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Beskrivning av gestaltning 
 
I vår gestaltning har vi utgått ifrån att dekonstruera ljudlandskap och dess ljudobjekt. Både i 
kompositioner och ljudmaterial till en installation. I installationen kommer besökarna och 
skapar ett ljudlandskap utifrån artificiella eller naturliga ljud. Varje ljud har ett dekonstruerat 
alternativ vilket skapar ett designat ljudlandskap. Inlämningen består av kompositioner av de 
dekonstruerade ljuden.  
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Nedan följer ett par exempel ur dekonstruktion och resonemang av den text som beskriver 
våra gemensamma upplevelser av en plats, följt av de underliggande meningar som inspirerat 
till en komposition.  
 
Komposition: Motstånd_1 
En komposition av de ljud som spelades in under soundwalk i naturen och inspirerats av 
följande underliggande meningar:  
 
Min kropp är i rörelse, vinden förde mig hit. 
Motstånd ger nedbrytning,  
jag är resans mål.  
 
“magen kurrar”, - Det inre ljudlandskapet blir tydligt, en inre rörelse. En fysisk process som 
signalerar kroppsfunktioner till hjärnan via hörseln. Bara en mage “kurrar”, har aldrig hört 
beskrivningen av det ljudet i annat sammanhang.  
Inre ljud från magregionen, men vi vet inte vad som låter. Ljudet kommer ifrån kroppens inre 
organ och ut via muskler,skinn och hudlager igenom kläderna. Buken delas in i nio regioner 
över hela mellankroppen, tarmarna inkluderat.  Kurra = knorra, bubbla, tjuta. “mage kurrar” 
= tarmar tjuter. Kurra är luft som rör sig genom kroppen och är en biprodukt av att kroppen 
bryter ner föda för att ta upp näring. Nedbrytning = process, Näring = produkt,  Kurr = 
(bi)produkt. Process och produkt  
Författaren säger(?): Min kropp är i rörelse.  
 
“vind sätter träd och löv i rörelse, skapar förutsättningar för fåglar att flyga och 
transporterar  
avlägsna ljud över stora avstånd”, - vind är orsak till skogens rörelser, (att flyga förutsätter 
inte vind)  
hjälpmedel för fåglar och medium för ljud. Vind är orsak, hjälpmedel, medium. Utan vinden 
hade ljudlandskapet varit mindre vilket ger, vind = fler ljud i landskap. Vind får landskapet 
att låta mer. Ljudlandskap är vind, vind är ljudlandskapet 
skogar bromsar vind, fåglar och ljud färdas med vind.  
Skog = färre ljud i ljudlandskap. Skog får landskapet att låta mindre 
Författaren säger(?): Vinden förde mig hit  
 
“Stenar vid strandkanten bryter upp vågorna och delar sönder vattnet i mindre 
rörelser” - Ett möte, en rörelse mot något stillastående. En resa som avbryts i sin tidigare 
form men fortsätter  uppdelad i nya former. Vatten, mjukt, flyktigt och källa till liv, 
omvandlas snabbt och återuppstår. Stenar, hårda, fasta och orubbliga, men förvandlas så 
småningom till sand och damm. Det är vattnets delning som hörs men både stenen och vattnet 
förändras vid mötet. 
Sten delar vatten - vatten delar sten.  
Författaren skriver(?): Motstånd ger nedbrytning  
 
“Havsytan underlättar för avlägsna ljudkällor att färdas utmed kusten.”, -  Det flyktiga 
vattnet blir en yta att för det lättare ljudet att studsa emot. Det mjuka blir hårt. Havet står 
öppet som en gigantisk dörr mot omvärldens ljud att studsa in i ljudlandskapet.  
Hav, kust (strand), inget hav utan kust, ingen kust utan hav. Havet är ytan ljudet färdas 
utmed, kusten är platsen för ljudlandskapet som observeras.  
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kust och yta skapar vägg och golv, delar av ett rum. Ljud sprids åt alla håll, förhållande till 
ytor är jämställd, väggar blir golv, golv är väggar. hopsittande ytor bildar vinklar  
ljud färdas utmed ytor i vinklar. Ytor gör att ljuden färdas lättare. Avlägsna ljud når längre. 
Ytor tillåter fler ljud att höras. ytor skapar ljudlandskap, vinklar skapar rum. landskapet finns 
i rummet  
landskapet är ytor att resa utmed. Författare menar(?): Jag är resans mål.  
 
 
Komposition av ljudobjekt 
För kompositioner av ljudobjekt har vi först analyserat ljuden för att få fram ljudens 
egenskaper och kännetecken. Det är sen dessa egenskaper vi dekonstruerar genom 
manipulation, vi framhäver till exempel underliggande karaktärer i ljudet så att dessa blir 
ljudens nya kännetecken. För inlämningen har vi satt ihop många av de ljud som vi 
dekonstruerat till en komposition.  
 
 
 
 
 


