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Summary 
 
English tittle: ”Paintig with music, composing with color”. 
Thesis in Musicology by Samuel Axelsson. 
 
The relationship between color and music, and their relation to the human 
being and our surrounding universe has been subject of studies, theories 
and experiments since the old ages. From the ancient China and Persia to 
the present times, philosophers, scientists and artists have tried to explain 
these connections between color and music and also tried to find answers 
to this ancient enigma.   
The invention of the color organ c. 1730, an instrument that was intended 
to display color in addition to the musical auditive experience, was the 
first attempt to materialize the practical correlation between notes and 
color. This correlation has its foundation in the ideas of Isaac Newton, 
who through his book Optics published only a few years earlier, 
conformed the beginning of a new art culture: “Visual music”, in which 
image and sound are the fundamental elements in the creative process. 
The “visual music” concept is not only grounded in the ideas of music 
and sound, but also in the extraordinary creative capability of certain 
individuals. In short, those blessed with the gift of synaesthesia, a 
condition that provides a very small percentage of our population with 
very unique abilities like seeing color when hearing sound. Synaesthesia, 
a term that has been surrounded by scepticism and disbelief until the 
middle of the 19th century, will be the ingredient that would open for a 
complete new world of creative experiences, and became one of the main 
subjects of investigation and creation for many modern artists like 
Kandinsky and Klee, poets like Baudelaire, and composers like Skrjabin, 
Schoenberg or Wagner. 
In this essay, I’ll create three different studies in which image and sound 
will be combined to conform unique works. And based on my own 
synesthetic experience, I will approach my own creative process with the 
intention of analyzing it and explain how this correlation of image and 
sound works from my own and subjective artistic perspective. 
 
 
Keywords: 
Visual music, color music, synaesthesia, color organ, image, sound, 
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A composer of symphonies has 
all the notes in the rainbow 
before him. – Leonard Bernstein 

 
 
 
 
 
 
 
1.- Inledning 
 
Att skapa konst är en väg att förstå världen omkring oss genom att söka 
djupet in i oss själva. Vi använder oss av olika verktyg och anpassar 
kunskap, erfarenhet, idéer och känslor till och för att hitta procedurer och 
arbetsmetoder som resulterar i vad vi anser är en representation eller 
avbild av vad vårt innerst ”jag” vill säga. 

Som kreativa artister vi har ett behov att skapa för att berätta. Vi lär oss 
att använda våra verktyg som resultat av olika konstnärliga och 
livserfarenheter, traditioner, eller av en slump.  Och med hjälp av dem 
hittar vi metoder och arbetsgångar som leder oss genom den kreativa 
processen. 
Som konstnärer vi strävar efter konstnärlig balans. 
Att välja ”konstart” och ”instrument” är det första steget för den skapande 
nybörjare. Det skulle kunna innebära att välja musik och gitarr, eller bild 
och kamera, för att ta något exempel.  
En symbios av olika konstarter är, i mina ögon, ett naturligt och logiskt 
steg som artisten kan ta, som ett uttryck på behovet av en bredare 
verktygspalett där olika medier samverkar och där nya tänkesätt kan leda 
till originella och unika former av konst. 
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När jag gör musik så tänker jag på bilder, när jag skapar bilder, då 
tänker jag på musik 
 
Varför en uppsats om bild och musik? 
Jag började spela musik när jag var sju år gammal. Jag provade då att 
spela på min pappas gitarr för första gången.  Men det var inte förrän jag 
var tretton som instrumentet tog en verklig och viktig plats i mitt liv.  Då 
köpte jag min första egna gitarr och började musicera med andra. 
Samtidigt började jag att fotografera, inspirerad av ett starkt intresse av 
naturen och omgivningen. 
Sedan dess har både musik och bild funnits parallellt i min skapande. Jag 
tog kurser i fotografi samtidigt som jag läste musikvetenskap. Vid slutet 
av min tid som student skrev jag min första uppsats om ämnet, ”Jackson 
Pollock and the Free Jazz”. Jag förstår nu att den uppsatsen var mycket 
viktigt i utvecklingen av mina idéer och intressen.  
Med tiden har bild och musik kommit närmare och närmare varandra, och 
samtidigt som jag har undervisat och genomfört olika projekt inom bild 
och musik har mina intressen närmat sig till en punkt där jag tänker att de 
inte borde vara enskilda uttryck utan att jag skulle vilja integrera dem i en 
och samma produkt. Jag har upptäckt att jag omedvetet börjar tänka på 
former, färger, linjer, skuggor och andra visuella komponenter när jag gör 
musik, och att jag, tyst, sjunger och skapar musikaliska strukturer och 
ljudmässiga cluster när jag fotograferar.   
Med tiden har jag också upptäckt att detta intresse av bild och musik och 
deras sammankoppling kanske har en stark bakgrund i någon form av 
synestetisk process, där olika sinnen kan trigga och påverka varandra med 
resultatet en unik estetisk upplevelse.   
I mitt personliga fal kopplar jag vissa toner eller ackord till vissa färger 
och vissa former till klanger.  Jag ”ser” D-dur som röd, F-dur som grön, 
Am/A-dur är vita medan Bb-dur är gul/orange. Jag kopplar runda former 
till låga eller mörka ljud och ljusa toner till spetsiga former. Det är kanske 
denna synestetiska upplevelse som gör att jag ser bild och musik från det 
perspektivet jag gör. 
 

I denna uppsats så kommer jag att utforska sammankopplingen 
bild-ljud genom att skapa olika montage som innehåller både bild och 
ljud, och berätta och analysera processen.  
Jag kommer också att presentera och diskutera en konstform som 
generellt har kallats för ”color music”, eller ”visual music”. En hybrid 
konstart där bild och ljud är två samverkande som låter sig inspirera och 
påverka varandra i olika form. 
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2.- Bakgrund 
 

Introduktion: De gamla tiderna 
I detta avsnitt refererar jag till Sam A. Day, som har publicerat en 
sammanställning (Day 2007) där han presenterar olika färgschema, 
teorier och idéer, i tidsordning: Idén bakom relationen bild-ljud är faktiskt 
väldigt gammal. Vi kan hitta de första beskrivna försöken redan i den 
gamla Kina och Persien (Jewanski 1999 om Wang 1984/85) där färger 
och toner var också kopplade till olika smak, siffror och planeter: 
 
Kinesiskt schema: 
Smak  Färg    Ton   Nummer        Planet 
syrlig   grön och blå  jué   3          Jupiter 
besk   röd    zhiv   5          Mars 
söt   guld    go-ng  3          Saturnus 
stark   vit    sha-ng  2          Venus 
salt   svart    yú   -         Merkurius 
 
Persiskt schema: 
B  rosa 
A  grön 
G  ljus blå 
F  svart 
E  guld 
D  violett 
C  blå-svart 
 
Runt år 550 f. kr. beskrev Phythagoras ekvationerna som var grunden för 
den musikaliska skalan. Han visade att skalans toner kunde förklaras som 
relationer mellan siffror. 
År 370 f. kr. skrev Platon sin Timaeus. Från sina studier om den 
musikaliska skalan och planeternas position respektive jorden föddes 
tanken på sfärernas harmonier och planetbanorna anses länkade till 
musik. 
År 350 f. kr. skriver Aristoteles att färgens harmoni motsvarar ljudens 
harmoni. I sin Peri Aistheseos (On sense and the Sensible) etablerar han 
relationen mellan olika smak och färger (Riccò 1999, Jewansky 1999): 
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Smak   Färg 
söt    vit 
fat     guld 
stark    purpur-röd 
syrlig    violett 
stark    grön 
salt    blå 
besk    svart 
 
Efter de stora filosoferna, med sina teorier om den musikaliska skalan och 
sin relation till färger och universum, har många andra arbetat och 
framställt olika schema och motsvarigheter bild-ljud, ofta relaterade 
också till planeterna och skalor, modala och grekiska skalor och smak. 
För att nämna några: 
- Archytas av Tarentus (c. 428 f.k.) introducerade den kromatiska skalan i 
Grekland.  
- I andra halvan av 1100-talet kopplade Rudolph av St. Trond modala 
skalor till färger. 
- 1550, utvecklade Girolamo Cardanus ett system där färger, smak och 
planeter sammankopplades.  
- 1618, tilldelade Johannes Kepler i sin Harmonices mundi en grundton 
till varje planet. Planeterna fick också ett motiv beroende på planetens 
rörelse. 
- Athanasius Kircher kopplade runt 1646 intervall och rösttyper till 
färger. 
 
 
Men innan jag fortsätter med den historiska bakgrunden så vill jag 
introducera ett begrepp som jag anser avgörande för förståelsen av texten, 
mina intentioner och riktning. 
 
Det är termen ”synestesi”, ett grekiskt ord som betyder ”sammankoppling 
av sinnen”. Som jag redovisar i det kommande avsnittet är synestesi ett 
centralt begrepp inom företeelsen visuell musik. Det är ett fenomen som 
inte bara innebär ett fysiskt tillstånd utan också är orsaken till en stor och 
mycket varierad utveckling i skärningspunkten mellan olika konstformer.   
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Like long echoes which from a distant mingle into a 
shadowy and deep unity, as vast as night and light, 
perfumes, colors and sounds reply to one another.  
- Charles Baudelaire. 

 
 
 
 

Synestesi 
 
År 2001 definerade Vilayanur Ramachandran och Edward Hubbard 
synestesi på följande sätt: 

 
Synaesthesia is a curious condition in which an otherwise normal person 
experience sensations in one (sensorial) modality when a second modality 
is stimulated. For example, a synaesthete may experience a specific color 
whenever she encounters a particular tone (e.g., C-sharp may be blue) or 
may see any given number as always tinged a certain color (e.g., ‘5’ may 
be green and ‘6’ may be red). The condition was first clearly documented 
by Galton (1880). (Ramachandran & Hubbard, 2001, s. 4).  

 
Man kan säga att ”synestesi” är ett fenomen som uppstår när ett av våra 
sinnen triggar ett annat sinne så att en dubbel sensorisk perception 
uppstår. Till exempel kan en person som hör ett ljud automatiskt trigga en 
visuell upplevelse av starka färger. 
 
Synestesi existerar i olika former och kan ha olika orsaker. 
 
John E. Harrison och Simon Baron-Coen (1997) skriver om fem vanliga 
typer av synestesi: 

a) Developmental synaesthesia. Idiopathic synestesia, eller synestesi 
som en naturligt ”sjukdom”.  

b) Synaesthesia caused by neurological dysfunction. Förärvad 
synestesi på grund av neurologisk dysfunktion. 

c) Synaesthesia as a consecuence of psychoactive drug use: Synestesi 
som resultat av en neurologisk störning orsakad av användning av 
droger. 

d) Metafor som pseudosynestesi: Synestesi bland författare, artister, 
musiker, konstnärer, etc... 



	  

	   6	  

e) Association as pseudosynestesi: Refererar till individer som har lärt 
sig associationer mellan ord/bokstäver och färger. Också kallad 
”färgassociation”. 

 
Man skulle kunna säga att synestesi finns i två grundläggande former: som 
ett icke naturligt fenomen och som en genetisk läggning hos individen. John 
E. Harrison och Simon Baron-Coen påstår i punkt d att pseudosynestesi 
finns bland författare, musiker, etc... vad som skulle kunna tolkas som att 
genetisk synestesi inte finns i denna grupp.  Jag vill poängtera här att 
synestesi existerar hos många konstnärer, författare och musiker, men 
inte bara i form av icke naturligt synestesi, utan också som genetiskt 
fenomen. 
 
Bland de fem grupperna som Harrison och Baron-Coen presenterar finns 
två som är grunden och sammanfattar egenskaperna för den typen av 
synestesi jag diskuterar i detta avsnitt, nämligen ”färghörande synestesi”, 
där ljud och bild är de mest dominerande intrycken; a) Developmental 
synestesi och b) Metaphor as pseudosynaesthesia. 
   a) Refererar till en naturlig läggning hos individen som möjliggör den 
synestetiska upplevelsen. Denna typ av synestesi sker automatiskt och 
ofrivilligt och den är ofta en stark fysisk upplevelse. 
  b) I denna grupp kan synestesin vara mer en idé eller en känsla. 
Individen ser inte nödvändigtvis färgerna rent fysiskt. Harrison & Baron-
Cohen påstår att denna typ av synestesi är spontan och ofta resultat av en 
inlärd association. 
 
Inom ”färghörande” beskriver Laurence E. Marks (1997) också olika 
typer av synestesi: 
Färgmusik: 1735 byggde munken Louis Bertrand Castel en första 
färgorgel. Intresset för denna typ av orgel växte under slutet av 1900-talet 
och början av 2000-talet. Erasmus Darwin spelade 1790 ”luminous-
music”, där färgat ljus synkroniserades med spelet på en cembalo. 
Kompositörer som Alexander Skrjabin skrev kompositioner där både ljus 
och musik skulle blandas live. Hans Prometheus (1911) skrevs för 
orkester, piano, orgel, kör och färgorgel. Prometheus framfördes i New 
York den 20 mars 1915. ”Mixed-mode” konserter där bild och ljud 
blandas var populära i slutet av 1900-talet. 
Intrumentens färg: Referenser till instrumentljud och färger finns redan 
1690 när John Locke skriver om en blind man som förstår vad skärt är 
genom att höra ljudet av en trumpet. Rapporter om färger kopplade till 
instrument gjordes av L. Hoffman, Raff and Lauret, bland andra. 
Kandinsky (1912) beskrev instrumentens färg. I hans uppräkning 
beskriver han ”tuba som upphetsande röd”, och ”flöjten liknar ljust blått”. 
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En studie av Mudge (1920) visade att 36 av 40 intervjuade tyckte att låga 
toner relaterades till mörka färger, 26 sa att mellanregister toner var 
mellan ljusa färger och 36 sa att höga toner var ljusa färger. Fiolen var 
ofta blå eller violett och trombonen var ofta brun. 
Noternas färg: Kopplingen ton-färg är en ganska vanlig musikalisk 
synestesi, även om den inte är universell. Castel beskrev år 1740 
relationen mellan tonen G och färgen rött som ”naturlig”, men tonen G 
har också kopplats till blå (Langfeld 1914; Ortmann 1933), guld (Vernon 
1930 om Skrjabin) och vitt (Starr 1893). Intressant är, som Langfeldt 
(1914) bland andra har rapporterat, att färgerna kopplade till ljud varierar 
i en mörk-ljus dimension, som motsvarar en låg-hög dimension av 
ljudfrekvens. 
Tonartens färg: Vernon (1930) beskriver relationen mellan färg och 
tonalitet. Han påstår att kompositörer ofta visar denna typ a synestesi. Till 
exempel, Beethoven kallade tonarten B-moll ”svart”. Skrjabin och 
Rimskij-Korsakov var överens om att D-dur var guld. 
Musikalisk form och färg: Relationen ljud-färg finns också registrerad i 
rapporter om kopplingar verk-kompositör Raines (1909) beskriver en 
kvinna som såg Chopins musik som purpur och Mozarts som grönt. Både 
Vernon (1930) och Anschütz (1926) påpekade att synesteter också kan 
koppla färger till olika former som ackordföljder, stilar, etc... Andra 
varianter kan vara färger kopplade till konkreta verk (Schumann i Erler 
1887) och kopplingar till enkla motiv och melodier (Karwosky och 
Odbert 1938). 
 
 

Historisk bakgrund 
Som jag nämnde tidigare, återfinns de tidigaste referenserna om synestesi 
redan år 1690 då John Locke i sin Essay Concerning Human 
Understanding exemplifierar om en blind man som kunde förstå namnet 
av färger genom ljud, mer konkret skrev han att mannen förstod att ordet 
”scarlet” var som ljudet av en trumpet. 
Historiskt sett har termen synestesi gett upphov till mycket förvirring. 
Delvis därför att ordet använts för att beskriva olika fenomen i olika 
sammanhang, men också på grund av en mycket stor variation av sådana 
upplevelser som har gjort det svårt att sammanfatta egenskaperna och att 
hitta ett enhetligt sätt att beskriva fenomenen på.  
Mellan 1860 och 1930 ökade intresset för synestesi och under den 
perioden skrevs rapporter om fenomenet: Viktiga är Starr (1893) och 
Galton (1883) med sin Inquiries into human faculty and it’s 
Development. Marks (1975) visar att intresset i ämnet minskade efter 
1930. Enligt honom skrevs det 74 publikationer mellan 1881-1931 och 16 
publikationer mellan 1932-1974. Enligt Cytowic var psykologi och 
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neurologi premature sciences (omogen vetenskap) ännu inte tillräcklig 
utvecklade för att genomföra seriösa studier om synestesi. Synestesi 
ansåg vara en subjektiv upplevelse som inte var värd att studera 
veteskapligt. I slutet av 1900-talet kom en renässans i ämnet, som 
erkändes bygga på neurologiska reaktioner och inte inbillning eller 
”romantisk neurologi” (Humphreys 1990).  
 

Egenskaper 
Richard E. Cytowic påstår att oberoende av vilka sinnen som är 
involverade i den synestetiska upplevelsen så är berättelserna från alla 
synesteter jämförbara. I sin ”Synaesthesia: Phenomenology and 
Neuropsychology – a Review of current Knowledge” (1997) presenterar 
han gemensamma egenskaper: 
1 - Synestesi ärvs i familjen och finns både hos flickor och pojkar. Ett 
känt fall är den ryska författaren Vladimir Nabokov. Som barn sade han 
till sin mamma att färgerna i sitt träalfabet var felaktiga. Mamma 
Nabokov förstod konfliken och målade bokstäverna i ”rätt färg”. 
Intressant är att hon såg bokstäverna i exakt samma färger som sin son.  
2 - Det finns mer kvinnliga synesteter i en relation av 3:1. 
3 - Synesteter är ofta vänsterhänta.  
4 - Synesteter är mentalt normala och balanserade. De är begåvade och 
ofta konstnärliga. 
5 - Synesteter har ofta mycket bra minne och föredrar symmetri och 
balans. 
6 - Synesteter är allmän intelligenta men de har ofta små matematiska 
svårigheter, höger-vänster förvirring och dålig orienteringsförmåga. 
Några få har någon form av dyskalkyli, dyslexi eller autism.  
7 - Synesteter kan som grupp oftare uppleva ”ovanliga erfarenheter”, som 
sanndrömmar eller déjà vu. Ett fall är en kvinna som påstod sig ha varit 
bortrövad av utomjordningar och haft sex i deras rymdfarkost. Hon 
påstod att efter den erfarenheten kunde ingen människa tillfredställa 
henne. 
 
 

Typiska drag 
I samma text av Cytowic (1997) presenteras vad han kallar ”typiska 
drag”. Ordet ”diagnos” kommer in i bilden nu och används här nu för att 
ge en mer klinisk definition och för att påpeka att kriterierna är högst 
konkreta: 
1 - Synestesi är ofrivillig men väckt. Det är oundviklig men stimulerad. 
2 - Synestesi är rumslig. Uppfattas externt och relativ nära kroppen, men 
aldrig utanför audiovisuell uppfattning. (Jag, till exempel, ”ser” ackordet 
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D-dur som röd, och när jag tänker på det känns det som att den röda 
färgen finns någonstans i närheten 25-30 cm framför mig). 
3 - Synestesi uppfattas antigen som en nära (vidröra eller orentera sig) 
eller distant (lyssna och se) upplevelse. 
4 - Synestesiska uppfattningar är stabila och spontana. Med ”stabila” 
menas att associationerna inte ändras med tiden. Med ”spontana” menas 
att deras reaktioner, till exempel till musik, inte tänks ut. Cytowic ger här 
ett bra exempel om hur en ej synestetisk individ kan tänka på ett fint 
landskap när man lyssnar på Beethoven medan en synestesisk person i 
stället kan uppleva olika former, linjer eller smak...  
 

Visuell musik: resan till moderna tider  
För att återkomma till hur synestesi tagit sig utryck i olika sätt att koppla 
ihop bild och musik vill jag här introducera den kanske de mest 
influerande och viktigaste studien i ämnet. Det är Isaac Newtons Optics, 
som publiceras 1704. Newton återfinns med sin Optics i nästan alla texter 
som relaterar till den visuella musikens historia och bakgrund. I texten 
delar Newton matematiskt färgspektrat i sju färger och noterar att de 
matematiska relationerna mellan färgerna motsvarar proportionerna i den 
musikaliska skalan (Day 2007). Enligt Newton fungerar det på följande 
sätt: 
 

	  

 
 
 
Newtons vision kom att bli en milstolpe i utvecklingen och en referens till 
kommande teorier och uppfinningar.    
 
Utvecklingen att teorierna fortsätter efter Newton med David Gottlob 
Diez i 1723, och Lorenz Christoph Mizler i 1739.  
I samma period och starkt influerad av Newtons Optics föreslår munken 
Louis Bertrand Castel en alternativ uppställning av färger och toner: 
 
 

 
 



	  

	   10	  

 
I samband med dessa upptäckter uppfinner Castel c. 1730 den första ljus-
orgel, som får namnet ”clavecin oculaire”. Orgeln kunde producera både 
ljud och den ”rätta” motsvarande färgen.  
Efter Castels ”clavecin oculaire” publicerade Bainbridge Bishop (1893) 
ett nytt färgschema. Vid den tiden hade han redan byggt tre färgorglar 
som förstördes i olika bränder. 1881 visade han upp en av dem i Barnum 
Museum i New York (Potter 1951): 
 
 
B  violett-röd 
Bb  violett 
A  violett-blå 
G#  blå 
G  grön-blå 
F#  grön 
F  guld-grön 
E  grön-gyllene/guld 
D#  guld-orange 
D  orange 
C#  orange-röd 
C  röd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När man 1915 framförde Skrjabins synestesiska symfoni Prometheus; 
Poème du feu användes en färgorgel utvecklad av Rimington ca.1850. 
Rimington också skrev boken Color-Music: The Art of Mobile Color in 
1911. 
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Thomas Wilfred (1889-1968) ansåg att ljus i sig var en ny form av konst 
som han kallade Lumia. För att konkretisera sina idéer byggde han i 1922 
ett instrument som han kallade Clavilux.  
 

Clavilux allowed for elements of time and rhythm to be articulated in live performance. 
This is apparent within the controls of the instrument, which consist of keys that are 
organized into three groups: form keys, color keys and motion keys. “A neutral white 
beam of light of great strength is intercepted by an arrangement of lenses and built into 
form through the form keys. The forms, or forms, are made to move rhythmically by 
means of the motion keys, and either one color or several in any combination are finally 
introduced from the color keys. The whole instrument is played from a notation book so 
that any composition can be duplicated exactly, with a margin for personal 
interpretations by the playing artist. (Ibid and Collopy 2000, s. 355-360). 
 

1900 talet: Från magi till vetenskap 
Som jag skrev tidigare, var synestesi inte riktigt accepterat som 
vetenskapligt studieobjekt förrän slutet av 1900 talet. Ursprungligen har 
bild-ljud teorierna baserats mest på vad filosoferna trodde. Synestesi har 
naturligtvis alltid funnits, med det var John Locke i sin Essay Concerning 
Human Understanding från år 1690 som först beskrev fenomenet 
närmare. Han hade dock inte några kliniska bevis för fenomenet. Enligt 
Cytowic (1997) är bristen på kliniska förklaringar av fenomenen orsaken 
till att synestesi placeras mer som en subjektiv upplevelse utan 
vetenskaplig grund. Detta ändras mot andra halvan och slutet av 1900-
talet då synestesi blir ett vetenskapligt belagt fenomen.  
Samtidigt som denna förändring i vetenskapens syn under 1900-talet, 
utvecklas bild- och ljudtekniken, och ger konstnärer nya verktyg och 
möjligheter. 
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Med grund i vetenskapen kan konstnärer, författare och musiker skriva 
och tala öppet om synestesi, därmed kan fenomenet etablera sig som en 
central aspekt inom den moderna konsten. 

Visual Music under 1900-talet 

Under 1900-talet, har ”Visual Music” (eller ”visuell musik”) generellt 
varit kopplad till abstrakt konst och avant-garde rörelsen. Produktionen 
inom ”Visual Music” inkluderar målningar, fotografier, färgorgeln, 
filmer, ljus och ljudinstallationer och digitala media bland annat. Artister 
från Paris till New York har skapat sig något av en egen historia och 
bakom idén av synestesi har visual music blivit en arena för en förening 
av konstarterna. (Strick 2005).  
Termen ”Visual music” eller ”Color music” räcker inte till för att täcka 
allt som finns inom musik och visuell konst. Många artister som 
Kandinsky, Pablo Picasso och Matisse, använde sig ofta av 
musikinstrument, musikaliska termer och notation som objekt i sina 
tavlor. Piet Mondrian inspirerades av musikaliska strukturer inom jazz. 
Många visuella konstnärer var också stark influerade av John Cage och 
hans idéer om ”slumpmässighet”. Jackson Pollock målningar var å andra 
sidan influerade av fri jazzen.  
 
Jackson Pollock’s ”Enchanted forest” 1949. 
 

 Ornette Collemans ”Free Jazz”, 1960 med Pollocks 
”White Light” i omslaget. 
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”Visual music” utvecklas genom olika konstarter. Målningar gjorde bl. a. 
artister som Paul Klee eller Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, som 
gjorde till exempel Sonata No. 6 (Stjärnsonaten) från 1908, som uttrycker 
sig på ett sätt som liknar musik. Čiurlionis, som var den äldste av nio 
barn, föddes den 22 september 1875 i Sena Varéna, Litauen, och dog den 
10 april 1911. Han var verksam på flera områden men var mest känd som 
konstnär och komponist med 300 tavlor och runt 250 musikstycken. 
 

 
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Sonata No. 6. Allegro, 1908 
 



	  

	   14	  

En skillnad mellan att måla och att skapa musik, som utvecklas ”i tiden” 
är att konstnären inte har så mycket kontroll över hur betraktaren 
strukturerar, organiserar och begriper målningen. Abstrakt film föddes 
delvis som svar på denna nackdel. Artister som Hans Richter och Viking 
Eggeling var de första som i svartvitt jobbade med bildsekvenser 
ackompagnerade av ljudspår. Utvecklingen av nya tekniker till bild och 
ljudproduktion gjorde det möjlig att artister som Oskar Fischinger, Harry 
Smith och bröderna Whitney kunde skapa kompositioner som byggde på 
idéerna bakom abstrakta målningar men som också inkluderar ”tiden” 
som komponent. 
Konstinstallationer gjorde det möjligt att genomföra experiment inom 
ämnet: bild och film behöver mer eller mindre en fixerad plats-potition 
för att kunna betraktas medan ljud är mer oberoende av det. Vi kan höra 
ljud oberoende på var vi tittar (om ljudet är tillräklig starkt). I 
installationerna testades olika rörelser och placeringar av betraktaren för 
att uppnå olika auditiva och visuella effekter.  
 
Den digitala tekniken öppnade en hel ny värld av möjligheter och 
samtidigt som föreningen bild-ljud utvecklas ytterligare bryter den med 
en viktig aspekt i traditionen. Som jag skrev tidigare är synestesi en av de 
viktigaste fundamenten för ”visual music”. Idéen, metaforen, antydning 
av känslor, de abstrakta, etc... Med digitaltekniken har skaparen i sina 
händer alla verktyg för en ultrautvecklad symbios mellan bild och musik, 
något som enligt Jeremy Strick (2005) komplicerar eller omöjliggör 
upplevelsen av den synestetiska processen. Betraktaren behöver alltså 
inte skapa egna kopplingar eller bild-ljud-associationer eftersom det 
redan gjorts och gett en definitiv utformning i verket.  
 
Jag vill nu försöka att ge ett lite bredare perspektiv av vad ”Visual 
Music” har varit under 1900-talet genom att presentera några exempel 
som visar hur olika konstnärer har arbetat och genomfört olika projekt. 
Maura MacDonnell, presenterar i sin Visual Music essay från 2007, en 
intressant klassificering av konstnärer baserad på verktyp eller 
arbetsmetod: 
- Målande efter musikens språk: Här försöker artisten att koppla 
visuella koncept med musikaliska koncept och strukturer. Det 
resulterande verket är ofta abstrakt. Genom att använda sig av 
“musikalisk tänkande” skapar artisten nya former, strukturer och 
relationer mellan de visuella komponenterna. 
Wassily Kandinsky (1866–1944) var intresserad av relationen musik-
målning. Han tyckte att dissonansen i musik motsvarade friheten i den 
abstrakta målningen (detta tänkande var influerat av kompositören Arnold 
Schoenberg). 
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Paul Klee (1879–1940) och Roy DeMaistre (1894–1968) är också 
exempel inom denna grupp. 
 
 
 
 

 
"RHYTHMIC COMPOSITION IN 
YELLOW GREEN MINOR", 
Roy De Maistre, 1919, Art Gallery 
of New South Wales. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-‐ Kontrapunktiska principer - Orkestrering av form:  

Artisterna använder sig här av principerna i kontrapunkten för att 
utveckla sina idéer. Exempel här är Viking Eggeling och Hans Richter: 
 
 
Hans Ritcher, Prelude (1919) 
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- Orkestrering av rörelse: Film används här för att förtydliga 
representationen av ”förändring” i tiden. Artisten vill ”orkestrera 
formen”. 
Representativa här är Viking Eggeling and Hans Richter  
Exempel: Viking Eggeling, Symphonie Diagnonale (1924) 
(Se dokumentet ”Online videoexempel” i DVD skivan) 
 
- Orkestrering av tid: Med samma utgångspunkt som i ”Orchestration of 
Movement”, riktar Hans Ritcher sitt arbete mot att orkestrera 
tidsrelationer.  
Exempel: Hans Richter, Rhythmus 21 (1921) 
(Se dokumentet ”Online videoexempel” i DVD skivan) 
 
- Uttryckande rörlig bild och komponerad musik: Här används en 
animationskamera för att ge rörelse till stillbilder. Musiken komponeras 
efteråt och synkroniseras till filmen. 
Exempel: Walter Ruttmann, Lichtspiel Opus I 
(Se dokumentet ”Online videoexempel” i DVD skivan) 
 
- Färgtecken – Färgade rytmer: Artisten vill här skapa rörelse genom 
att koppla ihop rytm och färg. Genom att animera färgsekvenser kan man 
skapa en rytm eller rytmer som resulterar i ”färgrytm”.  
Exempel: Léopold Survage (1879-1968), Colored Rhythm: Study for the 
Film (1913) 
 



	  

	   17	  

   
 

   
 
 
 
- Komponerad rörelse – Figurer av rörelse: Här kopplas olika former 
ihop till olika ljud. Musiken ska hjälpa till att förstå kopplingen mellan 
visuella och auditiva komponent. Exempel: Len Lye (1901–1980), A 
color box, (1935) 
(Se dokumentet ”Online videoexempel” i DVD skivan) 
 
- Synkroniserad musik och bild – Akustiska lagar och optiskt 
uttryck: Musiken används här för att hjälpa till en bättre förståelse av det 
man ser i filmen, men också för att förstärka intrycket i bilden.  
Exempel: Oskar Fischinger (1900–1967), Motion Painting No.1, (1947) 
 
- Syntes – Samtidigt skapande av ljud och bild: Artisten strävar här 
efter en simultan simbios mellan bild och ljud. Han eller hon använder sig 
av olika apparater och tekniker för att momentant skapa bild och musik.  
Bröderna Whitney, John Whitney Sr. (1917–1995) and James Whitney 
(1921–1982) utvecklade denna teknik.  
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Exempel 1: John Whitney Catalog (1961) 
(Se dokumentet ”Online videoexempel” i DVD skivan) 
Exempel 2: John Whitney, Arabesque (1975) 
(Se dokumentet ”Online videoexempel” i DVD skivan) 
 
De ovanstående exemplen är representativa av hur synestesi kan öppna 
för nya tankar och arbetssätt.  Synestesi är ett tillstånd som gestaltas på 
många olika sätt och därför påverkar den kreativa processen som 
resulterar i stor variation och genombrytande kreativitet.  
I detta avsnitt har jag redovisat hur 1900-talets produktion inom ”color 
music” ofta utvecklas med grund i synestesi. Och hur tekniken hjälper till 
att öppna nya dörrar för kreativiteten och nya konstformer. 
 
Jag har skrivit om synestesi och visuell musik utan att avgränsa olika 
definierade område som musik, poesi, film eller måleri. Jag har nämnt 
flera kända artister och kompositörer utan att ta hänsyn till vilket område 
de är specialister på. Det är mer så att jag har valt namn som är 
representativa för ”color music” utan avgränsningar. Därför vill jag nu 
göra en parentes här och ägna ett avsnitt till hur ”color music” relateras 
till 1900-talets musikkultur.  

 
”Färgmusik” i musik kulturen 
Jag skrev tidigare att de moderna färgmusik kulturen börjar med Newtons 
teorier i början av 1700 talet. Sedan dess har många ställt upp nya 
relationer färg-ton och färgskalor. En sammanfattning kan ses i nästa 
bild: 

 
 



	  

	   19	  

Detta avsnitt är centrerad runt Olivia Mattis artikel Skriabin to Gehrswin: 
Color Music from a Musical Perspective från 2005. Mattis pressenterar 
ett antal kompositörer som har varit centrala i utvecklingen av 
färgmusiken under 1900-talet.  
 
När konstnärer med synestesi skapar sina verk, har sina inre upplevda 
färgskalor varit viktiga utgångspunkter. Många sådana konstnärer har 
kombinerat dessa inre upplevelser med studier i musikteori och 
komposition för att nå fram till ett personligt bild- och ljuduttryck. 
Oliver Messiaen sade, i en intervju med Almut Rössler den 16 december 
1986: 
 

One of the biggest dramas of my life is telling people that I see colors 
whenever I listen to music, and they see nothing, nothing at all. That’s 
terrible. And they don’t even believe me. (Interview med Almut Rössler, 
16 december 1986, i Contributions to the Spritual World of Oliver 
Messiaen, övers. Barbara Dagg och Nanci Poland, Duisburg, Gilles und 
Francke 1986, p. 51.) 

 
Genom historien det har funnits många kompositörer med synestesi i 
olika kombinationer. Hector Berlioz, Arthur Bliss, Claude Debussy, Kay 
Gardner, George Gershwin, André-Ernest Grétry, Charle Ives, Franz 
Liszt, Gustav Mahler, Oliver Messiaen, Nikolej Rimskij- Korsakov, Dane 
Rudhyar, Arnold Schoenberg, Alexander Skrjabin, Michael Torke, Edgar 
Varèse, Richard Wagner, Carl Maria von Weber, Ivan Vysjnegradskij och 
Iannis Xenakis, hade alla synestesi i olika grad. (Mattis, 2005)  
Kompositörerna använde sig av alla musikaliska uttrycksmedel de hade 
(till exempel tonfärg, harmonifärg), för att försöka kommunicera denna 
koppling bild-musik till sin publik. 
 
De första färgorglarna orsakade mycket diskussion bland kompositörerna, 
en del för och andra mot teorierna. André-Ernest Grétry argumenterade 
på 1700-talet så här för ljudfärgassociationen: 

 
Thanks to the analogy that exists among all the phenomena of nature, the 
well-schooled musician may find all colors in the harmony of sound. The 
lowered or flattered tones have the same effect on the ear as dark, gloomy 
colors on the eye. - André-Ernest Grétry, ”Mémoires, ou Essais sur la 
musique” (1789), övers. i Sam Morgenstern: An Anthology of Composer’s 
Writngs, from Palestrina to Copland, New York: Pantheon Books, 1956), 
74-75. 

 
Hams samtide Jean-Jacques Rousseau argumenterade emot:  
 

I have seen the famous harpischord on which music may supposedly be 
made with colors. Not to recognize the effect of colors is in their 
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permanence while that of sounds is in their succession is unaware of the 
workings of nature… Colors are the attire of inanimate things; all matter 
is colored. But sounds announce movement; the voice proclaims a sentient 
being… Each sense has it proper field. The field of sound is time, that of 
sight is space. - Jean-Jacques Rousseau, ”Sounds and Colors”, from Essai 
sur L’origine des langues (1753), övers. i ibid., 54-55. 
 
 

Under 1800 talet, var Richard Wagner en kompositör som såg en tydlig 
länk mellan musik och andra konstarter som dans, arkitektur, poesi och 
måleri. Andra kompositörer som Edward MacDowell och Oliver 
Messiaen påpekade hur Wagner använde sig av olika associationer bild-
ljud i sina verk. Messiaen påstod att Wagner naturligt förstod relationen 
mellan musik och ljus. Så här sade han om Wagners Gesamtkunstwerk: 

 
Wagner freely employed certain chords and certain black sonorities in 
scenes taking place at night, within dark characters like Alberich the 
Nibelung and his son Hagen, and, in contrast, bright tonalities and chords 
with lighter, sharper instrumentation for events unfolding on 
mountaintops or in water, like Siegfried discovering the purity of the 
happy mountains […]. (Messiaen, Music and Color: Conversations with 
Claude Samuel. Övers. E. Thomas Glasow. Portland, Oregon. Amadeus 
Press, 1994, p.42. 

 
En annan debatt har gällt relationen mellan olika färger och tonarter. 
Rimskij-Korsakov och Skrjabin var överens om olika tonarter och 
harmoniers färg, medan andra som Sergej Rachmaninoff (som inte hade 
synestesi) inte kunde förstå debatten: 
	  

I remember one discussion which took place between Rimsky-Korsakov, 
Skriabin and myself, while we where sitting at one of the little tables in the 
Café de la Paix. One of Skriabin’s new discoveries concerned the relation 
between musical sound, that is, certain harmonies and keys, and the 
spectrum of the sun… To my astonishment Korsakov agreed in principle 
with Skriabin in the connection between musical keys and colors. I do not 
feel the similarity, contradicted them heatedly. – Sergei Rachmaninoff, 
“Sound and Color”, from Recollections (1944), översatt i Morgenstern, 
Composers on Music, 373-74. 
 

 
Skrjabin uttryckte sin idé (upplevelse) av synestesi genom att komponera 
musik. Genom den synestetiska upplevelsen, som för honom inkluderade 
att höra, lyssna och lukta, strävade han efter upplevelsen av en fjärde 
dimension. Detta försökte han få fram med sin ”Poème de l’exstase” från 
1905-07. Den fjärde dimensionen speglar sig här i en kontinuerligt och 
medveten användning av siffran ”4”, detta i form av intervallet kvart (rent 
och förminskad). Hans mystiska ackord (Prometheusackordet) kommer 
från den fjärde oktaven i övertonserien och består av: övertigande kvart, 
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förminskad kvart, överstigande kvart, ren kvart och ren kvart. Ackordet 
användes första gången i hans fjärde symfoni Prometheus. (Mattis, 2005) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Skrjabins Prométhée c. 1997 
 
 
Arnold Schoenberg introducerade konceptet klangfärgsmelodi. I sin 
Harmonielehre (1908-10, reviderad 1922) och under titeln ”Aesthetic 
Evaluation of Chords with Six or More Tones” skriver han: 
 

Our attention to tone colors is becoming more and more active, [and] is 
moving closer and closer to the possibility of describing and organizing 
them…. Klangfarbenmelodies! ... How high the development of spirit that 
could find pleasure in such subtle things. (Arnold Schoenberg, Theory of 
Harmony, övers. Roy E. Carter. Berkeley: University of California Press, 
1978. 421-22) 

Skrjabins	  "Mystiska"	  ackord	  
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Klangfärgsmelodi är en kombination av två företeelser: färgharmoni och 
färgton. Shoenberg, experimenterar i sin Farben (Colors) i partituren 
genom att ersätta den traditionella melodin med ”punkter av ljud” 
distribuerade över partituren. Detta är första exempel av ”pointillism” i 
historien. Schoenberg är också känd för sina målningar. Han hade en 
mycket utvecklad visuell dimension. I operan Die glücklische Hand 
(1910-13) komponerar han ett ”färgcrescendo” från blekröd till ljusblå 
mellan takterna 124-153. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edgar Varèse strävade efter en förening av ljud och färg under hela sin 
karriär. 1925 komponerade han Arcana, Varèse drömde om två fanfarer 
som skulle ljuda genom projektionen av färgade ljus. Déserts (1949-61) 
vad komponerad för att utgöra grunden till en abstrakt film av Oskar 
Fischinger. Senare resulterade samarbetet med arkitekten Le Corbusier i 
Poème électronique (1957-58), en multimediashow med bild och ljud 
som framfördes live i 1958. (Se dokumentet ”Online videoexempel” i DVD skivan) 
 

Arnold	  Schoenberg.	  Color	  crescendo	  for	  the	  third	  scene	  of	  Die	  glücklische 
Hand.	  Arnold	  Schoenbergs	  Center,	  Viena	  
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1922 skrev Arthur Bliss A Colour Symphony. Satserna har benämnts efter 
färger: Purple, Red, Blue, och Green. Varje sats är inspirerad av den 
känsla färgen hade för Bliss. 
 
Färgmusik av olika slag komponerades också av kompositörer som 
George Gehrswin, Oliver Messiaen och Leon Theremin och finns idag 
representerad genom kompositörer som Kay Gardner eller Michael 
Torke. 
 
 
1900-talets färgmusik är ett mycket rikt och varierat område. Det finns 
inte plats här för att gå igenom allt som har skapats under denna period, 
därför vill jag avsluta min historiska redogörelse här och introducerar nu 
den praktiska delen av min uppsats. 
 

Problemområde och syfte 
 
Arbetet inom bild och musik kan vara av olika karaktär och syfte. Idag 
kan man komponera musik till färdiga bilder, målningar kan inspireras av 
musik, det finns bildspel som också hör hemma inom mitt ämnesområde. 
Men eftersom mitt arbete riktar sig mot bild och musik relaterat till 
färgmusik och synestesi, väljer jag att lämna sådana former och drar en 
linje för att göra en praktisk avgränsning.  
Syftet med denna uppsats är att dokumentera och beskriva en kreativ 
process där bild och musik skapas samtidigt. Med ”samtidigt” menar jag 
inte ”i samma stund”, ”på samma gång”, utan jag menar att både bild och 
ljud är tänkta för varandra med syfte att skapa något som innehåller 
visuella och auditiva komponent. 
Jag också gjort valet att koncentrera mig bara på stillbilder och lämna 
rörliga bilder utanför. Anledningen är att det är stillbild som jag har 
arbetat mest med och att jag har säkerheten att kunna jobba med stillbild 
med samma frihet och självförtroende som med musik. Detta val är gjort 
för att ge mig möjligheten att arbeta med båda uttrycken utan tekniska 
begränsningar. 
 

3.- Definitioner och avgränsningar 
	  
”Förklaring”, ”bevis” och interaktion av bild och musik 
Man skulle kunna tro att det borde finnas en kontinuerligt fråga-svar-
process när man talar om bild och musik samtidigt. Betraktaren tittar ofta 
på en bild och försöker hitta svar i musiken, och tvärtom, man lyssnar på 
musiken och försöker att hitta något motsvarande i bilden. Ett sådan sätt 
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att betrakta är naturligt men det begränsar samtidigt möjligheten att 
uppskatta verket, precis som när man lyssnar på musik intensivt 
analyserande. Detta är förstås diskutabel men man kan enas om att en mer 
avslappnad och mindre kritisk inställning ger en annorlunda upplevelse 
hos betraktaren.  Man borde kunna observera och lyssna utan att försöka 
förstå med djupare analyser. Meningen med att arbeta med bild och 
musik samtidigt är inte i första hand att kliniskt förklara och bevisa hur 
ljud och musik kan sammankopplas i en kreativ process. Som jag har 
tidigare presenterat i uppsatsen så har man genom tiderna arbetat i 
skärningspunkten bild och musik på många olika sätt, alla likvärdiga 
enligt min uppfattning. 
 

Bildkomposition vs. musikalisk komposition 
Komposition är ett begrepp som används både i bild och musik 
sammanhang. Jag definierar ”komponera” som: ”Planerad och balanserad 
placering av olika komponenter”. I bild positionerar vi olika komponenter 
på ett tvådimensionell plan. I musik är de placerade längs en tidslinje. I 
båda sammanhang kan det finnas ”lager”. I musik översätts ”lager” som 
samtidigt placering av olika eller lika ljud och tonhöjder. I musik 
använder man sig av olika regler formulerade inom harmonilära och 
kontrapunkt för att skapa med ”ljudlager”. I bild däremot, innebär att 
arbeta med ”lager” att kombinera olika visuella uttryck som delar samma 
rum (se fig. 1). Precis som ljudet från olika instrument i en polyfon 
komposition kan ha olika nivåer i volym, så kan olika lager i en bild ha 
olika styrkor. Musikalisk volym och visuell styrka används både i bild 
och i musik för att skapa balans i kompositionen. 
 
Fig 1: 
 
Lager 1     Lager2 
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Lager 3     Slutlig komposition 

 
Emellertid skapas inte visuell och musikalisk balans på samma sätt. 
Balans följer inte heller samma premisser inom musik och bild. Till 
exempel i en musikform som en ”bluestolva” eller jämna takter i en 
passage brukar vara synonym av balanserade former, medan i bild, kan 
ett jämnt antal objekt leda till obalans istället.   
Andra ord som ”harmoni” eller ”textur” används både i bild och 
musiksammanhang och betyder mer eller mindre samma sak. 
 

4.- Metod 
	  
Min metod att dokumentera arbetet med en personlig dagbok med ljud, 
bildexempel och anteckningar. Via den har jag gjort en retrospektiv 
analys av processen. Dagboken består av anteckningar, texter, musik och 
små delar av det jag skapar och beskriver (och representerar) olika delar i 
den kreativa processen. En stor del i min arbetsmetod har varit 
improvisation. Att testa och prova mig fram genom att ta olika vägar och 
hitta lösningar till olika problem (tekniska och estetiska) beroende på vad 
jag velat åstadkomma.  
Min arbetsmetod är tänkt att lämna utrymme för eftertanke och analys 
också. Eftersom jag ville att resultatet av mitt arbete skulle uppnå en viss 
nivå som jag avser vara lämplig för uppsatsens syfte, så lämnar jag plats 
för tillfälliga analyser där jag värderar om arbetssätt och riktning är varit 
de rätta. 
Denna metod av dokumentation och analys ska hjälpa mig att tydligt visa 
hur mina idéer och tekniker utvecklats. Metoden var också tänkt att hjälpa 
mig analysera resultatet efteråt, genom att visa mig hur den skapande 
processen framskridit. Eftersom jag dokumenterar och antecknar många 
steg i arbetet, finns det en retrospektiv redogörelse av processen som 
visar hur jag har tänkt och gjort. 
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5.- Process och resultat 
 

Introduktion 
 
Att beskriva den egna kreativa processen är ingen lätt uppgift. På sätt och 
vis måste det alltid finnas plats för det oförutsebara, improvisation och 
magi. Därför kan det vara problematiskt att “förklara” sin egen konst. Det 
är inte självklart att man själv har svar på alla frågor. Men ur en 
vetenskaplig synvinkel så bör konstnären/forskaren kunna betrakta sitt 
skapande och sin relation till verket. Att studera den egna skapande 
processen borde erbjuda värdefulla insikter. Meningen med att forska är 
faktiskt att finna nya svar. 
 
Idén med tre olika “studier” är att visa på olika metoder för att arbeta med 
stillbild och musik. Studierna har olika utgångspunkter, annorlunda 
råmaterial och därför blir resultatet också annorlunda. 
- Studie nr. 1 är baserad på att fotografera kompositionen. Innehållet i 
bilden ändras inte efter att fotografiet har tagits. Alla delar och föremål i 
bilden placeras tillsammans med komponeringen av musiken innan det 
slutfärdiga fotot har tagits. 
- Studie nr. 2 utgår ifrån färdiga bilder som min treårig son har gjort, 
mixade i ett kollage. De olika målningarna har ändrats på olika sätt för att 
komponera bilden. 
- Studie nr. 3 har som utgångspunkt arbetet med konceptet av synestesi. 
 
Oberoende vilken metod, process och resultat så har alla studier en sak 
gemensam: bild och musik har komponerats och ändrat för att inbördes 
anpassas. Inget av det material (förutom min sons målningar i studie nr. 
2) som presenteras existerade i någon form innan detta projekt 
påbörjades. 
 
Jag ska nu beskriva hur studierna genomfördes. Jag försöker beskriva det 
viktiga i alla anteckningar, målningar och musikavsnitt som jag har 
samlat under processen. 
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Studie nr. 1, Natur  
(Se presentationen på dvd skivan i mappen Studie nr.1). 
 
Studie nr. 1 är kanske det enklaste konceptet. Det fungerade lite som att 
hitta på en hel saga i huvudet och sedan skriva allt ner på en gång. 
Förklaringen följer... 
 

	  

 
 
 
Första steg 
Jag utgår från idén om att jag ville skapa något med händerna, med saker 
jag kunde röra och samtidigt improvisera musiken. Jag ville också skapa 
något som kändes klassiskt och ”äkta”, kanske relaterat till naturen. Så 
jag valde att jobba med löv och griffel i bilden och piano, stråkar och 
blåsinstrument i musiken. 
 
Känslor som styr arbetsgången: Natur, familj, tillhörighet, kärlek, 
ensamhet, frustration, tillfredställelse.  
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Arbetsgång 
I studie nr. 1 har jag fotograferat en färdigkomponerad bild. Det man ser i 
bilden är löv som sitter fast på en griffeltavla. Löven är blöta och det är 
vattnet det som gör att de fastnat. Linjerna och cirkeln är ritade med en 
vit krita. Bilden och musiken har skapats samtidigt. I rummet fanns både 
bild och musikutrustning tillgängligt. Jag placerade löven på olika sätt 
och spelade piano under tiden (och spelade in emellanåt). När jag var 
färdig med bilden fotograferade jag kompositionen och skannade in 
negativet. Utifrån den färdiga bilden i datorn gjorde jag färdigt musiken 
med delar som jag hade spelat in under tiden jag gjorde bilden. Hela 
processen tog runt 10-12 timmar. 

 
Studie nr. 2, Birth 
(Se presentationen på dvd skivan i mappen Studie nr.2). 
 
I Studie nr.2 har jag valt några av min sons målningar som utgångspunkt. 
De utvalda målningarna utgör ett kollage och precis som i Studie nr. 1 
gick bild och musik genom en process av förändring för att inbördes 
anpassas.  Som jag kommer att visa här är arbetsgången och processen 
mycket annorlunda jämfört med i Studie nr. 1.  
 
Arbetsgång 
 
Första steg 
Det första jag gjorde var att gå genom Jakobs målningar. Barn i denna 
ålder (2,5 år) målar och ritar inte konkreta figurer eller bestämda linjer, 
något som jag tyckte vad bra med tanke på ”det abstrakta”. Samtidigt kan 
det vara svårt att hitta flera målningar som passar ihop. Jag avvägde olika 
möjligheter, jämförde och till slut så kände jag att det räckte med två av 
hans bilder: 
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Originalbilder: 
 
 Jakobs målning på papper    Jakobs målning på klinker 

       
 
 
 

 
Redan i första momentet, när jag började arbeta med bilderna och det 
första musikaliska motivet bestämde jag mig för att inkludera ett blankt 
partitur som bakgrund. Detta gav mig alltid känslan av att jag ”målade 
musik”. 
 
Bakgrundsbild 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musike

ns första motiv är den följande: 
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Det finns det inte ett bestämt tempo eller taktart. Med utgångspunkt i de 
två bilderna och motivet började arbetet: 
 
Steg för steg 
Det första jag gjorde var att söka bästa placeringen av första bilden 
(bilden på papper). Jag bestämde mig för det följande: 

 
 
Jämfört med originalen, så är bilden roterad åt höger och därefter 
spegelvänd. 
Det jag (subjektivt, i mina ögon) ser här, är en klar bild av Europa med 
Spanien i nedre halvan. Detta val gav ny en helt ny syn och riktning på 
arbetet. Fortfarande med Jakob i centrum valde jag att bygga upp arbetet 
runt nyckelord som Europa, krig, spanskt, flamenco, resa, etc... Som 
invandrare med spansk bakgrund är det kanske inte så konstigt att jag 
betraktar en bild av Europa på detta sätt. 
Arbetet med musiken börjar med motivet som jag har presenterat ovan. 
Motivet kompletteras med ett mjukare, mindre dissonat parti och 
tillsammans utformas första halvan av kompositionen. Samtidigt hörs i 
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bakgrunden hörs olika ljudeffekter. Meningen med det kommer att 
förklaras senare. 
Innan jag började arbeta med andra bilden (på klinker) valde jag att 
justera färgen på den första. Resultatet blev efter några justeringar så här: 
 

 
Den andra bilden behandlades så att den blev så här ensam: 
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Och tillsammans med första bilden: 
 

 
 
Den andra bilden gav mig nya idéer när jag placerade den tillsammans 
med den första. Droppar, blod, balans, linjer... Men innan jag 
komponerade mer musik placerade jag den tredje bilden, bakgrunden. 
Europa låter lite som ”gammaldags” eller traditionellt för mig, så jag ville 
att bakgrunden skulle se ut lite som tjockt gammalt papper eller papyrus.  
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Resultatet av kollaget: 
 

 
 
 
Jag nämnde tidigare att jag lagt på några ljudeffekter: Syftet var att 
förstärka den generella känslan i bilden. Samtidigt som melodierna 
fungerade bra med att förmedla känslan av kärlek eller föräldraskap, så 
fungerade effekterna bra i det andra skiktet som blod (i form av 
droppande ljud) eller resa (mörk ton, tågliknande). 
I slutet av kompositionen använder jag mig av ett typiskt flamenco 
ackord, E(b9). Ett mörkt ackord med mycket karaktär som passar bra i 
helheten och som leder till det lunga avrundande slutet. 
 
Färg och kontrast anpassades i bilden så att det passade bättre till ljudet 
(som också justerades). 
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Studie nr. 3, ”Painting with music, composing with color” 
(Se presentationen på dvd skivan i mappen Studie nr.3). 
 
Idén bakom Studie nr. 3 är att praktiskt utveckla fenomenet synestesi som 
jag upplever det. Både bild och musik utformar här dialogen mellan mina 
synestetiska upplevelser och den kreativa processen. 
Som jag skrev i inledningen så kopplar jag vissa toner eller ackord till 
vissa konkreta färger och vissa former till klanger.  Jag ”ser” D-dur som 
röd, F-dur som grön, Am/A-dur är vit och Bb är gul/orange. Jag kopplar 
runda former till låga eller mörka ljud och ljusa toner till spetsiga 
former. 
Bildens komposition är centrerad runt fyra färger: rött, grönt, orange/gult 
och vitt. De fyra färgerna representeras musikaliskt genom fyra ackord, 
Dmaj7, F/D, Bb/D och Am/D. Tonen d fungerar som bordunton, en femte 
komponent som ska balansera den visuella harmonin.  
 
 
 
Arbetsgång 
 
Första steg 
Jag började med att arrangera mina fyra ackord baserade på de färger jag 
ser i dem och på ett sätt jag tyckte fungerade musikaliskt. Jag testade med 
olika ackordföljder tills jag var nöjd. Till slut så blev det D Maj7/D, F-
dur/D, Bb-dur/D, Am/D med en variation där Am/D byts mot A-moll. För 
att placera ackorden i bilden bestämde jag mig för att följa vänster-
högerriktning (med klockan). I bilden ser man alltså rött-grönt-
orange/gult och vitt i den ordningen. Den ackordföljden och 
färgplaceringen är grunden för Studie nr. 3. 
 
 
Textur och struktur i bild och musik 
Bakom den teoretiska inledningen och meningen i Studie nr. 3 finns det 
förstås även djup och konstnärligt inriktad intention: Vilka känslor och 
tankar vill jag lyfta fram med detta? Vilka är frön till min inspiration?  
Val av ljud, visuell textur och bildstruktur är baserat på det jag avser är 
det allra viktigast i den skapande processen: inspiration och känsla. 
Nyckelorden som styr Studie nr.3 är: Tydlighet, klarhet, balans, 
nyfikenhet, ovisshet, tidlöshet. 
Frågan är här: Hur gör jag för att förmedla dessa nyckelord i 
kompositionen? Hur materialiserar jag de känslorna som inspirerar mig? 
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Bild och musik steg för steg 
Det första jag gjorde var att spela in ackordföljden i 
musikinspelningsprogrammet ProTools. Strukturen skulle vara mycket 
enkel, så jag spelade in bara ackordföljden ad libitum, utan bestämt 
tempo eller taktart: 
 
Fig.2 
 

 
 
Sen målade jag på ett papper det jag uppfattade var en avbild av 
ackordföljden. 
 
 
 
 
Fig. 3 
 

 
 
Jag skannade in bilden och öppnade den i programmet Photoshop för 
editering. 
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I det här läget så har jag grunden för vad som Studie nr. 3 kommer att bli. 
Bild och musik skall nu ändras för att anpassa sig till varandra. Både bild 
och musik har just i detta läge en potentiell utvecklingsmöjlighet som jag 
försökt att materialisera till en upplevelse och känsla av tydlighet, klarhet, 
balans, nyfikenhet, ovisshet och tidlöshet. 
 
När bilden var skannad och ackordmotivet inspelat började jag att växla 
mellan dem. Jag började ändra både musik och bild. Man kan säga att jag 
ville förena bilden och musiken i samma idéstruktur. 
 
Eftersom musiken finns och utvecklas i tiden planerade jag den 
musikaliska strukturen som utgångspunkt. Jag ville bibehålla formen 
enkel, jag valde att utforma musiken i formen A-B-A’-B-C. 
Så spelade jag in ett motiv (B) som fungerar som länk mellan A-delarna: 
 
 
Fig. 3 
 

 
 
B-motivet följer också D-F-Bb-A-schemat och är heller inte inspelat med 
bestämt tempo eller takt. 
I början hade inte jag tänkt hur C-delen skulle vara så jag hade formen A-
B-A’-B-A fast jag visste att sista A-delen skulle komma att förändras. 
 
Efter det började den inbördes anpassningen av bild och ljud. Tekniken 
bakom bildförändringen är att skapa nya lager som adderar eller tar bort 
visuella komponenter från bilden. Varje lager och också den kompleta 
bilden kan editeras genom användningen av olika tekniker för att förändra 
utseendet. De vanligaste teknikerna som jag har använt här är: kontrast, 
färgmättnad, transparens, ljustyrka, blandning/mix. 
Musiken förändras genom att lägga till nya spår. Ljudet i de olika 
ljudspåren är noggrant utvalt.  Jag har använt mig av digitalsyntes för 
maximal kontroll av ljudkvalitén. 
 
Precis som bearbetningen av bilden beror på hur musiken utvecklas 
bearbetar jag ljudet beroende på hur bilden förändras. 
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Utveckling av bilden:  
Förändringen av bilden presenteras här i tre utvalda steg: 
 

Steg 1          Steg 10               Steg 19 

       
 
 
 
Utvecklingen av musiken: Eftersom processen att höra hur 

musiken förändras innebär att lyssna på hela kompositionen från början 
till slut minst så många gånger som nya spår skapas, presenterar jag bara 
det första pianospåret och den sista fullbordade mixen. Den största 
förändringen i musiken är tillägget av ett nytt spår, men andra typer av 
editering som till exempel volymförändringar och equalisation används 
också.  

 
Här kan man se hur inspelningsprogrammet såg ut i tre olika steg: 
 
 
Steg 1 
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Steg 4 

 
Steg 11 

 
 

Bilden förändras genom 19 stora steg och musiken genom 11 stora steg. 
Jag kallar dem stora steg därför att de innebär viktiga ändringar. Mellan 
de stora stegen finns det mindre editeringar som också påverkar resultatet 
men med mindre omfattning.  
 
När både musik och bild blivit färdiga så har jag koncentrerat mig på hur 
helheten kändes. 
Den första aspekten var att skapa en ny del C. Att återanvända del A som 
slut kändes inte bara obalanserat utan det medförde också att helheten 
inte blev så harmoniskt rik. Jag komponerade därför en variation av det 
ursprungliga A men med ett mycket mer lugnt slut. Den nya C-delen 
utgör en mer tydlig coda och förändringen i harmonin skapar också ett 
mer positivt avspänt intryck vid slutet, någon sorts av lugn efter stormen: 
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Fig.4  

 
 
 
Efter justeringen av slutet och C-delen kontrollerade jag att färgerna och 
kontrasten i bilden kändes ”korrekta”. Jag justerade också balansen 
mellan olika ljudspår och när jag var nöjd med alla detaljer skapade jag 
bildspelet som finns med på skivan som ”slutprodukten”. 

6.- Resultatpresentation och analys 
Det praktiska arbetet har resulterat i tre Studier, nr. 1, nr. 2 och nr. 3. 
Varje studie innehåller både ett ljudspår och en stillbild. Ljud och bild ska 
presenteras samtidigt och man ska betrakta bilden så länge som musiken 
pågår.  
Varje presentation börjar med en svart eller vit bild som ger ingång till 
titeln. När titeln försvinner i bakgrundsfärgen börjar musiken och bilden 
framträder. 
Studierna representerar tre olika koncept för att arbeta med bild och 
musik.  
 
Jag vill nu diskutera några punkter jag avser viktiga för att förstå 
resultatet. 

At arbeta med stillbild vs. rörlig-bild 
Valet att arbeta med stillbild istället för rörlig bild påverkar självklart 
resultatet. Att lyssna på musik framför en bild som inte rör sig tvingar 
betraktaren att söka djupare i bilden. Det ska ses så länge musiken pågår. 
Musiken upplevs vara rörlig medan bilden är orörlig. Eftersom bilden inte 
förändras kan det upplevas som att bilden väntar på att vi ska hitta något i 
den medan musiken ger oss ”tips”. Med rörlig-bild och musik går 
förändringarna hand i hand med ”tiden”. Det är tiden som förenar bild 
och ljud. Detta är den största skillnaden mellan still- och rörig-bild. En 
stillbild kan vara dynamisk eller statisk beroende på hur kompositionen 
ser ut. Den rörliga bilden innehåller redan en dynamisk komponent, tiden. 
Jag vill inte gå in mer på skillnaderna mellan still- och rörlig-bild här. 
Båda har sina fördelar och nackdelar och ska väljas beroende på vad man 
vill förmedla. 
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Instrumentval och partitur 
Kan det vara möjligt att framföra studierna 1, 2 och 3 live med en 
bakgrundbild och musiker i realtid? Självklart skulle jag vilja tro att det är 
möjligt. Men för att framföra den här typen av installation det krävs också 
en noggrann förberedelse av notationen. Varför tar jag upp denna 
problematik? Ja, när jag har spelat in musiken valde jag bort tanken på 
takter eller tempo. I vissa fall inte ens tonalitet, eftersom många av ljuden 
inte kan representeras med tonhöjd utan kanske bara i längd. Många ljud 
är samplade eller skapade genom digitalsyntes, så det är inte alltid 
verkliga instrument med bestämt tonhöjd som hörs. Några spår är bara 
ljud utan (eller svårt att höra) bestämt tonhöjd. Min tidmätning har varit i 
minuter-sekunder, jag använde varken metronom eller takter. 

Men hur ser partituren ut då? Programmet Pro Tools 8 har skapat den åt 
mig (se filmen i DVD skivan – Studie nr.1). Filmen består av en 
representation av det jag spelade, 100 % ärlig digital överföring av min 
performance. Men i musikerns ögon kan en sådan notation kännas 
inexakt, svår och inte minst onödig komplicerad. Och jag håller med. 
Notationen bör anpassas efter typen av performance. Därför tycker jag att 
med studierna borde bifogas ett speciellt utformat partitur för live-
framträdande. Det är inte här i denna uppsats jag ska diskutera 
utformningen av ett “custom” partitur, men det skulle vara nödvändig om 
ett live performance önskades. 
 

Kopplingen bild-ljud 
Hur upplever betraktaren denna koppling bild musik i studierna 1, 2 och 
3? Har åskådaren en tydlig uppfattning om vad jag vill säga? Syftet var ju 
att musiken och bilden ska vara ”skapade för varandra”. Hur påverkar 
olika arbetssätt och idéer upplevelsen av att musik och bild är skapade 
och anpassade på ett speciellt sätt? Det skulle behövas en ny studie för att 
få svar på sådana frågor. I första hand är inte syftet med denna uppsats att 
studera responsen från betraktaren utan jag arbetar här med en grundidé 
och är vid denna tidpunkt nästan ointresserad av vad betraktaren tycker 
och tänker. Detta är en personlig berättelse om idéer, metoder och 
arbetsgångar.  
Samtidigt får man alltid frågor när man visar studierna för någon: ”Vad 
betyder detta ljud?”, ”Varför är det där med?”, etc... Mitt svar är: ”Jag 
svarar därför att det är uppsatsens syfte att berätta om detta. Hade bilden 
varit utställd hängande på en vägg med ett par hörlurar bredvid så hade 
jag varit tyst om allt. Det är upp till dig vad du vill och kan uppleva”. 
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Slutsats 
Generellt kan man säga att resultatet kunde ha blivit nästan vad som helst 
egentligen. Men det blev som det blev genom de val och de 
avgränsningar man gör under tiden man arbetar. Jag ville från början ha 
olika resultat på studierna och valet att utgå från olika idéer resulterar i 
olika arbetsgångar och ”produkter”. Resultatet lyfter många frågor, säkert 
annorlunda frågor från betraktarens och skaparens synpunkter, men jag 
kan inte påstå att svaren på sådana frågor ska leda mig till att skapa på ett 
bättre sätt. När man analyserar resultatet så ser jag saker jag skulle kunnat 
ha gjort annorlunda, men det betyder förstås inte att mina val har varit 
felaktiga. 
Studierna, som ordet Studie syftar på, är experiment som skulle kunna 
pågå i evigheter. När är bilden och musiken färdiganpassade till 
varandra? När ska man sluta ändra saker? Jag tror att man måste välja ett 
slut för alla verk. Man kan alltid ändra något om man vill, men samtidigt 
känner man när arbetet börjar ta form. Studierna kunde ha varit ett 
konstnärligt arbete i sig utan att vara objekt för studier och analyser. Då 
tror jag att jag skulle ha varit mer koncentrerad på andra saker som till 
exempel om färgerna är exakt som jag vill ha dem eller om ljudet är 
perfekt mixat. Sådana detaljer borde vara typiska av konstnärlig 
perfektionism, men de får inte riktigt plats i uppsatsen. I uppsatsen blir 
det mer fokus på vad mina idéer var, hur jag gjorde och vad resultatet 
blev. 
 
Har jag lyckats med det vad jag ville åstadkomma då? Alltså, hur är det 
att arbeta med bild och musik som är skapade för varandra? Hur har det 
fungerat här? Min åsikt här är att det finns mycket man skulle kunna göra 
för att sammankoppla bild och ljud. Det finns många olika idéer, tekniker 
och processer som kan resultera i någon form av bild och musik i 
symbios. Det viktigaste är att man har sin idé i tanken, att syftet är att de 
olika komponenterna bild och musik kan utvecklas tillsammans.  
Jag ser genom historien hur olika konstnärer försökt att uppnå det jag 
också velat uppnå i denna uppsats. Det närmaste jag kan peka på är vad 
bröderna Whitney gjorde på 1960- och 1970-talet (se avsnittet 
”Färgmusik under 1900 talet”). De ville åstadkomma en förening av det 
visuella och auditiva. I motsats till bröderna Whitney, som använde sig av 
maskiner för att simultant skapa bild och musik, och därmed lämnade 
ifrån sig kontrollen och värderingen av processen, så ville jag ha den 
kontrollen över verkens tillkomst. Och det är en av de viktigaste 
aspekterna i mitt arbete. Jag vill kunna kontrollera hur bild och ljud 
utvecklas. Jag ville kunna stanna, tänka, värdera, och ändra tills jag blev 
nöjd. 
En anan sak är hur mycket betraktaren förstår av det jag har tänkt. Men 
som jag skrev i inledningen: att skapa konst eller, musik, eller både och är 
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en personlig upplevelse, det är en väg att förstå världen omkring oss 
genom att söka djupet in i oss själva.  
 
Betraktaren eller lyssnaren borde inte förvänta sig förklaringar eller 
ursäkter i ett konstverk. Konst är konst, och även om jag har skrivit om 
detta med ett vetenskapligt syfte, så betyder inte det att jag bortser från 
den konstnärliga sidan, nästan tvärtom, det är den sidan som driver mest. 
 
Så ja, jag tycker absolut att jag har lyckats med det jag ville. Jag har 
skapat tre olika studier där musik och bild är anpassade för varandra. Jag 
ser att bilden och musiken inte lever för sig utan att de utgör en helhet. 
När jag hör musiken vill jag se bilden och när jag ser bilden så vill jag 
höra hur den låter. Jag vill också tro att åskådaren kommer att uppleva 
studierna som kanske annorlunda, speciella, eller kanske till och med 
irriterande eller meningslösa. Alla adjektiv räknas som positiva för mig. 
Det viktigaste, oberoende på vad man använder som uttrycksmedel, är att 
man med sin konst kan väcka känslor, tankar eller även en stark och djup 
reaktion.  
 
 

7.- Diskussion 
 
Jag tycker att arbeta med bild och musik (eller borde jag kanske nu kalla 
mitt arbete för visuellmusik eller färgmusik?) är fascinerande. Därför vill 
jag att denna uppsats ska uppfattas som en produkt av ett mycket djupt 
intresse och nyfikenhet inom detta område.  Jag önskar att detta arbete 
ska kunna fungera som en öppning som ger lite ljus in ett ganska mörkt 
rum. Jag skulle vilja se att man kopplade ihop ordet synestesi med 
begåvning, kreativitet, konst, istället för kliniskt tillstånd och subjektivt 
påhitt. Jag avser med min uppsats att berätta om en ”sanning” dold för 
många. 
Jag vet faktiskt inte vad som tog mig hit, vad det är som gjorde att jag 
valde att omringa mig med ord som synestesi, färgmusik, etc... Det som 
är självklart för mig, är att jag från det första stunden när jag gav mig in 
på det här har känt det som att det var ett mycket spännande och 
intressant område. I början var det som att sätta foten på osäker mark, 
men under resan har alla känslor för ämnet vuxit till en punkt att jag 
gärna vill veta mer och berätta mer om det. Jag har också en stark känsla 
att detta på något konstigt sätt är ”nyttigt”. 
Bild och musik används dagligen i många olika sammanhang. De 
används både var för sig och ihopkopplade. De används också med olika 
syfte och mål. Sedan jag var liten kände jag att musik var något jag kände 
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mig bekväm med. Jag älskade hur gitarren luktade. Det kändes så nära... 
Jag tror att skapa konst handlar precis om det – närhet. Och tror också att 
konsten kan hjälpa människan om den är lärt på rätt sätt. Med ”på rätt 
sätt” menar jag att konst har ett syfte, och att förstå syftet är ofta vägen 
till att förstå verket.  
En gång, inte för länge sen spelade jag för mina musikelever Pendereckis 
”Threnody to the victims of Hiroshima”. Jag ville veta hur mycket de 
förstår om musikhistoria. Egentligen pratade vi om syftet med 
musiklektionerna och att skapa och lära sig musik. Det var deras första 
lektion i terminen. Jag sade till eleverna att verket de skulle lyssna på var 
antingen från 1590-talet eller 1950-talet. Första svaret var: ”det måste 
vara gammalt, då kunde ingen spela musik som idag”, en annan svarade: 
”jag tror att den är från 1950-talet, för att strax före utspelades andra 
världskriget och det gjorde säkert många arga. Det låter lite så”. 
Min poäng här är att verket eller konsten som sådan inte alltid är lätt att 
förstå utan ett sammanhang och ett syfte att luta sig på. Desto mer vi vet 
om verket desto mer vi känner oss involverade i vad som händer i det. Vi 
känner oss nära. Därför har jag känt mig involverad i det jag har skrivit 
från början. Jag har känt att böckerna jag har läst om ämnet tagit mig i 
handen. 
 
Som lärare och pedagog känner jag ofta att jag också vill ta andra i 
handen. Som lärare och pedagog ser jag också musik och bild som ett 
kraftfullt pedagogiskt verktyg. Vi kan använda dem för att lära oss om 
olika verk, eller skapa själva. Vi kan använda oss av dem som 
inlärningsverktyg inom andra område, eller för att helt enkelt lära oss om 
varandra. Musik och bild i ett kulturellt sammanhang kan vara ett mycket 
lärorik område också. Jag ställde min fråga om Penderecki i en klass med 
femton elever och tio olika nationaliteter. Hur ser bilderna ut i olika delar 
i världen? Hur låter deras musik? Vad betyder olika färger eller ljud 
beroende på vad man har för bakgrund? Hur kan man kombinera bild och 
musik? Kan vi med rätta kunskaper och metoder lära oss att förstå och 
skapa med all den frihet vi behöver och vill? 
 
Ska man fortfarande tro på talesätt som ”Don’t serve two masters”? eller 
”Jack of all trades, master of none”? Vad jag säkert har lärt mig är att 
man inte alltid behöver välja när det gäller kreativt område. Varför inte 
spela musik och fotografera? Varför inte försöka utrycka sig med det man 
har till hands? Det är bevisat och provat genom historien att man faktiskt 
kan göra nästan vad som helst för att utrycka sig fritt. Och att idéer och 
procedurer också utvecklas med tiden, i en konstant process. 
 
Denna uppsats är född av en personlig, subjektiv idé. En idé som också 
kommer från också personliga erfarenheter. När jag tänker på mina första 
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bilder eller kompositioner, eller om min uppsats om Jackson Pollock som 
jag nämnde i inledningen, eller på Studierna 1, 2, 3. Jag ser en bit av mig 
själv i alla dessa skapelser och förstår att bild och musik samspelar nästan 
kontinuerligt under mitt liv. Inte alltid hand i hand eller med likvärdig 
närvaro. Men alltid där. 
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