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Inledning.
Denna avhandling undersöker de rytmiska dimensionerna av filmklippning och hur
man som filmklippare kan finna extern inspiration internt. Som en utveckling av mitt
estetiska sökande och ur någon slags vilja att fördjupa mitt hantverkskunnande har jag
kommit att intressera mig för rytmens inverkan på arbetet inom film/video-redigering.
Mer precist rytmens inverkan på medial kommunikation och dess förmedling av
känslor och inlevelse. Jag har tidigare intresserat mig för audiovisuell synkronisering,
hur den temporala kopplingen mellan ljud och bild påverkar åskådares ögonrörelser,
om man kan påvisa att ögonrörelser förändras då man förändrar synken mellan ljud
och bild (Carlgren, S. 2013). Att därifrån vidare utforska de tidsbundna aspekterna av
mitt arbete genom rytm känns som ett konstruktivt steg. Med rytm inom
filmklippning som utgångspunkt kommer arbetet flyta över in i angränsande områden
som jag finner intressanta, inlevelse, kommunikation, empati, rörelse, audiovisualitet
och musik. För att göra mig själv delaktig i denna process har jag under det gångna
året testat att ta danslektioner och börjat spela trummor.
Det kommer inte bli någon heltäckande fördjupning utan jag vill hellre redogöra för
min ståndpunkt, mitt utgångsläge, presentera research och bidra med inspiration. Så
ambitionen är inte att redovisa för precis alla sätt hur rytm används inom film utan
snarare påvisa hur otroligt ymnigt det används inom film, hur det genomsyrar så
många aspekter av klippningsarbetet. Undersöka rytmen som en bärvåg för
informationsöverföring. Rytm som ett sätt att kommunicera i sig självt. Ett sätt att
sekvensera eller organisera tid. Ett sätt att skapa gemenskap. Göra tid synligt.

3

Stockholms Dramatiska Högskola
Master i Film och Media. VT 2017
Simon Carlgren
______________________________________________________________________________

Rytm, filmklippning och kropp.
Rytm är djupt integrerat i våra motoriska funktioner. Från neuronernas kollektiva
oscillerande som genom ryggmärgens nervbanor som omvandlas till motoriska
aktioner i våra lemmar. Genom att röra oss så lär vi oss att förstå rörelse. Karen
Pearlman skriver is sin bok Cutting Rhythms om kinestetisk empati (eng. Kinesthetic
empathy) en förmåga att känna genom rörelse, en kapacitet vi utvecklar genom att
uppleva och av att vara i rörelse.
Cutting Rhythms hypothesizes that the editor’s intuition is an acquired body of knowledge
with two sources—the rhythms of the world that the editor experiences and the rhythms of
the editor’s body that experiences them. (Pearlman, 2009)

Hon skriver att perceptivt betydelseinnehåll konstrueras utifrån kroppens egen
erfarenhet, utifrån biorytmer som pulsens dynamiska förändringar, andhämtningen,
gång och andra fysiska rutiner. Kroppsliga erfarenheter av riktningar i rummet, upp
eller ner. Fysiska förhållanden som utanför och innanför, bredvid eller avlägset borta
ligger till grund för det mänskliga tänkandet.
Kroppens erfarenhet skapar stabila mönster i vår varseblivning, som ger enhet och
betydelse åt det vi möter. Vi förstår fysikens lagar genom våra kroppar eftersom vi
lever i dem. Rörelsehastighet, riktningar och energier har betydelse när vi ser dem,
även när det inte är vi själva som direkt upplever dem.
Den rörelsekänsliga fallenheten sträcker sig även till en förmåga att föreställa sig hur
andra personers rörelser känns utifrån vår egen kropps erfarenheter. Som klippare är
jag ett medium mellan det inspelade materialets rytmer och åskådarens efterföljande
upplevelse av materialet. En utvecklad känslighet och förståelse/tolkningsförmåga
underlättar arbetet med att gestalta eller omformulera material till ett tillgängligt och
accentuerat begripligt format.
although rhythm is a felt phenomenon, it is not just felt. Creativity in rhythm and
spectators’ expectations about rhythm are also learned, and the process of
creating and learning rhythms can be described. (Pearlman, 2009)
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Rytm generellt.
Rytm (latin rhyʹt(h)mus ’takt’, av grekiska rhythmoʹs ’tidsmått’, ’takt’, ’rytm’, sammanhörande med rheʹō ’flyta’), regelbunden
växling mellan starkare och svagare moment i återkommande förlopp av olika slag; i synnerhet upplevelsen av denna växling.
(NE)

Varför ryms det så mycket njutning i att röra sig synkroniserat till en repetitiv takt
eller samordnat i en unison grupp. Vilken nytta skänker det oss förutom njutning?
Vid första anblicken är rytm något väldigt familjärt, ett begrepp som vi använder
väldigt generellt för en rad skilda företeelser. Alltifrån naturens skiftande årstider,
universums cirkulära rotationer, ekologiska kretslopp, vår andhämtning eller
förmågan att omedvetet veta när man kan bryta in i ett samtal. Alla dessa olika
företeelser kan tolkas eller associeras till rytmisk struktur.
Det relaterar starkt till vår kropp, våra rörelser, till det faktum att vi har två ben, två
armar, vi delar i två, hjärtats slag, biologiska rytmer som styr våra liv, till kognitiva
scheman som underlättar kommunikation i vårt accentrika språk. Upptakt och
varierad betoning. Den fungerar som en periodisk variation, den återkommande
förändringen. En regelbunden sekvens av händelser eller processer, upprepade
mönster av rörelser, mönster eller ljud som strukturerar, samkoordinerar, ger
känslomässig upphetsning. Som en vägledare åt vår uppmärksamhet.
Rytm är ett begrepp som när man börjar klämma och känna på det, gräva och fördjupa
sig i det, blommar ut i alla dimensioner, genomsyrar allt omkring oss, är inbyggt som
funktion i mycket av det att vara människa. Rytmen fungerar stärkande och
sammanhållande och påverkar oss på ett basalt plan.
Det är dock, konstigt nog, inte alla djur förunnat att kunna guppa i synk till en trivsam
takt. Förmågan att anpassa sina motoriska rörelser till eller falla in i, en extern rytm,
(eng. entrainment), är sällsynt i djurvärlden och återfinns till viss del hos ett fåtal
apor, (schimpanser och makaker m.fl.) sjölejon och elefanter och ett antal fåglar. Nya
teorier kopplar rytmisk perception till förmågan att härma ljud. Man har visat att delar
av hjärnan hos ljudhärmande fåglar är förstorade i jämförelse med andra fågelarter,
samma delar av människohjärnan som aktiveras hos människor då vi lyssnar på musik
(Schachner et al., 2009).
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Varför människor begåvats med en sådan rytmkänslighet som tillåter oss att
producera och njuta av musik är även det ett evolutionärt huvudbry. Även om många
skilda teorier har framkommit finns det lite av empiriskt bevis i frågan. Forskningen
idag föreslår tanken att mänsklig rytmkänslighet inte utvecklats exklusivt utan snarare
uppstått som en biprodukt av andra kognitiva mekanismers utveckling. Men en
förenad vetenskaplig förklaring av rytm förblir emellertid svårdefinierad.
Man talar inom forskningen även om ”interpersonal entrainment”, att skapa och dela
rytmer, en process där olika individer sam-koordinerar sina rörelser eller aktioner. För
att kunna göra musik tillsammans krävs det två saker, dels att kunna producera
musikaliska ljud, vilket många olika djur uppenbarligen kan, men samtidigt anpassa
dem till en motparts ljud-alstrande och reglera dem till en gemensam takt.
Att synkronisera sig rytmiskt är inte bara effektivt när man ska producera musik.
Rytmisk synkronisering har även visats minska den uppfattade ansträngningen vid
fysiskt arbete, en observation som återspeglas genom framkomsten av typiska
arbetssånger, som vid bomullsfälten i den amerikanska södern, gå-sånger när man ska
förflytta sig längre sträckor eller när man vid dragkamp tillsammans utstöter ett
gemensamt ååå-hej! Rytmen skänker oss hanterbara sekvenser som kan underlätta vid
monotona uppgifter (Richter, J. 2016).
Att bli förälder har öppnat ögonen för mig vilken central roll rytm spelar i att
facilitera kommunikationen mellan människor. Alltifrån att idogt vagga en tröstlös
nyfödd i famnen i väntan på den svårfunna sömnen till att höra den tidiga
språkutvecklingens trevande repetitioner, da-da-da-da.
Rytmkänslighet hos människan återfinns tidigt, redan hos spädbarn. Musikalisk takt
uppfattas och förutses redan av nyfödda och rytmuppfattning sammanlänkas till viss
del med den motoriska utvecklingen. Spädbarn och små barn rör sig spontant till
extern rytm oavsett deras kulturella bakgrund. Evolutionärt föreslås rytmkänslighet
möjligtvis underlättat vid val av partner och fungerat stärkande i uppbyggnad av
grupptillhörighet genom sin förmåga att synkronisera och engagera många individer
samtidigt (Richter, J. 2016).
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Aktiviteter som utmanar vår förmåga att ingå i en rytmisk takt, t.ex. dans, sång och
musikproduktion, uppmuntrar till höga nivåer av interpersonell samordning. Sådan
samordning har förknippats med ökad gruppsammanhållning och ökad social
anknytning mellan gruppmedlemmar.
Att röra sig i takt har på samma sätt påvisats öka socialt beteende hos spädbarn.
Cirelli et al. undersökte i en studie hur 14-månader gamla barns prosociala beteenden
påverkas av interpersonell rytmisk synkronisering. Spädbarn hölls av en assistent i en
bärsele vänd framåt och studsades försiktigt till en rytmisk takt samtidigt som en
försöksledare stod framför barnet och studsade, antingen i eller ur synk med hur
barnet studsades. Efteråt testades hur hjälpsam barnet var mot försöksledaren. Barn
var betydligt mer benägna att visa hjälpsamhet mot en försöksledare efter att rört sig
synkroniserat. Tvärtom skapas misstro mot person som rört sig ur takt, till en annan
rytm. En förklaring som nämns i studien är att personer som rör sig synkroniserat med
en själv vittnar om att man är lika varandra, fungerar som en själv, ett band knyts.
(Cirelli, L. 2014).
Rytmer skiljer sig åt kulturellt, bortom den medfödda förmågan till ”entrainment”.
Beroende av var vi föds så skolas vi in i olika soniska miljöer eller rörelsescheman.
Om man spelar en västafrikansk poly-rytmisk takt för ett brittiskt skolbarn så är
sannolikheten stor att barnet missuppfattar takten på något sätt, accentuerar nedtakten
vid fel tillfälle eller liknande. Rytmkänslighet är lika inövad som medfödd och kan
skilja sig åt beroende på den omgärdande språkkulturen eller vilka sysslor som
människorna i regionen dagligen är verksamma i.
Forskning kring rytm och rytmisk organisation sträcker sig årtionden tillbaka och har
utvecklats parallellt över flera varierade fält som musik, poesi, konst, språkforskning,
beteende och kognitionsvetenskap m.fl. Inom musik fungerar rytmen genom varierade
tidsintervaller eller styrkor i ljudet, dans och koreografi använder mönster av rörelser
och fysisk gestaltning i rummet. Rytm i språkvetenskap, lingvistik, kallas prosodi
handlar om ljud-enheternas egenskaper i förhållande till varandra, talrytmen gör att
man kan skilja ord åt och behövs för att kodifiera och avkoda språk. Inom poesi bildar
skillnad i antal stavelser och meningslängd olika rytmer och känsloinnehåll. Även
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inom visuell konst är rytm ett vedertaget begrepp där färg, form och repetition och
variationer i storlek och mönster bildar rytmiska enheter. Repetition och variation är
verktyg som används övergripande inom de olika uttrycken genom att skapa
förutsägbarhet eller spänning mellan element.
Rytmen spelar uppenbart en stor roll i den mänskliga tillvaron. Alltifrån att effektivt
göra världen mer begriplig till att förhöja prosocialitet beteende, empati, underlätta
kommunikation och samordning av social organisation. Fånga uppmärksamhet och
framkalla en känsla av glädje. Rytmen är ett verktyg för oss att skapa och dela
mening.
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Rytmen och mig.
Hade jag fått frågan att dela mina tankar kring rytm, innan jag satt mig in i ämnet för
den här uppgiften, hade funderingarna helt klart centrerats kring den musikaliska
aspekten av rytm. Musik för mig är väldigt viktigt. Inte minst i mitt arbete. Efter att
fördjupat mig i ämnet inför denna skrift har jag märkt att rytm i film är involverat på
långt många fler plan än det strikt musikaliska.
Filmspråket har lånat många begrepp ur musikens terminologi, på många plan har de
slående likheter. Mycket inspiration i det ämnet finns att finna i boken The musicality
of narrative film av författaren Danijela Kulezic-Wilson. Är det självklart att dra
paralleller mellan användandet av rytm inom musik och film, båda utvecklas över tid
och är starkt knutna till rytm och rörelse.
Jag har alltid tilltalats av musik som tänjer lite på takten, musik med synkoper, groove
och offbeat. Rytmiska avarter och variationer inom beatet. Kommer taktslag och
accenter tidigt eller sent i relation till takt och rytm. Det är intressant när det skevar.
Att en takt kan upplevas som stressad, avslappnande, förväntad eller mekanisk
beroende av när vissa accenter läggs inom en rytm (Witek et al., 2014). Har brott mot
rytmen en liknande effekt inom filmklippning? Skapa häng. Suggestion.
Medryckande rörelser. Ibland är det avvikelsen från ett etablerat rytmiskt mönster det
som är avgörande för ett kommunikativt utbyte, inte mönstret i sig självt.
Experiment, dans och trumlektioner.
Jag tror att kroppen har en viktig funktion för mig i mitt arbete, man får sina impulser
därifrån, genom kroppen kommer signaler av att vilja närma sig eller avlägsna sig
från beslut, klipp eller vinklar. Hur kanaliseras ens energi genom kroppen, hur
förändrar jag mitt kopplingsschema. Finslipa, tighta till, minska latens, söka
samklang. Jag skulle vilja utveckla mina kommunikativa färdigheter, ge mer av mig
själv, effektivt kunna förmedla tankar, tillstånd och information. Väva in tankar och
känslor i ett flätverk av tilldragande takter?
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Jag fick för mig att jag måste väcka något inom mig som somnat, stelnat. Min inre
rytm och rörelse. Min motorkraft. Mitt framåtdriv. Det är som att massa tankar står
och stampar i ett djupsinnigt stiltje. Tankar som måste kanaliseras genom mitt kött
och blod. Processas genom det biologiska maskineriet. Filtreras genom bördig mylla.
Internalisera, inkorporera mitt tänkande genom kroppsliga uttryck.
Försjunken i dessa grubblerier ser jag så en dansfilm som gör mig inspirerad,
musikläggningen till verket har komponerats i samarbete med regissörens far, jag
googlar vidare. Pappan är utöver musikproducent även danslärare, ett namn jag
känner igen, vars musik jag alltid tilltalats av. Jag finner ut att han håller en dansklass
i Stockholm, står att nybörjare är välkomna. Ur kursens beskrivning -” On my classes
you can expect focus on rhythm, syncopation, bodyisolations and groove ”. Det låter
ju som en ingång.

Rytmens förenande kraft.
“creation is based on an exact science of audience reactions”
– Hitchcock (Douchet 1985).
Det är intressant att vissa filmsekvenser har en sådan kommunikativ förmåga att fånga
åskådares intresse och därigenom påverka våra perceptuella, emotionella och
kognitiva tillstånd. Att film kan ha en sådan hypnotisk effekt att man helt uppslukas,
glömmer bort att det egentligen är en inspelningsplats med skådespelare, lampor och
kameror och sannolikt 20 personer förutom skådespelarna omkring och bakom
kameran. Fast jag jobbar med film, klipper material där detta blir helt tydligt innan
och efter tagningarna så har jag ändå lika svårt att värja mig för magnetismen och blir
lika hjälplöst uppslukat av en väl producerad filmsekvens.
Med moderna tekniska landvinningar och samarbeten mellan olika vetenskapliga
discipliner utvecklas nya sätt att förstå hur vi människor påverkas av och interagerar
med rörlig media. Ett fascinerande fält under utveckling är Neurocinematics, en
korsbefruktning mellan kognitiv neurovetenskap och filmvetenskap, där man med
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Fmri-kamera (functional magnetic resonance imaging) filmar försökspersoners
hjärnaktivering när de tittar på filmsekvenser (Hasson et al., 2008).
Man mäter aktivitetsgraden i olika delar av hjärnan för att se hur överensstämmande
deltagarna reagerar kognitivt på olika filmstimuli (Inter-subject correlation analysis,
ISC) Resultaten visar att vissa typer av film framkallar mycket högt
överensstämmande mellan personers kognitiva respons, alltså vilka delar av hjärnan
som aktiveras vid visst tillfälle. Graden av kontroll över tittarnas hjärnaktivitet skiljer
sig beroende av filmtyp, redigering och typ av regi. Man särskiljer inom studien på
strukturerad och ostrukturerad film, där man med strukturerad film syftar till den
potentiella kontroll filmen har över åskådaren. Med kontroll menas att den kognitiva
responsen hos åskådaren är pålitlig och förutsägbar och likartad mellan åskådarna
(hög ISC). Ostrukturerad film utövar däremot (avsiktligt eller oavsiktligt) mindre
kontroll över tittarnas respons (mindre kontroll av tittarnas känslor eller tankar) och
större variation mellan åskådarna (låg ISC).
I försöket visades sekvenser ur Sergio Leones film The Good, the Bad and the Ugly
(1966), Alfred Hitchcocks Bang! You’re Dead, (1961) och Larry David’s Curb Your
Enthusiasm (2000). Som referens för en ostrukturerad typ av film visades en
oredigerad singel-tagning (one-take) från en promenad i Washington Square Park.
Syftet med studien är att se hur väl populär-media kommunicerar sitt budskap till
publiken och resultaten visar att Hitchcock når det högsta ISC värdet på 65%
överensstämmande mellan åskådarna, följt av Leone på 45% medan Larry Davids
Curb Your Enthusiasm nådde 18% ISC. Den ostrukturerade filmsekvensen från
parken fick däremot ett lågt ISC-värde där bara 5% överensstämmande respons
uppmättes (Hasson et al., 2008).
Mätvärdena visar tydligt att enbart mekanisk reproduktion av verkligheten, utan en
filmskapares avsikt eller kommunikativa intention, inte är tillräckligt för att
kontrollera åskådarens upplevelse eller hjärnaktivitet. En film är inte bara en samling
isolerade element. För att filmberättande ska vara effektiv, utöver regi och en
intressant berättelse, krävs noggrann redigering av bild och ljud för att kombinera alla
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dessa bitar till en sammanhängande helhet.
Nu är inte dessa resultat enkom riktade mot den rytmiska aspekten av filmredigering
men det visar ändå tydligt på vilken stark inverkan filmberättandet utövar på
publiken. Vad som intresserar mig är just den kollektiva aspekten, att man kan nå
överensstämmelse mellan olika åskådares upplevelser genom avvägningar i sitt
arbete. Det gör tydligt för mig som filmklippare att mina mödor och förhoppningar
med de beslut jag tar faktiskt har en substantiell betydelse. Om man lär sig greppen
som krävs för att fånga uppmärksamheten och i sin tur inlevelsen hos publiken kan
man faktiskt få sitt budskap fram genom skärmen, att det finns liktydighet mellan
olika åskådares respons. En anledning till att Hitchcock når så höga resultat föreslås
bero på att han hade just åskådarens upplevelse i åtanke när han regisserade sina
filmer (Hasson et al., 2008).
Jag tror rytm kan vara ett sätt att arbeta för att nå dit, den kommunikativa länken.
Rytm som en väg att skapa struktur, fånga uppmärksamheten hos åskådaren, få den att
känna som man vill den ska känna. Rytmen hjälper oss att förutsätta hur information
presenteras och hjälper vår uppmärksamhet att skapa förväntningar för vilka delar
kommunikationsflödet där informationen är viktig (Honing, H. 2002). Rytmens
inverkan på uppmärksamhet krävs för att samordna gemensam handling eller
kommunikativ interaktion genom att underlätta exakt tidsmässig förutsägelse.
Exakt tidsmässig förutsägelse tycker jag är intressant. För mig handlar rytm mycket
om timing, var när och hur ett klipp kommer har betydelse på en grundläggande nivå
och påverkar vår upplevelse av videomaterial. Det blev tydligt för mig när jag
genomförde en tidigare ögonrörelsestudie (Carlgren, S, 2013) Min ingång till att
arbeta med video var väldigt audiovisuell, med lika mycket fokus på ljud och musik
som bild och rörelse. Jag ser klippningen som ett instrument där jag genom visuella
markörer kan poängtera/accentuera delar av en musikalisk eller sonisk komposition
och vice versa. Använda redigering som ett instrument i en audiovisuell uppbyggnad
eller berättande. Timing och förståelse av rytm/takt känns väsentligt i mitt arbete.
”Rhythm is constructed frame to frame, sync point to sync point, and
involves very small durations of a half second or a quarter second. This
12
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proposition may seem obvious to anyone who has been involved in editing
or scoring film music. Classical Hollywood click tracks measured tempi to
fractions of a frame, as defined by the sprocket holes, and there are clear
indications that composers and editors haggled over durations of five or
six frames.” (Jacobs, 2015, s. 56).
Som citatet ovan gör gällande rör sig mitt arbete inom väldigt små tidsintervaller där
synk och timing blir avgörande. När det gäller sambandet mellan rytm och
kroppsrörelse visar forskning att rytm-perception bearbetas i delar av hjärnan som
också involverar motorisk aktivitet. Fredrik Ullén vid Karoliska institutet visade i en
studie att försökspersoner som presterade väl i att hålla takt över tid också presterade
bra vid problemlösning. (Ullén, F, et al. 2008)
Att internalisera/ effektivisera min förmåga att ha en takt i kroppen borde kunna vara
applicerbart på mitt arbete. Att därigenom bli kompetent att klippa mer sammanhållet.
Genom att öva mitt takt-sinne och min rytmiska känslighet kan jag öka min förmåga
att hålla en sammanhängande takt över tid. Som ett sätt att skapa/ge en kontinuerlig
struktur.
En bekant sätter mig i kontakt med en trummis, jazzimprovisation som inriktning.
Han jobbar på musikhögskolan, undervisar barn. Det kan funka. Tar kontakt. Vi ses.
Han är snäll och uppmuntrande, han talar till ett barn, det är bra, det är jag! Ny på det
här.
Jag är inte lika snäll mot mig själv, Det är jobbigt att inte kunna saker, benen rör sig
inte i den symmetri man instruerat dem. Det här är ordningar som min bipedala
organism aldrig utsatts för tidigare. Olika takter i vänster och höger fot, ytterligare
fraseringar i händerna och så ska man gärna ha en global takt man räknar tyst i
huvudet samtidigt. Men med träning sitter det, någotsånär. Ge det tid så korrigerar
kroppen otakten till något som faller i synk. Inte tight, men någon typ av utveckling
inträffar.
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Min relation till filmklippning.
Jag är egentligen ingen stor filmkonnässör, inte en av dem som har en genomtänkt
lista aktuell i bakhuvudet, med smarta titlar på favoritfilmer. Jag har förmodligen inte
heller sett alla de klassiker jag borde gjort för att kunna förstå mitt hantverk till den
nivå det förtjänar.
I mitt barnhem hade vi ingen TV. Mina föräldrar tyckte inte det var något man
behövde, man skulle vara ute, leka med kottar var melodin. Men ibland när man var
sjuk, hemma från skolan, kunde vi hyra en video-box som vi fick använda hos vår
granne i samma hus som hade en tv. Det minns jag som något djup exotiskt.
Som en revolt mot mina föräldrars goda intentioner lyckades jag lyckligtvis ta igen all
förlorad tv-tid under mina sena tonår. Under eftermiddagar och sena nätter levde jag
och min tv i en salig symbios, amerikanska junk-serier och repriserade repriser
konsumerade utan förbehåll på ett omättligt löpande band.

Varför klipper jag film?
Jag har fått för mig att jag aldrig riktigt kunnat berätta en historia, muntligt alt verbalt,
rör ihop det, missar poängen, accentuerar fel. Blir lite självmedveten, tappar fokus på
vad som sägs. Tänker att redigering här är ett sätt för mig att få kontroll över min
berättarprocess, att ta det i min egen takt. Kunna ha kontroll över saker, se igenom
många gånger, finslipa tills det sitter som jag vill ha det.
Men det är inte alltid lätt att förmedla en tanke eller känsla, när man medvetet
anstränger sig för att göra det på ett korrekt sätt. Min 1,5 år gamla son är väldigt
tydlig med vad han vill och känner, till och med utan verbal språkförmåga lyckas han
få sin föresats förverkligad. Han använder hela sin kropp och själ, helt hämningslöst, i
sin iver att tillfredsställa sina behov genom kommunikation. Jag kan själv ha mycket
svårare att ge uttryck för mina behov, trots att jag behärskar språk, kultur och
normativt uppträdande. Alla de nycklar som behövs för att interagera i den mänskliga
samvaron.
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Att vilja arbeta med och inom film och video kom av att jag såg Lucky people center
som regisserats och klippts av Johan Söderberg. Det är en montageinriktad film där
ljud och musik och klippning tillåts ha en helt avgörande funktion för berättandet, en
slags dokumentär musikal som någon skriver i kommentatorsfältet på IMDB. Mycket
repetitioner och suggestivt narrativ. Berättarspråket i bild och ljud är musikaliskt
arrangerat och skapar en väldigt stark genomslagskraft genom att mixa samplingar,
musik, tal och bilder i en rytmisk massa, som för mig skapar ett högre
kommunikationsflöde där man som åskådare sugs in i berättandet, översköljs av
information på ett sätt som tilltalar mig väldigt. Det var befriande att se att berättande
kunde ta en annan form och att filmmediet rymde även denna typ av historia.
Spelfilmen och dess kringgärdande kultur innehåller något som får mig att känna
motstånd. Rådvillhet. Att det finns en förväntan, en konceptuell mall, hur man kan
och får göra när man klipper ett drama eller en actionsekvens. Jag sliter med tanken
att det finns ett rätt sätt att göra saker, att åskådaren ska tycka att det är fel om man
inte följer den gemensamma förebilden. The predictable matrix.
Varför har film blivit så begränsat, varför är det inte är mer surrealistiskt? Det är ju
bara historieberättande. Enda begränsningen bör vara ett visst mått av begriplighet när
man berättar sin historia. Danjiela Kulezic-Wilson skriver intressant kring behovet av
förutsägbarhet kontra artistisk frigörelse. Som både gammal och ny konst tydligt visar
oss så har konst-konsumenter inget emot konventioner. Tvärt om. Publiken är som
regel helt nöjd när ”dramat” spelas upp efter samma struktur om och om igen. Inom
film där den onde straffas av den gode, eller inom musik där vers återföljs av refräng
osv. Publiken uppskattar förväntade och igenkänningsbara strukturer. (KulezicWilson, s.68)
Hur utmanar jag min rädsla för konventionen? Var hittar jag min egna expressiva
förmåga? Kanske kan jag följa min sons föredöme.
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Experiment, fas 2.
Så jag kom till insikten att jag måste utmana kroppen. Hämta inspiration från fötter
och ben istället för från böcker och film. Jag bokar in mig på kursen innan jag hinner
börja tvivla på beslutet.
Ahhh, ångest. Att som likstel 36 åring dyka upp på en dansklass med svängiga
ynglingar i grälla kulörer och elastiska kroppar känns utmanande. Jag föreställer mig
deras hårda blickar, när de ur ögonvrån faller på mig, undrar vad han gör här, en tidig
40-årskris på gängliga ben. Utav okänd anledning har jag en väldig massa förutfattade
föreställningar om dansklasser.
Tisdagen med kursstart närmar sig, jag överväger å det starkaste att blåsa av det hela.
Jag är nervös på riktigt, vägen dit sker under forcerat mentalt tvång. När jag kommer
dit leder vägen ner tre trappor till en källarlokal, det dånar av musik från rummet dit
jag ska. Det är några minuter kvar innan klockan blir åtta. Jag ser mig omkring på de
personer som står omkring mig, en riklig blandning av åldrar och personligheter. Två
damer i min mammas ålder, hmm, undrar vad de ska på för klass. Seniordans, har de
sådana lektioner här? Nähä, tydligen ska de också hit och groova. Skönt, jag är inte
äldst i alla fall. Vi släpps in i rummet där en tidigare grupp just kört, det är energi i
rummet. Det är annorlunda än vad jag föreställt mig.
Danslektion, minns nästan ingenting. Förutom att de två äldre damerna svängde
fantastiskt!

Dansprojekt.
I november 2015 anordnar jag en workshop. Målet med övningen är att undersöka hur
man med kamerans öga kan fånga rörelse i dans, skapa närhet till dansarna, utforska
rörelse mellan kamera och kropp. Förhoppningen är att få intressant material att
klippa, i förlängningen undersöka hur man genom redigering kan framhäva och
förstärka närvaro och delaktighet i en koreografi.
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Vad som föranledde denna avsikt var att jag några månader tidigare fått närvara vid
en föreställning med dansgruppen Art of Sprectra som framförde en koreografi
skriven av Peter Svenzon.
Publiken sitter på fällstolar runt en tejpad rektangel som utgör scenen. Det är ett
mindre rum, så vi sitter med ryggen upptryckt mot väggen utan möjlighet att backa
eller dra oss undan. Verket framförs av tre dansare, de rör sig häftigt och explosivt,
nästan aggressivt och kommer alldeles för nära för vad som känns brukligt. Som
åskådare till dans befinner man sig som regel på behörigt avstånd med en osynlig
barriär som skiljer en åt från utförandet. Närheten vi här får uppleva skapar en väldigt
stark upplevelse hos oss. Pulsen från dansarnas kroppar smittar av sig och man sitter
som på nålar med adrenalin pumpande i blodet när föreställningen är över.
Jag kände direkt att jag ville försöka fånga upplevelsen som vi fått när vi satt nära
inpå som delaktig åskådare. Försöka återskapa denna känsla av upphöjd närvaro
genom kamerans öga, för en publik som inte alls befinner sig i närheten av
händelserna.
Under två dagar spelar vi in delar av koreografin, testar oss fram, experimenterar utan
egentligt uppsåt att det ska resultera i ett färdigt verk. Filmare Adam Nilsson kör
handhållen kamera och svävar runt i rummet med stor intensitet och svett i pannan.
Vi får fina bilder som jag först nu, våren 2017, får tid att sätta mig med i redigeringen.

Rytm i Filmklippning.
[… central to the art of filmmaking: rhythm, a word often used and rarely defined].
(Pearlman, 2015)

Rytm inom arbetet med filmredigering är uttryck av tid, energi och rörelse med
ändamålet att skapa cykler av spänning och avspänning. Så vari ligger rytmen i
filmklippning, i det visuella, bild-byten, i rörelser, i ljud, i musiken? Jag har alltid
fascinerats av hur ”var” och ”när” ett klipp känns ”rätt”, eller motiverat. Vissa klipppunkter fungerar utan att ge en begriplig förklaring varför. Vid andra tillfällen uppstår
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det motsatta, två sekvenser som tycks borde fungera ihop vill inte göra det. Att bara
flytta en klipp-punkt några bildrutor (1/25 sekund) tidigare eller senare mellan två
videosekvenser kan orsaka stor förändring i tolkningen av de båda klippen. Det kan
lätt framstå som trolleri.
Rytm inom filmmediet fungerar på många olika plan. Att sitta och dra i
klippövergångar några millisekunder framåt och bakåt riskerar att medföra en för snäv
in-zoomning på detaljnivå, att tänka för smått. På andra sidan av spektrumet ligger
den rent intellektuella aspekten av filmisk rytm. Historien. Narrativet som presenteras
genom iscensättning; hur kommer karaktärer in, beror på formatet: serie, kortfilm,
spelfilm. Hur ofta förs tankarna till det uppsatta målet för vår hjälte? Hur ofta
påminns vi om faran? Om det är för ofta riskerar det att bli tjatigt, mindre
skrämmande, för sällan så avtar spänningen. Denna typ av rytmiskt tänk hamnar på ett
närmast abstrakt plan men är ändå helt avgörande för berättandet och upplevelsen av
filmen.
En första dikotomi som kan vara värd att belysa är uppdelningen mellan intern och
extern rytm. Finns den filmiska rytmen redan inbyggd i tagningarnas inneboende
sammansättning genom kamerarörelser, skådespel, ljussättning och koreografi eller är
det något som i efterhand mejslas ut genom klippning. Egentligen är det ingen
motsättning men två olika synsätt har framkommit med Sergei Eisensteins
montageteorier som representerar extern rytm, vad som framkommer i klippningen,
kollision mellan koncept/idéer, kontra Andrei Tarkowsky´s inställning att rytmen är
intern, ingjuten i det diegetiska innehållet, vad kameran fångar. (Kulezic-Wilson,
2015, s.50).
Varje klipp-punkt medför potentiell rytm, allt som händer i en tagning mellan två
klipp innehåller även det per automatik rytm och samspelet mellan extern och intern
rytm skapar också rytm. Den allmänna riktningen i en film är etablerad genom
samspelet mellan interna och externa rytmer inom tagningar, kamerarörelser,
redigering och ljudinnehåll.
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Rytm inom film skiljer sig från den musikaliska definitionen genom att vara
audiovisuellt, det inbegriper även spatial dimension där rörelse, förflyttning,
repetition och storleksförhållanden spelar in. Vår visuella perception är inte lika
känslig för temporala som spatiala förändringar vilket medför att man med rytm inom
film inte enbart kan förlita sig på klippets tidslängd. Beroende av det visuella
innehållet, (komposition, inramning, rörelse) kan två videosekvenser av samma längd
upplevas som olika långa. Kortfattat kan man säga att rytm inom film har mer att göra
med den visuella intensiteten snarare än den tidsmässiga klipplängden. Relationen
mellan bildrutans innehåll och intensiteten i dess visuella enheter (Jacobs, L. 2015
s.56).
Repetition är ett fundament inom rytm vars funktion är att skapa mönster, summera
små enheter till att skapa större mönster som i sin tur kan varieras och användas för
att skapa rytm på en global höjd. Vi är som människor mönsterskapande. Vi
organiserar åtskilda företeelser, bild, ljud eller tidsmässiga skeenden till helheter.
Tickandet av en klocka upplevs som starka och svaga pulser, rytmicerade, fast slagen
är identiska. Rytmen genereras av vår egen perception. (Kulezic-Wilson, 2015, s.66).
Musik är mer beroende av repetition med taktslaget som minsta beståndsdel. Inom
mainstreamfilm är det oftare ett narrativ som driver framåt, mot ett mål i snabb
utveckling. Filmspråket bjuder inte in till eller minimerar hellre omvägar, repetitioner
eller duplicerande av material (Kulezic-Wilson, 2015, s.60). Repetitioner kan bidra
till att föra uppmärksamheten mot det filmiska hantverket, som inom den breda
genren försöks hållas i skymundan. Där måste en repetition eller annan typ av
upprepning fungera som en bidragande/berättande del av narrativet för att motiveras,
ex. flashback, flash-forward eller att början och slut binder ihop historien. Inom
Hollywoods ”continuitet” principer ska alla filmtekniska aspekter gömmas för att låta
åskådaren fullt uppslukas av berättandet.
Film/video är ett fantastiskt medium att arbeta inom, med tillgång till både bild, ljud
och manipulation av tid. Det är en redskapsarsenal få andra konstformer kan utnyttja
lika självklart vilket såklart medför både möjligheter och svårigheter. Hur blandar
man rörelser, bildkomposition, dialog, ljudeffekter och musik för att skapa en
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övergripande takt som kommer att gynna filmens helhet? Ingen generell föreskrift
fungerar då det är så många komponenter inom filmskapande som kan rytmiseras.
Mycket av hantverkets möda och tjusning består i att välja ut och presentera lösryckta
beståndsdelar och komponenter (bild, ljud, musik) och organisera dem i en
strukturerad temporal ordning till en övertygande helhet. Syntes. Att smidigt kunna
förflytta sig mellan att medvetet förstå och intellektuellt utvärdera arbetet samtidigt
som man kroppsligt och intuitivt känner med det.

Experiment dans 3.
På väg hem från första timmen av dansträning, jag är säreget uppfylld i kroppen, varje
steg sker i uppåtgående studsande rytmisk takt. Något så vardagligt som att
promenera kan vara väldigt givande, förenande. Ett latent sinne inom mig har vaknat
till liv, rörelser i min kropp. En kropp, jag hade glömt bort! En känsla av att vara i
synk med tiden omkring mig. Kroppen vill något, den önskar svänga med. En
omfamnande delaktig känsla. Svår att förklara.
Den sitter i två timmar, rörelsen, men i takt med att svetten avdunstar stelnar jag igen.
Kroppen har glömt allt som nyss satts igång. Fascinerande. Dagen efter vaknar jag
med en sällsam träningsvärk i delar av kroppen som för mig varit okända. Terra
incognita. En köttkarta fylld av vita fläckar.

Rytm i filmklipp 2.
Karen Pearlman har i sin bok Cutting rhythm tagit ansats att reda ut begreppen i vad
som tidigare beskrivits som dold kunskap eller klipparens ”intuitiva” val när det
kommer till rytm och timing i klippningsarbetet. Att tydligt definiera dessa funktioner
kan hjälpa klipparen i kommunikationen med kollegor och medarbetare. Ge mer
specifika sätt att formulera sina avsikter eller mer exakta sätt att förstå sitt eget arbete.
Hon menar att rytm är ett förklarligt psykosomatiskt fenomen och att veta när något
”känns” rätt är snarare en medvetenhet om rytmer vi externt omges av samt kroppsligt
upplever, en medvetenhet som kan tränas och utvecklas. Genom att separera och dela
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upp filmspråkets olika rytmer blir arbetet med att fokusera publikens uppmärksamhet
och engagemang mer lättarbetat för filmklipparen.
Pearlman kategoriserar i sin bok tre olika sorters rytm som fungerar parallellt men
bidrar olika till filmens helhetsrytm. Emotionell rytm, fysisk rytm och händelserytm.

Händelserytm
Berör kort beskrivet de narrativa aspekterna, hur berättelsen förs framåt, att arbeta
med dynamik och förväntningar, hålla på eller presentera information. Rytmens
funktion blir att strukturera information, att förtydliga, skapa en framåtrörelse,
understryka en känsla av tid. Skapa cykler av spänning och avspänning, alternera
sektioner i mått av informations-täthet/densitet och arbeta med förväntan och
överraskning. Strukturell rytm inom film är beroende av många olika aspekter:
historiens dramatiska utveckling, abstrakt formmässig organisation, konceptuellt
berättande, organisation inom det inspelade materialet, inre rytm och hur det framhävs
inom klippningen, extern rytm och hur den bidrar till berättandet. Komplexiteten blir
enorm, så för att kunna angripa den på ett adekvat sätt krävs att hänsyn tas till det rent
litterära berättandet och hur det audiovisuellt återges.

Fysisk rytm
Fokuserar på rörelser inom bilden. Genom att skapa rörelsemönster och följa
rörelsebanor i bildutsnittet kan energiflöden accentueras och skapa spänningshöjande eller upplösande moment genom kollision eller sammanlänkning. Utforma
och översätta rörelseenergi och riktning mellan eller inom olika sekvenser.
Kroppsrörelse, bildutsnitt, den fysiska responsen av rytm. Som Kulezic-Wilson
skriver, även att se på en statisk stillbild är ett tidsbundet, visuell avkodning är en
process som sker över tid, inte minst för ögats rörelser. När vi ser på rörliga bilder blir
den temporala aspekten ännu tydligare betonad i betydelse av den förändrade bildens
rörelse och rytm. Framträdande former, linjer och färger, rörelser i fler dimensioner.
Var rörelse initieras, känna in en rörelses acceleration, klippa sönder rörelser, klippa
ihop dem igen. Klippa med sin egen kropp som kalibrering. Visuellt rytmiserande
kontra visceral kontakt. Estetiserad klippning kontra kroppsligt inkännande.
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Emotionell rytm
Rytm har också en förmåga att kommunicera känslor. Med begreppet emotionell rytm
syftar Pearlman till hur vi arbetar med karaktären i bild. Steg, andning,
blickskiftningar, gester och den kroppsliga kommunikationen. Emotionell rytm
bygger alltså på att klipparen blir vägledd av skådespelarens agerande och
kommunicerar dessa emotioner till publiken att reagera på. Rytmen informerar om
berättelsens innebörd och karaktärens avsikter på en omedelbar, fysiskt igenkännbar
nivå. Rytmen påvisar affekter och attityder med hjälp av sina rörelser, sina pauser och
sin takt, att stanna på ett ansikte för att accentuera eftertänksamhet, skapa stress
genom att klippa ur ett ögonblick för tidigt, för snabbt. Varje rörelse har sin egen
karaktär och lynne. Exempelvis kan snabba energiska rörelser uttrycka olika affekter,
så som kraft, glädje eller ilska. Vilket slag specificeras med hjälp av det semantiska
sammanhanget. Det är en typ av omedveten information som hämtas genom
medkännande inlevelse, sådant som publiken automatiskt förstår utifrån sin egen
kroppsliga upplevelse, både den motoriska erfarenheten, sinneserfarenheten och den
tysta kunskap med vars hjälp vi empatiskt översätter intryck.
Genom att göra dessa distinktioner mellan olika typer av rytmiskt arbete förenklar för
klipparen att välja vilken typ av rytm man lägger fokus på vid ett specifikt
klippbeslut. I de flesta typer av filmer kommer alla dessa rytmer vara närvarande men
kan prioriteras olika för att nå olika resultat beroende av vad man vill kommunicera.
Genom rytmisk strukturering kan klipparen åskådliggöra viktiga delar i narrativet
eller informationsflödet genom att placera det vid rytmiskt accentuerade tidpunkter.
(van Leeuwen, T. 1985. s.222)

Audiovisuell rytm.
Innan filmen blev ett audiovisuellt medium var det många lysande kreatörer som
utforskade relationen mellan bild och ljud, hur de kan länkas till varandra. Ett verk jag
snubblade över som väckte tankar var Rate of change av Bill Brand, USA, 1972. Den
18 minuter långa videon består av färger som sakta ändras, så långsamt att det inte
upplevs perceptivt, medvetet. Det får mig att tänka på vilka rytmer är vi mottagliga
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för, precis som med färgspektret och det för oss synliga ljuset så finns det rytmer som
verkar på olika höjder. Vårt snäva perceptiva synfält gör oss omedvetna om dem.
Den svenske videokonstnären Viking Eggeling, verksam inom Dada-rörelsen,
försökte gestalta musikalisk rytm, skapa musik visuellt, ur animerade bilder. Genom
att mödosamt handteckna figurer på filmrutor skapade han 1925 det avantgardistiska
verket Symphonie diagonale. En slags visuell utformning av ljud.

Figur 1 Symphonie diagonale; Viking Eggeling

Andra konstnärer med liknande ambitioner som betytt mycket är Oscar Fischinger
och Norman McLaren.
Som rymlig generalisering kan man säga att det visuella underlaget skapar relevant
mening åt det narrativa berättandet medan musik och ljud mer poängterar det
emotionella läget. Musik har en stark emotionell effekt på oss, för sig självt eller i
kombination till bilder. Det används flitigt i överkant för att rädda eller förklara
scener som kanske inte står på egna ben. Det kan förändra den visuella perceptionen
av rörliga bilder genom att addera tidsskala, rytm och upplevd kontinuitet både inom
och mellan scener/klipp. Ljud och musik förstärker bildens temporala potential.
Ljudläggning och musik kan även användas genom att kontrastera bild. Hög visuell
densitet kan förstärkas genom ett statiskt ljudlandskap och vise versa. Skapa spänning
mellan det statiska och dynamiska (Kulezic-Wilson s.85).
Ljudet har en förmåga att direkt inverka på åskådaren och fånga uppmärksamhet. Den
visuella uppmärksamheten är mer skiftande beroende av åskådarens position och vart
blicken riktas. Accentueringar som framkommer i ljudbilden är mer omedelbara och
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kan därigenom användas effektivt i att strukturera berättandet. Ofta, är det vi (tror vi)
ser i hög grad bestämd av det vi hör (Wingstedt, J. 2010).

Avslut.
Så hur har det påverkat mig att under 1 år utsätta mig för dessa nya erfarenheter,
använda min kropp som försökskanin. Har jag utvecklats, klipper jag annorlunda,
tänker jag annorlunda, rör jag mig annorlunda? Det är svårt att beskriva en process
när man är mitt upp i den.
Dessa övningar har varit en del av min konstnärliga forskning, en ambition att bidra
till min egna utveckling som yrkesutövare men också i förlängningen kunna inspirera
eller för den del avskräcka andra att följa denna väg. Erfarenheter har lagts till högen.
Att dansa har varit fantastiskt givande. Likaså att spela trummor. Att utmana mig på
sätt som till en början känns lite obehagligt känns nu i efterhand bra. Att inte kunna
saker är jättejobbigt men att utvecklas känns bra.
Insikten som blivit tydligare är att det är jag själv som är instrumentet jag använder i
mitt arbete och som andra yrkesutövare tjänar jag på att ha vässade verktyg. Det jag
fyller min tid med återspeglas i det jag gör i mitt arbete. Även om jag inte upplever att
jag genomgått en omstörtande förändring efter detta år av dans och trummor så har
nya banor byggts i min tankeprocess, nya kopplingar har knutits i min kropp. Jag har
ett starkare förtroende för min kroppslighet, mitt omedvetna. Många klippare känner
igen sig i situationen där lösningen till ett problem som gnagt i en under en lång
period plötsligt dyker upp från ingenstans. Som att det finns en processor långt bak i
primalhjärnan som arbetat febrilt medan man varit upptagen av annat. Och som
plötsligt löst ekvationen. Dess relation till mina medvetna processer har förstärkts, jag
har sjunkit tillbaka en nivå, en tilltro har börjat utformas för det som försiggår på ett
instinktivt plan.
Det är egentligen märkligt att jag sitter stilla 8-10 timmar per dag framför en dator, att
det bara är mina pekfingrar som rör sig. Jag har förstått hur viktigt det är med fysisk
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verksamhet, för att kunna fortsätta jobba som jag gör under en längre tid så är det av
yttersta vikt att jag engagerar mig fysiskt.
Det var en lyckträff att hitta dansgruppen, för mig har tänket där ett tydligt samband
med mitt arbete. En sak jag tar med mig därifrån är en uppvärmnings-övning som
fungerar som en slags ”call and respons” exercis. Vi börjar lektionen med att vi
tillsammans räknar 1.2.3.4, igen 1.2.3.4, för att sätta gemensamt tempo i gruppen.
Därefter imiterar man rörelser, gör ljud med rösten på 1:an, Bipp! Stampar med
fötterna på 2:an, klappar händerna på 3:an, stampar igen på 4:an. Så om igen i en rad
olika variationer. Jag hänger som regel inte riktigt med, försöker tänka ut hur det var,
Bipp! Klapp! Dubbelstamp! Eller? Allt handlar om att göra gruppen temporalt tight
och att bli kroppsligt medveten om rytm.
Jag har tänkt mycket på hur knutet mina små framsteg är till situationen. Under en
danslektion är det som om något aktiveras i mig. Jag kan göra och förnimma saker
som helt försvinner två timmar efter att lektionen är över. Under lektionen kan jag
imitera en rörelse, kroppen kan göra en rörelse som känns naturlig i stunden, när jag
imiterar lärarens rörelser. När jag sen ska utföra den själv är den som bortblåst. Känns
som jag skrapar på ytan av något, som ännu inte sjunkit in. Att imitera är att lära sig,
att öka sin egen förståelse genom andras kunnande.
Att lära sig saker tar tid. Jag har inte haft tid att förkovra mig i den grad jag har
önskat, som småbarnsförälder har förkylningar och vakna nätter gjort att jag missat
många tillfällen. Jag förväntade mig inte någon stor förändring egentligen. Att till
fullo förstå ett nytt koncept, att göra det till sitt, att omfamna något nytt fullt ut tar
lång tid. Förmodligen har jag lärt mig enormt mycket, även om det känns som att jag
bara skrapat på ytan. Att se min danslärare eller min truminstruktör gå loss inom sina
respektive expertiser är helt hisnande. Båda har gjort det de gör i långt över 20 år,
deras kroppar ”kan” på ett plan så långt bortom det medvetna. Rörelsemönster
kommer från djupet av deras varelser och blir till något annat än avsikt eller vilja.
Frihetsgrader i uttryck, deras erfarenhet blir till en konst i sig.
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Kroppen lär sig mönster. Det är en skillnad när kroppen kan och när tanken tror eller
vill. Jag minns när jag efter några månader för första gången kände igen en
stegsekvens och kunde följa med en rörelse under en dansklass, när kroppen plötsligt
kan ett steg, en sekvens, och jobbar på upplevd automatik. Jag har aldrig dansat förut
så allt var nytt för mig. Jag kunde aldrig släppa huvudet medan jag rörde mig, var
tvungen att vara ”medveten” för att fötterna skulle göra som jag ville. När jag sen var
kapabel att släppa den aktiva kontrollen över kroppen och tänka på annat medan
kroppen gör sig grej var otroligt skönt. Det känns som olika system, den medvetna
kontrollen och det motoriska utförandet. När kroppen är trygg i ett schema kan tanken
vandra iväg och lägga fokus på annat. Jag tänker att detta är applicerbart även på
filmklippning. Allteftersom erfarenheter byggs upp, när man bemästrar de
grundläggande delarna av arbetet så kan man frigöra tanken till att tänka annorlunda,
fokusera på andra delar av processen.
Under klippningsperioden av dansprojektet som tjänar som produktiv output till
denna text har det blivit tydligt hur inlevelsen förändras när man själv har dansat, övat
in en koreografi. Det skapas en djupare relation till rörelse, kraft och riktning när man
har dessa komponenter färskt i minne. Dans är en intressant kombination av visuell
och auditiv synkronisering, där vi som åskådare främst tolkar visuellt. Det aktiverar
vår känslighet för visuell rytm.
Som en del i arbetet testade jag på min handledares uppmaning att klippa utan ljud.
Det var första gången som jag gjorde det. Min ingång till arbete med klippning har
alltid utgått från musik och ljud i relation till bild. Som jag tidigare skrev var det
dokumentären Lucky people center som verkligen fick mig på kroken.
Det var en väldigt nyttig övning för mig, att enbart tolka visuellt. Andra delar av
materialet, eller upplevelsen av det, blir viktiga eller framträdande. Jag kände att nya
delar av min rytmiska tolkningsförmåga blev aktiva, som att avsaknaden av ett sinne
gav utrymme för andra. Jag tänker att rytm är starkt knutet till vår uppmärksamhet.
Ser vi en snabb rörelse eller hör ett starkt accentuerat ljud skärps vår vaksamhet. En
långsam rörelse eller motsvarande dovt ihållande ljud ger oss en känsla av stillhet
eller stabilitet medans en repetitiv rörelse eller ljud, att vaggas i en famn eller åka bil,
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skänker oss trygghet eller lugn genom sin förutsägbarhet. Jag kan se hur även
kameraarbete arbetar med dessa rörelser för att skapa olika sinnesstämningar, det
finns en emotionell skillnad i en skakig handkamera och en stabil, långsam åkning.
Oavsett fallet är rytm och rörelse oupplösligt förenade med varandra, likaså är rörelse
och känslor.
Med denna insikt i bagaget är det för mig ändå kontakten eller relationen mellan bild
och ljud som känns mest spännande med film. En bok jag inte haft tid eller plats att ge
utrymme i denna text är Lea Jacobs Film Rhythm After Sound. Hon tar upp
fascinerande exempel ur Disneys arbete med animerad film, hur integrerat de arbetade
med musikalisk komposition och animation. Hur de binder ihop musik och bild till en
oupplöslig helhet. Hon visar även väldigt pedagogiskt hur Eisenstein i filmen Ivan
den förskräcklige (eng. Ivan the Terrible) arbetar med melodi, takt, orkestrering och
musikalisk dynamik i förhållande till klipp, iscensättning, dialog och berättandets
utveckling. Mycket tänkvärd läsning.
Även Kulezic-Wilson skriver en intressant passage om rytmens inverkan med
exempel från filmen Requiem for a dream, ett montage av huvudpersonens stegrande
drogmissbruk.
”The doubeling of musical and visual accents has an almost visceral effect
on the viewer, like the techno-music itself, and at the same time it clearly
evokes the drug-induced rush witch some of the the shots illustrate. The
repetition of single shots of drug-consumtion witin a pattern emphesizes
the addictive nature of the habit, while the repetition of the whole pattern
in slightly varied manifistations, and its strategic positioning in the overall
structure, give it an important dramaturgic function” (Kulezic-Wilson
s.48)
Hon nämner vidare även det sinnrika användandet av icke-diegetiska ljudeffekter som
förstärker intrycket av protagonisternas maniska droginfekterade verklighet.
Ljudeffekterna presenteras i rytmisk meter och associeras även på så sätt till den hiphop influerade musiken. Detta giftermål mellan ljud, musik och bild är för mig det
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mest givande med film, att kunna arbeta så brett med så många konstformer till
förfogande. Att spela trummor tror jag varit väldigt nyttigt för just det som KulezicWilson beskriver i citatet, arbetet med att sammansmälta ljud, bild och musik i en
rytmisk massa där takter återspeglas separat i de olika medierna. Även om jag inte
hunnit så långt i min utveckling känns det som att det öppnat en medvetenhet för hur
rytmer kan alterneras, var accenterna ska placeras och det har givit mig en allmänt
bredare uppskattning för rytm.
Vad som blir nästa steg i min fördjupning inom filmarbete är ännu inte formulerat
men det är ett intressant fält för fortsatt forskning, vad jag saknat när jag gjort min
research för denna text är koppling till prosodi och lingvistisk. Rytmkänslighet
kopplat till talet, vår språkförmåga, att rytmkänslighet visats kunna kopplas till
förmågan att härma ljud. Det skulle vara väldigt nyttig kunskap vid klippning av
dialogrytm eller dokumentär voice over. Annars måste jag säga att jag hittat otroligt
mycket intressant material och att det inte riktigt längre stämmer att rytm inom film är
en dold kunskap, många eldsjälar har på bred front gjort ett storslaget arbete att
avtäcka filmklippningens hemligheter.
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