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Stockholm, 6 februari 2011  
 
 
Tiziana, 
 
Förlåt att jag inte hört av mig. Jag har inte hittat tid, 
kanske har jag inte hittat en plats i språket, i mina tankar, 
på Internet, i minnet eller någon annanstans. Jag önskar att 
jag var omedelbart ansluten till dig, att jag kunde kommunicera 
mina tankar utan att översätta dem till ord. 

Jag tänker på hur vi sitter i en bil på väg västerut från en 
turistort i Kanada. Du kör och jag sitter halvsovandes bredvid, 
vi lyssnar på en podcast om en neurolog som berättar om hur hon 
i och med en stroke förlorade sitt språk och alla sina minnen. 
Hon beskriver att hon inte längre kunde definiera sig själv i 
relation till sin omgivning och därmed inte kunde veta var hon 
själv började eller slutade. Vi passerar Golden, Rogers Pass 
och Revelstoke, klipper ut bitar ur landskapet vi kör förbi, 
pekar och beskriver delarna så att den andra kan se. I ett av 
landskapen ser du ett ansikte, inte som en siluett i 
bergskammen utan som ett platt mönster just vid trädgränsen. Vi 
kör i timmar. När vi kommer fram till din familjs hus i Kelowna 
är det kväll, din mamma och dina bröder kollar på Gudfadern på 
TV. Vi sover djupt och direkt på morgonen när vi vaknar plockar 
vi plommon. Vi arbetar snabbt, när vi är klara med alla de fem 
träden kör vi nonstop till Vancouver. 

Tack för citatet* om dörren av Francis Ponge. Efter att jag 
läst det inkluderade jag det i en kort berättelse. Vad finns 
att veta och beskriva om inte det som man upplever? Samtidigt 
finns det något klaustrofobiskt i att utgå enbart från sina 
egna upplevelser. I tanken på att också alla andra uteslutande 
lever i sin individuellt upplevda värld blir vi alla ganska 
ensamma. Vi samlar oss kring ord och bilder, klockor och 
vetenskap. 
 
Kram, Cecilia 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Stockholm, 10 April 2011 
 
Hi Tiziana, 
 
Utbytet till Frankfurt! Jag har beslutat mig för att stanna i 
Stockholm. När planerar du att vara där? 

Du undrar hur det kommer sig att jag känner till Tom Thomson 
och Group of Seven – jag läste om dem i och med ett projekt som 
jag arbetade med i Lappland. Jag vandrade i två somrar för att 
hitta de punkter varifrån landskapsmålningarna som jag växte 
upp med var gjorda. De var alla målade av Nikolaus Blind, min 
mammas första man. Jag hade börjat fundera över hur de fungerat 
som ett slags kulisser för mina fantasier om min mammas liv och 
hur de tycktes innesluta berättelsen om Nikolaus tidiga död. 
Jag sökte jobb på Kebnekaise Fjällstation som ligger i området 
där Nikolaus levde och arbetade. Därifrån sökte jag efter de 
platser som han målat och de punkter där han troligtvis satt 
när han gjorde sina målningar. Jag hittade några av dem. Att 
söka efter och se på en plats som om det är en målning liknar 
det sätt som turister och amatörkonstnärer såg utvalda platser 
under deras Grand Tours genom Europa på 1700-talet. De använde 
färgade glas och optiska instrument för att få landskapet 
framför dem att se ut som Claude Lorrains målningar. Jag 
filmade en av Nikolaus målningar under ett dygn. När man pratar 
om landskapsmåleri så nämner man ofta ljuset i målningen, hur 
morgonljuset bryter igenom eller sättet på vilket skymningen är 
skildrad. Om man tittar på en målning över en hel dag och natt 
så ser man hur färgerna är blå på morgonen, hur de sakta blir 
varmare under dagen, skuggor uppkommer och rör sig över bilden, 
på eftermiddagen blir färgerna kallare igen. En del av Nikolaus 
målningar som föreställer landskap i dagsljus blir 
skymningsmålningar i skymningen och på kvällen och natten, när 
man knappt kan se färgerna, känns det som om de föreställer 
landskap i mörker. 

Jag har tänkt på vad du sa om videon med stolarna, om att den 
blev för narrativ så som vi klippte den innan jag åkte. Detta 
är vad Wim Wenders säger om narrativ och bilder: 

My thesis is that for me as a filmmaker, narrative 
involves forcing the images in some way. I dislike 
the manipulation that’s necessary to press all the 
images of a film into one story [---] Images are 
acutely sensitive; like snails they shrink back 
when you touch their horns. They don’t have it in 
them to be carthorses: carrying and transporting 
messages or significance or intention or a moral. 
But that’s precisely what a story wants from them.* 

Jag tycker om när bilderna jag jobbar med pendlar mellan att 
vara ett slags fria bilder och transportmedel. Videon Tom är 
för mig väldigt mycket ett experiment i rörelse, form, rytm och 
komposition, mer så än ett försök till att berätta en linjär 
berättelse. När jag filmade den röda linjen på den vita väggen 
i squashhallen så tänkte jag på hur linjen tog över kamerans 



rörelse och såg ut att röra sig över väggen, den tryckte en gul 
rektangel framför sig och drog en vit bakom sig. Jag såg 
fönstret som karaktären tittar genom som en kvadrat, och de 
konstant återkommande horisontella och vertikala rörelserna som 
ett kors. Med undantag för de första bilderna i videon så rör 
sig karaktären, båten och tåget aldrig ifrån eller emot kameran 
utan strikt horisontellt. För mig ignorerade dessa rörelser 
djupet i bilden och skapade ett eget bildplan, på samma sätt 
som den vita väggen. Mitt i den formella leken formar bilderna 
tillslut ett slags berättelse trots allt. Historien om Tom 
Thomson, en person som absorberas av ett landskap var 
utgångspunkten för arbetet, denna berättelse försvann under 
experimenterandet med bilder och kom tillsist tillbaka som ett 
slags biprodukt.  

Hur går det med collagen? Jag vill se allt! Kram, c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Delsbo, 14 augusti 2011 
 
 
Finaste Tiziana, 
 
Jag fick ditt brev, och jag läste varje handskrivet tecken. När 
jag skriver är det på ett ark i Word, runt detta ark ser man en 
tunn skugga på den vänstra och undre kanten och en något 
bredare runt den övre och högra kanten, som om detta digitala 
papper var mycket tjockt eller lite uppböjt på alla sidor. Det 
är tänkt att ljuset ska komma snett bakifrån från vänster. 
Detta stämmer delvis med min position i det rum jag sitter i, 
jag har ett fönster bakom mig till vänster. Men snett till 
höger har jag ett till som också släpper in ljus, och en liten 
bit bort på samma vägg finns ännu ett fönster. Mitt emot mig på 
andra sidan rummet står en dörr öppen, jag ser igenom en hall 
hela vägen genom ett kök ut genom ett fönster täckt av grenar 
och tjocka blad. Jag sitter i en soffa och det känns som att du 
sitter bredvid mig. Ett moln måste ha täckt solen för vi kan se 
hur alla skuggor i rummet plötsligt blir mjukare. 

Jag är här för att jobba med Lisa och Lina. Om du sitter här en 
timme till så kommer Lina gå genom dörren i hallen. Hon rör sig 
helt annorlunda än oss, för hon växte upp i det här huset och 
vi är bara nybörjare. Hon vet exakt hur man kan öppna dörren 
med glasfönstret, ta av sig skorna och svänga in i köket i en 
enda rörelse. Du säger att du skulle kunna läsa all böckerna på 
hyllorna till vänster, läsa dem och blanda dem, blanda alla ord 
och meningar, pärmar och berättelser, alla numrerade sidor och 
limmade ryggar, titlar, register och tryckår. Att du skulle ta 
denna blandning, denna mjuka massa och trycka den ner mot 
trägolvet. Du säger att du vill ha den som ett tunt lager över 
halva golvet, att du skulle låta det stelna och sedan lyfta det 
och se golvets negativ. Jag tänker mig hur du lossar på 
kanterna av den 4 x 3½ meter stora skivan, hur du för in 
fingrarna under och pressar den uppåt med dina handflator, 
sakta för att se om den håller för sin egen vikt. Du håller 
skivan i en vinkel och skjuter den till en av väggarna där du 
trycker den hela vägen upp och låter den luta. Hela skivan 
buktar. Fönstret bakom blir till en lysande rektangel i mitten 
av ytan. 

Lina dansar Butoh, Lisa spelar in ljud och jag filmar. Det är 
ett experiment i vilket jag mest av allt är intresserad av att 
hitta sätt att filma Linas rörelser och figurer, samt det rum 
som skapas runt omkring henne. Jag tänker mera på det 
tredimensionella än jag brukar, volymer och hålrum. Det känns 
lite som när jag tecknar av någonting och det intressanta 
ligger i själva betraktandet och tecknandet, snarare än i den 
slutliga bilden. 
 
Kram, Cecilia 
 
 
 
 



Stockholm, 15 oktober 2011 
 
 
Tiziana,  
 
Tack för ditt mail, jag tycker om din beskrivning av hur du ser 
löven förändras till mangos på hösten. 

Du vet att när man åker från flygplatsen utanför Calgary till 
Banff så passerar man den olympiska hoppbacken från 1988. När 
jag såg den första gången så tänkte jag att den stod där som 
ett stort tecken, ett gigantiskt melankoliskt monument. Rebecca 
som var med den gången började berätta om Werner Herzogs film 
The Great Ecstasy of Woodcarver Steiner. Filmen handlar om den 
schweiziske träsnidaren och backhopparen Walter Steiner, om att 
flyga, om rädsla och om hur backhoppning nått en gräns för vad 
som kan anses mänskligt. När jag kom tillbaka till Stockholm 
för ett år sedan fick jag höra att denne Walter bor i Falun 
sedan 1990. Jag ringde honom och frågade om vi kunde ses. Till 
en början ville jag fråga honom om filmen som Herzog gjorde om 
honom 1974. Jag är road av den mystik som Herzog bygger upp och 
hade en tanke om att jag möjligen skulle förstå något om hans 
filter, vinklar och tankegångar om jag själv träffar den person 
som han porträtterat och ser de landskap som han filmat. Jag 
var också nyfiken på vad som hade hänt med Walter Steiner sedan 
1974 och hur det kom sig att han hamnat i Falun. I och med att 
jag träffade honom har ett antal olika spår uppkommit. 

Första gången vi sågs hade Walter mycket att säga om sitt liv 
och backhoppning. Senare när jag läste en artikel om Walter 
skriven av Geoffrey MacNab i tidningen The Independent från 
2001 så kände jag igen nästan allt. Walter har en berättelse 
som han upprepar med vissa skiftningar. Magnus Bärtås skriver i 
sin bok You Told Me* om sina intervjuer med Choi Eun-hee. Han 
frågar sig huruvida han har rätt till att än en gång be henne 
gjuta liv i sin livshistoria när hon redan redogjort för denna 
i en mängd intervjuer för tidningar och tv-dokumentärer. Bärtås 
skriver om förhoppningen om att själva mötet med en annan kan 
skapa en gnista eller friktion som innebär att berättelsen 
berättas på nytt och att andra lager, betoningar och aspekter 
kommer fram. Walter är väldigt öppen och generös när det gäller 
sin egen biografi. I långa slingrande resonemang berättar han 
om sitt liv – om backhoppning, träsnideri, bardomen i Wildhaus 
och resan till Falun via USA. Ofta väver han in sina åsikter om 
stadsplanering, folkhälsa, miljöförstöring och konsumtion och 
snirklar sig sedan tillbaka till det självbiografiska. Allas 
livshistoria förändras med tiden, den byggs på och omformuleras 
och beror av vem man berättar den för. Bara under det år som 
jag mött Walter har hans berättelse skiftat. 

Något som Walter ofta återkommer till är hans upplevelse av att 
det ständigt funnits ett driv bland backhopparna själva att 
hoppa längre och längre men att det vid sidan av detta driv 
även funnits ett destruktivt tryck utifrån att pressa rekorden. 
Som man kan se i Herzogs film tar tävlingsjuryn i Planica 1974 
inte hänsyn till att Walter hoppar extremt långt och farligt 



nära den plana delen av underbacken. Walter tvingas själv 
besluta sig för att korta av startsträckan för vara säker på 
att inte krascha. Walter säger att han såg Herzogs film som en 
chans att visa att hoppbackarna behövde byggas om. Walter hade 
själv en teknisk lösning och ett genomarbetat förslag på 
problemet och lobbade under många år i Internationella 
Skidförbundet för att bygga om underbackarna. Men hans förslag 
fick inget gehör. Han upplevde det som att han stod ensam mot 
en massiv internationell organisation som i sin tur företrädde 
de investerare som satsat miljontals kronor på felbyggda 
backar. Till Walters besvikelse valde Herzog att göra en film 
som visserligen visar att backhoppning nått en gräns, men 
istället för att ge utrymme till Walters idéer om hur backarna 
skulle kunna göras bättre och säkrare, så handlar filmen om 
drömmaren Walter som riskerar sitt liv men som genom sin 
övermänskliga förmåga klarar sig och spränger alla rekord. 
Jag ringde Werner Herzogs produktionsbolag i våras för att 
fråga om hur jag skulle kunna komma i kontakt med Herzog samt 
om det fanns möjlighet att titta på en scen Walter berättat om 
som spelades in men aldrig blev del av Herzogs film. Jag fick 
prata med Lucky Stipetic, Herzogs halvbror och producent. Han 
förklarade att Herzog var upptagen med att spela in film i USA 
och betackade sig för alla slags intervjuer under en längre 
tid. Angående bildmaterialet som spelades in men blivit 
bortklippt så kunde han meddela att Herzog dumpar allt material 
som inte används i den slutgiltiga klippningen. Scenen som 
Walter minns utspelade sig på en isbelagd sjö i närheten av 
Wildhaus. Walter berättar om hur han ritade upp hela sitt 
förslag på backkonstruktion för Herzog, att han stod på isen 
framför kameran och ritade i snön. Släpljuset gjorde att 
teckningen syntes tydligt. Scenen verkar ha innehållit det som 
Walter tycker att den färdiga filmen saknade. För mig handlar 
det mindre om att hjälpa Walter till något slags 
återupprättelse, och mera om att undersöka vad Herzog utgick 
ifrån för material samt förstå hur Walter förhåller sig till en 
film som gjorts om honom. När jag träffade Walter i Wildhaus 
gick vi till sjön, vi filmade platsen och Walter visade var han 
tyckte sig minnas att han själv respektive filmaren stått. 

(Materialet från sjön är fint men det blåste och även om jag 
försökt rensa i ljudet så är det brusigt på ett störande sätt. 
Jag planerar att spela in vad jag och Walter säger igen när jag 
åker till Falun i november. Överhuvudtaget skulle jag behöva 
spela in mera ljud.) 
 
Fortsätter imorgon, c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stockholm, 16 oktober 2011 
Hej! 
 
Klippet från Sebastiane gjorde mig glad. När han dansar Solens 
dans på vattnet så ligger ljudet av hans fötter mot sanden 
precis rätt och totalt ur synk på samma gång. 

Tillbaka till Walter. Som han skildras i The Great Ecstasy of 
Woodcarver Steiner så liknar han flera andra av Herzogs 
karaktärer. I en intervju* med Paul Cronin förklarar Herzog att 
han alltid tänk sig Walter som en nära bror till Fitzcarraldo, 
en man som drar ett skepp över ett berg och på så vis likt 
Walter trotsar gravitationslagen. Har du sett filmen? Det är en 
osannolik berättelse om Brian Sweeney Fitzgerald som vill bygga 
ett operahus mitt i den peruanska djungeln. För att finansiera 
projektet köper han en billig otillgänglig bit land där han 
planerar att odla gummi. Han rustar upp en gammal ångbåt, 
anställer diverse löst folk som besättning och beger sig 
uppströms längs en flod. För att nå landlotten krävs det att 
man drar ångbåten över ett berg. Det är omöjligt att se filmen 
utan att få känslan av att inspelningssituationen måste ha 
varit lika osannolik som själva berättelsen. Walter och 
Fitzcarraldo beskrivs precis som många andra av Herzogs 
karaktärer (Aguirre, Stroszek, Kaspar Hauser och Timothy 
Treadwells) som personer som handgripligen försöker förverkliga 
sina hallucinatoriska drömmar. I de flesta av fallen blir 
karaktärerna galna eftersom deras drömmar, trots sin 
storskalighet, inte kan göra i sig i proportion till naturen 
som Herzog beskriver som enorm och ogripbar.** 

Jag frågade Walter frågan om man kan försvinna in i en bild. 
Han tolkade frågan som att den handlade om inlevelseförmåga och 
svarade att man absolut kan försvinna in i en bild samt att 
denna förmåga till inlevelse är något de flesta atleter har 
gemensamt. De kan tänka sig in i och förbereda sig på en 
situation innan den händer. I Wildhaus frågade jag Walter om vi 
kunde gå tillsammans till en specifik plats på Gulmen, det berg 
som var avbildat på en målning hemma hos Walter i Falun. Walter 
och tre andra backhoppare i det schweiziska landslaget 
konstruerade på 70-talet tillsammans med en psykolog varsin 
mental arbetsplats. Denna arbetsplats var i Walters fall 
belägen på en plats nära toppen av just Gulmen, den hade formen 
av ett runt rum nedsänkt i marken. Trappor ledde ner till en 
dörr som man öppnade för att komma in i rummet. Där fanns en 
whiteboard och en projektionsduk samt en soffa. I rummet fanns 
också alltid en manlig och en kvinnlig så kallad hjälpperson. 
Genom ett antal fönster kunde man mot sydväst se ner till 
Walters hemdal, mot sydöst ner i Rhendalen och mot norr upp mot 
berget Schafberg. Så vi fotvandrade till den plats på vilken 
Walter för sitt inre tänkt sig att detta rum var beläget. När 
vi kom upp till toppen lättade dimman som legat över området i 
tre dagar. Just nedanför toppen stack en ås ut med lodräta 
väggar ner mot dalen. Snarare än att vara med om en sublim 
upplevelse så låg det något komiskt och mycket bokstavligt i 
att se Walter stega ut på den plats längst ute på åsen som han 
under sitt liv visualiserat gång på gång. /c 



Stockholm, 17 oktober 2011 
 

t, 
 
Jag har tänkt på det här med den yttre kanten av bilden. När 
man filmar blir det uppenbart att man beskär det man ser, delar 
av informationen hamnar inom bilden och andra delar utanför. 
Den yttre bildkanten håller en slags spänning, den omger bilden 
och kan när som helst bli bruten. Jag är fascinerad av att 
panorera, i en panorering bryter man ner och bygger upp den 
yttre gränsen av bilden simultant. Kompositionen av bilden 
förändras i ett flöde vilket för mig blir en slags lek med tid. 
Ibland upplever jag det som att rörelsen inom bilden i 
kombination med själva kamerarörelsen stretchar eller speedar 
upp tiden på ett specifikt sätt. 
 
André Bazin jämför i sin essä Painting and Cinema ramen runt en 
målning med den yttre kanten av en filmruta. Han förklarar 
ramen som centripetal och bildrutan som centrifugal. 
 

Whence it follows that if we reverse the pictorial 
process and place the screen within the picture 
frame, that is if we show a section of a painting 
on a screen, the space of the painting loses it’s 
orientation and its limits and is presented to the 
imagination as without any boundaries. Without 
losing its other characteristics the painting thus 
takes on the spatial properties of cinema and 
becomes part of that “picturable” world that lies 
beyond it on all sides.* 

 
Jag brukar filma och vänta på momenten då det jag ser tycks 
förändras framför mina ögon, som då en målning förlorar sin 
yttre kant och expanderar eller ett objekt animeras av den 
rörelse och tid som film adderar. /c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stockholm, 18 oktober 2011 
 

Hej Tiziana, 

Tack för rapporten om den döda kråkan som du och Allie såg. Och 
det avslitna kycklingbenet. Hur ofta ser man det på en och 
samma dag? Aldrig. 

Kanske har du rätt om att kolla på bildmaterialet från Gulmen 
tillsammans med Walter och höra vad han tänker.  

I Wildhaus frågade en av Walters vänner mig om det var jag 
eller Walter som gjorde filmen. Det är en bra fråga. Hur mycket 
lyssnar jag på vad Walter vill att denna film ska innehålla? 
Han är en person som har en åsikt om det allra mesta. Han är 
intresserad av bild och har alltid förslag på från vilka 
vinklar han tycker jag ska filma, han funderar på bakgrundsljud 
och på var micken är riktad. Vi är två amatörer som hjälps åt 
ganska mycket. Jag har en idé om vad vi ska filma men det är 
med hans bil vi kör. Han ringer och fixar nyklar till 
hoppbacken i Falun och ordnar så att jag kan bo hos hans syster 
i Wildhaus. Jag är ett enmans filmteam med stöd från den ende 
men mycket engagerade skådespelaren. Jag tror att vi har ganska 
olika bilder av hur filmen kommer se ut tillslut och det 
återstår att se om det blir diskussioner kring detta. Jag 
kommer följa mina idéer och infall samtidigt som jag inte 
kommer visa en film som Walter inte kan stå för offentligt. 

Walter berättade för mig om hur han har sett idrotten förändras 
ekonomiskt och tekniskt. Han tror att om han hade tjänat 
motsvarande vad dagens bästa hoppare gör så skulle han inte 
jobba i Kyrkan i Falun idag. Under sin karriär hade han alltid 
ett extrajobb. Han berättar att det enbart var de östtyska 
hopparna som kunde syssla med backhoppning på heltid. På 
åttitalet förändrades förutsättningarna, sponsorpengar blev 
accepterat och sporten fick ett uppsving samtidigt som 
mediebevakningen ökade. Under många år var backhoppning den 
enda olympiska idrott där kvinnor inte tilläts att delta, en 
regel som ändrades först i år. Idag har sponsorer en stor roll 
i backhoppning. Istället för att man tävlar för en nation så 
tror Walter att man alltmera kommer ingå i team som är 
uppbyggda kring sponsorer. Jag och Walter tittade på en film om 
backhoppning som Red Bull producerat, den följer fyra av 
världens idag bästa backhoppare under ett par tävlingssäsonger 
samt intervjuar före detta backhoppare, bland andra Walter. 
Både jag och Walter var lite molokna efter att ha sett den, han 
för att han önskade att han hade varit tydligare när han pratar 
och jag över bilderna från hoppbacken i Kaipola där man hade 
filmat en hoppare med highspeed-kameror; andningen syntes som 
ett vitt högupplöst moln framför hopparen, de sponsrade 
kamerorna kostade 100000 kronor styck och bilden var gnistrande 
knivskarp. ”Red Bull” suckade Walter medan hans syster Heidi 
och hennes man Max dukade fram middagen. 

Utvecklingen av backarna, skidorna, dressarna och hopptekniken 
pågår hela tiden och hopparna hoppar längre och längre för 



varje år. 17 år efter att Walter lobbade i FIS så såg backarna 
tillslut ut som han föreslagit, dock helt utan cred till honom. 
1974 flög Walter längst i världen med 169 meter i Planica, i år 
flög Johan Remen Evensen 246,5 meter i Vikersund. Utvecklingen 
förändrar också själva hopparna. I och med att skidorna blev 
bredare under 90-talet så började man inse att man seglade 
längre ju lättare man var. Detta ledde till att hopparna 
bantade ner sig lite mera för varje år, några drabbades 
tillslut av anorexia. Säsongen 2004/2005 införde man på grund 
av detta en lägsta BMI-gräns (Body Mass Index). Walter hävdar 
att man hade kunnat räkna ut att hopparna skulle banta ner sig, 
men igen var FIS och världen runt backhoppning mera intresserad 
av att spränga rekorden är att måna om idrottarna. Walter 
återkommer ofta till att människor inte vill erkänna sina 
misstag. Istället för att erkänna problemen och gå ett steg 
tillbaka så döljer man sina misstag genom att fortsätta framåt, 
nya problem uppstår utifrån de som man inte tog itu med. Walter 
har vissa likheter med karaktären Ior, melankolisk och 
pessimistisk. När jag frågar om Walter ser sig själv som 
konservativ så svarar han nej, men säger att han ofta är djupt 
bekymrad över världens utveckling. 

Allt detta och mycket annat berättar Walter för mig. Men vad är 
det jag vill berätta? Och hur? Jag letar efter berättelsen 
genom att filma. Det mesta av bildmaterialet visar Walter i 
hans vardag: i hans arbete som kyrkvaktmästare i Falun, i 
hemmet samt när han tränar längdskidor. Många scener är långa 
och långsamma. Just nu tycks mig glappet mellan det Walter 
berättar och mina bilder vara stort. Jag tänker att många av 
bilderna handlar om tid och rum, om en person som befinner sig 
i och rör sig genom denna tid och rumslighet. I kyrkan har 
Walter blå arbetskläder vilka gör att han smälter ihop med de 
blå kyrkbänkarna som han renoverar. Walter berättar att det 
finns ett 30-tal olika blå nyanser, han säger att det är en 
intressant utmaning att blanda till den exakt rätta men att det 
samtidigt är tråkigt eftersom ju bättre han gör arbetet ju 
mindre kan någon se att han gjort det. I bilderna när Walter 
åker längdskidor glider han fram i pistade spår, han åker lätt 
och snabbt men han lyfter aldrig som han gjorde som backhoppare 
– det är som ett slags utdraget antiklimax. 

Jag har lagt tre videofiler i din Dropbox! /c 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stockholm, 21 oktober 2011 
 
 

Finaste Tiziana, 

Jag sov så djupt i natt. När jag långsamt vaknade var alla mina 
tankar avslipade och mjuka, de låg sömniga sida vid sida, med 
utsträckta ben och utan ambitioner. 

Du sa att du pratat med James Carl om vår film om stolarna och 
att han nämnde Chantal Akerman. Förra hösten hade jag ett 
ateljébesök med Babette Mangolte som filmat flera av Chantal 
Akermans filmer, bl.a. Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 
1080 Bruxelles. Jag visade min video Laura. Mangolte, som är 
känd för att ha filmat några av de mest långsamma filmer som 
någonsin gjorts, somnade under detta ateljébesök. När jag 
skrapade med foten på hennes stol vaknade hon och sa att hon 
tyckte mina arbeten var intressanta. 

I Jeanne Dielman är det bildernas komposition som fascinerar 
mig, likaså sättet att hålla dessa kompositioner stilla och 
låta förlopp gå igenom dem. Den explosion som avslutar Jeanne 
Dielman ligger laddad i samtliga av de till synes lugna 
bilderna som bygger upp filmen. Jag tänker att interiörernas 
ytor – dess väggar, dörrar, fönster, möbler och prylar 
betraktas med en uppmärksamhet som animerar dem. Ivone 
Margulies skriver i Nothing Happens: 
 

She (Akerman) shares with Godard, and with Michael 
Snow and Andy Warhol, a purposeful lack of 
hierarchy between the depiction of drama and the 
depiction of the surface of things. …Two modes of 
organization – one geared toward plot (fragmentary 
as it may seem), the other a phenomenological 
approach to plot’s “uneventful” background – are 
blended.* 

 
Det utdragna förloppet I Akermans filmer skapar utrymme för en 
pendelrörelse mellan abstraktion och figuration. 
 
Var är du nu? I Vancouver med Julian? Jag tyckte så mycket om 
din beskrivning av ditt möte med Leah. Det känns länge sedan 
jag träffade henne, och dig. 
 
Kram, Cecilia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTER TILL MAIL 
 
 

6 februari 2011  

*  ”Kings do not touch doors. They do not know that pleasure of pushing open in front of 
you, slowly or brusquely, one of those big familiar rectangular panels, and turning back to 
close it in its place again [---] The pleasure of grabbing, at the belly of one of those tall 
obstacles to a room, its porcelain knob; the rapid duel in which you hold back your step 
for the instant it takes for the eye to open and the whole body to adapt to its new 
surroundings.” ”With a friendly hand you hold onto it still, before decisively pushing it back 
and closing yourself in another room [---] a feeling of enclosure which is reinforced by the 
click of the handle’s powerful, but well-oiled spring.”  

 Francis Ponge, The Voice of Things, (Paris: Gallimard, 1942), 19 
 

10 April 2011 

* Wim Wenders, The Logic of Images: Essays and Conversations, (London: Faber and Faber, 
1992), 53 

 

15 oktober 2011 

*  Magnus Bärtås, You Told Me, (Göteborg: Intellecta Infolog, 2010), 375-377 
 

16 oktober 2011 

* Werner Herzog, Herzog on Herzog, Red. Paul Cronin (London: Faber and Faber, 2002), 
96-97 

** Gilles Deleuze skriver om hur vi i många av Herzogs filmer möter “a man who is larger 
than life who frequents a milieu which is itself larger than life, and dreams up an action as 
great as the milieu”. Genom detta möte mellan den lilla människan och den ofattbara 
naturen redogör Herzog enligt Deleuze för det Kant kallar det sublima. Gilles Deleuze, 
Cinema 1, (London: The Athlone Press, 1986), 84 

 

17 oktober 2011 

* André Bazin, What is Cinema? Volume 1, (Los Angeles: University of California Press, 
1967), 166 

 

21 oktober 2011 

* Ivone Margulies, Nothing Happens, Chantal Akerman’s Hyperrealist Everyday, (Durham: 
Duke University Press, 1996), 2  


