
STATOLIT 

En statolit är ett korn i jämviktsorganet hos växter, alger och vissa vattendjur, som 
ändrar läge efter gravitationen. Till exempel kan det vara ett gruskorn som hämtas 
in utifrån. Statolitens läge registreras av organet så att växten eller djuret kan 
orientera sig i förhållande till lodlinjen. 

På varsin upphängd planka balanserar tre dansare mot sin egen vikt. De har som 
uppgift att sitta stilla, men att då och då utföra en kontrollerad gemensam rörelse 
uppåt eller neråt. Plankorna fungerar som en förstärkare. De förstorar små rörelser 
i dansarnas kroppar och för dem vidare ut i rummet. Samtidigt utgör de strukturen 
som skapar många av rörelserna. Det blir ett förutsägbart mekaniskt mönster. En 
lutning åt sidan resulterar alltid i en något fördröjd rörelse på höjden. En rörelse på 
höjden måste alltid hejdas med en lutning. Att kontrollera och att kontrolleras. 
Samtidigt kan två dansare aldrig röra sig lika med samma resultat. Hela tiden 
uppstår skiftningar antingen i höjd eller i kropparnas rörelser, vilket får helheten att 
bli organisk. 

Jämviktsorganet sitter i örat. I tre båggångar och två hinnsäckar flyter en 
trögflytande vätska med en något fördröjd rörelse. Det är den relativa rörelsen som 
uppstår när huvudet rör sig som cellerna registrerar. Var uppfattar vi gränsen mellan 
rörelse och stillhet? När vi står förflyttas vikten runt på fotsulorna. Vi pendlar för att 
parera jordens rörelse och våra egna ofrivilliga rörelser. Balanssystemet är 
helautomatiskt, inlärt och lagrat i kroppen. Det går inte att styra med vilja. Att 
balansera väl kräver en koncentrerad men ofixerad närvaro. Jag tänker att det är 
ett liknande tillstånd som lämpar sig för skapande. 
Utan gravitationen, som drar kroppen neråt, kan den inte stå upp. Vikterna som 
består av fasttejpade säckar av betong måste justeras inför varje performance. Har 
de åkt för långt ut på plankan har de blivit för tunga. Jag har inte frågat hur mycket 
dansarna väger. Vi provar oss fram med plankan som en våg. Jag tycker att det är 
som att stämma ett jättelikt instrument efter deras kroppars tyngd. 

Det finns alltid en brutalitet i att väga en kropp. Vikt i betydelse av värde och att 
väga i betydelse av att värdera går inte att tänka bort. Att väga är att upprätta en 
ordning av jämförbara enheter. Vägande och mätande kräver en gemensam 
utgångspunkt. Genom vilken av alla världens städer ska nollmeridianen gå? I Paris 
står en cylinder av platinium iridium som sedan 1989 definierat vikten av ett kg. 
Men vikten är inte tillräckligt stabil. Trots skyddad förvaring, tappar eller absorberar 
den atomer utifrån. 

Dansarna balanserar på plankorna i två timmar. Benen domnar ganska tidigt men 
det blir inte mycket värre efter det. Två timmar är månens rörelse runt jorden 
uppstyckad efter det babyloniska talsystemet. För en mycket noggrann tidmätning 
används i stället övergången mellan energinivåer i en atomkärna. Då kan man se 
hur tiden går långsammare vid minsta höjdökning.  

Jag har varit intresserad av upplevd tyngd som en inre känsla av den egna 
kroppen, något som inte går att förmedla, och som omvärlden inte kan komma åt. 



Att flytta denna tyngd utanför sin kropp är för mig liknande som när jag i ett tidigare 
verk staplade upp mig med min ryggrad utanför mig.  

 Kropparna vägs mot betongsäckar. Hållfasthet och beständighet är betongens 
viktigaste egenskaper. Plankorna är av tall. Ett träd som växer högt och rakt i en 
tydlig lodlinje. Båda materialen har anknytning till statoliten.   
  
  
   


