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Abstract
Bachelor thesis about animation created for synchronization with music. A brief history is 

included. Part one is a report on the 3d-projection mapping project that I took part of as an intern at 

the digital creative agency North Kingdom. The other part consists of four analysis of different 

audiovisual works from various times and styles. The final part is a discussion of how animation 

relates to music, what music looks like and what the difference is between projections for a three 

dimensional objects and those for a flat surface, looking at both my project and these four analysis.

Keywords: animation, visual music, projection mapping, VJ, computer graphics

Kandidatuppsats om animation skapad för synkronisering med musik. En kortfattad historik är 

inkluderad. Del ett är en rapport från 3d-projektionsprojektet jag deltog i som praktikant på digitala 

reklambyrån North Kingdom. Den andra delen består av fyra analyser av olika audiovisuella verk 

från olika tider och stilar. Den sista delen är en diskussion om hur animation relaterar till musik, hur 

musik ser ut och vad skillnaden är mellan projektion för tredimensionella objekt jämfört med plana 

ytor, genom att titta både på mitt projekt och dessa fyra analyser.

Nyckelord: animation, visuell musik, projektionsmappning, VJ, datorgrafik
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Introduktion

Syfte
 Jag valde att göra mitt examensarbete på North Kingdom när jag hörde om 

projektionsmappningsprojektet de skulle göra. Mitt syfte var att lära mig mer om denna metod 

av live visuals. I den här uppsatsen kommer jag att beskriva min praktikperiod på 

mappningsprojektet och. I förlängningen är syftet med uppsatsen att med utgångspunkt i 

denna min praktiska studie och med hjälp av att analysera fyra utvalda audiovisuella verk 

undersöka musikalisk animation. 

Frågeställningar
I planeringsstadiet och under projektets gång ställde vi oss många frågor. I min uppsats 

har jag valt att fokusera på några av dem och undersöka dem vidare.

• Hur förhåller sig animation till musik i audiovisuella framföranden och annan 

musikalisk animation?

• Ser olika sorters musik olika ut?

• Hur skiljer sig animation för en plan yta mot animation för en tredimensionell yta?

Begränsning

Animerad film har en tradition av tätt sammanlänkad animation och musik. I den här 

uppsatsen kommer jag emellertid enbart att ägna mig åt den typen av animation som skapas 

med musikaliteten i huvudfokus; animation som är frikopplad från narrativ.  

Ämnet är fortfarande mycket brett och någon heltäckande undersökning ryms inte i denna 

uppsats. Jag har därför, förutom min praktiska studie, valt ut fyra olika verk att analysera. 

Verken är från olika tider och skiljer sig även åt när det gäller stil, typ och musik. På så vis 

kan jag, även inom detta begränsade arbete, undersöka olika sätt att skapa musikalisk 

animation och det ger mig även en möjlighet att se hur helt olika sorters musik kan 

visualiseras.

När det gäller den praktiska studien ger jag en översiktlig rapport över den delen av 

projektet jag deltog i under min tid på North Kingdom och ställer det i förhållande till verken 

jag analyserar.
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Bakgrund

Den praktiska studien – projektionsmappning med webb-interaktion
Jag gjorde mitt examensarbete på företaget North Kingdom, tillsammans med två andra 

studenter på mitt program. North Kingdom är en digital kreativ reklambyrå med huvudkontor 

i Skellefteå, en filial i Stockholm och ett par anställda på andra platser. North Kingdom hade 

fått i uppdrag från en kund i Sydafrika att skapa animationer för projektion på två husväggar. 

Projektet var ett marknadsföringsevent för en kund som skulle lansera en ny produkt på den 

sydafrikanska marknaden. 

Det här projektet genomfördes i samarbetade med en reklambyrå och ett mappingföretag 

nere i Sydafrika. Kommunikationen mellan de olika parterna skedde dels genom telefonmöten 

och dels genom en projektsida på internet.

Förutom själva materialet skulle det även byggas upp en webbsida där användarna kunde 

kontrollera de här animationerna och skapa sina egna små, 60-sekunders VJ-set1 för 

projektion under två kvällar, en i Kapstaden och en i Johannesburg. Examensarbetet höll sig 

inom det förstnämnda området, skapandet av animationer, men jag och mina studiekamrater 

kom också med förslag på hur webbapplikationen skulle se ut och testade kontinuerligt 

prototyperna för att bistå utvecklingen.

Animationerna skulle göras i tre olika teman med varsin färg och tillhörande egenskaper. 

Musiken de skulle projiceras tillsammans med var en låt av en känd artist inom den 

elektroniska dansmusiken. Jag och mina studiekamrater kom in i projektet efter att det var 

färdigplanerat och till en liten del påbörjat. Vi fick planera och genomföra animationer till 

projektet.

 Denna praktiska studie är grunden till min uppsats och arbetsprocessen kommer att 

beskrivas översiktligt längre fram.

Musikalisk animation – en historisk överblick
Jag kommer även att analysera fyra olika verk med musikalisk animation. För att förstå 

var den kommer ifrån och för att kunna diskutera vidare om de fyra verken och min praktiska 

studie ska jag först ge en kort bakgrund till ämnet. 

Långt innan filmen fanns uppstod intresset för en koppling mellan ljud och färger. Vi kan 

se det i vårt språk med ord som klangfärg och färgton. Sir Isaac Newton var en av de som 

funderade på sambandet färg-ljud. Han kom att koppla samman sju färger med de sju tonerna 

i den harmoniska skalan2. De här kopplingarna har kritiserats för att vara slumpmässiga3, 
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men trots det kom han att inspirera andra att fortsätta detta kombinerande i århundraden 

framåt. Det byggdes olika sorters färgorglar och liknande instrument för att kunna spela ljus i 

olika färger, precis som man spelar musik. Det första var en okulär cembalo som designades 

1725 av Louis Bertrand Castel4 och därefter följde ett antal olika varianter, de flesta som 

påbyggnader till kyrkorglar. Det hela var dock mest något som rörde ett fåtal tekniskt 

intresserade. Det var inte förrän 1893, då A. Wallace Rimington byggde sin första fristående 

färgorgel och marknadsförde den med boken Colour-Music: The Art of Mobile Colour 1912 

som intresset tog fart på riktigt. Uppfinningen startade en mini-revolution, som såg projicerad 

färg som den nya musiken5.   

En av konstnärerna som hakade på färgorgeltrenden var Mary Ellen Bute. Hon hade 

tidigare ägnat sig åt abstrakt måleri baserat på musik. Trött på begränsningarna som en 

målarduk innebar vände hon sig till färgorgeln. Hon hade dock höga kvar på utvecklingen av 

dessa instrument. De begränsade möjligheterna att kontrollera bilden var något hon ville 

utveckla och något hon hoppades åstadkomma genom ett samarbete med Leon Theremin, där 

de manipulerade oscilloskop. När det inte riktigt gick vägen vandrade hon vidare med sina 

experiment till den nyligen utvecklade ljudfilmen, där hon använde sig av matematiska 

metoder för att skapa komplexa sammanflätningar av musikaliska och visuella element6. Det 

Bute kom att ägna sig åt brukar kallas för visuell musik. Andra namnkunniga inom området är 

Oscar Fischinger, Viking Eggeling samt Len Lye, vars verk Free Radicals kommer att 

analyseras längre fram.

Parallellt utvecklades den animerade filmen med Warner Bros. kortfilmer i serierna 

Looney Tunes och Merrie Melodies och Disneys Silly Symfonies, Fantasia och paketfilmer 

som Make Mine Music som goda exempel. Den senare är ett som jag kommer att titta på i 

min analys längre fram. Även många animerade långfilmer använder sig av musikalisk 

animation, då de ofta har inslag av musikal. Det här är något som fortsatt till denna dag och 

som säkerligen fortsätter vidare härifrån. 

När det gäller visuell musik har den på många sätt tagit nya vägar, med VJing som den 

mest uppenbara. VJ stod initiellt för video jockey, men har kommit att skifta betydelse till 

visual jockey, beroende på att video är ett ganska specifikt medium och många VJs använder 

andra format. Visualist är ett annat begrepp för att beskriva samma företeelse, liksom 

videokonstnär, vilket även inkluderar videoinstallationer och annat. Man brukar även ofta 

prata om live visuals. Det engelska ordet visuals är ibland knepigt att använda i det svenska 

språket, så jag har kommit att emellanåt använda mig av ordet visualer - ett ord jag plockat 
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upp från en vän, men som ännu inte vunnit någon större mark. Eftersom alla de här begreppen 

flyter in i varandra kommer jag att variera dem i min uppsats.

Under 50 och 60-talen fortsatte traditionen från färgorglarna med ljusshower som 

framfördes med färgade vätskor och overheadprojektorer. I slutet av 70-talet kom 

videobandspelare och gamla, avlagda videomixrar från TV-stationer att utgöra startskottet för 

klubb-VJing som vi ser det idag. Historien går hand i hand med de tekniska utvecklingar som 

påverkar konstformen, liksom konsten stimulerar utvecklingen av ny teknologi. Där det tog 

nästan 200 år för färgorgeln att hitta sin publik, går det mycket snabbare under den senare 

delen av 1900-talet och början av 2000-talet. Vi har videoprocessorn Fairlight CVI, som kom 

ut 1984 och revolutionerade såväl live-video som videoproduktion och satte tonen för den 

senare delen av 80-talets videoproduktion i stort7. Jag kommer återkomma till den enheten i 

analysen av Stakker Humanoid. Vi har Amiga-datorerna, som gjorde det möjligt för VJs att 

sluta släpa på resväskor fulla av videokassetter med loopar8. 

Det var i den vevan klubb-VJing hade sin högsommar i och med det tidiga 90-talets stora 

ravefester. Därefter blev det mer ont om spelningar för VJs. Många slutade, men de som 

fortsatte kom att antingen utveckla eller få glädjen att använda specialskrivna VJ-mjukvaror 

för de nu tillräckligt kraftfulla och prismässigt överkomliga bärbara datorerna9. Småningom 

kom även specialutvecklad hårdvara, såsom videomixern Edirol V4, som sedan 2001 

fortfarande är något av en standard. 

De senaste åren är det utvecklingen av teknologi för projektionsmappning som lockar VJs 

som är trötta på att projicera på rektangulära, plana ytor, alltför lika duken på en biograf. Att 

projicera på byggnader och objekt med olika former ter sig betydligt mer dynamiskt. Stora 

utomhusmappningar görs – ofta på uppdrag av kommersiella aktörer, festivaler eller 

konstinstitutioner. För klubb-VJing kan det byggas upp pappstrukturer eller liknande 

inomhus. Det är en marknad som idag bara växer och växer. AntiVJ är en av de stora 

aktörerna inom området och jag analyserar ett av deras verk. Min praktiska studie är också en 

del i denna våg, med vinkeln att det är användarkontrollerat, något som också växt under det 

senaste decenniet.

Min bakgrund inom ämnet
Jag har ägnat mig åt animation sedan 2005 och live visuals sedan 2007. Det var 

någonstans mellan de åren som projektionsmappningsprojekt började göras. Jag minns en VJ-

festival jag var på i Berlin vintern 2006, AVIt Berlin. Där såg jag projektionsmappning för 

första gången. En visualist hade mappat former som existerade på väggen och baren på det 
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lilla stället där de arrangemang ägde rum som inte delade lokal med hackermässan Chaos 

Computer Conference; en annan trotsade vinterkylan och projicerade på väggen utanför CCC, 

med el från en skåpbil och frusna fingrar. Nyfiken och informationstörstande tittade jag på.

Sedan dess har jag själv VJ:at land och rike runt, men fortfarande inte blandat in några 

projektionsmappningar. Det här projektet, där jag var med i en del av arbetet är mina första 

steg in i den världen. Musikalisk animation har jag dock både skapat och lekt med i en live-

situation ett otal gånger.

Metod och datainsamling

Uppsatsen har sin bas i examensarbetet jag gjorde på North Kingdom. Jag har också tittat 

närmare på fyra olika verk: After You're Gone från Disneys Make Mine Music från 1946, Len 

Lye – Free Radicals från 1958 (reviderad 1979), Stakker Humanoid från 1988 och Songdo av 

AntiVJ från 2009. Att jag valde just dessa verk var för att med ett litet urval samtidigt få en 

stor bredd och spridning i arbetssätt, stil, typ av verk och helt olika sorters musik att förhålla 

sig till. Verken är också tagna från olika tidsperioder. Även om det funnits många olika stilar 

och typer av verk parallellt med dessa är de ändå ganska typiska för sina tider, möjligtvis med 

undantag för Free Radicals, som är mer tidlös i sitt utförande än de övriga.

Alla de verk jag valt håller hög kvalitet och visar på intressanta sätt att arbeta med 

musikalisk animation. 

Jag har studerat litteratur om visuell musik, VJing och animation samt letat efter varje 

liten smula av kunskap jag kunnat finna om projektionsmappning. 

Materialbeskrivning

När det gäller min praktiska studie har materialet jag haft tillgång till varit producerat av 

North Kingdom eller de andra inblandade företagen samt oss själva. Under 

introduktionsperioden sökte vi emellertid mycket information om projektionsmappning. Vi 

såg många videor, en del av dem falska projekt, där man låtsats att man gjort en 

projektionsmappning, men i själva verket inte projicerat något utan bara lagt ihop materialet i 

datorn. Det är ingenting jag använder mig av i min uppsats, men det visar på hajpen som finns 

kring det hela. 

Då projektionsmappning är en så pass ny företeelse har jag inte haft turen att finna något 

skrivet om det i böcker eller tidskrifter, annat än från en matematisk vinkel. Ett av de få 

ställen där jag fann goda resurser till förståelse för mappningsprocessen var webbsidan för 
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den grafiska programmeringsmiljön vvvv. Jag ser det som en i sammanhanget trovärdig källa. 

Vvvv är ett respekterat verktyg och det har en stor användarbas mättad med kunskap.

För min historiska överblick har jag använt mig av Audio Visual (Lund and Lund (ed), 

2009) som är en bok med hög trovärdighet och vetenskaplighet, men jag har även vänt mig till 

The VJ Book (Spinrad, 2005), som mest är inspiration och praktisk information för blivande 

VJs, men den innehåller även en bra och kortfattad historik. Den uppfyller inte alla krav på 

vetenskaplighet, men jag bedömer den som trovärdig och har för säkerhets skull dubbelkollat 

uppgifterna mot wikipedia, artiklar och dedicerade webbsidor. 

Jag har även använt mig av artiklar i pålitliga tidskrifter.

Den svåraste biten har varit analysen av Stakker Humanoid. Det finns inte mycket skrivet 

om Stakker och det som finns är wikipedia-artiklar och bloggar utan avsändare. De verkar 

visserligen överens, men det behöver inte betyda att det som står stämmer, utan det kan lika 

gärna vara så att bloggarna fann sin information på wikipedia, eller vice versa. Jag har valt att 

använda källorna trots deras ovetenskaplighet. Lyckligtvis är materialet inte av avgörande 

betydelse.

Problemet är liknande med själva videon. Stakker Humanoid finns inte utgiven på DVD 

och såvitt jag vet heller inte på VHS, vilket de längre Stakker-videorna blev. Det jag har tittat 

på i min analys är därmed streamade videor på nätet. Även om videokvaliten förmodligen var 

rätt låg från början, Fairlight CVI är inte känd för hög upplösning, gör webbkomprimering på 

TV-inspelade musikvideor inte saken bättre. Dock är det en bra och för uppsatsen viktig 

video, så jag tog med den i analysen ändå. Som tur är så är materialet inte av visuellt 

finkänslig art.

Mer finkänsligt är materialet från AntiVJ, som jag också sett streamat på nätet, men i hög 

kvalitet på deras hemsida. Där består betänkligheten i att det är en dokumentation av ett verk 

som skedde live och förmodligen var betydligt längre än de 3 minuter och 20 sekunder som 

videon varar. Dock passar det mig utmärkt. Det gör att alla videor är ungefär jämnlånga, 

någonstans kring 3-5 minuter. 
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Analys och tolkning

Jag kommer att börja med en rapport från min praktiska studie för att sedan gå över till 

analyserna av de olika audiovisuella animationsverken och därefter diskutera mina 

frågeställningar.

Praktisk studie

Jag delar in den praktiska studien i fyra faser: introduktion och efterforskningar, koncept, 

animation och postproduktion. Det var ungefär så som produktionen fortskred, men den var 

inte fullt så linjär utan vi vandrade en del mellan de olika faserna.

Fas 1 – introduktion och efterforskningar
Första veckan fick vi börja med att sätta oss in i projektet, se över alla dokument som låg 

uppe på projektsidan, titta på andra verk av samma typ för att samla inspiration och försöka 

finna information och förstå hur 3D-projektionsmappning fungerar. Det var den sista punkten 

som var den stora utmaningen. Projektionsmappning är ett ganska nytt fenomen och därtill 

inte särskilt väldokumenterat när det gäller arbetsprocessen. Vi hade många funderingar. Var 

ska man placera kameran i 3D-programmet för att det ska fungera när det projiceras ut? Hur 

blir det om projektorn är i en annan vinkel än publiken? Hur ska man gå tillväga för att bygga 

modellerna så att de matchar korrekt? Den mest användbara resurs vi fann var en 

beskrivning10 på webbsidan för den grafiska programmeringsmiljön vvvv. Den förklarade till 

viss del hur projektionsmappning fungerar; att projektionen bara skulle fungera från en viss 

vinkel och hur man skapar den rätta vinkeln från två olika projektorer. Om man projiceras 3d-

objekt eller animationer på en tredimensionell yta och de ses från rätt vinkel ger det en 

illusion av att den fysiska geometrin ändras eller att saker sticker ut eller buktar in eller 

liknande. Ses de från en annan vinkel förloras hela poängen; det ser platt ut och 3d-formerna 

förlorar sin koppling till ytan de projiceras på, illusionen av 3d är borta. I dokumentet pratas 

det om att använda inbyggda primitivmodeller, såsom boxar, i vvvv alternativt sådana 

modellerade i en 3d-mjukvara. För att få en mer exakt modell kan man göra en scanning av 

byggnaden, eller det som ska mappas, med laser eller annan 3d-scanning. Det var något North 

Kingdom gärna ville ha, men det fanns inte möjlighet. 
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Tanken var från början att vi skulle göra animationer till två olika hus. Ett med en 

någorlunda plan fasad i Kapstaden och ett annat som krökte sig i en halvmåneform i 

Johannesburg. Till det andra huset hade vår samarbetspartner i Sydafrika använt en mjukvara, 

Christie Twist, som utvecklats av projektortillverkaren Christie, vars projektorer används i 

projektet. Den här mjukvaran fläkte ut husets yta till en plan bild som hade en böjd och 

assymetrisk form. Den skulle gå att mata ut till de två projektorerna och ge en korrekt bild i 

slutändan. Mappingföretaget bad oss att bygga huset utifrån den förvrängda bilden för att få 

det att projiceras ut rätt i slutändan. Det skulle dock ge oss problem när det gäller 

animationen. Som exempel kan vi ta en animationen med bollar som flyger runt byggnaden, 

som vi sedermera gjorde. Om vi skulle bygga huset efter den förvrängda, utplattade bilden 

skulle vi ha behövt förvränga bollen på samma sätt för att den inte skulle ändra form när den 

sedan projicerades ut. 

Jag tänkte att om vi skulle använda den här förvrängda bilden på något vis var vi tvungna 

att hitta ett sätt att överföra en rendering från en modell som har samma mått som den 

verkliga byggnaden till att passa bilden. Jag tänkte att man borde på något vis göra samma 
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process som de gjorde med sin mjukvara, så jag kontaktade tillverkaren och hörde mig för om 

de hade någon sådan lösning. Tyvärr hade de inte det och visste heller inte någon annan råd. 

Vi stångades länge med det problemet, men i slutändan kom den andra byggnaden att strykas 

från produktionen på grund av andra, logistiska problem. Istället byggdes det i Johannesburg 

upp en storskalig modell av fasaden till huset i Kapstaden, så att vi kunde använda samma 

animationer till båda städerna.

Fas 2 – koncept
När vi hade fått lite grepp om projektet och projektionsmappning fick vi börja att utveckla 

koncept till de olika animationerna. I applikationen på webbsidan får användaren välja mellan 

tre olika teman innan de startar sitt VJ-set. Temana har namnen Cobalt, Electro och 

Turbulence. Cobalt har färgen blå och egenskaperna kallt, snö och is. Electro har färgen grön 

och egenskaperna elektricitet och växtlighet. Turbulence har färgen röd och egenskaperna 

vind och rök. Vi samlade referensbilder och skissade koncept för nio olika animationer till 

vardera tema.
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I den här fasen var det vi tre praktikanter, en art director och en producent som jobbade på 

projektet, från vårt håll. Grafikern som skulle vara vår arbetsledare var fast i ett annat projekt 

som drog ut på tiden. 

Fas 3 - animation
När vi hade kommit fram till nio olika animationer för vardera tema och hade fått den 

mjukvara vi behövde installerad på våra datorer började vi jobba på att ta fram själva 

animationerna. Då och då, med en ökande frekvens ju senare i produktionen vi var, skickade 

vi över eller visade resultatet för vår art director, beroende på om han var på kontoret i 

Stockholm eller uppe hos oss i Skellefteå. Nog för att man kan kommunicera bra över nätet 

och telefon, men det är alltid lättare att förstå varandra om man är på samma ställe, så det 

underlättade projektet att han flög upp till oss emellanåt. Jag började jobba på ”tronlinjerna” 

och skapade väldigt många olika varianter i sökandet efter rätt look.

Vi visste vilken artist som skulle stå för den musikaliska delen av verket, men vi visste till 

en början inte mer än det samt att musiken skulle ha 126 BPM (slag per minut). Vår 

webbutvecklare hade byggt upp systemet så att det gick att ta in animationer med olika 

hastighet och automatiskt blev frames bortkastade eller förlängda, beroende på vad som 

behövdes, precis som det görs i en VJ-mjukvara när man ändrar hastigheten på klippen som 

spelar. 

På grund av den möjligheten jobbade vi på lite olika sätt. Jag tänkte att när vi ändå vet vad 

det är för BPM kan det vara bra att hålla jobba med den hastigheten för att få bästa möjliga 

flyt i animationen. När det automatiskt slängs bort frames finns ju risken att det sker på ett 
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dåligt ställe, så att animationen hackar när den spelas upp. Vi såg det problemet med ett par 

animationer i någon av de tidigare prototyperna. 

Det fanns emellertid problem med att hålla sig till 126 BPM också. Det ger inte ett jämnt 

antal frames med 30 frames per sekund, vilket var den fps som var satt. En takt blir 57 frames 

och det är fyrtakt, så taktslagen ligger på varje 14,25 frames. Jag löste det som så att jag 

placerade slagen på 14, 14, 14 och 15. En annan av praktikanterna gjorde detsamma medan 

andra helt enkelt gjorde en jämn uppdelning och använde en annan hastighet.

Musiken vi arbetade mot var electrohouse med tydliga, raka taktslag. Eftersom vi inte 

visste vilken specifik låt som skulle användas och eftersom animationerna kunde sättas igång 

när som helst i låten höll vi oss till att använda taktslagen som musikalisk bas till våra 

animationer. Att sätta animationerna så att de effektivt synkroniserar med taktslagen var 

målet. Förutom själva rörelsen så var det också viktigt att det kändes som att animationerna 

passade ihop med musiken rent visuellt. Där hade vi också vår art direction att tänka på, så att 

det matchade varumärkets övriga design, men som tur var så passade den väl ihop med 

musiken: starka färger och mycket glow mot en merpart av svart.
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Målet var att göra animationer som interagerade med huset på ett effektivt sätt. Vi 

använde oss bland annat en hel del av fönstren, vilket ungefär i mitten av projektet verkade 

kunna bli ett problem. Eventuellt skulle de inte ha möjlighet att täcka för fönstren. Där blev 

det problem med åtta av de animationerna vi då hade på gång eller planerade. Som tur var 

löste det sig och vi fick täckta fönster.

Vi började med att färdigställa alla animationer till Cobalt för att sedan gå vidare till 

Electro och Turbulence och överföra de animationer som gick att återanvända. Jag hjälpte till 

med Windows Pop Out-animationen till Cobalt. Vilka animationer som skulle användas i 

slutändan kom att ändras en del efter hand.

I mitten och slutet kom tre andra grafiker in projektet och började skapa animationer. Vi 

var då sex stycken grafiker som jobbade på projektet. Vi hade ett ganska tydligt 

designdokument, som visserligen kom in sent i produktionen, men trots det blev resultatet 

ganska spretigt. Alla grafikers material hade lite utav sin egen stil, till viss del kanske för att 

det var påbörjat innan designdokumentet kom in, men vi hade även ett dokument från början, 

med moodboards som visade den look som eftersträvades. Trots spretigheten fick vi det ändå 

att kännas som om det hörde samman, med hjälp av viss anpassning i produktionen,  men 

framförallt med postproduktionen.

Fas 4 – postproduktion
Jag hade hand om detta sista steg i processen och tog in alla animationer i After Effects för 

att färgkorrigera dem tills det kändes som att alla animationer hörde till samma produktion. 

Det här steget innebar också att färga om animationer från den blåa färgen hos Cobalt till grön 
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för Electro och röd för Turbulence. Jag gjorde en färgkorrigering för webbsidan och en annan, 

mer saturerad och med lite extra kontrast till projektionerna. På grund av det ambienta ljus 

som finns runt omkring ifrån staden behövs det lite extra för att projektionerna inte ska se 

urblekta ut. Efter att jag exporterat ut de korrigerade animationerna som Quicktime-filmer 

gick de över till en assistent som konverterade dem till Flash-filmer och gav dem vidare till 

webbutvecklaren, som tog in dem i applikationen.
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Analyser av audiovisuella verk
Disney – After You're Gone från Make Mine Music

Disney Studios är mest kända för sina tecknade långfilmer baserade på kända sagor, men 

Walt Disney var också mycket intresserad av rent musikalisk animation och skönhet för sin 

egen skull,  inte enbart som bakgrund till ett narrativt berättande. Animation som flöt eller 

accentuerade eller böljade, vartän ljudet ledde. Om The Nutcracker Suite ur Fantasia från 

1940 sa Disney “It should be something beautiful and something fantastic – a will-o’-the-wisp  

feeling.”11

Efter Fantasia började Disney att jobba med en uppföljare, men eftersom den första filmen 

blev en kommersiell flopp och det i och med kriget blev hårdare tider ekonomiskt lades 

uppföljaren ned. Man fortsatte emellertid experimenterandet med musikaliska filmer och 

resultatet, samt det som hade producerats till Fantasia 2, samlades ihop och gavs ut i tre 

ganska spretiga paketfilmer, The Three Caballeros (1944), Make Mine Music (1946) och 

Melody Time (1948)12.

Även om Fantasia var en stor visuell upplevelse med mycket vackra bilder var det inte 

alltid bilden och musiken höll varandra i hand sådär väldigt hårt. I många fall gick skönheten 

före synkroniseringen. Det kom att ändras. I After You're Gone från Make Mine Music är 

bilden ganska enkel för att vara Disney; enfärgade karaktärer, visserligen med en skuggfärg, 

enkla former och enkla bakgrunder med lite moln. Däremot är den helt igenom synkroniserad 

till musiken. Sannerligen animation som flyter eller accentuerade eller böljade, vartän ljudet 

leder. Animationen följer alla musikens olika nyanser och rörelser. 

För musiken står Benny Goodman Quartet. De spelar en instrumental version av After 

You're Gone, ett stycke swingjazz. Fantasias romantiska glitter och prakt hade inte passat, 

men det gör däremot dessa färger och former. Varje instrument tolkas visuellt på ett 

bokstavligt vis. Det representeras av ett förenklat, tecknat instrument, med mjuka former och 

total elasticitet. Instrumenten är animerade karaktärer i form av en klarinett som, likt 

musikstyckets bandledare Benny Goodman, leder resten av gänget: en bastrumma, en 

virveltrumma, en cymbal, en kontrabas och ett piano.

Filmen börjar med en linje som ritar ut ett zickzack-mönster uppfrån och ner. Linjen 

breddas ut till notrad, fylls med lila noter, faller samman och blir bubblor som enbart är enkla 

ringar i olika färger och storlekar. Rosa, ljusblå, rödorange, gulorange, mintgrön och gul. 

Ringarna blir till konturen av instrument. En klarinett, en bas, ett piano, en virveltrumma, och 
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en cymbal. Efter hand blir de ifyllda med färg. Klarinetten knatar först, till ljudet av 

klarinetten. Basen och gänget knatar efter när basen hörs. De andra instrumenten hoppar 

genom armarna på klarinetten och blir små och sedan bollar, som klarinetten jonglerar, kastar 

och studsar efter noterna. 

Klarinetten springer och hoppar, blir åter enbart kontur och glider fram, åt vänster i bild, 

skapandes en lång, böljande rad pianotangenter efter sig till ljudet av piano. När klarinetten är 

ur bild fortsätter rader av lösa tangenter att bölja. Pianodelen fortsätter med ett par andra 

varianter, men jag hoppar till nästa gång klarinetten återkommer. 

En mintgrön virvelvind virvlar, till fem tutningar, fram fem klarinetter i olika färger på ett 

gult, cirkulärt plan. Nästa fem tutningar virvlar bort dem igen. Klarinetten som är kvar växer 

väldigt lång till höga klarinettoner. En stund senare möter klarinetten basen i en boxningsring 

och de hoppar omkring om vartannat, precis som instrumenten spelar, tills ringen blir en lång, 

rosa väg, där plötsligt en enorm bastrumma jagar alla de andra instrumenten, till mycket 

trummande. Så fortsätter det tills 2 minuter och 50 intensiva sekunder har gått. Alla rörelser 

följer ljudens karaktär och accenterna är mycket vältajmade.  

Instrumenten byter färger under filmens gång. Detsamma gäller akvarellbakgrunden med 

diskreta moln och horisont. Den går igenom alla regnbågens färger samt olika valör och 

mättnad, men instrumenten är alltid tydligt läsbara.

Len Lye – Free Radical
Len Lye är en av frontfigurerna inom det som brukar kallas visuell musik. I Free Radical, 

som först gavs ut 1958 för att sedan ges ut på nytt i reviderad form 1979, använder sig Lye av 

direkta tekniker att skrapa direkt på filmremsan med pilspetsar och sågtänder.13 Len Lye 

förklarar direkt animation så här:

It is the means by which you directly etch, that is, scratch with a needle, right into the  

celluloid, or paint right onto celluloid so that the color sticks to it. If you know animation you 

can control this type of direct designing on your film celluloid and create motions under  

control in a sequential way… But if you also synchronize the visual accenting with sound 

accenting of music with say, a rhythmic beat, then you’ve got something you can look at… 

One enhances the other, one sharpens up the other.14

Dessa framskrapade linjer är vita linjer mot en svart bakgrund. De är inte jämna och 

uniforma, utan uppbrutna, smutsiga linjer. Den mest förekommande linjetypen är zickzack-

former som rör sig i en 3d-rymd. Andra är breda, raka, men lite lutande vertikala pelare som 

rör sig i sidled, smalare vertikala linjer som svajar tillsammans, streckstjärnor, mönster av 
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prickar och fläckar som animeras tillsammans, små, korta streck eller ett totalt trassel av 

linjer.  

Musiken är trummor från den afrikanska Bagirmistammen; rytmiskt och sparsmakat med 

väldigt lite sång till. Sång som påminner mig om den som kan sjungas till gudar inom den 

afrokubanska traditionen, lite nasal och gnällig.

Det mesta av rytmiken i animationen kommer från klippningen, som både består av klipp 

mellan olika animationer och korta klipp inom samma animation vilka ibland kombineras 

med en stund av svart. De här mycket plötsliga klippen, rakt på trumslagen blir en effektfull 

kontrast till de lite speciella rörelserna hos såglinjerna.

Stakker - Stakker Humanoid
Stakker var videokonstnärerna Mark McClean och Colin Scott. Efter att ha arbetat med 

andras musik till sin första video The Evil Acid Baron Show ville de arbeta med musik de 

själva beställt till sina nästkommande videor.15 De kontaktade musikern Brian Dougans och 

samarbetet gav videosingeln Stakker Humanoid 1988 och 40 minuter långa Eurotechno året 

efter, innan konflikter gjorde att de gick skilda vägar. Musiken i Stakker Humanoid är acid 

house; intensiv musik som behöver och klarar av intensiva visualer. 

Stakker använde sig av en Fairlight CVI16, Computer Video Instrument, en hybrid analog-

digital videoprocessor, som kom ut 1984 och präglade mycket av 80-talets 

videoproduktioner17. Stakkers material innehåller dock inga färgglada motion trails, speglade 

bilder eller annat som kom utav maskinens flitigast använda förinställningar.

Det går att använda Fairlight CVI som ett rent live-instrument, men jag vet inte hur 

mycket de gjorde live och hur mycket de redigerade i den här videon. Jag benämner även här 

de bildmässiga bytena med termen ”klipp” även om det kan vara så att det hela var rakt 

igenom live. 

Stakker Humanoid består av både animation och filmat material. Färgerna som används är 

klara färger, som gul, magenta, cyan, blå, orange i olika valör. Ibland är det enbart färger, 

ibland finns mönster i svart och vitt.  Genom den största delen av videon ser vi en ung kvinna 

dansa eller röra sig lite smått i när- eller bröstbild. Det filmade materialet med kvinnan är 

behandlat så att det består av färgfält i samma klara färgskala som resten av materialet. Ibland 

är bakgrundern bortkeyad och vi ser animerade mönster bakom henne. Ibland är bakgrunden 

inte bortkeyad och då ser vi fortfarande animerade mönster bakom henne. Det beror på att de 

snabba skiftena mellan henne och animationerna med hjälp av synens seghet gör att det tycks 

som att de förekommer samtidigt. 
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Ibland byts det komposition och färger vid musikaliska fraser, ibland byts de mycket 

oftare, men ständigt, genom hela videon blinkar det. Färger byts, inverteras konstant i en 

rasande takt. Det tycks som att Stakker tänkt att ju mer som händer och ju färggladare, desto 

bättre och det fungerar väldigt väl till den här typen av musik. Det enda i videon som är lugnt 

är den unga kvinnan och hennes rörelser.

Videon innehåller en del simpla 3d-objekt som roterar och rör sig över bilden och i 

djupled, samt är täckta av video. Ett kors, en stjärna, en sfär, en kub. Ibland morphar objekten 

mellan varandra. Där finns även en 3D-tunnel och ett plan eller en kub som åker mot 

kameran. Det finns en stor, snurrande wireframe-kub, svartvita grafiska mönster med räta 

vinklar, tresiffriga nummer som rullar uppåt och grova, abstrakta former. 

Det är inte själva animationerna som sådana som är synkroniserade med musiken utan här 

är det klippen, de blinkande färgerna och träffsäkra färgkombinationer som ger videon sin 

musikaliska koppling.

 Brutet ned i sina beståndsdelar är Stakker Humanoid en ganska enkel video, de roterande 

objekten och planen med video, de snabbt blinkande färgerna, färgvalen, de taktmässiga 

klippen. Delarna är inte komplicerade, men det är många delar som ska ihop för att skapa den 

mycket intensiva effekt som de ger tillsammans. 

AntiVJ - Songdo
AntiVJ kallar sig för en visuell etikett och består av visualisterna Yannick Jacquet, Joanie 

Lemercier, Olivier Ratsy och Romain Tardy och musikern Thomas Vaquie. De är baserade i 

Frankrike och ägnar sig mycket åt arkitektonisk mappning, det vill säga projektionsmappning 

på byggnader. Songdo är ett sådant projekt i New Songdo, en konceptstad i Sydkorea. I 

augusti 2009 gjorde AntiVJ en audiovisuell performance, curerad av Nabi Konstcentrum i 

Seoul.

Man ville med verket undersöka de idéer som varit fundamentala vid utvecklingen och 

skapandet av den nya staden; vikten av teknologi, närvaron av havet samt hur det urgamla och 

det nya kan samexistera18. 

Videon börjar med en lek med skuggor tillsammans med ljudet av en tuta. Ett nytt, mer 

elektriskt ljud kommer in och vita linjer börjar följa konturer och former i fasaden. Vinkelräta 

förutom den rundade formen som är konturen av byggnadens mittendel. Allt utom linjerna är 

svart. Ibland är det ensamma maskar, ibland stora nät. Ändringarna följer musikens 

skiftningar. Det tystnar en kort sekund för att sedan introducera ett nytt, dovt ljud och 

fasadens vänstra del lyses upp. Hårdare ljud gör att block av fasaden skjuts in. Ett gonggong-
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ljud får större block att skjutas ut. En ny fras i musiken startar och delar av fasaden skjuts 

fram och tillbaka. Hittills har man, förutom i den första leken med skuggor, bara använt den 

yttre delen av fasaden. Nu börjar man även använda den inre. Musiken är mer intensiv och 

flera saker händer samtidigt på fasaden. Delar skjuts ut, åt sidorna, far snabbt, blinkar.

Musiken och visualerna är mycket synkroniserade, oseparerbara som två sidor av samma 

mynt. Själva animationerna i sig är, precis som i Stakker Humanoid, mycket enkla, men den 

absoluta synkroniseringen och användandet av de animationerna för att illustrera de olika 

delarna av musiken är mycket effektivt. I det här fallet kan det lika gärna ha varit musiken 

som följt animationen som tvärtom.

Musiken är något experimentell elektronisk musik som rör sig från mycket långsam till 

lite snabbare och mer intensiv. Färgmässigt rör sig verket, liksom Free Radicals, i en gråskala. 

Ett val som gör att allt handlar om form och rörelse, om ljus och mörker, kraftig kontrast eller 

mjuk.
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Resultat och reflektionerHur förhåller sig animation till musik i audiovisuella framföranden och annan musikalisk animation?
Vi har nu sett många olika sätt att kombinera animation och musik. Vi har Disneys 

karaktärsanimation, där all tajming och känsla för musiken ligger i själva animationerna; i 

rörelserna och accenterna. Animationen är studsig och glad och svängande, liksom den 

svängiga musiken. 

AntiVJs Songdo har också animationer som är otroligt synkroniserade med ljudet, men 

modellerna rör sig inte som karaktärer, de har ingen elasticitet. De är boxar helt enkelt, boxar 

och kombinationer av boxar. Dessutom, hos AntiVJ görs även bytet mellan olika animationer 

i samspel med musiken. Hos Disney är klipp något som görs mjukt och försiktigt, utan musik. 

Stakker och Len Lye har ett liknande arbetssätt i hur de låter animationen vara ganska 

mjuk och relativt långsam medan andra saker, klipp och blinkanden bygger upp mycket av 

rytmen och musikaliteten.

 Det här med animation och musik tillsammans, ibland passar det så väl ihop. Vi vet att 

det stämmer när vi känner det. Visst kan vi, liksom Mary Ellen Bute räkna ut snillrika system, 

räkna ut hur många frames som passar bra för en snärtig och snabb rörelse till ett 

electrohouse-beat, men i slutändan är det hur det känns när man tittar på animationen. Känns 

det som att animationen och musiken är bästa vänner och håller varandra hårt i hand? Den här 

vänskapen kan emellertid, som vi ser, ta sig ganska olika uttryck.

I vårt projekt var animationen i klippen oftast begränsad till olika typer av accenter på 

taktslagen, men det finns också möjlighet för användaren att påverka den musikaliska 

interaktionen genom att trigga klipp på olika sätt. Beroende på vilken webbläsare man 

använder kan det vara en mycket kort responstid, inte alls märkbar. Det går att trigga så fort 

som man kan trycka på ikonerna och många olika visuella rytmer kan på så vis byggas upp av 

användaren. 
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Hur ser musik ut?
Det här är något som går tillbaka till Newton, som jag skrev om tidigare, i historiken, men 

det går också tillbaka till studier av vad färger respektive musik ger för olika känslor. Det här 

är något vi känner instinktivt. Musik och bild, vare sig den är rörlig eller stilla, väcker känslor. 

Samma bild i rörelse eller stilla kan dock väcka helt olika känslor. Vi kan inte veta hur andra 

uppfattar bild och ljud och kopplingen däremellan, men med tanke på hur människor ofta får 

samma känslor utav samma saker kan man nog tänka sig att det finns något gemensamt där.

Om vi tittar på animationerna vi analyserat ser vi stora skillnader. Två verk är svartvita, 

det ena i gråskala och det andra i rakt av svart och vitt. De andra två verken är fulla av färg. 

Den ena utan färg är AntiVJs Songdo, där musiken är något experimentell elektronisk musik 

där ljuden är elektriska, metalliska, tutande, med en då och då dunkande, dovt klämtande och 

gnisslande höga ljud. Musiken ändras mycket när det gäller tempo och mängden ljud. Det är 

ett ljudlandskap som skapas live. Valet att göra det i gråskala kan helt enkelt vara ett val att 

inte blanda in färg för att behålla byggnadens neutrala, grå färg. Det kan också vara en 

tolkning av en musik som är ganska industriell. Formerna, dessa kuber och linjer med 90-

gradiga vinklar, är också hårda. 

Det andra verket som är svart och vitt är Len Lyes Free Radical. Detta att den är i svart 

och vitt kommer ju ganska mycket med tekniken, att skrapa på filmremsan. I andra filmer han 

har gjort har han målat på filmremsan och färgerna har varit intensiva och mustiga. Nu är det 

emellertid svart och vitt och det passar också trumrytmerna. Liksom med Songdo ger 

avsaknaden av färg en möjlighet att helt och fullt koncentrera sig på rytmen. 

After You've Gone är glad och energisk swingmusik. Färgerna är glada, klara pasteller, 

mestadels. Som brukligt när det gäller Disney används inte svart och vitt, då det ger ett skarpt 

intryck. After You've Gone är mjuk, glad och lekfull i sina färger. Formerna på karaktärerna är 

också mycket mjuka. Det som kontrasterar är pianotangenterna, med skarpa kanter, men de 

kontrasterar fint.

Stakker Humanoid är det mest intensiva av alla verken. Musiken är acid house, med det 

karakteristiska ljudet av Roland TB-303 och en repetitiv rytm. Färgerna är klara, inte långt 

från Disneys färger, men för det mesta mindre pastell och mer intensitet. Den stora skillnaden 

är att här används ren svart och ren vit, ofta tillsammans med varandra i vinkelräta mönster. 

Det, tillsammans med starka, helt plana färger invid varandra, grova luma keys gör bilden 

hård och skarp.

I min praktiska studie jobbade vi med fransk electrohouse. Låten är drivande, med tydliga 

taktslag. Sofistikerad och smutsig på samma gång. Musiken är mörk så svart som bas passar 
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utmärkt, liksom de starka färgerna som lyser vitt i mitten och glöder ut. Det svarta är 

tillbakahållenhet och färgen och ljuset är intensitet. Det ger ett polerat intryck.

Hur skiljer sig animation för en tredimensionell yta mot den för en plan yta?
Man kan behandla en tredimensionell yta på samma vis som man behandlar en 

tvådimensionell yta, projicera en bild rakt på, utan att ta någon hänsyn till formerna, men det 

är totalt ointressant. Man kan projicera platta animationer: linjer, färgfält, föreställande bild; 

har man det mappat på en tredimensionell yta så kommer tredimensionaliteten ändå att 

förstärkas, om det som animeras följer den tredimentrionella ytans geometri. Man kan också, 

som vi gjorde i vårt projektionsmappningsprojekt använda sig av 3d-animation för att leka 

med geometrin eller introducera nya former och figurer.

I vårt projekt var det kuber, bollar – enkla ting – och mer komplicerade, såsom delar av 

huset. När det gäller AntiVJs Songdo var det kuber och plan på olika vis, som bröt sig ur 

fasaden. Både vi och de använde sig av ljussättningen för att få önskad effekt. Det är ljuset 

som gör det mesta när det gäller de här projicerade 3d-animationerna.
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Sammanfattning

Under min praktik på North Kingdom deltog jag i ett projekt som involverade 3d-

projektionsmapping för två byggnader i Sydafrika, vilket sedermera blev en byggnad och en 

låtsasfasad. Projektet var ett marknadsföringsevent för en kund som skulle lansera en ny 

produkt på den sydafrikanska marknaden. En webbsida skulle byggas för att användare skulle 

kunna kontrollera animationerna.

Jag och de två andra praktikanterna fick utveckla koncept och skapa animationer för 

projektionerna. Det fanns tre olika teman med varsin färg och egenskaper och varje tema 

skulle ha nio olika animationer. Vi började med att färdigställa ett tema, sedan fortsatte vi med 

de andra och överförde de animationer som gick att återanvända. Slutligen färgkorrigerade jag 

alla animationer för att få dem att kännas enhetliga. 

Jag har analyserat fyra olika audiovisuella verk. After You've Gone från Disneys Make 

Mine Music är klassisk karaktärsanimation av Disneys höga kvalitet, men med en stor dos 

musikalitet och mjuka, men klara och glada pastellfärger som är god vän med det glada 

jazzstycket med Benny Goodman i spetsen. Instrumenten i låten representeras av tecknade 

och synnerligen flexibla instrument i videon. 

Len Lyes Free Radicals är animation rispad direkt på filmremsan till trummande från den 

afrikanska Bagirmistammen. Risporna är vita mot svart bakgrund och kommer i många olika 

former, exempelvis zickzacklinjer, vertikala linjer, småstreck och fläckar. Rytmen byggs mest 

upp av klipp mellan olika animationer och klipp inom samma animation, ibland med en stund 

av svart.

Stakker Humanoid av Stakker är en intensiv video uppbyggd av enkla 3d-animationer av 

roterande stjärnor, kuber, sfärer och kors med video på sin yta, vinkelräta mönster i svart och 

vitt, grova abstrakta former samt en ung och vacker dansande kvinna. Allt i klara och helt 

plana färger samt svart och vitt. Färjer och kompositioner blinkar i en rasande takt till ett 

stycke acid house.

 AntiVJs Songdo är, liksom North Kingdom-projektet, ett projektionsmappningsprojekt. 

Det utfördes på en byggnad i en sydkoreansk konceptstad i tätt samarbete mellan gruppens 

visualister och musiker. Musiken var något experimentell elektonisk musik och animationerna 

bestod mest av kuber och plan som bröt sig loss från fasaden, allt i gråskala. Musiken och 

animationerna satt så väl ihop att de upplevdes som två sidor av samma mynt, inte som att den 

ena följde den andra.
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När det gäller att projicera på en tredimensionell yta kan man antingen göra 2d-animation 

som förhåller sig till den tredimensionella formen eller så kan man göra 3d-animation som 

leker med geometrin hos objektet man projicerar på eller introducerar ny geometri. En bra 

ljussättning, eventuellt animerad, är ofta det som gör 3d-effekten effektfull.
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Ordlista

3d-projektionsmappning Projicering av 3d-objekt/animation på en mappad 
tredimensionell yta. Se även projektionsmappning.

Cembalo Ett klaverinstrument. Jämför piano.

Färgton Beskriver färgtypens enskilda kulör.

Klangfärg Den specifika karaktären hos en ton, ett musikinstrument, eller 
en människoröst som utgörs av sammansättningen av de olika 
medklingande övertonerna.

Live visuals Ett liveframträdande med visuellt material, exempelvis video. 
Ibland sägs bara ”visuals”. Se även VJ, visualist, visualer.

Musikalisk animation Animation som har stark koppling till musik eller som beter sig 
på ett musikaliskt vis.

Narrativ Berättande, berättelse.

Oscilloskop Ett elektriskt mätinstrument som visar hur en elektrisk spänning 
varierar över tiden, eller hur två elektriska spänningar varierar i 
förhållande till varandra.

Okulär Något som registreras med ögonen.

Projektionsmappning Projicering av bild eller video som följer geometrin den 
projicerar på. Oftast en tredimensionell yta, men den kan också 
följa linjer och mönster på en plan yta.

Synkronisering Tidsmässig överrenstämmelse mellan flera objekt. Här menas 
överrenstämmelse mellan ljud och bild. 

Visualer Svensk term för att motsvara den engelska ”visuals”. Det 
visuella material som en VJ/visualist skapar, även om själva 
framträdandet. Se även VJ, live visuals, visualist.
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Visualist En person som ägnar sig åt det visuella, företrädelsevis live. Se 
även VJ, live visuals, visualer.

Visuell musik Användandet av musikaliska strukturer för visuella verk.

VJ Står för Visuals Jockey eller Video Jockey, en person som 
framträder live med visuellt material. Jämför med en live-
musiker eller DJ. Se även live visuals, visualist, visualer.
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