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”I denna utställning för Vita Kuben presenterar Jesper Norda fyra nya verk. I flera av 
sina tidigare videoverk har Norda arbetat med övergångar mellan svart och vitt.
Två extremer: inget ljus - maximalt ljus, inga färger - alla färger.”

STORM STATE
SOLO, VITA KUBEN / NORRLANDSOPERAN, UMEÅ 2018



STORM STATE
(Transitions from black to white.
Lower field: sequential order. Upper field: random order.)
Videoverket Storm State består av ett antal övergångar från svart till vitt, i det undre fältet 
sker övergången gradvis, i det övre fältet är övergången ordnad i slumpmässig ordning. En 
abstrakt horisontlinje, ett intensivt flimrande.

BUTTERFLY CLOSE-UP
Ljud: upphittad inspelning av en fjäril.



1000 TITLES
(THE WAVES BY VIRGINIA WOOLF)
” 1000 titles består av tusen fragment ur Virginia Woolfs roman the Waves. Medan Jesper läste 
boken strök han under alla formuleringar som han skulle kunna använda som en titel för ett verk. 
Ett spännande sätt att läsa boken på, som gjorde läsningen fragmentiserad, men också extremt 
öppen. Bokens händelseförlopp föll sönder och bands samman igen, som ett ljusspel som bryts över en 
fasad, ibland skiljs detaljer ut, ibland binds helheten ihop.



1000 SHEETS
(500 BLACK, 500 WHITE)
1000 sheets består av 500 svarta A4 ark och 500 vita. Dessa ark har sorterats: en gradvis övergång 
från svart till vitt. En hög med papper som fungerar som en länk mellan verken i utställningen: 
fjärilens torra fladdrande, videons flimrande bildru- tor, textfragmenten i 1000 titles.





INVERTED NIGHT / BACH ENGINE
COMISSION BY KONST I BLEKINGE, 2017

BACH ENGINE
(REMIX #1: DARK MATTER)

Ljud, video.

Inverted Night/Bach Engine är ett 42 minuter långt ljud- och videoverk. 
Ljudet baseras på J.S. Bachs Goldbergvariationer. Goldbergvariationerna 
består av en aria samt 30 variationer på denna aria. I detta verk låter jag 
dem spelas samtidigt, som om tonerna vore utlagda i ett rutmönster, eller 
kanske som kugghjul som hakar i varandra. Samtidigt får lyssnaren pendla 
mellan två olika skikt: ett yttre skikt där pianoklangen är igenkännbar, 
samt ett inre skikt: den klang som samtidigt alstras i instrumentets kropp. 
Videon består av bilder på natthimlen i inverterad/negativ form. Dessa 
bilder fungerar som ett grafiskt partitur för stycket. Ett försök att spänna en 
båge mellan ett oändligt universum och ett par envisa fingrar som frenetiskt 
hamrar mot en och samma punkt.

Ljud, video.

Bach Engine (Remix #1: Dark Matter) är en remix av Inverted Night/Bach Engine. 
Varje musikaliskt ljud består av en grundton och ett antal övertoner. Hur dessa övertoner 

står i förhållande till varandra avgör ljudets klangfärg. I Remix #1: Dark Matter har 
jag byggt en struktur av de första 40 övertonerna baserat på Goldbergvariationernas 

grundton. Denna struktur ligger som ett inverterat filter på originalverket: allt som inte 
tidigare klingade klingar nu, allt som tidigare klingade har tystnat.



Recension, ARTFORUM:
”A plumb line suspended from the ceiling, brushing the surface of  a black pool of  ink, 
90º, 2016, and a faint pencil line across the wall, like the projection of  a blueprint, 1° 
(below this line is half  of  the universe. Above this line is half  of  the universe), 2016, have 
the appearance of  coherence and stability. But the line trembles, the ink splashes, and the 
horizontal line inclines almost imperceptibly. These pieces, by the Swedish artist Jesper 
Norda, open “Banish the Incoherence,” an exhibition of  six artists whose work relates to 
urban space and inhabitance.”

90° / 1°(Below this line is half 
of the universe. Above this 
line is half of the universe)
FÖRJAGA BRISTEN PÅ SAMMANHANG (GRUPP), 
GÖTEBORGS KONSTHALL 2016



90° 
Ur katalogtext: Från takrosetten i mitten av det åttakantiga rummet hänger ett lod i änden på en lina. Lodet 
snuddar vid poolens becksvarta yta och en ytspänning uppstår där den vertikala linjen möter den horisontella. 
Vattnet dras mot lodet och höjer vätskans nivå runt metallen. Jesper Nordas verk kan sägas fungera som ett 
sorts vattenpass där titeln 90° är den eftersträvade vinkeln. Linjen som växer ur poolens blanka yta skall stå 
helt stilla för att uppnå denna vinkel -gör den det? Nordas verk, som visas här för första gången, synliggör de 
oftast osynliga fysiska lagar som omger oss människor och styr vår värld. I spänningsfältet mellan ytan och 
pendeln skapas en dragningskraft, en attraktion mellan båda parter. Vätskan och pendeln står i relation till 
varandra och påverkar sin omvärld samtidigt som de påverkas av den. 



1°, (Below this line is half of the universe. 
Above this line is half of the universe)
Ur katalogtext: Blyertsstrecken som vi ser mot den vita väggen i Oktagonen är även dessa skapade av Jesper Norda. 
För detta minimala ingrepp i rummet har Norda tagit sin utgångspunkt i horisontlinjen, det vill säga den linje som vi 
människor använder oss av för att orientera oss i vardagen, en linje som håller oss i balans. Linjerna som tecknats på 
väggen är, som titeln avslöjar, inte helt vågräta utan har en näst intill obetydlig lutning på en ynka grad. Kanske kan en 
tänka sig att blyertslinjerna genomskär Konsthallens salar och tillsammans med Nordas lodräta linje i verket 90° utgör 
de ett koordinatsystem som befinner sig i konstant förändring och omvärdering.



HORIZON KEYS
30X35 cm, digital print , edition 5+1 AP



The Centre of  silence (Exhibition Version 2009-10; KK)
Curerad av Bengt Olof  Johansson: solo, Kalmar Konstmuseum

The Centre of  silence (Documentation edition 2015)
Celeste, Invisible dog, New York, 2010 
Drömmen om samlingen, 2015, Kalmar konstmuseum
Del av samling: Kalmar konstmuseum

The Centre of  silence (Exhibition Version 2016; NMG)
Curerad av Sarah Joyce och Gordon Duggan: OTIC, The New Media Gallery, Vancouver

The Centre of  silence (Exhibition Version 2016; GKH)
Curerad av Mikael Nanfeldt: Förjaga bristen på sammanhang, Göteborgs Konsthall

Röst (samt tystnad, sinuston och vitt brus.)
Vitt filter på fönster.

Detta är en monolog i tre delar, varje del följs av ett ljud: tystnad, 
sinuston, vitt brus. Rösten talar om rummet, dess mått och storlek, 
antalet luftmolekyler i rummet, luftmolekylernas sammanlagda vikt. 
Rösten beskriver hur luftmolekylerna beter sig när de exponeras för 
olika typer av ljudvågor. Vidare talar hen om det intensiva lufftrycket 
i rummet, samt det intensiva lufttrycket inuti besökarens kropp och 
kranium och balansen mellan dessa två rumsligheter: 
det tillstånd vi kallar tystnad.

TYSTNADENS MITTPUNKT
KALMAR KONSTMUSEUM (SOLO) 2009-2010 & (GRUPP) 2015
INVISIBLE DOG (GRUPP), NEW YORK, 2010
THE NEW MEDIA GALLERY (GRUPP), VANCOUVER, 2016
GÖTEBORGS KONSTHALL (GRUPP), 2016



What about doing nothing? Just be where you are, in your room, with the thoughts co-
ming and going. It’s kind of  what we do, all the time, isn’t it? Like right now, when you are 
reading this text?

   There are obvious links between Jesper Norda’s sound installation The Centre of  Silen-
ce, created for an exhibition at Kalmar Art Museum 2009, and Alvin Lucier’s 1969-classic 
I’m Sitting in a Room. The two text pieces both use the factual information about the 
room where the works are performed as starting point for a series of  minimal variations. 
But where the room’s ambience in Alvin Lucier’s case give the sounds an increasingly 
thick and complex texture, it becomes a conceptual ambience in Jesper Norda’s radical 
transformation of  the material conditions. It stays the same, but it never feels the same. 
The effect is somehow the complete opposite to Alvin Lucier’s work. By thinning out it 
becomes complex.

   You are there, at the centre of  the piece, with a voice reading a formal text telling about 
the geometrical dimensions of  the room and how the ears will react to changes in sound 
and resonance. But the neutral voice and the dry character of  the text will slowly create a 
tension in the thinking about the piece, a sense of  drama. A multitude of  rooms will open 
up. 

   The mysterious effect of  the sober aesthetic and the reduced set of  expressions is a pe-
culiar and even melodic romanticism. You listen carefully and suddenly you hear the most 
wonderful harmonies. Where do they come from?

  This paradox of  using seemingly boring and non-agitated text materials to bring about 
a personal presence, characterize several of  Jesper Norda’s works, for example two of  his 
latest pieces, both from 2009: Resist With All Your Heart and Microgram of  Light. In the 
first work a short text is repeated many, many times – ”Stay in a place infected with truth 
and resist with all your heart” – but for every repetition the word truth is replaced with 
another word. In the second one a light projector is directed to a big print consisting of  an 
extremely long series of  zeros, 17 521 zeros after one another, ending with the figures and 
letters ”123 microgram of  light”.

   Jesper Norda started as a composer, but changed direction while he was studying in the 
composition class at the Music Academy in Gothenburg in the end of  the 90s andswitched 
to the Art Academy in the same town for his master degree. A main thread in his artistry 
since then has been a constant questioning of  the borderlines between sound and silence. 
The visual and the sounding materials are juxtaposed in conceptually challenging ways. 
Even if  his works look and sound quite differently from theirs, he is probably the Swedish 
sound artist that is closest to the conceptual tradition of  artists like La Monte Young, John 
Baldessari and Sol LeWitt and the reductionism of  musicians like Toshimaru Nakamura, 
Sachiko M and Taku Sugimoto.

   Several of  Jesper Norda’s works play with the concept of  silence. For example the sound 
installation Tear Gravity from 2005, where two loudspeaker membranes were put on the 
floor of  a gallery, vibrating slowly like heart or a lung, but the frequence making them move 
– 0,3 Hz – much lower than the human ear can hear (the average human can hear sounds 
between 20 Hz and 16,000 Hz). Or Field of  Love (Hommage à Dimitrios K) from 2007 
where an extremely strong bass loop was played on a big PA-system buried 2 feet under the 
ground; the best position to hear any of  the bass tones was to lie down on the grass and 
listen with an ear to the ground. This literally subconscious underground music materialized 
as vibrations in the body and in the field where it was played. 

   When asked about what kind of  quality he looks for in a piece, Jesper Norda anwers: 
exactitude. He wants his works to be as singular and clear as possible, and so pedagogically 
plain that they border on the abstract and incomprehensible.

   This is the enigma of  sound art. The attention to what is going, both in the presence and 
in the absence of  sounds, brings the work right to the centre of  silence. And one of  the best 
ways to achieve this is to do nothing. - Magnus Haglund

Magnus Haglund is a critic and author based in Gothenburg. In autumn 2009 he published a book about 
Åke Hodell and he has previously published Den nakna staden (The Naked City), a book on the subject of  
alternative Gothenburg.

Tystnadens Mittpunkt (Exhibition Version 2016; GKH), Göteborgs Konsthall.



HORISONT
SOLO, SKÖVDE
KONSTMUSEUM, 2015
PERMANENT INSTALLERING SEDAN 
2017

Ljud och videoinstallation: projektion med 
stereoljud på en skulptur av Elli Hemberg. 
Beställning av Skövde konstmuseum. 
Curator: Petra Johansson. 
Horisont ingår i Skövde konstmuseums samling. 

Text av Petra Johansson: Jesper Norda är inbjuden 
att ge Elli Hembergs modeller en horisont. I video- 
och ljudverk förhåller han sig till modellen som en 
plats där något nytt och ännu outforskat kan ta form. 
Beröringspunkterna mellan de båda konstnärerna är 
vid en första anblick inte uppenbara. Men tittar vi lite 
närmare rör de sig i samma sfärer.

Horisont är ett ljusspel, helt abstrakt, men också en sorts 
arkitekturkonsekvens. Ljus som silar in från en glipa 
i rullgardinen en tidig morgon i augusti, filmat med 
iphone, ett snabbt fångat händelseförlopp. Med ljudet 
höjs abstraktionsnivån. Alla klanger är uppbyggda av 
en grundton och ett antal övertoner, förhållandet dem 
emellan följer givna lagar. Motsvarande lagar hittade 
Elli Hemberg i Jay Hembidges dynamiska symmetri. 
I verket horisont låter Jesper Norda ett sökarljus svepa 
över klangernas byggstenar och de blir synliga var och 
en. Tillsammans bildar de en modell eller en struktur. 
Ljudet baseras på första satsen i C-dur ur J.S. Bachs 
Wohltemperierte klavier. Elli Hemberg återkom genom 
livet till just Bachs kompositioner.





JAG STÄLLER DIG VID RANDEN
DUO WITH JAKOB SJÖSTEDT GALLERI 54, GÖTEBORG, 2015

Från vänster till höger: Resist with all your heart (A2 edition), Fall, rise (Eleanore), Line (2012), ur 
Dagen rör sig medsols (Lämnarna, Storm (sekvens i slumpmässig ordning), Klocka (Beretta M9, 9mm)), 
Silent Structures (paper edition), Bokstäverna, Fade out structures #27: List of  numbers in perfect order, 
Fade out structures #16: Animation: inverted night.



Hållare (b, 7st)
Teakstavar med gitarrsträngar, monterade på väggen.

Sju gitarrsträngar av samma diameter är uppspända 
mot väggen på teakstavar. Strängarna hålls på plats 
endast genom den friktion som uppstår mellan staven 
och väggen då staven fästs i väggen. Strängarna är 
stämda i samma ton - dvs de blir aldrig ett instrument 
- utan behåller sin skulpturala karaktär som hållare 
(eller: behållare) av sju stycken identiska toner. 
Väggen fungerar som resonanslåda.



Ljud- och videoinstallation: tvåkanalig video, med 2X2 stereoljud, glasskiva med surface transducers, högtalare.
Bilder: bläck på transparent papper monterat på gamla notblad.

Utställningen baseras på ett kort stycke pianomusik av Robert Schumann. När man kommer in i rummet möts man av en stor glasskiva som hänger 
från taket, genom glaset syns en videoprojektion - en pianists händer som rör sig över en klaviatur. Musiken pianisten spelar når lyssnaren genom 
glasskivan, ett par små högtalare (surface transducers) är fästa på glasskivan och förvandlar glasskivan till ett högtalarmembran.
När man kommer in i det inre rummet ser man en till projektion - en synkroniserad bild av insidan på pianokroppen. I detta rum hör man endast 
pianots mekanik. de ljud som uppstår i pianokroppen när pianisten spelar stycket.

UR KINDERSZENEN (NO. 13) AV ROBERT SCHUMANN
SOLO, GALLERI KONSTEPIDEMIN, GÖTEBORG, 2014



Utdrag, katalogtext av Johanna Willenfelt:
En stor glasskiva är central i dubbel bemärkelse för Jesper Nordas utställning Ur Kinderzsenen (N°13) av 
Robert Schumann på galleri Konstepidemin i Göteborg. Skivan hänger från vajrar mitt i rummet och är det första 
objekt besökaren möter då hen stiger in i utställningen. Glaset fungerar som ett högtalarmembran för musikstycket 
som ger utställningen dess namn.. [...]
Genom den transparenta skivan är sikten fri in till det angränsande rummet där en video skymtar. Två filmer 
visas härinne, med projektionsytorna placerade i rät vinkel mot varandra. Samma skeende kan sägas porträtteras 
i båda scener, men ur två olika perspektiv. Den ena filmen är en upptagning av pianistens gestikulerande händer 
då dessa slår an tangenterna till Der Dichter Spricht. Den andra filmen avtäcker instrumentets innanmäte, eller, 
med andra ord, klaviaturets mekanik. De båda projektionerna är synkroniserade, men ljudet som åtföljer filmerna 
är trots detta inte melodin om vilken ›poeten talar‹, utan det vi hör är de ljud som pianot ger ifrån sig innan 
svängningarna från strängarna har nått ett mänskligt öra. [...]Högtalare (surface transducer), fäst på glasskivan. 



Inre rummet, synkroniserad projektion.



Vy med videon reflekterad i glasrutan.





No. 13: Der dichter spricht (ur Kinderszenen) av Robert Schumann. 1 harmonik, 2 rytm, 3 artikulation, 4 kropp.
bläck på transparent papper monterat på gamla notblad., 35X43 cm.



Permanent, interaktiv 4-kanalig ljudinstallation samt 6 
bilder (c-print monterad på aluminium/plexi. Installerad i 
Röselidskolan, elever i åldrar 6-16 år. 
Programmering i MAX/MSP av Fredric Bergström. 

När man närmar sig verket längs korridoren hör man ett svagt 
fågelkvitter ackompanjerat av en stilla musik. Idén är enkel: så 
länge det är tyst i rummet kvittrar fåglarna. 
Om man pratar eller rör sig hastigt tystnar fåglarna, för 
att efter en stunds tystnad börja låta igen. Fågelkvittret 
ackompanjeras av en stilla musik, Chopins 24 preludier Opus 

28 spelas extremt långsamt, var och en har en duration på en 
timme. 
En serie bilder är monterade längs ena väggen. Rent visuellt 
beskriver de en abstrakt soluppgång i olika stadier, men 
de korresponderar också med pianot - de svarta och vita 
tangenterna - Chopins huvudinstrument.

CHOPIN HOURS / STILL SUN
PERMANENT LJUDINSTALLATION,
RÖSELIDSKOLAN, LERUM, 2013



TORCH / 17987162521 METERS IN 1 MINUTE
SVILOVA (SOLO), GÖTEBORG, 2013
PATCH (GRUPP), GALLERY BUNKIER SZTUKI, KRAKOW, 2013

HD-video, inget ljud, 1 minut/loop

Videon startar med en ljusblixt - följd av en mätare som i realtid mäter hur lång
ljusblixten rör sig genom rymden under en minut.

- BACKWASH - 

Det första som händer är en känsla av baksug. Det slår inte lock för öronen 
men jag tänker att det är precis det som händer. Och att jag faller. In i absolut 
stillhet, absolut tystnad. Föreställ dig att du är ljuset i den ficklampa/
fackla som sekundsnabbt flammar till och sedan faller 17982330322 
meter rätt ut i rymden, föreställ dig på samma sätt att du är var och en 
av de bokstäver som utgör till exempel hela Samuel Becketts diktsamling 
Echo´s bones and other precipitates, att du är orden isärtagna, ett 

raster, människans samlade tal, rop, förundran, förtvivlan, längtan, raseri 
omvandlat i fotoner och att du nu faller, genom din egen skalle, som är på 
en gång innesluten i världen och världen innesluten i dig, så som dikten 
säger: ”through the sky/of  my skull shell of  sky and earth”, 
föreställ dig att du är ljuset och ordet, det enda i hela universum som består 
och äger absolut stillhet i raset, fallet ner ut, in i mörker och tid. Föreställ 
dig den stillheten. Föreställ dig därefter fallets kärna, sprickan före raset, 
moderkakan när fostret släpper och faller, elektronernas svängningar och 
omkastningar i människohjärnan, ögats blodkärl, röntgenplåtar, snabbt 

skisserade ansikten, floder, trafiknät, gränslinjer, förkastningsbranter, 
sprickor, fällningar, rörelsens kvarhet, rest. 
Varje gång jag ställs inför ett verk av Jesper Norda öppnas stora tysta 
rum inom mig. Rum jag vet att jag måste stå kvar i. För att kunna 
vara människa. Skrämmande? Vackra? Sorgtyngda? Likgiltiga? Skugga 
och ljus på ett vitt papper. Orden ännu ”oordade” ändå fullkomliga, 
ouppnåeliga. Människovarandet: att med ficklampan ”signalera sin 
närvaro i mörkret, sända meddelanden till någon, varna någon, påkalla 
hjälp”.



ECHO´S BONES AND OTHER PRECIPITATES BY SAMUEL BECKETT
SVILOVA (SOLO), GÖTEBORG, 2013

33 prints i handgjord bok, 420X297 mm, edition 5+1AP 

Alla bokstäver i Samuel Becketts diktsamling Echos bones (and other precipitates),
i ursprunglig ordning, mellanrum mellan varje bokstav, inga stora bokstäver, punkter och skiljetecken är borttagna.
Orden i Echos bones reducerade till ark med abstrakta mönster som varierar i intensitet.



SILENT STRUCTURES
GISLAVEDS KONSTHALL (SOLO), 2013
SVILOVA (SOLO), GÖTEBORG, 2013
GALLERI 54 (DUO WITH JAKOB SJÖSTEDT), GÖTEBORG, 2015
GALLERI THOMAS WALLNER (GRUPP), SIMRIS, 2016
GALLERI THOMASSEN (GRUPP), GÖTEBORG 2017

#1-999 (artist book edition, print, A4)
#1000-1599 (digital edition, video, inget ljud)
#1600-1683 (olive frame edition, 30X35 cm)
#1684-1707 (black frame edition, 30X35 cm)

Silent structures är ett pågående projekt, en oändlig animation i varierande format.



GROUND
TWEAKS (GRUPP), NORDISKA AKVARELLMUSEET, 2013
60X60 WAVE FARM MIX (GRUPP), NEW YORK, 2015 (Radio version)

4-kanalig video med ljud.

Tillsammans med fyra andra konstnärer blev jag inbjuden av Nordiska Akvarellmuseet att kommentera deras samlingar.
Jag kom att arbeta med ett par verk av den isländske konstnären Georg Gudni.

Ljudmaterialet i GROUND består av en simulering av jordbrum. Jag använde 17 sinustoner för att åstadkomma denna simulering. 
Dessa toner har jag sedan använt mig av för att skapa fyra variationer: The flicker, The cycles, The bells, The Waves.



Text presenterad ihop med verket:

”I elektriska system finns en ton. I vardagligt tal kallar vi tonen för jordbrum.
Det är möjligt att sönderdela vilket ljud som helst i ett stort antal sinustoner. En sinuston är den renaste formen av ljud, dess vågform tecknas av två perfekta 
halvcirklar. Vilket ljud du än vill återskapa så är det teoretiskt sätt möjligt att bygga ihop av rätt antal sinustoner. Du ska bara hitta rätt antal frekvenser och det 
rätta volymmässiga förhållandet dem emellan. Det handlar om grundton och övertoner, övertonerna är det som ger en ton dess klang. Enkelt uttryckt: sammansättning 
av övertoner är det som skiljer en klang från en annan klang. Det som skiljer en färg från en annan färg.

Hz står för antalet svängningar per sekund. Att tala om svängningar per sekund är en språklig och bildmässig konstruktion: det handlar om luftryckskillnader, hur 
snabbt dessa luftryck- skillnader flutktuerar. Alltså: i vilken hastighet som en trumhinna darrar fram och tillbaka när den exponeras för ett ljud.

De frekvenser som jag har använt för att modellera en jordbrumston är: 
50 hz, 150 hz, 250 hz, 300 hz, 350 hz, 450 hz, 550 hz, 600 hz, 650 hz, 750 hz, 850 hz, 950 hz, 1050 hz, 1150 hz, 1250 hz, 1450 hz, 1550 hz.

Ljudvågor sprider sig som mikroskopiska darrningar i all materia. Allting darrar. Ibland träf- far de en trumhinna, vandrar vidare genom dom små fina benen till 
snäckan, där de sätter flimmerhår i rörelse och, för att kunna leta sig fram till hörselcentrat i hjärnan: blir elektricitet igen.”



”Det som är mest påtagligt med de nya verken är aspekten av hur fysisk tiden är, eller mellanrummen snarare, de som 
vi konstant upplever men inte tänker på. Med hjälp av metoder som utskrivna sidor med alla sekunder under ett helt 
dygn, vars svärta i bläcket skiftar efter solens styrka, görs vi medvetna om dessa mellanrum. Genom att omvandla ett 
medium till ett annat får vi insikt om osynliga men grundläggande komponenter som skapar den rymd som vi existerar 
i, och i synnerhet den perceptionella process som vi upplever den med. Abstrakta substanser bildar ofta ryggraden i 
Jespers verk, som till exempel frekvensen på en ljudvåg och hur den påverkar oss, men framförallt tiden det tar för en 
ljudvåg att färdas, vibrationerna den bildar eller spåret efter det att ett ljud har klingat av. Tystnaden är lika viktig 
som ljudet. Illusionen illustrerar bara verkligheten. Med en parallell karriär som ljudproducent och kompositör med 
tre soloskivor bakom sig, är Jespers lyhördhet för rytm och tystnaden däremellan en detaljerad lek av isärplockande och 
ihopsättande. En uträknad ordning omorganiserar upplevelser till urverk, där mekaniskt skildrade ord skapar mentala 
bilder eller där varje ton blir ödesmättad och lämnad till att eka ut ensam, ackompanjerad av en soluppgång som varar 
i 13 timmar. Reducerad till abstraktion och färgerna svart och vitt, lyses rummet sakta och tålmodigt upp, pixel efter 
pixel. Tid är i allra högsta grad fysisk, och ingen tidpunkt är den andra lik. Allt ändras, hela tiden, med den oerhörda 
kraften av en framåtsträvande rörelse.”

Sofia Mavroudis, curator, www.curareart.com
Höger: Magnolia clock 

Vänster: The Goldberg Variation (Bach cock no.1) / 13 Hours Sunrise



KONSTFRÄMJANDET ÖREBRO (SOLO), 2012
CULTUREHUB, NEW YORK (GROUP), 2013
KARLSKRONA KONSTHALL (SOLO), 2013
GISLAVEDS KONSTHALL (SOLO), 2013
BOOK EDITION, ROJAL FÖRLAG 2017

Sound (12 hours 25 minutes) / HD-video (12 hours 48 minutes) 

THE GOLDBERG VARIATION (BACH CLOCK NO.1) / 13 HOUR SUNRISE
The Goldberg variation (Bach clock no. 1) är baserat på J.S Bachs verk Goldbergvariationerna. Bachs version tar ca 30 
minuter att spela från början till slut, denna version har en tidslängd på 12 timmar och 25 minuter. Varje not/
anslag i Bachs partitur spelas varannan sekund. Rytmiken är utjämnad, dynamiken är utslätad: all musikalisk 
riktning är borta. Vad som återstår är en stilla uppräkning av alla de toner som utgör stycket Goldbergvariationerna 
- ett slags urverk.

13 hour sunrise: en svart yta där en vit linje om 33 pixlar blir vit varannan sekund. Från vänster till höger, uppifrån 
och ner. En horisont och ett rum som långsamt ljusnar.



MAGNOLIA CLOCK
KONSTFRÄMJANDET ÖREBRO (SOLO), 2012
GISLAVEDS KONSTHALL (SOLO), 2013
KARLSKRONA KONSTHALL (SOLO), 2013

HD-video, inget ljud (11 timmar 17 minuter 41 sekunder)
Magnolia clock består av orden som utgör manuskriptet till filmen Magnolia av PT 
Anderson. Ett ord varje sekund - ett slags urverk.



EXPLOSION CLOCK
KARLSKRONA KONSTHALL (SOLO), 2013
GISLAVEDS KONSTHALL (SOLO), 2013
NORDISKA AKVARELLMUSEET (GROUP), 2013

HD-video, inget ljud (16 minuter 11 sekunder)

En svart yta som blir vit, pixel för pixel. Och sen svart igen.
En abstrakt explosion i extrem slow motion eller en bild av Big-Bang i en 
extrem time-lapse.
En visuell tidsindikator: en klocka.



Explosion clock, Karlskrona Konsthall, 2014.



BOKSTÄVERNA
KARLSKRONA KONSTHALL (SOLO), 2014
GISLAVEDS KONSTHALL (SOLO), 2013
GALLERI 54 (DUO WITH JAKOB SJÖSTEDT), GÖTEBORG, 2015

2591 A4, utskrift på papper

Alla bokstäver i King James Bible. I ursprunglig ordning, mellanrum mellan varje bokstav, inga 
stora bokstäver, punkter och skiljetecken är borttagna. Orden i Bibeln reducerade till ark med 
abstrakta mönster som varierar i intensitet.



DIMMA (FOG)
SUN AND SHADOW ON TITLE PAGE
44X33 cm, C-print, monterade på aluminim, edition 5+1 AP



RIGHT HAND - LEFT HAND
GÖTEBORGS KONSTMUSEUM (SOLO), 2013
GÖTEBORGS KONSTMUSEUM (GROUP), 2017
PERMANENT INSTALLERING SEDAN 2017

video med ljud (split stereo)
I dialog med samlingarna 2012

Detta verk är installerat i en fil med tre rum på femte våningen i Göteborgs 
konstmuseum. Rummen innehåller mestadels konst med religiösa motiv från 
1400-1600. Videon visades i mittenrummet. Ljudet är baserat på JS Bach’s,  
Nun komm’ der Heiden Heiland, i en transkription för piano av F. Busoni. Den 
del av musiken som spelas av vänster hand spelas i det vänstra rummet, den 
del av musiken som spelas av höger hand spelas i det högra rummet. Videon 
består av en extrem närbild av ett par pianotangenter tangenterna är i konstant 
darrning på grund av pianistens anslag.

”I sitt nya verk ”Höger hand - vänster hand” arbetar Jesper Norda vidare med två av de 
motiv/material som han använde i sin senaste separatutställning; musik av JS Bach och en 
abstrakt horisontlinje. Det är en enkel konstruktion; höger hand i ett rum, vänster hand i ett 
annat. I mitten en bild där blicken naglats fast vid en detalj: den darrande linjen.”

Sedan 2013 är RIGHT HAND - LEFT HAND införlivat i  Göteborgs 
Konstmuseums samling.



Vänstra rummet: vänster kanal Högra rummet: höger kanal



Video still.



SHELTER
TA PLATS (GROUP)
STOCKHOLMS KULTURHUS, 2010

2 CD-spelare, kontakt-högtalare monterade på 
fönster, mörkt blå film på fönster. Ljud av vind 
(som viner) och metall (som går sönder) klingar 
genom glaset i fönstren.

TA PLATS! var ett konstprojekt, en utställning 
och ett utbildningsprojekt som drevs av 
Konstfrämjandet. Syftet var att belysa och lyfta 
fram samtidskonstens möjligheter att beröra 
människor- oberoende funktionsförmåga hos 
besökaren. Urvalet av konst gjordes utifrån en 
idé om interaktivitet och taktilitet.

Ur katalogtext:
”Mellan rulltrapporna och hörsalen på tredje våningen 
finns ett slags mellanrum. Det brukar eka tomt där, 
mellan några soffor och tomma klädhängare, och utanför 
den väldiga fönsterväggen pågår Stockholm citys vardag. 
Norda täckte alla fönster med ett grönblått filter och fäste 
kontakthögtalare på rutorna. Dessa fick själva glaset i 
sig att vibrera och ge ifrån sig ett lågmält men påtagligt 
ljud, som av vind och metall som vrider sig och rämnar.
Shelter – som betyder skydd – blev ett laddat rum med 
en förhöjd upplevelse av det Stockholm vi trodde att vi 
kände.”





HORIZON RELEASE
THE HEART OF THE MATTER (SOLO), SANDVIKENS KONSTHALL, 2009

Piano, vajer, strålkastare.

Ett piano nedlagt på golvet, en vajer fäst vid sustainpedalen. 
Vajern fästes i väggen med två krokar, tecknade en linje på väggen
som var sammanbunden med pianot. 
En strålkastare riktades mot väggen.



VERGE
THE HEART OF THE MATTER (SOLO), SANDVIKENS KONSTHALL, 2009
DIP TO BLACK (DUO MED SARA LÄNNERSTRÖM), HEY IT´S ENRICO PALAZZO, 2010

Video (oändlig loop)
 
En utzoomning utan slut, det känns som om du lämnar ytan men stannar kvar i samma position.
Textremsan flimmrar: Little by litte, everyting will come to normal.



READER
THE HEART OF THE MATTER (SOLO), SANDVIKENS KONSTHALL, 2009

Video (projektion, oändlig loop) 

En illusion av ljus som faller in genom ett fönster, det flimrar svagt men intensivt (som om det vore en 
storm utanför). En röd punkt rör sig snabbt och slumpmässigt över mönstret på golvet.



RESIST WITH ALL YOUR HEART
THE HEART OF THE MATTER (SOLO), SANDVIKENS KONSTHALL, 2009
DIP TO BLACK (DUO MED SARA LÄNNERSTRÖM), HEY IT´S ENRICO PALAZZO, 2010
GALLERI 54 (DUO MED JAKOB SJÖSTEDT), GÖTEBORG, 2015

Utskrift (260 X 53 cm, edition  5 / A2, edition 20)



TEAR GRAVITY (PUMPARNA)
GALLERI MORS MÖSSA (SOLO), 2005
UTGIVEN AV KNING DISK (Gallery edition 007) 2006



Högtalarna rör sig långsamt upp och ner, som en lunga, eller ett hjärta.
Dom är helt tysta, inget ljud hörs.
Rörelsen är skapad med stark likström, högtalarkablarna var placerade 
så att dom reflekterades i golvet, som om golvet vore en vattenyta.


