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• Neste workshop: 
 
Utsettelse 
På grunn av ekstremt arbeidspress med forberedelser til en utstilling ved Architectural 
Association i London (12.11.98) med tilhørende workshop og konferanse, ser vi oss 
nødt til å utsette kommende Tid s Rom workshop.  Denne skulle ha funnet sted 
kommende tirsdag.  Etter å ha pratet med flere og allerede mottatt melding om
forfall, synes det som om en utsettelse passer bra. 
 
Jeg kommer tilbake med forslag om nytt tidspunkt, men regn med en gang i 
begynnelsen av desember.  Før denne forstående sesjonen vil jeg også sende ut ett 
eller annet form for program for denne spesielle workshopen. 
 
Framtidig satsning 
Fordi vi har svært store forventinger til prosjektet vårt,  Tid s Rom, synes det også 
naturlig å utsette kommende workshop.  Etter å ha hatt to sesjoner sammen, ble vi sist 
gang enige om at neste møte skulle begynne det praktiske arbeidet.  I tillegg til å 
kreve litt forberedelser, følger det at selve sesjonen vil ta vårt aller beste i form av 
innsats og konsentrasjon.  Våre forsåvidt forskjellige bakgrunner gjør det sannsynlig at 
den første tiden med praktisk arbeid i stor grad vil handle om å bygge opp en 
kommunikasjon og forståelse rundt lyd, bilder og materialer. 
 
Rammverk for Tid s Rom 
Christian har meldt ifra at søknaden til Norges kulturråd er kommet vel fram og den 
første uformelle tilbakemeldingen er grei.  Likevel benytter jeg anledningen til å 
understreke at motivasjonen for arbeidet med Tid s Rom ikke vil være direkte 
forbundet med en enkel søknad eller en generell formell forankring.  Til det er 
prosjektet potensielt altfor spennende og lovende.  Jeg håper dette er et syn som vi 



 

alle deler.  I tillegg medfører det uformelle rammeverket også en viss luksus.  Vi kan 
planlegge framdriften og arbeidet etter egne muligheter og behov. 
 
Deltagerliste 
Før neste workshop ønsker jeg å sende ut en liste over deltagere med respektive 
kontaktadresser og nummer.  Derfor, hvis alle kunne sende meg egne ‘koordinater
kopierer jeg dette for generell distribusjon til neste gang.  Inntil et alternativ blir 
foreslått, regner jeg med at Christian og jeg fortsetter å fungere som koordinatorer 
for prosjektet slik vi nærmest automatisk har endt opp som. 
 
 
 
 
 
 
 
Sesjon 1 
Vårt første møte her på IFID fungerte som en introduksjon av alle til alle.  Jeg har til nå 
forsømt å skrive noe som helst form for referat fra første og andre møte, og vil ikke 
forsøke å oppsummere det som ligger forsåvidt langt tilbake i tid.  Men grovt skisset 
ga hver og en av oss en kort personlig presentasjon før en generell bakgrunn for 
samarbeidsidéen ble gitt.  Videre ble OCEAN arbeid presentert i noe mer detalj f
løst rundt hva Tid s Rom kan bli og hvordan samarbeidet kan arte seg.  Rollen til 
digital teknologi i det forestående prosjektet ble også drøftet.  Og like mye som 
datamaskiner og hva de kan gjøre blir kjernen i arbeidet, vil utfordringene og 
oppgavene både gå utover de digitalt styrte prosesser og tematisere de forholdene 
som vil eksistere mellom det digitale og det analoge/materielle. Ytterligere detaljer 
rundt dette er ennå overflødig da jeg tror alle er inneforstått med at hva vi går til er 
et forsøk og i alle henseende vil bli til underveis.  Til sist refererer jeg til søknaden som 
ble sendt til Norsk kulturråd og som ble distribuert til alle fra Christian. 
 
Sesjon 2 
Til stede på andre møte på IFID var Eivind, Trond og Christian (alle komponister) og 
undertegnede.  Vi tilbragte ca. 3 timer sammen og diskusjonen omhandlet særskilte 
tema i musikk respektivt arkitektur og deres interrelasjon.  Vi rørte også ved større 
kulturelle og politiske kontekster i hvilke vi søkte å plassere eget arbeid og 
målsetningen med Tid s Rom. 
Blant de tema som ble berørt var:  ‘verkets grenser’, kompleksitet og mangfold, 
kontroll vs. ikke-kontroll i arbeidsprosessen. 
Eivind presenterte et bestemt verk han har komponert i grafisk form.  I denne 
forbindelse viste han til det mangfold av informasjon som det grafiske kodifiserer.



 

Johan presenterte fenomenet ‘bundling’ og idéen om dette som en teknikk. 
 
Jeg foreslår at neste workshop tar konkret utgangspunkt i denne diskusjonen og 
forsøker å utdype og forlenge dens tema i diskusjon og et første praktisk arbeid.  Mer 
om dette siden. 
 
 
Vennlig hilsen. 
 
Adresser og telefonnummer m.m. kan sendes til meg 
 
Johan Bettum 
Oscarsgate 7b 
0352 Oslo 
tel jobb: 22 99 71 47 
gsm:  91 60 48 12 
e-mail: johan.bettum@aho.no 


