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Inledning 

Syfte 

Mitt syfte med uppsatsen är att diskutera hur den rumsliga verkligheten förhåller sig till den 

imaginära verkligheten i konstnärens Janet Cardiffs auditiva verk The Missing Voice (case 

study b) från 1999.   

 

Metod 

Jag kommer i denna uppsats att använda mig av konstverket The Missing Voice (case study b)  

från 1999 som finns med tillhörande text i publikationen ”Janet Cardiff. The Missing Voice 

(case study b)”, en sammanställning av Artangel London, James Lingwood och Gerrie Van 

Noord.   

   I min analys av verket har jag valt att utgå från den franska litteraturvetaren och semiotikern 

Roland Barthes (1915-1980) som ansågs vara en av de centrala gestalterna inom 

strukturalismen. Jag kommer att utgå från essän ”Rhetoric of the Image” från 1964 där han 

diskuterar bildens denotation och konnotation. Barthes källor härrör främst från den senare 

delen av 1900-talet och i sina analyser vidareutvecklar han den ryska Formalismen och den 

franska Strukturalismen.  

    Men eftersom verket The Missing Voice (case study b) är ett ljudverk kommer jag att 

applicera dessa termer i förhållande till ljuden och i en del fall i förhållande till lingvistiska 

tecken istället för till bilden. Jag kommer främst att fokusera på ljudens och ordens 

konnotativa betydelser eftersom dessa känns mest relevanta i förhållande till verket.       

  

Avgränsning 

 Det finns många frågar att behandla gällande Cardiff konstnärskap men jag har i min 

undersökning valt att avgränsa mig till att behandla just frågan kring hur hennes verk förhåller 

sig till verklighet kontra fiktion. Jag har även valt att avgränsa mig till att endast behandla ett 

verk av Cardiff, The Missing Voice (Case Study b), bland ett stort urval både auditiva verk och 

videoverk.     

   Anledningen till att jag valde att analysera just verket The Missing Voice (case study b) är 

dels för att det är mycket omtalat och det finns därför mycket skrivet om det, dels för att jag 

ville använda mig av en längre berättelse med flera olika röster. Jag valde att använda ett av 

konstnärens tidigare auditiva verk och inte någon av hennes senare videoverk eftersom jag 

ansåg att det då skulle kunna bli för stort för en c-uppsats. Jag valde istället att begränsa mig 

till det auditiva ljudets förhållande till det verkliga ljudet.   



 

Motivering av ämnesval 

Jag har valt att studera just konstnären Janet Cardiff av många orsaker. Kanske främst 

eftersom jag har upplevt ett av hennes verk, nämligen ”Wanås Walk” på Wanås slott i Södra 

Sverige och blev vid då oerhört gripen av formen. Då jag studerat henne lite närmare har jag 

insett att hon sysslar just med de ämnen som intresserar mig såsom det postmoderna 

förskjutandet av tid, plats och identitet och skapandet av parallella verkligheter som verkar 

simultant. Hennes inspirationskällor är många men bland annat är hon mycket influerad av 

David Lynch, George Luis Borges och Philip K. Dick, källor vars koncept intresserar mig.       

  

Forskningsläge 

I sökandet efter böcker om Janet Cardiffs konstnärsskap fann jag tretton publikationer som 

skrivits i samarbete med konstnären själv. Det var främst ett flertal kataloger, som fungerar 

som dokument över konstverken. Dessa var ”To Touch” från 1994 (den första 

publikationen), “The Missing Voice (case study b)”, “A Large Slow River” från 2001, “Janet 

Cardiff and George Bures Miller – Venice Biennal. The Paradise Institute” från 2001, “Janet 

Cardiff – George Bures Miller” från 2003, “Janet Cardiff. Eyes of Laura” från 2005,  

“Pandemonium. Janet Cardiff + George Bures Miller” från 2005”.  Det fanns även fyra 

böcker som skrivits; “A survey of works including collaboration with George Bures Miller” 

från 2001, “Janet Cardiff. The Walk Book” från 2005, “The Secret Hotel. Janet Cardiff + 

George Bures Miller” från 2005 och “Janet Cardiff and George Bures Miller. The killing 

Machine and other Stories 1995-2007” från 2007.    

   Bland de böcker som handlar om Cardiffs verk och konstnärsskap har jag valt att använda 

”Janet Cardiff: The Walk Book” från 2005 skriven av Mirjam Schaub som behandlar flera 

Cardiffs auditiva verk och dess koncept. Jag kommer också att använda artikeln ”I want you to 

walk with me” av Kitty Scott från 1999 eftersom denna diskuterar just verket The Missing 

Voice (case study b).  

   Jag har efter närmare undersökning av Janet Cardiffs konstnärsskap valt att inte placera 

henne i ett ljudkonstsammanhang eftersom jag anser att det inte passar in på de koncept 

konstnären ägnar sig åt. För att placera in henne i en kontext kommer jag istället använda mig 

av en artikel skriven av Charles Stankievech som heter ”From Stethoscopes to Headphones: 

An Acoustic Spatalization of Subjectivity” från 2007 där Stankievech undersöker vad det 

innebär med akustik avbildning i huvudet, i både ett historiskt och modernt sammanhang. 

Stankievech arbetar idag med konst, arkitektur och musik och har tidigare föreläst i teologi, 



litteratur och filosofi. Jag kommer också att använda mig av kompositören och ljudteoretikern 

R. Murray Shafers text ”The Thinking Ear” där han myntar begreppet Shizophonia för att 

beskriva hur den moderna inspelningsteknologin har skiljt ljudet från dess naturliga källa. 

 

I Want you to Walk with me, Follow my Footsteps so we can Stay 

Togheter... 

Janet Cardiff kommer från Canada och är en konstnär som, i samarbete med sin pojkvän George Bures Miller, 

arbetar med olika sorters media som video, installationer och inspelat ljud. Sedan 1995 har hon varit 

internationellt känd genom sina ljud- och video promenader. 1  
  Deltagaren av Cardiffs ljudpromenader blir försedd med en mp3 -spelare med hörlurar och 

blir informerad om en särskild plats där promenaden tar sin början, det kan vara ett bibliotek, 

museum, en park, skog etc. Det är konstnärens instruerande och prosaiska röst, hennes steg 

och andetag, som leder deltagaren genom denna nya värld och rummet och berättelsen vecklas 

successivt ut likt ett mysterium. Cardiff beskriver upplevelsen så här; ”On the CD you hear my 

voice giving directions, like ”turn left here” or ”go through this gateway”, layered on a 

background of sounds: the sound of my footsteps, traffic, birds and miscellaneous sound 

effects that have been pre-recorded on the same site as where they are being heard”. 2 

   Kitty Scott skriver i sin text ”I want you to walk with me” att Cardiffs verk alltid innehåller 

öppna icke-linjära narrativ och att dessa narrativ är en blandning mellan populär science 

fiction, mordmysterier, thrillers och film noir inspirerade av författare såsom Philip K. Dick, 

Tricia Sullivan och Raymond Chandler. Narrativens filmiska karaktär kommer ur influenser 

från Ridley Scotts ”Blade Runner” (1982), Alfred Hitchcocks ”Vertigo” (1958), Antole 

Litvak’s ”Sorry, Wrong Number”(1948) och David Lynchs ”Lost Highway” (1996) och 

”Eraserhead”(1977). Man kan även finna en poetisk inspiration från författare som Paul 

Auster, Jorge Luis Borges, Marguerite Duras och Alain Robbe-Grillet. 3 Kitty Scott skriver 

”..within these fictions charachters move in and out of the present, future and the past; 

sometimes they dream, or speak of past dreams; they double: they disappear; they scream and 

whisper; they witness postapocalyptic landscapes; they reminisce or long for lost family or 

love..” 4 

    I sina verk återkommer Cardiff ofta till frågor såsom lusten att röra, om separation eller den 

osäkerhet vi känner inför verkligheten, hur minnen fördunklas och de tecken som vi inte 

begriper. Mirjam Schaub skriver i ”The Walk Book” att det är tolkningsbara frågor som aldrig 
                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Janet_Cardiff - 080109 
2Schaub, Mirjam, The Walk Book, Art Contemporary, Vienna, 2005, s. 15 
3 Scott, Kitty, I want you to walk with me, The Missing Voice (case study b), Artangel, Vancouver, 1999, s. 4 
4 Scott, I want you to walk with me, s. 4 



kan fastställas med ett klart och enhetligt svar.5 Konstnären säger ”There has to be a certain 

amount of ‘truth’ or ‘me’ in the scripts. Otherwise I don’t like it, it rings false, it is just a story. 

But it is the intersection between truth and fiction, reality and escapism that is interesting to 

me”.6   

   För att skapa ett tredimensionellt ljud använder sig Cardiff av något som kallas Binaural 

Audio Recording som innebär att man spelar in ljud genom binaurala mikrofoner som fästs i 

öronen på ett plasthuvud. Det inspelade ljudet blir på detta sätt identiskt med det autentiska 

ljudet dvs. såsom det låter i våra öron. 7 Eftersom de inspelade ljuden bland annat är hämtade 

från samma fysiska plats där verket senare utförs innebär det att deltagaren av verket får 

uppleva en förening av dessa ljudvärldar och på så sätt kan befinna sig på två platser samtidigt; 

i den digitala ljudvärlden och i den reella. 8 Cardiff berättar;“I’ve always loved to escape, 

whether it was through walks, books, films or dreams, and it’s only now that I realize what 

I’ve been doing this past decade. I’ve been creating portholes into my other worlds”. 9 

   Deltagaren av Cardiffs ljudpromenader är en tyst betraktare samtidigt som han/hon är en 

aktör med en betydelsefull roll. Scott skriver ”You are central to the story, because it happens 

in your head. You unwittingly become a performer who completes a circuit both literally and 

metaphorically”. 10 Tidigare konstnärer som använder gåendet i sina verk är till exempel 

Francis Alÿs, Sophie Calle och Vito Acconci. Skillnaden med dessa konstnärer är att de själva 

är de som agerar i verken och sedan dokumenterar denna akt. Cardiff är annorlunda på så sätt 

att deltagaren går tillsammans med henne och hans/hennes medvetande smälter samman med 

hennes. Konstverket aktiveras genom en interaktion mellan konstnären och den deltagande 

individen. Cardiffs röst infiltrerar medvetandet och väcker tankar och associationer hos den 

enskilde individen som också blir en del av verket. 11Cardiff säger ”Just as the dreams 

sometimes infiltrate our waking reality, I think the walking pieces break down the barriers of 

what the listerners think of as their singular self. My surrogate body starts to infiltrate their 

consciousness while in reverse their remembered dreams triggered by phrases and sounds, 

invade and add to the artwork”12 

  Janet Cardiffs verk The Missing Voice (case study b) är en ljudpromenad på trettionio 

minuter som utspelar sig i östra London. Promenaden tar sin början på Whitechapel Library, 

                                                 
5 Schaub, The Walk Book, s. 125 
6 Schaub, The Walk Book, s. 156 
7 Schaub, The Walk Book, s. 4 
8 Schaub, The Walk Book, s. 5 
9 Schaub, The Walk Book, s. 5 
10 Scott, I want you to walk with me, s. 5 
11 Scott, I want you to walk with me, s. 15 
12 Scott, I want you to walk with me, s. 15 



för dig genom Spitalfields och Brick Lane och slutar på Liverpool Streets tunnelbanestation. 

Genom de olika ljudspåren får man följa fyra röster genom en och samma person; den röst 

som instruerar en geografiskt, den personliga utelämnande berättarrösten, en röst som talar 

distanserat om sig själv i tredje person och en som är inspelad på bandspelare. Då och då bryts 

dessa rösters fragmentariska narrativ av två andra manliga röster; en detektivröst och en 

anonym manlig röst. 13 

  Hela tiden finns det en rädsla närvarande, känslan av ett närliggande hot. Man förstår att hon 

är förföljd av någon men vet inte riktigt av vem eller varför. En kvinna har blivit mördad och 

denna kvinna förväxlas med henne själv, på något sätt har kvinnans öde med henne att göra. 

Det blir en berättelse om någon alienerad från sig själv som söker efter sig själv.  

   Narrativet är cirkulärt istället för linjärt och flera olika scener överlappar varandra. De olika 

rösterna går in i varandra och blir en del av en suggestiv helhet, som i en dröm. Scott skriver 

”..the experience of taking the audio-walk is like dreaming another’s dream”.14 Det blir som 

om olika medvetandenivåer rör sig genom lyssnarens huvud; både ett sökande i det 

undermedvetna bortom tid och rum och samtidigt en röst som försöker hålla dig kvar i 

rummet, som instruerar och återberättar vad hon ser framför sig, det som är konkret. Scott 

beskriver denna undermedvetna process som ”It is as if Cardiff inplants the inner workings of 

the unconscious in your consciousness”.15      

  Charles Stankievech undersöker i sin artikel “From Stethoscopes to Headphones: An 

Acoustic Spatalization of Subjectivity” följden av akustisk avbildning “i huvudet”. Stankievech 

menar att genom det binaurala stetoskopet kunde man för första gången placera ett 

ljudlandskap virtuellt i huvudet. Han skriver ;”Space is created within the mass of the body  

where sound masses float in an impossible space”.16  Skillanden mellan stetoskopet och 

hörlurar är att genom stetoskopet sker en förflyttning av ett riktigt rum till ett imaginärt rum 

medan genom hörlurarna så sker en manipulation av ljudet för att skapa imaginära rum inom 

ett annat imaginärt rum. Stankievech berättar att vi blir medvetna om rummet i ens huvud 

genom olika tekniska egenskaper; bland annat genom att en identisk ljudkälla anländer till båda 

öronen på samma ljudnivå och att öronen uppfattar detta ljud exakt samtidigt. En annan sak 

är att lyssnarens övre kropp inte filtrerar det inkommande ljudet eftersom det kommer in 

direkt genom öronkanalen. 17 

                                                 
13 Scott, I want you to walk with me, s. 14 
14 Scott, I want you to walk with me, s. 15 
15 Scott, I want you to walk with me, s. 15 
16 Stankievech, Charles, From Stethoscopes to Headphones: An Acoustic Spatalization of Subjectivity, Leonardo Music 
Journal, Vol 17, 2007, s.56 
17 Stankievech, From Stethoscopes to Headphones, s. 57 



   Stankievech skriver att ett flertal konstnärer utnyttjar instrumentet hörlurar i ett konceptuellt 

och estetiskt syfte eftersom man genom denna utrustning kan framkalla detta inre akustiska 

rum. Dessa konstnärer försöker på så sätt inte att reproducera världen utan försöker skapa 

egna världar som bildas i mötet mellan konstnärens och publikens fantasi. Stankievech skriver 

”..headphones create a mobile and continually changing architecture that follows the listerner, 

wrapping him or her in a private bubble”. 18    

    I Cardiffs och Millers verk är hörlurarna en förutsättning för verkets existens. Stankievech 

skriver ”..Janet Cardiff and George Miller create mobile, hybrid spaces that complicate notion 

of interiority and exteriority”.19 Cardiff och Miller kontrasterar akustik avbildning i huvudet 

med det yttre binaurala ljudfältet. Detta med utgångspunkt i den psykologiska upplevelsen. 

Lyssnaren av dessa ljudpromenader får bära ett par hörlurar med förinspelat ljud som läggs 

över den verkliga vägen som han instrueras att gå. Stankievech skriver ”Deceptively simple 

looking, Cardiff and Miller’s audiowalks recall William Gibson’s claim that Walkmans are the 

most effective virtual-reality device invented thus far”.20  I deras ljudverk ingår allt från 

biografer till olika kanalinspelningar men de är främst kända för sina ljudpromenader där de 

använder binaural inspelning. Dessa ljudpromenader kan sägas påminna om ljudverk från 

1970-talet såsom R. Murray Schafer, Barry Truax och Hildegard Westerkamp. 21 

   Stankievech hävdar att hörlurar skapar en slags transparens mellan de olika rummen, dvs. 

det imaginära och det verkliga, och uppenbarar på så sätt tvetydigheten mellan det yttre och 

inre hos subjektet. Genom hörlurarna leker konstnärerna med idén att isolera subjektets 

akustiska uppfattning av den yttre världen. En disorientering hos subjektet uppstår då den 

vardagliga verkligheten omvandlas till en filmisk verklighet. Det är en form av disorientering 

som inte härrör ur en förlust av verkligheten utan istället kompletterar verkligheten. 

Stankievech skriver ”Instead the listerner enters a hybrid reality in which he or she is given a 

dramatic role to play, in contrast to everyday life, which is directly interpellated into the mind 

by the instructional voice of the character Janet”.22 

   Det finns en avgörande spatial skillnad mellan Cardiffs röst och det binaurala inspelade 

ljudlandskapet. Rösten är det enda orörliga elementet genom verket och den förblir 

inplanterad i kraniet. Stankievech citerar Deleuze ”It is an interiority of space, and not yet of 

motion; also, an internalization of the outside, an invagination of the outside that could not 

occur all alone if no true interiorities did not exist elsewhere”. Cardiffs röst är inspelad i närhet 

                                                 
18  Stankievech, From Stethoscopes to Headphones, s. 57 
19 Stankievech, From Stethoscopes to Headphones, s. 57 
20 Stankievech, From Stethoscopes to Headphones, s. 58 
21 Stankievech, From Stethoscopes to Headphones, s. 58 
22 Stankievech, From Stethoscopes to Headphones, s.58 



till mikrofonen och i några av verken såsom ”A Large Slow River” och ”Villa Medici Walk” så 

kontrasterar hennes röst med Millers röst som inte är inspelad binauralt utan istället genom en 

bullrig bandinspelning. Millers röst blir på så sätt medierad och håller en viss distans till 

lyssnaren samtidigt som den belyser den omedierade rösten hos Cardiff som ständigt är 

utanför ramverket. Det utanför ramverket betraktas vanligtvis som perceptionsakten själv. 

Den omedierade rösten upplevs som om den talade inom lyssnarens kropp istället för inom 

ljudlandskapet och denna förvirring mellan det yttre och inre skapar en känsla av något som 

man kallar the unheimlich eller the uncanny. 23 Men Stankievech menar att ett sätt att närma 

sig Cardiffs och Millers verk är inte genom Freud’s unheimlich utan genom Lacan’s 

topologiska term l’extimitè. Detta begrepp vidmakthåller, i Freuds anda, vikten av rösten i den 

psykoanalytiska traditionen och kombinerar exteriör och intimitet. Stankivech citerar Lacan’s 

beskrivning av begreppet; ”Something strange to me, although it is at the heart of me”. 

L’extimitè kan användas för att beskriva den allmänna upplevelsen av att lyssna med hörlurar, 

en rumslighet som undanskymmer det yttre med det inre dvs. det utanför finns i lyssnarens 

insida. Detta gör att skillnaden mellan innehåll och behållare blir otydlig liksom skillnaden 

mellan jag och du. Stankievech skriver ” We easily identify with our fantasies once we have 

become the Hollow Men making room for an Other”.24 

   Kompositören och ljudteoretikern R. Murray Schafer skriver i sin essä ”Shizophonia” om 

hur ljudet genom den moderna teknologin skiljts från sin naturliga källa och låter kalla detta 

fenomen för Shizophonia, Phonia står för ljud och Schizo betyder splittring eller separation. 

Förr i tiden, innan radion och telefonen uppfanns, var detta fenomen relativt okänt.25 Schafer 

låter en myt om Drakula illustrera begreppets innebörd; I slutet av artonhundratalet blir en 

rumänsk greve, på besök i Paris, obotligt förälskad i en ung operasångerska. Men sorgligt nog 

dör hon kort efter deras möte och i sin sorg reser greven hem till sin borg i Transsylvanien 

och som minne av operasångerskan tar han med sig ett antal inspelningar av hennes röst på 

fonografcylindrar samt en marmorbyst ljuten efter en bild av hennes ansikte. På kvällarna 

sörjer greven kvinnan framför marmorbysten till tonerna av hennes röst. Bönderna som 

arbetar på fälten utanför, helt främmande inför någon form av inspelningsteknik, blir 

skräckslagna då de ser greven avteckna sig i fönstret och hör ljudet av kvinnans röst. Greven 

blir därefter känd som Dracula.26 

                                                 
23 Stankievech, From Stethoscopes to Headphones,  s. 58 
24 Stankievech, From Stethoscopes to Headphones, 59 
25 Schafer, R. Murray, The Thinking Ear, Shizophonia, Arcana Editions, Toronto, (1933)1986, s. 139 
26 Schafer, Shizophonia, s. 140 



   I modern tid kan en röst eller musik skapas på en plats och sedan lyssnas på någon helt 

annanstans och på detta sätt har man brutit tidens och rummets ursprungliga lagar. (139) 

Schafer skriver ”Modern life has been ventriloquized”.27 Genom sändning och inspelning har 

man upplöst relationen mellan ett ljud och den person som skapade det. ”Sounds have been 

torn from their natural sockets and given an amplified and independent existence”. 28 Denna 

moderna utveckling har skapat ett tillstånd hos människan där hon inte längre kan lita på 

huruvida det som hörs är verkligt ljud eller inspelat.29   

   Men Schafer betonar att ingen inspelning är en exakt reproduktion av verkligt ljud. Både i 

produktionen och i uppspelningen av ett ljud sker en förvrängning. Schafer skriver ”By 

twisting the volume knob the diminutive sound of the clavichord can be made to bulk up the 

dimensions of a full orchestra; or an orchestra may be reduced to the whisper of the grass”. 

Lyssnaren kan nu kontrollera och influera ljudet på ett sätt som tidigare var bortom dennes 

kontroll. Schafer säger att det som är spektakulärt med detta är att det idag är mer naturligt för 

oss att lyssna på reproducerad musik än till verkligt uppförande. Det naturliga har blivit det 

onaturliga och tvärtom. 30 

  Genom att Cardiff använder sig av Binaural ljudinspelning skapar hon ett tredimensionellt 

ljud som är identiskt med det verkliga ljudet. Det blir alltså på så sätt en exakt reproduktion av 

verkligt ljud och inte en förvrängning. Eftersom det inspelade ljudet är hämtat från samma 

plats där det sedan spelas upp sammanfaller ofta det inspelade ljudet med det verkliga. Detta 

innebär i sin tur att subjektet har svårt att avgöra vilket ljud som är inspelat och vilket som 

kommer ur den verkliga rumsligheten utanför hörlurarna. Subjektet upplever alltså det tillstånd 

som Schafer skulle kalla ”Schizophonia”. 

  Cardiff använder den moderna tekniken för att återerövra föreställningar om vad som är 

verkligt i en tid när virtuella världar gjort detta otydligt. Hon låter oss kliva över kanten till en 

annan värld, där den verkliga världen samexisterar tillsammans med den fiktiva, virtuella 

världen. Hon låter både bekräfta verkligheten och falsifiera den31 och löser på så sätt upp våra 

föreställningar kring vad som är sanning och verklighet och detta blir istället något godtyckligt, 

undanglidande.  

  Cardiffs sätt att utforska förhållandet mellan teknologi och verklighet påminner om 

filmregissören David Lynchs tillvägagångssätt. Både Cardiff och Lynch verifierar en verklighet 

som senare visar sig vara fiktiv. Båda förstärker känslan av fara och det Uncanny genom att 

                                                 
27 Schafer, Shizophonia, s. 140 
28 Schafer, Shizophonia, s. 140 
29 Scahfer, Shizophonia, s. 143 
30 Schafer, Shizophonia, s. 141 
31 Schaub, The Walk Book, s. 243 



med teknologins hjälp framkalla saker som splittring, dubbelgångare och upprepningar. De 

försätter betraktaren eller lyssnaren i en osäkerhet genom att leka med teknologins möjligheter 

och människans tro på det som teknologin förmedlar som en bevisbar sanning. 32 

 

En semiotisk tolkningsmodell 

Daniel Chandler skriver i ”Semiotics for Beginners” att denotation och konnotation är termer 

som beskriver relationen mellan betecknare, på franska termen signifié, och dess betydelse, på 

franska termen signifiant. Man skiljer mellan två typer av betydelser; en denotativ betydelse 

och en konnotativ betydelse. Detta innebär att betydelsen inkluderar både denotation och 

konnotation. Denotation kan beskrivas som det definierbara, det bokstavliga eller den 

uppenbara betydelsen hos ett tecken. Hos lingvistiska tecken är den denotativa betydelsen den 

lexikala definitionen av ett ord. Konnotation kan i sin tur beskrivas som ett teckens sociala, 

kulturella och personliga associationer. Dessa konnotationer är beroende av klasstillhörighet, 

ålder, kön, etnicitet etc. 33 

   I sin essä ”The Rethoric of the Image” reser Roland Barthes frågor kring bildens betydelse 

såsom; hur betydelsen kommer till bilden och var den slutar, och om den slutar vad finns då 

bortom? 34 

Han skiljer mellan det lingvistiska meddelandet, det bokstavliga meddelandet (det icke-kodade) 

och det symboliska meddelandet (det kodade).35 Det bokstavliga meddelandet är denoterat och 

det symboliska meddelandet är konnoterat.36 

   Barthes menar att det bokstavliga meddelandet, denotationen, är de verkliga objekten i 

scenen, dvs. det som betecknar 37och för att kunna avläsa denna bildnivå krävs endast 

perceptionskunskap, dvs. vi måste kunna identifiera en bild. 38 Vad gäller det symboliska 

meddelandet, dvs. det konnotativa, så härrör dess tecken ur en kulturell kod och läsningar av 

samma verk varierar därför beroende på individer. Det konnoterade meddelandet är ett 

teckens sociala, kulturella och personliga associationer som baseras på olika sorters kunskap, 

det undermedvetna och det dolda.39 Barthes skriver ”...the further one ’descends’ into the 
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psychic dephts of an individual, the more rarified and the more classifiable the signs 

become..”40 

   I min analys av ljudverket ”The Missing Voice” använder jag mig av Barthes begrepp om 

den denoterade och konnoterade betydelsen hos ett tecken. Men istället för att som honom 

använda dessa betydelser i förhållande till bilden använder jag dem i förhållande till ljud och 

lingvistiska tecken. Detta för att kunna beskriva förhållandet mellan den imaginära 

rumsligheten och den verkliga. Den denotativa betydelsen hos ett ljud skulle då kunna sägas 

vara det omedelbart hörbara, definierbara, dvs. ljudkällan. Vid till exempel det inspelade ljudet 

av en bil blir den denotativa betydelsen identifikationen av ett billjud. Den konnotativa 

betydelsen skulle kunna vara tex. utomhus, bilväg, stad etc. beroende på vilka associationer 

som billjudet väcker hos individen. Då det handlar om lingvistiska tecken är den denotativa 

betydelsen hos ordet bil: den lexikala definitionen av ordet, dvs. ett motorfordon som är 

försett med åtminstone tre hjul. Den konnotativa betydelsen skulle då kunna vara röd färg, 

Saab etc. I min analys kommer jag att fokusera på ljudens och ordens konnotativa betydelser 

eftersom dessa har en sådan inverkan på upplevelsen av verket.           

   I essän ”The Grain of The Voice” skriver Barthes om röstens korn som är den fysiska 

resten av rösten. Han menar att det är detta korn som ger rösten dess unika karaktär, dvs. 

röstens sprickor och fördröjningar. Det är det oföränderliga, fysiska resterna som finns kvar i 

rösten långt efter att dess kropp lämnat den. Kornet är det som är kroppen i den sjungande 

rösten. Barthes skriver ”The ’grain’ is that: the materiality of the body speaking its mother 

tongue..”.41 Jag applicerar denna idé på Cardiffs medierade röst eftersom denna är raspig och 

råhuggen och ger en känsla av spöklik autencitet.  

 

Den okroppsliga rösten  

I detta kapitel ska jag diskutera förhållandet mellan de olika kroppslösa rösterna och den 

rumsliga verkligheten i The Missing Voice (case study b). Cardiff använder olika röster för att 

framkalla olika stämningar i sina verk och de olika fiktiva rösterna överlappar varandra och 

binds samman till ett fragmentariskt narrativ. En platt, intensiv röst skapar en avlägsen och 

filmisk stämning medan en konventionell ton skapar en känsla av verklighet.42 I The Missing 

Voice (case study b) framställer Cardiff fyra olika versioner av sin egen röst som interagerar med 

varandra i olika dimensioner av narrativet. Schaub beskriver hur Cardiffs röst leder deltagaren 

genom den verkliga, fysiska scenen och genom en osynlig fiktiv scen där den återkallar 
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minnen, drömmar och filosofiska tankar. Han/hon leds in i en värld där rösten upplevs som 

separerad från en person och där han/hon betraktar sig själv som en annan.43 Schaub skriver 

att intimiteten i Cardiffs röst frammanar en känsla av utvaldhet, som om den talade just till 

den individuella deltagaren.44 I början av The Missing Voice (case study b) säger Cardiffs röst ”I 

want you to walk with me. There is some things I want to show you”. 45 Rösten vill att 

deltagaren ska få uppleva något som verkar vara av betydelse och detta skapar en känsla av 

illusorisk förtrolighet mellan honom/henne och rösten. När deltagaren lämnar 

biblioteksbygganden säger rösten ”Follow my footsteps so we can stay togheter”.46 Detta är en 

fras som ofta återkommer genom Cardiffs olika verk, nästan som ett mantra, och frammanar 

känslan av en både fysisk och psykisk närhet. Samma närhet uppkommer då rösten frågar sig 

själv ”Had something she’d done caused the woman’s death, did she have something to do 

with it”.47 Detta är frågor som sammansmälter med deltagarens eftersom det är frågor som 

narrativet automatiskt väcker. I slutet av verket säger rösten ”I have to leave now, I wanted to 

walk you back to the library but there’s not enough time”. 48Cardiff skapar en känsla av att 

under promenaden existerat sida vid sida med deltagaren, som om de tillsammans rört sig 

genom rummet och nu lämnar hon honom/henne åt sitt öde.      

 

Man skulle kunna säga att det först av allt finns en huvudröst; den instruerande rösten, den 

som håller oss kvar i rumsligheten, den som leder vägen och beskriver vad det är vi ser 

omkring oss.  

Då deltagaren befinner sig på Commercial Street berättar rösten ”This is Commercial Street. 

There is a cross walk to the left just around the corner wait for the cars to stop and then cross 

over when you can..”49. Rösten kan också vara deskriptiv som då den säger ”The mannequins 

are wearing green today, yesterday they were dressed in pink”.50 Denna huvudröst är nära 

sammankopplad med en personlig berättarröst; den röst hos Cardiff som återkallar minnen 

och formulerar spridda tankar och känslor, den är en diskret, nästan transparant tänkande röst 

som har förmågan att infiltrera deltagarens huvud och smälta samman med hans egna tankar.51 

Rösten är poetisk och drömsk till sin karaktär. Då deltagaren gått upp för en trappa på 

biblioteket och in i ett nytt rum, och Cardiff röst just sagt “careful don’t let the door slam” 
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och ljudet av en dörr som öppnas och stängs hörs, så bryter Cardiffs berättarröst in ”I started 

these recordings as a way to rememeber to make life seem more real, I can’t explain it but then 

the voice became someone else, a separate person hovering in front of me like a ghost”52. 

Eller då deltagaren just krossat Wentworth Street, och Cardiffs röst just instruerat “..then 

follow the sidewalk to the right”, så bryter berättarrösten in och frågar ”Have you ever had the 

urge to disappear, to escape from your own life even for just a little while, like walking out of 

one room then into a different one”.53 Då deltagaren sitter på en bänk utanför en kyrka återger 

rösten en dröm “I dreamt last night that I was a soldier in a war who was sleeping dreaming a 

nightmare through his dream I dreamt of a giant white polar bear..”54. Då deltagaren just 

krossat en gata, på väg i riktning mot en restaurang, kommer ett minne “One night when I 

was small I went down to get a glass of water, in the kitchen doorway a man’s body hung from 

the neck I was struck dumb with terror and ran back to my room and tried to sleep, in the 

morning my mother told me it was only my fathers suit hanging to dry”. 55 

   Det finns också en röst som är distanserad och talar om sig själv i tredje person och 

förekommer på spridda ställen genom berättelsen56. Just innan deltagaren instrueras att svänga 

vänster till Brick Lane kommer denna röst in  ”She walks up Brick Lane she wears a dark coat 

and a beige scarf, she looks in the windows as she passes the stores she knows that his office 

is close by”57. Eller då deltagaren blir instruerad att gå till höger, där ska finnas ett metallstaket 

och en brun byggnad, och rösten bryter in “She tried to remain calm but inside she was 

shaking, had something she had done caused the woman’s death, did she have something to 

do with it”.58 I slutet av verket, då deltagaren befinner sig på Liverpool Station berättar denna 

röst“She’s getting on the train, he runs along the platform just as it’s pulling out of the station, 

she sees his face in the window and tries to hide, as the train picks up speed she turns her head 

to watch him fade into the distance”.59 Denna övergång från ett ”jag” till ett ”hon” skapar 

känslan av ett utifrånperspektiv och den distanserade rösten associeras med något filmiskt och 

dramatiskt.  

   Det finns ytterligare en fjärde röst som är inspelad på diktafon. Det blir en inspelning i 

inspelningen och lager av tid överlappar varandra. Då denna röst bryter in i nuet kastas vi 

tillbaka till det förflutna. Då deltagaren befinner sig på Fashion Street målar denna röst 
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plötsligt upp en krigsscen inför honom/henne; ”..barbed wire broken windows men with guns 

in black uniforms and face masks fires all around me”.60 Storstadsmiljön förvandlas till ett 

krigsområde. Ett annat sådant exempel är när deltagaren befinner sig på Liverpool Station och 

rösten berättar; “The station is empty, blackness and rubble everywhere, holes in the glass 

roof”.61 Den nutida platsen, Liverpools tunnelbanestation, förvandlas till förfluten eller 

framtida plats, till något förfallet och ödelagt. Genom att använda sig av billig 

inspelningsteknik och en gammal diktafon lyckas Cardiff framställa röstens kroppslighet och 

autencitet62, det som Barthes kallar röstens korn.63 Rösten blir raspig och spöklik och 

kontrasterar till den verklighetstrogna, tredimensionella binaurala ljudinspelningen.64 Cardiff 

berättar ”I use different methods to record the voices not only to suggest other characters but 

also to give a more complex and spatial relationship to the voices. A voice recorded normally 

with my binaural head will sound very clear, intimate and real. It reads as though it is on the 

same physical level as your own head. A voice recorded on a small dictaphone playing back 

from a tiny speaker recorded again by the binaural head about 2 feet away will give the 

physical illusion of beeing that far away. So then you have the strange situation of the 

recorded main voice listening to her own voice on a different machine from a different time 

period. Because the one voice is clear and the other i s scrathy and grainy it creates the illusion 

of two different characters”. 65  Den bandinspelade rösten i The Missing Voice (case study b) ger 

alltså känslan av att rösten är avlägsen och skild från den mer närvarande rösten. På 

Gunthorpe Street säger berättarrösten ”A man just went into the side door of the pub”66 och 

man hör en tillbakaspolning och den föregående frasen upprepas fast med den bandinspelade 

rösten. Tillbakaspolningen av bandet, den avlägsna rösten och avtryckandet av knappen blir 

indikationer på att det rör sig om ett ytterligare lager av inspelning. Scenerna från olika tider 

upprepas som om tiden går igen. På Fashion Street hör man ljudet av en kyrkklocka som slår 

och sedan hör man tillbakaspolningen av bandet och den avlägsna rösten som säger ”you can 

see the church steeple”67 och även i denna inspelning slår kyrkklockan.    

    Det finns också två andra röster närvarande i berättelsen. En av dessa är en manlig 

detektivröst som försöker rekonstruera den kvinnliga huvudkaraktärens steg och motiv, 

successivt ger han ledtråd efter ledtråd som bitar i ett pussel. Han återger kvinnans 
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utmärkande ägodelar och gör att deltagaren automatiskt kopplar dessa till den kvinnliga 

huvudkaraktären. På Gunthorpe Street bryter denna röst in, mellan berättarröstens 

beskrivningar: ”Found in her bag two cassette tapes with a receipt and a tape recorder”68.  

   Kvinnan, Cardiffs röst, har hyrt detektiven för att finna någon som försvunnit eller blivit 

mördad; “I sent him the photograph and the audio tapes I hired him to find her”.69 Hon 

verkar förväxla denna kvinna med sig själv; ”I’ve a long red haired wig on now, I look like the 

woman in the picture”.  Men i slutet verkar det som om allting bara är iscensatt, som om 

kvinnan hon sökt inte existerar; “..the package that I sent to him it was a sign to tell him she 

didn’t exist, that it was over”. 70  

   Utöver detektivrösten finns det ytterligare en manlig röst som återkommer genom 

berättelsen. Rösten tillhör någon som också verkar betrakta kvinnan på håll. Just efter att 

Cardiff instruerat deltagaren att gå in i en liten allé bryter denna rösten in: ”I watch your 

movements on the monitor, a small dot walking through the streets”.71  Rösten är också mjuk 

och drömsk, som när deltagaren sitter på en bänk utanför kyrkan, och denna röst säger: ”I see 

the river like a black snake crawling through the lights of the city”.72 Denna poetiska röst 

känns sammankopplad med det kärleksöde som Cardiffs röst insinuerar då deltagaren sitter på 

en bänk på Bishopsgate Street: ”I feel an emptiness more each day, as a part of him that was 

inside of me is now slowly leaking out leaving an empty hole in my chest. 73   

   De olika rösterna i The Missing Voice (case study b) blir genom mediet separerade från varandra 

och från åhöraren och detta leder följaktligen till en slags förskjutning genom tid och rum.74 

Cardiff säger ”..but the question for me is, where is the voice? It’s in the listerner’s mind and 

in the digital information , but it also creates a third person, a third world, a mixture between 

listerner and my voice”.75  Genom att huvudrösten har förmågan att infiltrera deltagarens 

tankar skapar detta en osäkerhet kring gränsen mellan honom/henne själv och denna röst. 

Deras medvetanden smälter samman, till en slags hybrid mellan Cardiff och deltagaren.  

   De andra rösterna fungerar mer som fiktioner som bryter in i den verkliga rumsligheten. 

Dessa röster rör sig in och ut genom nuet och deltagaren kastas på så sätt mellan den rumsliga 

verkligheten och den fiktiva.  
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Den akustiska upplevelsen 

I detta kapitel ska jag diskutera vad som sker då den auditiva rumsligheten synkroniserar eller 

inte synkroniserar med den verkliga rumsligheten i The Missing Voice (case study b). Schaub 

skriver att med auditiv inspelning så blir tid och rum separerade. Cardiff återinför ljud till den 

miljö där de från början togs från.76 Scott skriver ”Cardiff appropriates your present and 

insinuates into it a virtual world, provoking a dual experience that is both in and out of sync 

with the environment you are in”.77 Deltagarens sinnen förstärks då han/hon försöker 

balansera den akustiska upplevelsen mot vad han ser framför sig och när dessa världar, den 

auditiva och den verkliga, synkroniserar uppstår en medvetenhet om friktionspunkten mellan 

honom/henne och världen.78 Schaub skriver att förvillelsen blir som allra starkast när det 

inspelade ljudet råkar synkronisera med den fysiska omgivningens ljud.79 Men ljuden som 

deltagaren lyssnar till kan aldrig bli fullständigt synkroniserat med honom/henne själv och 

denna oförenlighet betonar gapet mellan fiktion och verklighet.80  

   Då deltagaren i The Missing Voice (case study b) befinner sig på Whitechapel Library ligger de 

två ljudvärldarna, dvs. den auditiva och den verkliga, så nära varandra att det blir svårt för 

honom/henne att avgöra vad som är fiktion eller verklighet. Det inspelade ljudet av 

människor som talar tystlåtet med varandra och tidningsblad som vänds är ljud som 

konnoterar en biblioteksmiljö och det är alltså ljud som sammanfaller med deltagarens 

förväntningar på den verkliga rumsligheten. När deltagaren senare kliver ut ur denna miljö, till 

gatan utanför, ändras ljudlandskapet och det inspelade ljudet av trafik, ett myller av röster, 

sirener och Cardiffs steg mot asfalten är ljud som konnoterar stad och stämmer på så sätt helt 

överens med den miljö han/hon befinner sig i. Ljudens denotativa betydelse blir 

identifikationen av billjud, ambulanssirener, människoröster och –steg. Vid ett annat tillfälle 

beträder deltagaren en kyrka och den inspelade akustiken förändras på ett liknande sätt som 

den gör i verkligheten; Cardiffs röst ekar liksom hennes steg mot stengolvet, i bakgrunden 

hörs någon annan besökares andaktsfulla, ekande harkling. Det är ljud som konnoterar bland 

annat en kyrklig miljö och på så sätt kan man säga att den auditiva och den verkliga 

rumsligheten synkroniserar.   

   Schaub skriver att de inspelade ljudens nivå och form bestäms av platsen där ljudet uppstod; 

ytor, struktur och andra fysiska egenskaper förmedlas till deltagaren och berättar om ljudets 

ursprungsplats. De akustiska spåren följer alltså med då ljudet placeras i en ny temporal 
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kontext.81 Ljuden som till exempel stegen mot asfalten eller stengolvet, rösten utomhus eller i 

en kyrka är inspelade på samma plats där deltagaren befinner sig och på så sätt skapar det en 

känsla av autencitet.    

   I sina ljudpromenader refererar Cardiff både till de osynliga ting som endast hörs såväl till 

det som är synligt.82 Då deltagaren befinner sig på Whitechapel Library säger Cardiff att det 

står en man bredvid henne som bläddrar i en kriminalroman. Deltagaren lyssnar till ljudet av 

hans bläddrande, hur han ställer tillbaka boken i hyllan och hans steg därifrån. Detta är 

någonting som sker i fiktionen, genom dessa inspelade ljud, men som inte behöver 

synkronisera med verkligheten. Vi hör mannens närvaro men vi ser honom inte (om inte nu 

detta skulle råka sammanfalla). Efteråt ber Cardiff deltagaren att plocka fram boken som 

mannen bläddrade i, den heter ”Dream of Darkness”. Boken existerar på så sätt i verkligheten 

såväl som i fiktionen.  

   Cardiff pekar även på något icke- synligt när hon på Brick Lane refererar till en 

förbipasserande parad med en kvinna som går på styltor och deltagaren lyssnar till de 

inspelade ljuden av trummor, maracas, sång och folkhop eller då Cardiff på Bishopsgate Street 

refererar till män i uniformer med hattar och skägg som marscherar mot henne och i 

bakgrunden hörs de inspelade ljuden av marscherande steg och melodin till ”Always Look at 

the Bright Side of Life”. Ingen av dessa företeelser förkroppsligas i verkligheten (om inte av en 

tillfällighet) men eftersom dessa ljud associeras med den miljö som deltagaren befinner sig i så 

upplevs dessa företeelser som så verkliga att de ändå känns närvarande. Ljudens konnotativa 

betydelse skapar närvaro av något imaginärt i den verkliga rumsligheten.    

   Schaub skriver att Cardiff utforskar människans överlevnadsinstinkter och den osäkerhet 

som uppstår hos människan då hon inte direkt kan urskilja vad ett ljud kommer ifrån. Hur 

människan vid en sådan osäkerhet lyssnar med hela sin kropp, med sina ben, muskler och 

varje liten del av sin kropp.83  I The Missing Voice (case study b) finns hela tiden känslan av att 

vara förföljd närvarande. På Whitechapel Library sitter deltagaren vid ett bord där det ligger en 

bok av Rene Magritte. Cardiffs röst hänvisar till en bild som heter ”The Menaced Assassin” 

(en målning av en död kvinna med tre hotande män som omger henne) och i bakgrunden hörs 

ljudet av hur hon bläddrar. Cardiffs röst säger att någon har lämnat en lapp i boken och 

plötsligt bryter en mansröst in som viskar ”Someone is following you”.84 Denna känsla av ett 

närliggande hot stegras genom verket. Vid ett senare tillfälle, på väg in i Liverpool Station, 
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viskar samma manliga röst som tidigare ”There’s a man in black suit walking behind you”.85 

Denna återkommande viskande mansröst och ljudet av närmande steg är ljud som kan 

associeras till förföljelse och någonting hotfullt. Det är på så sätt konnotationen hos ljuden 

som skapar denna gastkramande stämning. Cardiff berättar ”I think that the element that 

resonates with the detective/film noir/science fiction genres in my pieces partially comes out 

of the medium that I use. Sound has an ability to scare you, its invisible ghostly presence is 

connected to our primal fears. The impression of the footstep behind you or a cracking twig 

can make you jump immediately  without thinking. By there very nature, the sounds that I use 

create the content of the pieces”. 86 

   Cardiff refererar också till det synliga i promenaden, det som för deltagaren nära nuet och 

rummet, det som finns i den verkliga rumsligheten. På Whitechapel Library refererar hennes 

röst till saker i omgivningen såsom att konst- och musik avdelningen är till höger eller till den 

avflagnade färgen i taket. Då deltagaren befinner sig ute på gatan beskriver hon vägen och vad 

ni passerar; Whitechapel High Street, Whitechapel Art Gallery, Kentucky Chicken, Gunthorpe 

Street, Wenthworth Street, Brick Lane, Fashion Street, Commercial Street, Bishopsgate, 

Liverpool Station, McDonalds. Hon refererar till stadsrummets olika element såsom affärer, 

vägkorsningar, restauranger, statyer, bänkar och byggnader.    

   Det mångtydiga ljudet och kollapsen av nutid, dåtid och framtid, oförmågan att kunna 

avgöra vad som är sant eller falskt gör att deltagaren upplever dissociation (ett upplöst 

tillstånd) och inte längre kan tolka händelserna i den linjära, temporala ordningen.87Cardiff 

arbetar med den disjunktion som uppstår då människan vill att hennes upplevelse av världen 

ska stämma överens med den yttre verkligheten. I verken tvingar Cardiff deltagaren att 

ompröva både sin tolkning och uppfattning av världen. 88 Hon försöker berätta för 

honom/henne att alla referenser, såsom till exempel ljudet av någons rörelser eller en 

förbipasserande parad, inte är vilseledande utan att de snarare innehåller ett sanningsvärde 

men att detta sanningsvärde är obeständigt och kommer en dag att upplösas. 89 Schaub skriver 

”Being aware of the passage of time and the inevitability of death prepares us for our own 

disappearance, but it also makes us realize the infinite possibilities of change”.90 

   Cardiff refererar alltså till det synliga, det vi ser framför oss, såväl som till det osynliga, det 

som existerar i fiktionen. Ju mer den auditiva rumsligheten och den verkliga synkroniserar 
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desto mer smälter dessa världar samman till en hybrid verklighet. Deltagaren vill instinktivt att 

den auditiva verkligheten ska sammanfalla med den rumsliga verkligheten och då dessa inte 

synkroniserar uppstår en osäkerhet hos deltagaren kring vad som är verkligt.   

 

Det imaginära rummet 

I detta sista kapitel ska jag diskutera vad som sker i mötet mellan det verkliga rummet och det 

imaginära i The Missing Voice (case study b). Schaub skriver att promenaderna som sker i nuet 

adderas lager av tid genom den inspelade dåtiden såsom minnen, ljud och dialoger. Deltagaren 

som rör sig i nuet, lyssnar på en inspelning av Cardiffs röst från en tid tillbaka som återkallar 

ett minne från en ännu längre tid tillbaka. Deltagaren tvingas förena dessa lager av ljudspår 

med sitt nuvarande medvetande och den fysiska omgivningen omkring honom/henne och på 

så sätt befinner han/hon sig simultant i det förflutna och det nutida.91 Genom den auditiva 

tekniken förstärks alltså den sinneliga upplevelsen och deltagaren blir påtagligt medveten om 

sig själv och den värld som omger honom/henne. Cardiff tvingar på så sätt honom/henne att 

interagera med den fysiska omgivningen.92 Hon låter honom/henne träda in i hennes 

iscensatta värld och skapar där en medvetenhet kring tiden, rummet och jaget och på så sätt 

transformeras rummet både känslomässigt och perceptuellt. 93 På biblioteket låter Cardiffs röst 

återkalla en bild av det rum som deltagaren befinner sig i för tillfället. Bilden avbildar rummet 

såsom det såg ut långt tillbaka i tiden; gamla museilådor längs med väggarna fyllda med olika 

lämningar såsom uppstoppade djur och huvudet från en polarbjörn.94 Vid ett senare tillfälle då 

deltagaren befinner sig på Fashion Street säger rösten att detta är gatan som hon såg i boken, 

den gatan med barn fast då med dimma och kullerstenar. Boken berättade om en man som 

levde i något av dessa hus. Under tjugo år letade han efter kvinnan han älskade, väntade på att 

hon skulle komma tillbaka, spelade sin violin på sitt rum. Det hörs violinspel i bakgrunden och 

rösten frågar hur vi kan gå över dessa fotsteg utan att minnas.95 Det som sker här är alltså att 

två rum förenas, det verkliga rummet och det imaginära. Det är en tidsglidning där ordens 

konnotativa betydelse spelar en viktig roll. När deltagaren befinner sig i ett rum på biblioteket 

får han/hon samtidigt erfara samma rum fast i det förflutna och genom att använda särskilda 

ord i beskrivningen av detta rum förstärker Cardiff känslan av förfluten tid; den konnotativa 

betydelsen hos ord såsom lämningar och museilådor skulle bland annat kunna vara förgången 

tid, förgängelse etc. Samma sak kan sägas ske då deltagaren befinner sig på Fashion Street och 
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samtidigt får erfara en imaginär bild av denna gata. Ord såsom dimma och kullerstenar bär 

bland annat på konnotativa betydelser såsom mystik och ålderdomlighet och ljudet av 

violinspel konnoterar bland annat sentimentalitet och vemod. Det är alltså ordens och ljudens 

näraliggande associationer som bidrar till att förstärka upplevelsen av det imaginära rummet i 

det verkliga rummet.            

   Då deltagaren befinner sig i kyrkan berättar Cardiffs röst att platsen får henne att 

transporteras tillbaka i tiden, till en annan kyrka där hon satt tillsammans med sin far och sina 

bröder. Hon minns dem rastlösa i sina kostymer, kylan från träet mot hennes knän, pappans 

tunga andning, hans solbrända nacke mot hans vita skjorta. Hur hon såg solen röra sig genom 

figurerna i det färgade glaset. Rösten säger att man som barn inte kan förstå hur någon bara 

kan försvinna. 96 

I detta återkallade minne finns flera ord som är nära associerat med kyrka och förgänglighet 

såsom kostymer, skjorta, far, glas, solen, försvinna och det förflutna rummet glider på så sätt 

över i det verkliga rummet. Ordens konnotativa betydelser skapar en förfluten närvaro i nuet. 

På detta sätt blir också minnet och själva akten att minnas betydelsefullt i Cardiffs verk. Hon 

demonstrerar hur ofrivilliga minnen kan komma till oss genom den konkreta upplevelsen av 

rummet. 97 

   Apokalyptiska världar av krig är ett återkommande element i Cardiffs ljudpromenader. I 

”The Missing Voice” kastas deltagaren plötsligt in i denna värld, som om han/hon kastades 

tillbaka i tiden, och Fashion Street, historiskt ett judiskt kvarter för köpmän och vävare, 

förvandlas till en krigsscen. Deltagaren passerar plankor, bilreperationsaffärer, skräp- och 

oljehögar, byggnadsplatser och plötsligt hörs ljudet av gevärsskott och flygplan98, krigsalarm, 

sirener och människor som springer, skriker, flyendes i panik. Det är ljud som konnoterar krig, 

undergång och fara etc. Scenen från Fashion Street bär en kombination av krigsljud, 

militärsirener, helikopters från Vietnam, bilalarm, människor som springer, gevärskott, AK 

47’s och olika typer av bomber.99  Cardiff säger ”Conceptually, one of the things I enjoy about 

using various sound effects is how they carry their source time and place with them. When 

they mix together in the present they create a kind of cubist reality”.100 Den auditiva 

krigsscenen kompletteras med Cardiffs avlägsna röst, inspelad på diktafon, som refererar till 

taggtråd, krossade fönster, men i svarta kostymer med gevär och ansiktsmaskar, eld. Det är 

ord som konnoterar samma sak som ljuden, dvs. krig, undergång etc.  
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    Schaub skriver att konstnären låter sina narrativ sammanblandas med film noir citat och 

mordmysterier för att skapa en känsla av rädsla och spänning som ska distrahera och blidka 

lyssnaren så att han sjunker allt djupare in i den fiktiva världen. Hon drar hans 

uppmärksamhet till förgrunden för att kunna operera i bakgrunden.101 Man kan säga att 

konstnären använder sig av ett filmiskt ljudlandskap, hon använder sig av filmiska 

konventioner såsom voice- over röst och science fiction- och film noir – element. 102 Då 

deltagaren i The Missing Voice (case study b) befinner sig på biblioteket läser Cardiffs röst ur ett 

stycke från en engelsk kriminalroman ”Dream of Darkness”; ”She set of back at a brisk pace 

in a rutted muddy lane, about a furlong from the house she heard a sound ahead of her, she 

paused, she could hear nothing but her straining eyes caught a movement in the gloom, 

someone was approaching, a foot splashed in a puddle”.103 Detta ackompanjeras av 

upptrappad film noir musik, ljudet av närmande steg och ett kvinnligt skrik, ljud som bland 

annat konnoterar dramatik, spänning, rädsla och död. Cardiff använder sig här av något som 

kallas kontrapunktiskt ljud, som används i film noir, där bild och ljud inte är synkroniska med 

varandra i syfte att isolera karaktären från det som sker runtomkring.104 Vid ett senare tillfälle 

då deltagaren befinner sig på Gunthorpe Street kommer en insprängd film noir replik ”What 

about this dame who’s passing herself of as Carla”105 och då deltagaren sitter på bänken 

utanför kyrkan kommer en annan ”I come to town with an adress, a redhead takes me up to 

visit the chump who has to go, I have a drink leave my prints around, I leave and somebody 

gets it, papers go back to Wick and I’m the fall guy, there is only one thing missing, what was 

there to give me a motive”.106 Båda dessa filmrepliker ackompanjeras av film noir musik. 

Dessa filmfragment förstärker den filmiska och dramatiska stämningen och dessa fiktioner blir 

tillsammans delar av en större fiktion, som om alla historier överlappar varandra. Schaub 

skriver att Cardiffs verk kan beskrivas som fysisk film, en slags fysisk försjunkenhet, där 

omgivningen återskapas enbart genom ljud.107 Cardiff säger själv; ”It is interesting how a 

sound effect can completely transform and affect the location. By adding the sound of rustling 

leaved, someone running by, or a few bars of scary music, all of a sudden reality turns into a 

filmic event”. 108 
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  Konstnären använder sig också av stereotypiska och idealiserade kulturella bilder109 såsom 

kvinnans utsatthet, den farliga mannen och den sexuella laddningen mellan honom och 

kvinnan. Cardiffs röst beskriver underkastelse då deltagaren sitter på bänken utanför kyrkan; 

“I’m blindfolded my hands tied behind me, I walk across the floor, I can feel his eyes 

watching my body”110 och våld då deltagaren är på väg bort från kyrkan; “He grabs me from 

behind, his hand over my mouth, I bite his fingers and hit him in the ribs”.111  

   Musiken i Cardiffs verk används som en motbalans till spänningen och skapar en känsla av 

eskapism från världen utanför. 112 I verken ingår delvis populärmusik, gatumusik och 

folkmusik i syfte att distansera deltagaren från den melankoliska sinnesstämningen. 113 I The 

Missing Voice (case study b) kommer plötsligt melodin till ”Always Look on the Bright Side of 

Life” då deltagaren går längs med Bishopsgate och vid ett annat tillfälle då deltagaren befinner 

sig på gatan hörs ljudet av andra människors steg, röster, skratt och Cardiffs röst säger att hon 

borde gå hem, hon känner sig alltmer tom för varje dag, som om en del av honom var inuti 

henne och nu långsamt läcker ut, lämnar ett hål i hennes bröst och så avbryter låten 

”Downtown” henne och ger en komisk stämning till narrativet. Dessa låtar härrör ur 

populärkulturen och är igenkännliga, de är referenser som associerar till glädje och 

uppsluppenhet som en kontrast till mystiken.   

   Den sakrala musiken i Cardiffs verk fungerar på ett annat sätt. Den väcker istället en slags 

hänryckning och förmedlar en sublim, tidlös känsla. 114 Då deltagaren i The Missing Voice (case 

study b) befinner sig i kyrkan och Cardiffs ekande röst återberättar ett barndomsminne 

förstärks det sentimentala genom att följas av högstämd kyrkomusik; orgel och sång som 

stegrar sig, når crescendo, sedan avlägsnar sig. Samma högstämdhet möts deltagaren av på 

Liverpool Station då han kastas tillbaka i det förflutna eller framtida, stationen är ödelagd och 

förfallen, och en manlig operaröst förhöjer den dramatiska, apokalyptiska stämningen. 

Musikens konnotativa betydelser förstärker på så sätt den sinneliga upplevelsen.       

   Verket för oss till nya platser som uppträder som verkliga för oss och gradvis upplevs den 

verkliga världen mindre verklig och mer virtuell. Den virtuella världen omkullkastar våra 

föreställningar kring sanning och verklighet och den ”verkliga” världen blir bara en potentiell 
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verklighet.115 Olika möjliga världar förs samman till en upplevelse och inget narrativ, minne, 

röst, beskrivning eller ljud är mer i nuet eller mer verklig än någon annan. 116  

   Cardiff låter alltså det imaginära rummet och det verkliga förenas och ljudens och ordens 

konnotativa betydelser förstärker denna upplevelse. Det imaginära rummets starka närvaro 

skymmer det verkliga rummets närvaro och fungerar på så sätt som en form av eskapism.          

     

 

Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om hur den rumsliga verkligheten förhåller sig till den imaginära 

verkligheten i konstnären Janet Cardiffs auditiva verk The Missing Voice (case study b). Detta med 

utgångspunkt i en semiotisk tolkningsmodell som skiljer mellan denotativ och konnotativ 

betydelse hos ett tecken. Dessa begrepp, med fokus på konnotationen, används i förhållande 

till ljud och lingvistiska tecken i den auditiva verkligheten i verket.        

     I kapitlet ”Den okroppsliga rösten” diskuteras förhållandet mellan de olika fiktiva rösterna 

och den rumsliga verkligheten i The Missing Voice (case study b). Det finns fyra versioner av 

Cardiffs röst och två manliga röster närvarande. Cardiffs så kallade huvudröst instruerar 

deltagaren geografiskt och beskriver omgivningen, en röst som är nära sammankopplad med 

en transparant, tänkande röst som infiltrerar deltagarens medvetande och återger minnen, 

tankar och drömmar. En tredje version av hennes röst är distanserad och talar om sig själv i 

tredje person och ger på detta sätt upphov till ett dramatiskt och filmiskt utifrånperspektiv. 

Slutligen finns det en version av Cardiffs röst som är inspelad på diktafon och på så sätt ger 

känslan av avlägsenhet eller frånvaro. Denna spöklika raspighet, en form av kroppslighet i 

rösten kallar Barthes för röstens korn. Denna röst kontrasterar med den transparanta rösten och 

ger känslan av att lager av tid överlappar varandra, som om tiden går igen. De manliga 

rösterna består av en detektivröst och en poetisk, längtande röst som båda följer kvinnans 

rörelser genom staden. Alla dessa fiktiva röster når, genom den auditiva verkligheten, 

deltagaren på biblioteket, ute i staden, i kyrkan och på Liverpools Streets tunnelbanestation 

och deltagaren kastas på så sätt från den rumsliga verkligheten in i den fiktiva.  

    I kapitlet ”Den akustiska upplevelsen” diskuteras vad som sker då den auditiva 

rumsligheten synkroniserar eller inte synkroniserar med verkliga rumsligheten i The Missing 

Voice (case study b). De två ljudvärldarna, dvs. den verkliga och den auditiva, ligger ofta så nära 

varandra att det är svårt för deltagaren att avgöra vad som är fiktion eller verklighet. De 
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inspelade ljuden härstammar då från den verklighet som deltagaren befinner sig i och 

konnoterar följaktligen denna verklighet. Ljudens fysiska egenskaper, såsom stegen mot 

asfalten eller stengolvet, rösten utomhus eller i en kyrka, förmedlas till deltagaren och berättar 

om deras ursprungsplats. Denna synkronisering mellan ljudvärldarna inträffar i de olika reella 

rummen såsom på biblioteket, ute på gatorna i staden, i kyrkan och på Liverpool Station.  

   Cardiff refererar också till en närvaro av människor eller företeelser som inte synkroniserar 

med verkligheten men som kan upplevas som verkliga eftersom de associeras med den miljö 

som deltagaren befinner sig i. Ljuden, såsom av någons närvaro eller en förbipasserande parad 

har konnotationer som skapar en närvaro av något imaginärt i den rumsliga verkligheten. 

Deltagaren upplever ett tillstånd av upplösning då tid och rum kollapsar och han/hon inte 

längre kan avgöra vad som är verkligt eller inte. På så sätt löser Cardiff upp våra föreställningar 

kring verklighet och låter innebörden hållas flytande.  

   I det sista kapitlet ”Det imaginära rummet” diskuteras vad som sker i mötet mellan det 

verkliga rummet och det imaginära. Vid ett flertal tillfällen i The Missing Voice (case study b) 

såsom på biblioteket, på Fashion Street, i kyrkan eller på Liverpool Station, låter Cardiffs röst 

transformera det verkliga rummet till ett förflutet rum. I denna tidsglidning spelar konstnärens 

ord en betydelsefull roll. Deras konnotativa betydelser förstärker upplevelsen av det imaginära 

rummets närvaro i det verkliga rummet. Genom ljud och ord kan konstnären måla upp en 

apokalyptisk rumslighet i den reella, vardagliga rumsligheten, som då Fashion Street förvandlas 

till en krigsscen. Cardiff använder ett filmiskt ljudlandskap, såsom film noir element, som 

konnoterar dramatik och spänning och förstärker på så sätt känslan av fiktion i verket. Det är 

alltså konnotationen hos ljuden och hos de lingvistiska tecknen som skapar den förflutna 

närvaron i rummet. Det förflutna rummet glider över i det verkliga och denna form av 

förflyttning ger en upplevelse av eskapism. 

   De olika fiktiva rösterna i verket kontrasterar varandra och tillsammans bygger de upp en 

fiktiv verklighet. Dessa röster för alltså deltagaren från den verkliga rumsligheten in i den 

fiktiva. De inspelade ljuden konnoterar den befintliga, verkliga miljön och skapar på så sätt en 

hybrid verklighet där de inspelade ljuden synkroniserar med de verkliga ljuden. Orden, som 

formuleras genom Cardiffs röst, bär på konnotationer som kan transformera deltagaren från 

det verkliga rummet till ett förflutet eller framtida rum. Ordens konnotativa betydelser 

förstärker alltså upplevelsen av det imaginära rummets närvaro. På så sätt kan både ljudens 

konnotationer såväl som ordens, i The Missing Voice (case study b) frammana en närvaro av något 

imaginärt i verkligheten. 

 



Slutord 

Under mitt arbete med Janet Cardiff har jag blivit allt mer börjat fundera på den psykologiska 

upplevelsen hos deltagaren. Det är visserligen en stor fråga och det finns många nivåer att 

diskutera den på såsom upplösningen av gränserna mellan det inre och det yttre och mellan 

jaget och den andre. Deltagaren i Cardiffs verk spelar en nyckelroll eftersom det är 

han/hennes tankar och associationer som fullbordar verket. Cardiffs medvetande infiltrerar 

deltagarens medvetande och undermedvetna och på detta sätt upplöses gränserna mellan jaget 

och den andre. Hörlurarna skapar en transparens mellan det imaginära och det verkliga 

rummet och upplöser gränserna för vad som är det yttre och det inre och deltagaren upplever 

en form av disorientering som man skulle kunna kalla the uncanny eller l’extimite. Det skulle 

vara intressant att utforska andra konstnärer som arbetar med ett liknande koncept och 

vidareutveckla konceptet med hjälp av olika teoretiker från olika psykologiska teoribildningar.  

 


