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Mellan tystnaden
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Processen      

Mitt konstnärskap är baserat på att lyssna och att skapa möjligheter för andra att 
lyssna på olika sätt. Som levande varelser behöver vi lyssna till oss själva, till vår 
omvärld men vi behöver också bli lyssnade till. För att skapa förutsättningar för 
detta har det blivit allt viktigare att möta min publik i en dialog i den konstnärliga 
processen. Här är inget färdigt och inga krav på att förstå, det finns bara öppet, 
nyfiket undersökande och experimenterande tillsammans. 

I det konstnärliga uppdraget Gestaltad livsmiljö – byliv har jag tagit avstamp i tystanden 
som ofta nämns som en viktig skillnad mellan byn eller landsbygden och staden. 
Med ett öppet anslag började jag vända och vrida på vad tystnaden kan vara. I 
processen skapade jag förutsättningar för en rad möten med personer som på olika 
sätt är är verksamma i landsbygden.  I arbetet blev det uppenbart att det finns ljud 
bakom tystnaden och samtalen ger olika perspektiv på bylivet. I fältinspelningar 
träder nya röster och ljud fram.
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Jag har i många projekt undersökt 
tystnaden. För att upptäcka de 
röster som annars inte hörs. 
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I konstverket Mellan tystnaden iscensatte jag 
en sökande ljudvandring genom byn med 
hjälp av mina ljudlurar. De får stå som 
ikoner för det noggranna lyssnandet och 
dialog. I denna vandring framträdde dolda 
ljud och röster som är på väg att försvunna 
eller som är överröstade av andra. De 
upptäckter och fynd jag gjorde längs vägen  
har jag här försökt att lyfta, undersöka 
och gestalta på ett sätt som kan skapa nya 
perspektiv på bylivet.

Hos tubaspelaren Staffan Lundqvist.
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Mitt möte med kantor Carina Stjärnqvist och hennes instrument kyrkorgeln kan 
stå som ett fint exempel för några av tankarna kring det här konstverket. Kyrkorgeln 
är ett fantastiskt instrument som vi alla har en relation till. Vi ser dess storslagenhet 
och känner dess starka ljud. Den har också en finstämd och lågmäld klangvärld som 
gör att detta instrument kan spegla många olika känslor och stämningar. När vi 
sitter i kyrkbänken och njuter av musiken från orgeln så varken hör eller tänker vi 
på allt det som pågår i orgelns intre. En komplex akustisk och mekanisk värld som 
gör det möjligt för oss där i kyrka att njuta av musiken. Denna komplexa aktivitet 
spelar också bylivets komplexitet och relation till staden.  Vid ett första ögonkast så 
är det lätt att tänka gröna skogar och röda stugor, men byn har många kvaliteter. Det 
är detta som döljer sig där mellan tystnaden.

Eller som tubaspelaren Staffan Lundqvist så bra säger det i filmen. ”Ibland kan 
man känna i en stor orkester att man försvinner, man hör knappt vad man spelar 
själv. Och man hör kanske inte vad de andra spelar heller. Men är man bara fem, sex 
stycken, då hör man ju väldigt tydligt. Både på gott och ont.”

Orgeln framifrån

Orgeln
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Baksidan av orgeln. Här uppstår ett ljud som aldrig hörs i kyrkorummet men som är en förutsättning för den fina musiken. 
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Birger Jonsson bedriver 
småskalig mjölkproduktion. 
Han berättar om den teknik som 
använts för mjölkningen i över 
femtio år. Nu är den på väg att 
tystna.

Visning hos Birger Jonsson.
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Projektion i ladugården
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Kjell håller kurser runt om i 
Sverige om gärdsgårdsbygge, 
ängens betydelse och lär ut 
praktisk kunskap om hur lien ska 
hanteras för att sköta ängen.

Inspelning hos Kjell Gustafsson
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Ett exempel på styrkan i ett dialog och processbaserat arbetssätt är hur det 
genererar nya frågor och undersökningsområden. I mitt arbete med Mellan 
tystnaden var vindkraften och dess påverkan på bylivet ett sådan spår. Det 
är en ljudvärld som är fantastiskt intressant och vinkraften är en del av 
lösningen på den energiomställning som sker idag. Men vinkraften är också 
problematisk ur bland annat ett ljudperspektiv. Här är det viktigt att vi 
lyssnar till alla röster och skapar förståelse och kunskap. Det spåret kräver 
och förtjänar en egen undersökning. Så den lades på hyllan för framtida 
projekt.

Vindkraften
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Mellan tysnaden 

Verket Mellan tystanden använder ljud som material för att belysa bylivets mångfald. 
I verket står det klart vilken betydelse tystnaden har, och lyssnar man riktigt noga 
upptäcker man att tystande hörs. 

(1) Löpanäs, ett stopp med ljudluren med blick ut över Innaren. (2) Letande efter ljud i skogen (3) Odlingar (4) Mjölkmaskinen (5) Inspelningar och samtal med Kjell Gustafsson. Slåttermästare och expert på 

ängens biologiska mångfald. (6) Kyrkorgel blev en central del av min undersökning av ljudet som finns bakom tystnaden. (7) Solnedgång på ett kalhygge. Så vacker men samtidigt så förödande.
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Medverkande

(1) Staffan Lundqvist, bybo och tubaspelaren

(2) Hillevi  Krantz, bybo och ekologisk småbrukare

(3) Birger Jonsson, bybo och mjölkbonde

(4) Kjell Gustafsson, bybo och slåttermästare

(5) Carina Stjernquist Carlson, bybo och kantor
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Kontakt      

Filmen finns:  https://www.youtube.com/watch?v=l7Mn3GfWQ6s
Längd: 12 minuter

För mer information och bildmaterial

Jan Carleklev
+46 70 26 29 622

jan@carleklev.se
carleklev.se


