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Till Pauline Oliveros

En lyssnare som lämnat oss

Jag hann träffa dig så kort. Reste till Trondheim 2015 för att lyssna. Bodde hos min väninna som skulle

vara med och framföra din musik tillsammans med dig och med andra musiker därifrån. Efter repetitionen

gick du, din partner och alla medverkande till caféet intill Konstmuseet för att äta, jag följde med. Vi satt

bredvid varandra, där var högljutt, jag hann bara berätta kort för dig om mitt “hand-gripliga” sätt att arbeta

med lyssnande på, med textila trådar. Du lyssnade, så klart, djupt lyssnande var ju din profession. Jag

hade gärna fortsatt samtalet, jag tycker det är intressant att du valt elektronik för att utveckla din musik,

och jag, inte helt hälften så gammal, men nu i en helt annan tid, full av elektronisk teknik, helst utvecklar

musik utan el. Du är inte längre här, men eftersom jag tror du fortfarande lyssnar fortsätter jag samtalet,

och lyssnar, med all respekt.

[jfr d. teknik, t. technik, eng. o. fr. technique; av nylat. technica, av lat. technicus, konstfull, till konst

hörande, av gr. , avledn. av , konst, medel; till den rot som föreligger i sanskr. táksati,

timrar, bygger, o. armen. t‘ek‘em, vrider, flätar. — Jfr TASS, sbst.2, TASSHAKE, TEKNETIUM,

TEKNICISM, TEKNICITET, TEKNIFIERA, TEKNIKALITET, TEKNIKER, TEKNISERA,

TEKNISK, TEKNIST, TEKNO-, TEXT, TEXTIL]

Ovan är ordet Teknik ur SAOB. Orden teknik, vrider, flätar, text, textil, sätter jag under lupp.

Det är mitt perspektiv, det mottagande membranets, det liggande, lyssnande landskapet. Jag tänker på

ormar, på sådant som har plats att svänga, på friheten att ringla som en vill över den solvarma marken.

På gräset, cilierna som sonderar.

Ibland kikar jag ut – förr oftare än nu, blir så erbarmligt trött – på verkligheten genom media. Då blir

jag rädd. Ser ormen bli n(orm) , stelna och bli så snäv att det inte längre finns sväng-rum. Inget rum för

klang. Ser det kvantitativa inte rymma plats för kvalitet, kvaliteten å sin sida bara räcka fram till vissa,

utvalda. De framräknade normerna, liksom den hit- och diträknade kritiken av desamma, jag menar, den

som missar nyanserna, mellanrummen, blåtonerna, och i stället bäddar för nya, lika stela. Allt det där

känns långt ifrån lyssnande, ännu längre från vila. Därför tänker jag att det går att ta spjärn precis där,

i vilan just på väg, det är kontrapunkt för mig.

–Vet du mamma, att man alltid har ett och två med sig?, säger en av mina tvillingflickor, kanske 4 år

då, och visar mig hasselnöten som delat sig i halvor.

Det är en djupt filosofisk reflektion. Ett korrelerande resonemang, på vågnivå. Det ligger till grund för

min tekniska förklaringsmodell, en textil, flätande och samtidigt sig med rumtiden vridande teknik:

rörelseinformation (in-form) från omgivningen möter alla mina skiljeväggar, tar sig förbi och igenom, jag
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skiftar stoff, ämnesomsätter, organiserar det jag kan, sen svarar jag, om något lyssnar. Om inte så bleknar

jag, blir T. Janssons osynliga barn… Ett sinnrikt ekosystem gör mig del av delar. Tar in, andas ut. Trådar

in och ut genom membranen. Ett över under, över under, över under. Ett flätande med händer, celler och

funktioner. Det är arbete att hålla och för-hålla sig, hitta sin plats, improvisera sig fram.

Det hände mitt i den konstnärliga processen, att tanken hann i fatt mina samlade sinnesintryck; i stället

för att tänka musik ut ur mig vändes riktningen, jag blev varse membranen som mottar. … världen tippade

helt om. Jag blev marken, huden, skalen, trumhinnan, näthinnan, cellmembranen, fasaden, ozonskiktet.

Jag greppade vågorna, längderna, strängarna, processen kallt varmt, mjukt hårt, långt bort och nära, med

händerna. Det flätar sig när jag väver tiden och ytspänningens upprätthållande, stämmer och stämmer

om, om och om, och om, om.

Jag blir rummet, kojan, boet, kokongen, huset, hemmet, landskapet och vilan. Klangligheterna

materialiseras, antar form (mitt i ordet tar det form: an(-)tar) , tar i famn, möter, lämnar, löser upp sig på nytt.

Notice the differences between una corda, no pedal and sustaining pedal.

(ur Blue Heron av P. Oliveros)

Som tre trådar i flätan…

Silkestrådar i uppförstoring. Anna E Weiser.

Membran. Under arbetet med mitt experimentella musikverk En fjäril i örat för några år sedan

tydliggjorde jag ett lyssnande förhållningssätt att arbeta utifrån. Det började med en idé om att konkretisera

själva lyssnarprocessen. Verket skulle utgå från örats funktion och jag riktade uppmärksamheten inåt mot

örats trumhinna. När jag i tanken utgick från hinnan som mottagare av ljudvågor, membranets perspektiv,

hände något omedelbart med mitt sätt att uppfatta relation mellan mig och omgivning på. Skalan blev en
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annan och de allra tunnaste skiljeväggar fick den allra största betydelse i fråga om möjliga passager för

kommunikation. Från att enbart tänkt mig örat som centralt i begreppet lyssnande blev jag varse den

mängd membran som är involverade i den komplexa process det innebär att existera i samspel med en

omgivning, i dess vidaste bemärkning. Att inta ett mottagande membrans perspektiv är att ljudlöst

konfrontera frågor om makt och hierarki. För att kunna, eller ens våga, lyssna med öppet sinne krävs att

samspel sätts i första rummet (läs: den flätande vävande rörelsen mellan membran) . För mig är det samspelet

alltid en hant-verklig, en rumslig och helt igenom fysisk arbetsprocess. Jag är inte krukmakare och känner

inte leran, men kanske om den tunnades ut tills dess den blev till osynliga trådar ändå här, som del av

rumsformen, förstod jag den. Det handlar om att känna sig fram, vara sensibel, able to sense, märka

substanserna som omger, prova dess klang gentemot de egna. Det handlar om tyngd och om vikt, om att

leta efter balanspunkterna. Kontrapunkter. När det funkar i mötet, tänker jag, går det att navigera och

samtidigt, när det behövs, vara still, vila, bygga bo och ge plats åt transformationen, för saker och ting på

K. Kokong. Klang. Kunnande. Akustisk metamaterialitet.

Förutsatt att man kände till sången kunde man alltid hitta vägen genom landet. (ur Drömspår, B. Chatwin, om

Aboriginernas songlines/drömlinjer)

Väv. Lyssnande är för mig detsamma som ett fungerande på ekosystemnivå, det är ett kontinuerligt

stämmande i relation till omgivning, allt föränderligt. Föreställer jag mig informationsutbyte som trådar

i vågrörelse fram och tillbaka, in, ut ur och mellan membran är den så kallade livsväven ingen poetisk

kliché utan möjlig att ta på.1

Till alla barn som flätar och knyter:

Rum blir rymd när jag och två barn […] , flätar tillsammans. Vi knyter ihop tre trådändar och ber en fjärde person

hålla medan vi, i stället för att göra en fläta med händerna, tar var sitt nystan och flätar gående. Det tar en liten

stund innan vi förstår hur vi ska göra, men snart går det som en dans, blir till en vågkoreografi – över under över

under…

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

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

kvarkraft, säger Alva, 9 år.

–Är det gravitation du menar?, frågar jag.

–Ja, just det, svarar hon.

Vi flätar i ca 40 min, vi rör oss som i formen av en liggande åtta, trådarna samlas till en punkt i en fläta.

Koncentrationen är samlad och tankarna går på djupet. 2

Deep listening… tack.

Anna E Weiser

1. Textavsnitten membran och väv ingår i mitt pågående projekt Landskapspartitur.

2. Ur min masteruppsats Vävskäl: anledning till komposition, 2012. Flätproceduren var del av en workshop för barn

jag höll i samband med min examensinstallation Vävskäl 2160 silkessträngar i rum vid dåvarande Arkitekturmuseet

i Stockholm (nu Arkitektur- och designcentrum, Arkdes) .




