer, managere, assistenter og agenter holder unna denne
type henvendelser i langt større grad blant kvinner enn blant menn. Jeg kan ikke se noen
god grunn til at Kåre Willoch, Drillo, Øystein Sunde og Kristopher Schau alle svarer
personlig etter kort tid, mens jeg etter stadige henvendelser og mye arbeid ikke kan få
hverken Kristin Halvorsen, Anne-Kat Hærland, Kari Traa eller Mia Gundersen i tale. Den
eneste mannen som måtte kontaktes to ganger før han svarte (negativt) var Trond Viggo
Torgersen.
At kvinner og menn tillegger managementet sitt forskjellige roller er ganske tydelig. Jeg
skal ikke spekulere i hvorfor det er slik, bare konstatere at dette er en av grunnene til at
det ikke er flere kvinner med i Norske Ledd.
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Den andre grunnen ligger nok i selve prosjektet. Det er intimt. Det er kroppslyder. Det er
en mann som spør en kvinne. Samlet slår nok dette ganske voldsomt ut i forhold til
kvinners ønske om å være med.

Utførelse
To visningsformer – to utførelser – to prosesser.
Portrettene vises i to ulike visningsformer, installasjon og CD.
Alle lydportrettene utføres i to versjoner, utifra hvilken visningsform de skal ha. En
versjon lages til installasjonen, en helt annen til CD’en.
Det er to ulike formål, metoder og prosesser som ligger bak de to versjonene. Uttrykket
er derfor helt forskjellig.

Installasjon.
Presentasjon av lyd i rom - generelle utfordringer
Vi må stille oss spørsmålet: Hvorfor skal vi stille ut lyd? Hva er det med denne
presentasjonsformen som gir lyden eller lydkunsten merverdi?
Alle presentasjonsmedier for lyd har spesifikke egenskaper hva gjelder
gjengivelseskvalitet, sosialitet, forventet oppmerksomhets-tid og –grad osv. Det
eksisterer mange muligheter for lydpresentasjon andre enn galleriet og de er ofte både
enklere og bedre. CD, internett, radio og konsert er innarbeidete medier for
lydpresentasjon som kan være alternativer til en romlig installasjon.
Klang, lydlig gjengivelse.
De klanglige sidene ved museer og de vanligste kunstformidlingsarenaer, legger føringer
på hvilken type lyd som kan presenteres. Med mindre man bygger om rommene totalt
(som har vært gjort ved en rekke anledninger) er gallerirommene generelt ikke egnet for
lydlige presentasjoner, annet enn ambiens og lyd som tåler (eller krever) mye og
uregjerlig romklang.
Sosiale sider.
Den hvite kuben er et sted for kontemplasjon, refleksjon og diskusjon. Man ikke kan
bestemme seg for å være alene med kunsten, som man kan f.eks. i sin egen stue. Dette
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legger føringer på hvordan arbeider kan presenteres. I den første utstillingen av Norske
Ledd har jeg valgt teateret, den svarte boksen, som visningssted. Installasjonen referer
likevel sterkt til den hvite kuben. Tvetydigheten som skapes og forventningene til
teaterrommet har vært viktige for valg av rom.
To objekter.
Når man arbeider med lyd i gallerirommet, må man være klar over at en høyttaler er to
objekter. Et lydobjekt og et visuelt, romlig objekt. Høyttaleren er ikke bare et medium,
en nødvendighet for å formidle lyd i rommet, den må i tillegg behandles som et separat
objekt. I det man er klar over dette, ser man også at det må stilles de samme spørsmål
omkring selve høyttaleren, dens beskaffenhet, plassering, osv. som man stiller til
lydobjektet.
Alternativer for Norske Ledd.
Utgangspunktet for Norske Ledd, den første tanken, inspirasjonen, ideén, eller hva man
enn ønsker å kalle det, var en galleri- og bok-presentasjon. Jeg ønsket å gjøre det
samme med lydportretter som man gjør med billedportretter: henge på vegg og trykke i
bok. CD-presentasjonen var en bi-side av prosjektet i dets første utforming.
I sin enkleste form, ville jeg benytte meg av ultralyd-høyttalere, en teknologi som gjør
det mulig å projisjere lyd like retningsbestemt og avgrenset som lysprojeksjon. I denne
fasen av prosjektet var de sosiale sidene ikke ferdig uttenkt og den personlige
lytteopplevelsen stod i fokus.
Både fordi denne teknologien er svært dyr og fordi den begrenser prosjektet, har jeg gått
fra dette og heller fokusert på sosiale sider ved lyttingen og en leken med publikums
adferd. Jeg har ønsket å viderebringe den lekenhet som ligger i prosjektet, helt fra
opptaks-situasjonen til presentasjon. Samtidig er løsningen jeg er kommet frem til unik
og jeg mener at det utvider og åpner prosjektet til langt flere lag av mulige tolkninger.

Norske Ledd kan oppleves i gallerivisning gjennom en hvit vegg med runde hull med
diameter 28 cm. Hullene er plassert slik at det er komfortabelt å stikke hodet inn i dem,
samtidig som de er litt trange. Ved hvert hull er et navneskilt. Navneskiltet referer til den
personen som man kan høre leddene til i det enkelte hull. Bak hullene er en kasse med
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to høyttalere. En infrarød-sensitiv fotocelle setter igang lyden når noe stikkes inn i hullet.
Veggen er lyssatt slik at det ikke er mulig å se inn i hullene.
Veggen med de svarte hullene til å stikke hodet inn i, er en visuelt enkel konstruksjon.
Den aktiviseres gjennom publikums lytting, hvor den som i øyeblikket ikke lytter kan se
den kompletterte veggen med kropper som “stikker ut av” hullene. Publikum kan oppleve
verket passivt ved å iakta de andre publikummernes lytting, eller aktivt ved å stikke
hodet inn i hullene og lytte. Man kan således ikke få et fullstendig inntrykk av Norske
Ledd i galleriversjon som eneste publikummer i rommet.

Tatt i betraktning lytteprosessen i gallerivisningen, går jeg utifra at den gjennomsnittlige
publikummer vil lytte kort til hvert portrett. Kanskje vil noen gå tilbake og lytte omigjen,
men det vil da sannsynligvis være for en enda kortere lytting.
På bakgrunn av dette har jeg foretatt valg basert på de viktigste faktorene ved denne
type lytteprosess:
Forskjellighet, tydelighet, gjenkjennbarhet, homogenitet og autensitet.
Ettersom publikum kanskje bare skal høre noen titalls sekunder, er det viktig at
portrettene er homogene og tydelige. Jeg lager lydfiler på 8 minutt, som er homogene og
distinkte. Disse avspilles fra et tilfeldig valgt sted i filen når noen stikker hodet inn.
Styringsmekanismen er svært enkel, men en IR-diode og en optoswitch hver sin side av
hulle. På den måten, vil man ikke høre akkurat det samme, om man tar et gjenhør, men
likevel oppleve det samme. Det skal være forskjell på vært portrett, og jeg ønsker også å
gi publikum en opplevelse av gjenkjennbarhet i forhold til personen. Det er også viktig i
denne utførelsen at lydene oppleves som leddlyder, at publikum får en følelse av
autensitet når de hører portrettene. Om dette er realiteten er irrelevant, men det er
svært viktig at det oppleves som autentisk.
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Hull-avspiller. Inputt kommer fra VC-MIDI-konverteren i form av 0 eller 127.
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Kassekonstruksjon
Jeg konstruerte åtte doble kasser med høyttalere. Kassene står fritt bak veggen. Ingen
flater er i berøring for å sikre lyddempingen. Mellom veggen og kasssene legges en tynn
gummilist for å holde lyset ute. Veggen settes sammen av MDF-plater og blir 244 cm
høy. Hull skjæres og veggen males hvit. Det er viktig at veggen er helt glatt. Ingen
skruer eller fester skal synes. Navneskilt utføres i tykk papp, som standard
verkbenevnelse i gallerier.
Krav til kassene er:
1. Lyddemping. Kassene må være så lydtette som mulig. Minst mulig lyd skal
komme ut av hullet og veggene.
2. Transport – kvalitet. Kassene skal kunne transporteres og settes opp flere
ganger, og må være bygget for det.
3. OK lyd. Kassene skal spille stereolyd på lavt volum med OK kvalitet. Det er ikke
avgjørende for verket at forsterker og høyttalere er i toppsjiktet, men det må være
nogenlunde støyfritt.
Installasjonen for den første presentasjonen i Teaterhuset Avantgarden er stor.
Tilsammen fyller kasssene rundt 3 m3 og veier i overkant av et halvt tonn. Jeg valgte
Avant Garden av flere grunner, men kan vektlegge forholdet til teater i
presentasjonsformen. Det er et spectacle og nettopp den svarte boksen har symbolsk
kapital som gir prosjektet en ekstra dimensjon. Som kunstnerisk leder Elisabeth Hansen
sa det: “Du presenterer en skulptur som en konsert i et teaterhus.” Mitt håp er at det
åpne rommet som oppstår i en presentasjon som er ukjent, gir publikum en mulighet til
å utforske innstallasjonen på en friere måte enn om den hadde vært presentert i f.eks.
Kunstmuseet.

13

Første kassekonstruksjon, før demping.

Første innerkassekonstruksjon, med demping og test-hull.
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Andre konstruksjon av innerkasser.

Oversikt, med ytterkassene i bakgrunnen.
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Kassene ferdig dempet og satt sammen.

CD
Til CD’en lager jeg 8 lydportretter, hver på mellom 3 og 6 minutter. Av disse er 4 ferdige
til presentasjon innenfor min mastergrad. Dette er komposisjoner som alle har sin indre
logikk, samtidig som de er bygget over noen felles prinsipper og metoder. Dette er ikke
de samme lydene som er i veggen. Det er lydportretter rettet mot personlige
lytteropplevelser, som har klare musikkreferanser og er strukturert i et tidsforløp.
Det er ikke viktig å fokusere på selve råopptakene, men heller å skape sterkt estetiserte
lydbilder som har muligens har distanse til lydmaterialet, men nærhet til
portrettobjektet.
Arbeidene på CD’en kan også spilles av som en konsert. Jeg har et ønske om å skape
lyttelyst, at publikum får lyst til å høre arbeidene omigjen. Det vil i visse tilfelle også
være naturlig for disse arbeidene å kunne bli spilt på radio.
Opptak
Råopptak av leddlydene er fryktelig støyete. Stetoskopet er veldig sensitivt og fanger opp
lyden av hud og hår, samt kroppens bakgrunnslyd som bråker som en storby. I tillegg
kommer at stetoskopet har en del lydlige artifakter og det oppstår ofte overstyring eller
andre “feil” i overgangen til opptakeren (en TASCAM DA-P1) og videre i den digitale
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overføringen til lydkortet og datamaskinen. Med alle disse “feilkildene” står jeg ovenfor
hovedsaklig to muligheter i den videre bearbeidelsen av lyden:
1. Fjerne alt som ikke er leddlyder.
2. Bruke opptaket som det er, med hele paletten av lyder.
Disse to mulighetene reflekterer forholdet mellom to tilnærminger til lydopptak. På den
ene siden fokuseres det på autensitet og lydens tilknytning til en fysisk hendelse. På
andre siden er lydobjektet, som vi finner det i Musique Concrete, hvor lyden, i det
øyeblikket den er tatt opp, er en egen enhet, frigjort fra dens lydgenerator.

Jeg har gjort noe som ligger litt nærmere den første enn den andre muligheten, dvs. at
jeg leter etter leddlyder, men tar med interessante andre lyder også, når jeg finner
dem.Samtidig som jeg er på jakt etter leddlyder, regner jeg opptakene som en
fullstendig lydbase, uten å ta hensyn til hva som er lyden av hud, ledd, blodårer, eller for
den saks skyld, feil og klikk i stetoskopet og opptakeren. Jeg har forholdt meg fritt til
opptakene, med fokus på uttrykket og opplevelsen vi ønsker å skape hos lytteren, mer
enn virkelighetstro dokumentasjon.
Instrument
Jeg ville at prosesseringen av lyden skulle reflektere lydens fysiske utgangspunkt.
Derfor ønsket jeg å ha en mulighet til å spille på lydmaterialet gjennom
bevegelsesstyring.
Jeg laget et instrument i MAX som kunne fungere som et videostyrt granularfilter.
Jeg klippet opp råopptakene (for hånd) i biter på 8-300 ms. Alle klippene inneholdt bare
en eneste lyd eller gest, som ble valgt ut én og én. Tilsammen ble det omtrent 150 små
lydfiler per portrett.
Instrumentet består av
1. Et videogrid med 100 områder.
2. 25 lydavspillere som hver er koblet til fire områder i videogriddet.
3. 25 filterbanker, som er koblet til lydavspillerne.
4. Tempostyring av lydavspillerne.
Ved å spille på instrumentet genererte jeg materialet til komposisjonene.
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Øverst er video-input, venstre er en range av tid, midten er kontroll av diverse
parametre av lydfil-avspilling. Hver av sub-patchene 5r_1-3 er som den på neste side:
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Fem filspillere.
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Den minste enhet, filspilleren. Sender til filterpatchen:
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Filterpatchen. I sin enkleste form.
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Synth-patchen som brukes i noen av portrettene til CD’en. bonk~ styrer synthesen.
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Indre synth.
Komposisjons-strategier
For hvert portrett ble en strategi og kjerne valgt. Dette var basert på ting jeg fant i
opptakene, personlige intrykk av personen, lyder som kom fra instrumentet, eller en
søken etter et bestemt uttrykk jeg ville frem til.

Kort gjennomgang av de fire komposisjonene som presenteres på CD’en:
Drillo:
En rytme som jeg fant i råopptaket av venstre fot legger grunnlaget for hele
komposisjonen. Lyder fra både kne og fot er brukt.
Her finnes rytmikk og skalagrunnlaget. Jeg brukte en a-mollskala med lavt andre trinn og
høyt sjette trinn.
Jeg ville frem til en dansbar, men vennlig rytme, som kunne kobles med uttrykket
“Godfoten” og valgte derfor 107 bpm som tempo.
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Melankolien ville jeg ha med, samtidig som jeg ønsket å karikere hans strenge oppsyn og
leke med marsjerende sjøstøvler.
Andsnes:
Andsnes bygger på en klassisk gest, lang innpust -> kort utpust. Hele komposisjonen tar
med seg denne gesten, som jeg spilte på instrumentet. Dette gjelder også formen.
Filtreringen er gjort med tanke på slaginstrumenter, dvs. at forholdet mellom frekvensen
på de to filtrene er komplekse.
Det er frekvensmessig en langsom bevegelse fra høyt til lavt.
Kun lyder fra tærne er brukt.
Sunde:
Jeg ønsket å reflektere tankehastigheten og lekenheten til portrettobjektet. Samtidig ville
jeg her være veldig konkret, i og med at jeg fant dialogen
Sunde: “Bare bevege albueleddet?”
Larsson: “Ja, langsomt opp og ned.”
Jeg ønsket å dra med meg lytterne inn i lyden og dermed inn i portrettobjektet.
Filtrene ble satt til å velge frekvenser fra C pentaton, og spille trestemte akkorder av
typen sus2, dur, moll eller sus4.
Rytmikken er fremprovosert, jeg ville ha banjo.
Alle lyder er fra opptaket av høyre albue, gitar-albuen.
Strømgren:
Alt materiale er fra høyre hånd. Fingrene har en lyd som kan minne om knitringen fra en
pose med småsten. Fordi Jo er danser og derfor automatisk skaper en tidssakse i sine
bevegelser, har jeg latt et lengre opptak være utgangspunkt for formen i stykket. Istedet
for å spille lydene, har jeg laget et nytt instrument, en veldig enkel synthesizer som
styres av lyden av håndens bevegelser. Stykket starter som en cool lounge ambient-låt,
men klarer aldri å komme ut av de nedadvendte elementene.
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Presentasjoner, promotering, presse
Jeg lager et memetisk arbeid som skal nå publikum som tankegods, en idé eller en
mulighet. Dette innebærer at idéen spres i en rekke forskjellige medier og formater. I det
foregående har jeg omtalt prosessen bak de lydlige og romlige sidene ved prosjektet,
samt bakgrunnen og noen tanker omkring konseptet. I det følgende vil jeg ta for meg de
andre sidene av presentasjonene jeg har arbeidet med. I hovedsak gjelder dette
promoteringsarbeid og strategier for å nå et bredt publikum. Til Norske Ledd har jeg
laget en grafisk hovedprofil, basert på et røntgenbilde av et kneledd, kledd i en
fargekodeks som er et noe skjult norsk flagg, med en militær grønn-brun bakgrunn. Av
dette har jeg produsert bittesmå klistremerker, flyers, plakater og web-sider.

Utgangspunktet for Norske Ledds grafiske profil.
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Første outline.

Ferdig hovedprofil. Kneledd med norske farger + militær grønn.
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Web
Leddlyd.no er et domene knyttet til prosjektet, som gjør at jeg kan ha oppdatert
prosjektinformasjon tilgjengelig. Domenet er for spesielt interesserte og presse i tillegg
til at det fungerer som en informasjonskanal når jeg ønsker å promotere prosjektet for
visnings-steder. Sidene er svært enkle, med kun den grafiske grunnprofilen og kort
informasjon.

Startsiden.

Klistremerker
Klistremerker er en billig måte å kunne promotere et prosjekt over tid, hvor man
plasseres i en motkulturell praksis og har muligheten til å nå svært mange. Offentlige
toaletter, lykte- og skilt-stolper, toaletter på klubber og utesteder, rulletrapper, heiser,
gelendre, osv. er alle steder hvor et lite klistremerke kan plasseres og dermed være en
liten påminner og muligens også skape undring. Klistremerker i det offentlige rom
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oppfattes sannsynligvis ubevist og vil skape gjenkjennelse når prosjektet presenteres i
større bredde.
Jeg har lagt meg på en miniatyr-utgave: 28X28 mm, med avrundete hjørner. Dette er
svært billig og veldig anvendelig, ettersom det kan plasseres på veldig små flater.

Flyer og klistremerke.

Flyers og plakat
Igjen holder jeg meg til den kvadratiske grunnprofilen med avrundete hjørner. Flyerne er
fire ganger så store som klistremerkene, 56X56 mm og har en informativ bakside, ellers
er de identiske klistremerkene. På plakaten må informasjonen være så tydelig som
mulig. Jeg valgt å legge teksten oppå motivet. Plakatens funksjon er først og fremst
informasjon i kort tid før utstillingen.

Katalog
Katalogen er laget for å gi et innblikk i prosessen, gi publikum endel mer eller mindre
private detaljer om meg selv, samt knytte prosjektet til kunstverdenen. Katalogen består
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av billedmateriale, en tekst av Bjørnar Habbestad, skjermutskrifter av mailer og scans av
referat fra møte med Kristopher Schau, samt et intervju med meg selv. Katalogen
utvider det private aspektet ved prosjektet, ved at jeg gir inntrykk av å sette deler av
min egen prosess til skue. Layouten er svært enkel, alle bilder er kvadratiske med
avrundete hjørner – slik følger den opp prosjektets grafiske grunnprofil.

Presse
Det sier seg selv at Norske Ledd kan få svært bred medieoppmerksomhet om man
ønsker det. Det er viktig i denne presentasjonen og i omgang med dagspressen at man
ikke går i fellen og blir mer tabloid enn man ønsker. Jeg har lagt meg på en spennende,
men nøktern stil i pressemeldingen. Jeg vil at prosjektet skal nå offentligheten, bli en del
av vårt tankegods, men ikke raskere enn det er nødvendig.

NORSKE LEDD
lydportretter basert på leddlyder.
NORSKE LEDD er en serie lydportretter av kjente norske mennesker, basert på opptak av leddlydene deres.
Portrettene presenteres i to versjoner:
CD og installasjon.
NORSKE LEDD stilles ut første gang på Teaterhuset Avant Garden 8.-15. mai 2004 og ledsages av daglige konserter med materiale fra
den kommende CD'en.
Leddene og senene våre er utrolige lyd-arsenal, fulle av knirk, klikk, knepp og gnurende gnissing. Når vi ruller med skuldrene hører vi
hvordan alle sener, muskler og ledd skifter posisjoner med tydelige lydlige forskyvninger. Legger vi øret tett inntil et annet menneske,
kan vi også lytte til andres lyder. Med et stetoskop kan vi høre lettere, men lydene er så svake og skjøre at de lett unnslipper øret.
Ny teknologi gjør det mulig å forstørre disse lydene så mye at vi kan lagre dem. I NORSKE LEDD utvikler Jørgen Larsson digitale
lydportretter med utgangspunkt i lyder som er samlet inn gjennom personlige møter.
I mai presenteres NORSKE LEDD 1-8:
Morten Krogvold, Kristopher Schau, Arne Næss (d.e.), Øystein Sunde, Leif Ove Andsnes, Jo Strømgren, Egil "Drillo" Olsen og KarenMarie Ellefsen.
NORSKE LEDD viderefører et konsept Jørgen Larsson utviklet for musikken til danseforestillingen “B for Body” av Trine Saltermark fra
MobileBones. Det er hovedprosjektet i hans masteroppgave ved Kunstakademiet i Trondhjem. Masteroppgaven er den første innen
elektronisk kunst i Norge.
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Konklusjon
Jeg har gjennomført et prosjekt basert på ett hovedkonsept og forsøkt å la det være
gjennomgående i alle prosjektets deler. Norske Ledd kunne vært gjennomført på en
rekke måter. I den foregående teksten har jeg gitt bakgrunnen for de valg jeg har tatt.
En god del ville vært anderledes om prosjektet ikke hadde vært en del av en mastergrad,
men et frittstående kunstprosjekt. Midler i en helt annen skala hadde da sannsynligvis
vært tilgjengelig. Som en følge av dette er mange valg tatt med bakgrunn i svært
begrensede midler. Dette gir både positive og negative utslag. Kreativitet oppstår ofte i
spenningsfeltet mellom visjon og mulighet. Jeg tror likevel at Norske Ledd, både som et
meme og verk, når mange også i den formen det har fått.
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