
Ekot av vår tid

Utställningen

En utställning

kring rumsklang

från över 60

platser  i  Sverige



Om utställningen 
 

Hej!
Jag heter  Oscar Björk och söker nu nya samarbeten för
utställningen Ekot  av vår  t id inför  framtiden.
 
Projektet  Ekot  av vår  t id var  ett  av de projekt  som bevil jats
projektstöd av Kulturbryggan/Konstnärsnämnden år  2020 och
handlar om att  bevara och på ett  nytt  sätt  presentera f lera av
våra unika svenska platser  med rumsklang i  fokus.  Projektet
bygger på att  använda tekniken kring impulsresponser
(akustikmätningar)  som tas  upp av mig på riktiga platser  i
Sverige.  Filerna som skapas går  sedan att  använda i  mjukvara i
datorn för  att  simulera den faktiska platsens akustik i  realtid.  
 
Förutom att  l judfilerna bevarats  i  Riksarkivet  som immateriellt
kulturarv så var  projektets  andra mål  att  utforska tekniken och
metoden i  utställningssammanhang.  Utställningen har endast
stått  på Sigtuna Museum mellan maj  och november 2022 där
den har fått  väldigt  god respons av besökare,  allra  främst  har vi
kunnat se  att  den väckt  nyfikenhet  hos den l ite  yngre
målgruppen med dess  ovanliga tekniska metod och utforskande
upplägg.  
 
Eftersom den tekniska metoden hitti l ls  varit  outforskad i
utställningssammanhang så har utställningsperioden på
Sigtuna Museum fungerat  som ett  pilotprojekt  med goda
resultat ,  fördjupad förståelse och och nya idéer.  
 
Här är  projektets  hemsida,  där  f inns även en längre f i lm om
själva projektet :
www.ekotavvartid.se
 
Här är  en kort  video där jag presenterar utställningen som stod
på Sigtuna Museum:
https://www.youtube.com/watch?v=DIox3DWwRPU&t=1s

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ekotavvartid.se%2F%3Ffbclid%3DIwAR15sypN2DIXcujpdtlp3i9wxwxR5SyzThA7SyikWnDtsMZ8-h3uiMSij6M&h=AT3PaH2CFtisQNc52r7UvBHl70cQm7VyxpKWDYG2wFuYWQUydHYleTdkI1FGFKD7KPMFwF5dZ2yHH-RLEA0A3lF76sUgd2qpvRB7eLIe7T1IBeZFQtbn8af26muLEVYQumkGn0I&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3PLv26YpdnwwZy7xcxSEVONaV1nF4HpXaUr7B1UZEs7O2PqS4VVqzasByLpT4Y61uQ2dt6mWiSvubn4uhjwkTNhqYAcXIaSLOyjgMNzarym9TzMBJQzz8nXNnq9t9kSwjNJCNdG3zHVcSP_0NR8RnfqSCUjvkXBCqf4cFiwpk8J9Dr1Um_qZsojybb2nrzuW5QF3qfVCOd0vzDwLHqK4c
https://www.youtube.com/watch?v=DIox3DWwRPU&t=1s&fbclid=IwAR3BoeNsTrvKZIJgQGyNPs3ggXrQ_rnfTrqlnXqfVbhY01OV1thXwYUSRNc


Ekotemplet

Utställningen går att  dela upp i  två beståndsdelar.  Det  första är  så  kallade
”Ekotemplet” .  

Kring utställningen för  projektet  så  har jag haft  ett  nära samarbete med
Riksantikvarieämbetets  Utställningsverkstad som resulterade i  att  de tog
fram en portabel  utställningsmodul (Ekotemplet)  där besökare t i l lsammans
kan utforska och uppleva projektets  platser  på ett  annorlunda sätt  med
rumsklang i  fokus.

I  Ekotemplet  presenteras alla  de olika rum med akustik som jag tagit  upp från
platser  i  Sverige.  Några exempel  är :  Vasaskeppet ,  Stockholms Stadshus,
Uppsala Domkyrka,  Gasklockorna i  Gävle,  Drottningholms Slottsteater ,
Borgholms Slottsruin,  och Palmhuset  i  Göteborg.  Totalt  f inns över 60 platser
och samlingen fortsätter  expandera med de platser  jag besöker.

I  Ekotemplet  så  navigerar du själv  bland platserna med en specialbyggd rund
styrenhet.  Rummen presenteras visuellt  med foton i  360 grader från de
platser  jag fångat ,  t i l lsammans med en l ista  med l jud att  spela upp.  Ljuden
som presenteras f inns i  två versioner,  en version utan rumsakustik och
samma l jud fast  med pålagd rumsakustik från vald plats .

De valda l judfilerna är  samma på oavsett  vald plats  (ballong,  sång,  bil ,  dialog,
trummor och gitarr)  det  enda som skil jer  dem åt  är  den pålagda
rumsakustiken,  därför  går  det  enkelt  att  jämföra och utforska akustiken från
platserna då man har en fast  referenspunkt i  återkommande l judspåren.  

Förutom den akustiskt  dämpande konstruktionen som rymmer minst  två
personer samtidigt  så  består  Ekotemplet  av sex stycken seriekopplade
skärmar,  kraftfulla  högtalare med subwoofer  och en stark dator som driver
mjukvaran.  Det  är  möjligt  att  ställa  in automatisk uppstart  och avstängning
för önskade öppettider.  Hela konstruktionen behöver enbart  el  för  att
fungera.

 

Ekotemplet på Sigtuna Museum



Rummen i  rummet

I  den andra delen av utställningen består  av fasta stationer där besökare kan
uppleva akustiken från utvalda platser  i  realtid med hörlurar,  mikrofon,  samt
en interaktiv  bild på en surfplatta  där man kan se sig  om i  rummet via  en bild
i  360 grader.  

Denna del  av utställningen är  mer f lexibel  och själva idén är  att  f lera eller
alla  platser  som presenteras har en lokal  anknytning och historia  att  berätta.
Eller  så  väljer  man ut  exempelvis  fyra platser  från de 60 platserna som finns
att  välja  på och skapar stationerna efter  dem.  Här kan besökare alltså
exempelvis  utforska att  s junga i  den lokala kyrkan,  prata på den lokala
teatern,  eller  viska i  Stockholms Stadshus.  

Om man väljer  att  jag ska fånga lokala platser  så  behöver det  inledas ett  l i te
djupare samarbete i  planering för  att  sedan boka fysiska besök av önskade
platser  där akustiken (impulsresponser)  och bilder tas  upp av mig.

Kring detta så  t i l lhandahåller  jag all  teknisk utrustning som krävs (dator,
mjukvara,  l judkort ,  hörlurar,  mikrofoner,  bilder ,  skärmar)  för  upp ti l l  8
platser .  Den fysiska konstruktionen kan tas  fram helt  av mig l ikt  den på
bilden nedan,  men är  också relativt  enkelt  att  göra en egen konstruktion på
efter  egna önskemål från beställaren.  

Kring detta upplägg så f inns även möjlighet  t i l l  att  tänka mer kreativt ,
exempelvis  är  det  möjligt  att  som komplement t i l l  en mikrofon koppla in ett
digitalpiano som färgas av den valda platsens akustik när besökare spelar  på
det .  Det  är  även möjligt  att  använda högtalare istället  för  hörlurar på någon
av platserna för  att  göra upplevelsen möjlig  för  f lera besökare samtidigt .  



Att  presentera projektfi lmen Ekot  av vår  t id kan vara ett  bra sätt  för
besökare att  fördjupa sig  i  utställningen.

Projektets  platser  har (utöver l jud)  dokumenterats  med mycket
högupplösta bilder,  här f inns möjlighet  att  presentera kollage eller  trycka
upp större bilder i  samband med utställningen.

Det  f inns möjlighet  att  på ett  naturligt  sätt  förmedla grundlig  kunskap om
ljud och akustik i  samband med denna utställning.  Här f inns redan förslag
på texter  och skyltar  att  arbeta från.  Detta görs  efter  eventuella  önskemål.

Det  är  möjligt  att  hyra hela eller  bara önskade delar  av utställningen.  

Upplägg

I  utställningen blir  det  naturligt  att  projektet  Ekot  av vår  t id presenteras i
text ,  där  man berättar  om projektet ,  t idigare upptagna platser  och
akustik/ljud som kulturarv.  Men utställningen lämnar även mycket  utrymme
till  det  lokala,  här f inns alltså möjligheter  att  t i l lsammans med det  tekniska
innehållet  presentera historier  och fakta kring utvalda lokala platser
framtaget  av beställaren.  Detaljer  som grafisk profil ,  presentation,  valda
bilder,  och arbetsuppgifter  behöver förankras i  ett  fördjupat  samarbete.   

Följande exempel  är  förslag kring vidare upplägg:

Vid ett  eventuellt  samarbete så behöver det  f innas en person på plats
(exempelvis  museitekniker)  som kan ha hand om enklare tekniska support  på
exempelvis  utföra omstarter  av utrustning.  Teknisk support  ges  även vid
behov.  



Prissättning (exempel)

Leverans och installation av Ekotemplet  och Rummen i  rummet
18.000 SEK (fast  kostnad) 

 
Eventuell  akustik-  och bildupptagning samt 

implementering i  utställningens mjukvara för  fyra lokala platser   
15.000 SEK (fast  kostnad) 

 
Hyra för  all  teknik och telefonsupport

2000 SEK (per månad) 

Utställningsarvode ti l lkommer i  enlighet  med MU-tariffen (men beror
exempelvis  på antalet  besökare och plats)  
https://www.kulturradet .se/om-oss/mu-avtalet/  

Priserna visas  exklusive moms.  Det  går  alltså även att  skräddarsy/välja  delar
av utställningen.

Hoppas vi  kan hitta  ett  samarbete!

Med vänliga hälsningar Oscar Björk
Tel .  +46 (0)762668911
oscar@heartifactstudio.se  

Se fler  konceptuella  bilder nedan

https://www.kulturradet.se/om-oss/mu-avtalet/
mailto:oscar@heartifactstudio.se


Uppsala Domkyrka
Foto: Oscar Björk

Stockholms Stadshus
Gyllene salen

Foto: Oscar Björk

Wenngarns Slott
Foto: Oscar Björk




