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Erik Dæhlins «Vortex Room» 
befi nner seg i grenselandet 
mellom en konsert og en in-
stallasjon. En metallsirkel i 
taket som brukes for å holde 
scenografi ske elementer på 
plass blir et vakkert skue. 
Fra den henger kabler, og i 
hver av de 36 kablene hen-
ger en høyttaler som i sin tur 
er koblet til hver sin streng 
på Sunniva Rødlands harpe. 

Hun sitter litt opphøyet 
midt på gulvet. Rundt henne 
er det lagt ut hvitt kraftpapir. 
Flere av de ytre høyttalerne 
er rettet inn mot rommets 
sentrum, 
slik at pa-
piret på 
gulvet og 
lydens 
retning 
skaper en 
naturlig 
avgren-
sing for verket – der det er 
naturlig for oss som publi-
kum å være for å ta del i det. 
På gulvet er det sitteputer 
som de aller fl este av oss bru-
ker til å ligge på. 

Det er imidlertid ikke bare 
de romlige aspektene av 
«Vortex Room» som får det 
til å ligne på en installasjon, 
for også klanglig er det litt 
annerledes enn «musikk». 
En installasjon forteller 
gjennom sin væren i rom-
met. For så vidt trenger vi litt 
tid for å erfare den – å gå 
rundt i den for å være i den. 
Men vi bruker i så fall tiden 
for å erfare det primært 
romslige ved installasjonen. 
Musikkens mening ligger 
derimot i at den har forskjel-
lige uttrykk til forskjellig 
tid. 

Dæhlins musikk i installasjo-
nen har noe av både tid (mu-
sikk) og rom (installasjon) i 
seg. Jeg har allerede nevnt at 
hver tone på harpen er ko-
blet til sin egen høyttaler, og 
med høyttalerne spredt i 
rommet blir musikken en in-
tegrert del i installasjonens 
romslighet. Men det er ikke 
dette jeg primært sikter til 
nå. Nei, Dæhlin har skapt en 

slags værens-musikk som 
ikke legger særlig stor vekt 
ved diskursivitet og frem-
drift, som jo er det vi pleier å 
tenke er det som gjør mu-
sikk til musikk. 

Første del består for så 
vidt av oppadgående beve-
gelser, men de er presentert i 
en langsom og helt regel-
messig rytme som gjør at 
hver tone framstår som en 
hendelse i sin egen rett. 
Samtidig er det en bevegelse 
fra tone til tone, og denne be-
vegelsen utvikles og foran-
dres også. Forbildet for for-
andringen er «matematiske 
formler fra blant annet fl uid-
dynamikk som beskriver 
hvordan virvler («vortex») 
og repeterte mønstre dannes 
og utvikler seg over tid både 
med og uten påvirkning fra 
eksterne krefter.» Musikken 
lyder virkelig som forskjelli-
ge typer av virvler i overført 
betydning. Den er bygget på 
lengre blokker som hver tar 

for seg én slags virvel. Nett-
opp slik det er noe ensartet 
over eksempelvis en virvel 
vi ser i vann, er heller aldri 
den enkelte likedan. Musik-
ken i «Vortex Room» be-
fi nner seg i dette krysnings-
punktet mellom det statiske 
og foranderlige.

Det mest fascinerende med 
Dæhlins verk er hvordan han 
lykkes nettopp med å balan-
sere mellom tid og rom. Klan-
gen og dens romslige presen-
tasjon smelter perfekt inn i 
verkets installasjonspreg. 
Man kan jo også si at musik-
ken ville blitt meningsløs 
hvis den var løsrevet fra dette 
konseptet. Der ligger vel også 
verkets svakhet. 

Det er så lite «musikk» i 
verket at det ikke er særlig 
interessant som klanghen-
delse, og man kan lett bli 
småirritert over å måtte 
være i verket i de 45 minut-
tene det tar å framføre. På 
den andre siden er det nett-
opp godt med tid Dæhlin 
trenger for å gå bort fra Mu-
sikkens fortellende tid, og gi 
Verket preg av romslig in-
stallasjon. 
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Musikken lyder virkelig 
som forskjellige typer 
av virvler i overført 
betydning.
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Tidligere kultregissør Harmo-
ny Korine kan virke som et 
mildt uforutsigbart valg som 
videoregissør. Men det blir 
også en slags «sirkelen er slut-
tet» etter Korines forrige spil-
lefi lm. Med omdiskuterte 
«Spring Breakers» (2012) 
snuste Korine på mainstream-
suksess, og med tidligere Dis-
ney-skuespillerinner i sentra-
le roller og et sultent mannlig 
blikk (kremt), tematiserte han 
en ungdomskultur i oppløs-
ning. Et slags evighetshjul 
der virkeligheten, det «auten-
tiske», og popkulturen biter 
hverandre i halen til MTV-de-
kadanse og glamorisert gate-
brutalitet – komponenter som 
blir umulig å skjelne fra hver-
andre. Korine har utvilsomt 
fått en enkel arbeidsbeskri-
velse av Rihanna; lag noe i stil 
med «Spring Breakers». Og 
hvorfor ikke? Det er den per-
fekte virkelig-
gjørelse av vi-
sjonen bak 
«Spring 
Breakers»: 
Fortapte ten-
åringer som 
lever (og går 
til grunne) i 
en musikkvideo, resirkuleres 
som musikkvideo for klodens 
største popartist. 

You was just another nigga 
on the hit list, synger Rihan-
na. Videoklippets løse og ufor-
løste rammehistorie bygger 
på denne metaforen. «RiRi» 
som (leie?)morder, muligens 
tilknyttet en slags okkult/voo-
doo-praktiserende motorsyk-
kelgjeng. Hun beveger seg 

gjennom strippeklubben med 
en lyddempet og høyst fallisk 
revolver kjærlig og trygt i 
hendene, før hun ekspederer 
sitt offer på bakrommet. 
Kryssklippet med en ensom 
og naken, men fortsatt like 
emosjonelt utilnærmelig Ri-
hanna som stirrer inn i hori-
sonten fra et panoramavindu 
med utsikt til Miamis skyline. 

I det sedvanlige forsøket på å 
fi nne en feministisk kontekst 
å fortolke klippet i, pekte pop-
kulturbloggere på hvordan 
Rihannas offer kaster en sed-
delbunke på henne idet hun 
entrer rommet. «Han forveks-
ler henne med en stripper, 
men hun har makten nå.» Eh. 
Denne tolkningen hopper 
over en vesentlig detalj; Ri-
hanna entrer rommet med re-
volveren fullt synlig, og løftet 
revolverarm idet seddelbun-

ken kastes. 
Gesten inne-
bærer like 
mye en sym-
bolsk under-
kastelse som 
et forsøk på 
dominans. En 
objektifi se-

ring av selve Døden? Rihanna 
svarer med et sjeldent smil. 

Når liket treffer bakken 
sammen med pengene, ren-
ner det blod over seddelbun-
ken. Kan det bli mer overtyde-
lig? Og samtidig komplett 
umulig å lese entydig som 
verken kritikk eller endimen-
sjonal nihilisme.

Martin Bjørnersen
martinb@klassekampen.no

RIHANNAS REVANSJ: Ja, det er en pistol hun har i hånden, og hun er 
glad for å se deg dø.  FOTO: STILLBILDE FRA YOUTUBE

Komplett 
umulig å 
lese 
entydig.


