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6 mars
Utställningen öppnar
Patric Simmerud och Maja Adolphson samtalar om projekt TGIL
Lena Berg, fil dr i sociologi och kurator, föreläser om ungas utsatthet
för sexuellt våld, framför allt hur lätt vi har att missa killars
utsatthet för sexuellt våld.
Konsert med Yutori (Mika Takehara & Patric Simmerud)
- Vassala (Simmerud/Takehara)
- Remembrance (Simmerud)
- WO (Simmerud)
- Remembrance II (Simmerud/Takehara)
- Transients, formants & gestures (Simmerud)
Konsert med gruppen The Muffin Ensemble
Utställningen stänger
7 mars
Utställningen öppnar
Patric Simmerud och Maja Adolphson samtalar om projekt TGIL
Josefin Grände, författare och terapeut, föreläser om
konsekvenser av trauma och övergrepp för barn och unga
Konsert med Yutori (Mika Takehara & Patric Simmerud)
- Vassala (Simmerud/Takehara)
- Remembrance (Simmerud)
- WO (Simmerud)
- Remembrance II (Simmerud/Takehara)
- Transients, formants & gestures (Simmerud)
Konsert med gruppen The Muffin Ensemble
Utställningen stänger

Under utställningen finns även representanter och/eller material
tillgängligt från organisationerna:
HOPP Stockholm
Stockholms Tjejjour
Män för jämställdhet
Fylkingen, Torkel Knutssonsgatan 2.
Entré: 60:-

NOTE OF INTENTION
Den konstnärliga delen av projekt TIDEN GÅR INTE LÄNGRE är en
installation på temat sexuella övergrepp mot barn och unga. Den bygger på en
text som baseras på egna erfarenheter och uttrycker känslan av att leva med
minnen av övergrepp.
Då texten inte skildrar övergreppen i sig, utan snarare känslan av att minnas
dem, är den skriven på ett abstrakt och poetiskt språk. Texten rör sig över tid
likt ett drömspel där dagens känsloliv utan problem kan kopplas samman med
händelser som utspelat sig flera decennier tidigare. Den blir en berättelse som
utspelar sig i flera lager, nutid - dåtid, invärtes - utvärtes, samtidigt.
Först skapades ett hörspel av berättelsen. Hörspelet tar fasta på orden och låter
en röst läsa texten från början till slut. Den inlästa texten står obearbetad, men
ljudläggs; orden kläs med illustrerande ljud i syfte att förstärka deras innebörd.
Likt en auditiv dramadokumentär.
Hörspelet ligger sedan till grund för en film. I filmen ges möjlighet att
ytterligare förstärka berättelsen genom att lägga till den visuella dimensionen.
För att understryka att berättelsen rör sig genom både nutid och dåtid används
Super-8 filmer inspelade under 1970-talet. Dessa filmsekvenser andas dåtid
genom sina starkt blekta färger och grovhet i bildkvalité. Filmen består alltså av
blandade format som symboliserar berättelsens olika lager.
En ljudinstallation skapar en behaglig ljudmiljö som står i kontrast till de
obehagliga uttrycken som finns i hörspelet och filmen. Likt minnen från
barndomens trygghet filtrerat genom åratal av erfarenheter, bra som dåliga,
är barnvisan bearbetad och förvrängd. Ett både nu och ett då - som om tiden inte
längre går.
Ambitionen med verket är att skapa en drömsk och poetisk stämning med en
starkt obehaglig underton där gränsen mellan vår yttre och inre verklighet inte
är klart urskiljbar. Jag vill förmedla känslan av att tvingas minnas det
obeskrivbara.
Jag vill även väcka frågor och tillhandahålla svar genom samarbetet med
forskare, föreläsare och praktiskt arbetande organisationer. Inte minst vill jag
förmedla insikten om att vi tillsammans kan göra förändring.
/PATRIC SIMMERUD

PATRIC SIMMERUD är tonsättare med examen från Kgl Musikhögskolan
1999. Mellan 1999 och ca 2010 frilansande han
som tonsättare med musik framförd av bland
andra Sveriges Radios Symfoniorkester,
Stockholms Saxofonkvartett, Kammarensemblen
Sonanza, Stockholms Blåsarsymfoniker, Emory
Wind Ensemble, (Atlanta), Pärlor för Svin, The
North/South Consonance Ensemble (New York),
Zagreb Saxophone Quartet (Kroatien), The
Raschér Saxophone Quartet (USA), Ensemble
Theater am Gleis (Schweiz) och Sångsällskapet
Orphei Drängar.
2010 började Simmerud, vid sidan av sitt komponerande, vända sig mot en
konstscen och har medverkat i utställningar på exempelvis Forum Stockholm,
Galleri 44 och det konstnärsdrivna galleriet Platina.
Med ”Tiden går inte längre” inleder Simmerud en projektserie som bottnar i
samhällsfrågor och som kan beskrivas som en hybrid mellan nutida konst,
föreläsningar och samhällsinformation. Intentionen är att lyfta frågor som på
ett eller annat sätt berör oss alla i samhället och belysa dem från olika håll för
att på så sätt ge en så heltäckande bild av frågan som möjligt. Ambitionen är
att väcka uppmärksamhet och ställa frågor, men även att tillhandahålla svar
och förmedla insikten om att vi alla kan göra skillnad och skapa en förändring.
”Tiden går inte längre” är det första projektet i denna serie.
Mer om projektet:
www.facebook.com/tidengarintelangre
Mer om Patric Simmerud:
www.soundcloud.com/simmerud
https://vimeo.com/simmerud
www.simmerud.com

MIKA TAKEHARA, född och uppväxt i Japan, är slagverks- och marimbasolist
bosatt i Sverige sedan 1997. Hon tog examen med
solistdiplom efter studier för framlidne Anders
Loguin vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
och sedan 2011 undervisar hon i solo- och
kammarmusik vid KMH. Innan Mika flyttade till
Sverige tog hon examen vid Toho-Gakuen College
of Music i Tokyo efter studier för den världskända
(Fotograf: José Figueroa)
marimbasolisten Keiko Abe.
Mika har framträtt som solist med orkestrar över hela världen såsom Berliner
Philharmoniker, Los Angels Philharmonic Orchestra, Göteborgs Symfoniker,
Kungliga Filharmonikerna, Helsinki Radio Symphony, Moscow Academic Stats
Kapelle, Estonia National Symphony och Stockholms Läns Blåsarsymfoniker
samt samarbetat med dirigenter såsom Gustavo Dudamel, John Storgaad,
Jonathan Nott m.fl.

LENA BERG, fil. dr. i sociologi, är medarbetare i projektet “Kommun fri från
våld” som är knutet till organisationen “Män för
Jämställdhet” och arbetar också som kurator vid
Järva Ungdomsmottagning i Stockholm.
Lena arbetar både praktiskt och
forskningsmässigt med frågor som rör ungdomar,
sexualitet och våld sedan 1993.
Forskningsmässigt är fokus på hur ungdomar
förstår (hetero)sexualitet, pornografi och våld, i syfte att främja ungdomars
psykosociala och sexuella hälsa. Kliniskt samtalar hon med ungdomar, både
enskilt och i grupp, om relationer, sexualitet och våld.
Lena kommer att föreläsa om ungas utsatthet för sexuellt våld, framför allt
hur lätt vi har för att missa killars utsatthet för sexuellt våld.

Mika är aktiv i ett duoprojekt med dansaren och koreografen Virpi Pahkinen.
Hon har också en violin och marimba duo med Klara Hellgren, och en
elektronikduo med Lisa Nordström.
Mika har gjort inspelningar av solo-, orkester- och kammarmusik såsom
“Thirteen Drums” och “Glorious Percussion” på BIS, Britta Byströms
slagverkskonsert på Phono Suecia, Mito Chamber Orkester på Sony Music, Saito
Kinen Orchestra på Decca mm.
Mika är medlem av Maestro Seiji Ozawas Saito Kinen Orchestra sedan 1999.
Mika är sponsrad av Pearl Drums.

JOSEFIN GRÄNDE är terapeut, handledare och författare och har arbetat
med fokus på våld och sexualbrott i femton år. Hon har
under åren arbetat med frågor kring sexualitet och
trauma i möte med dem som har utsatts för övergrepp.
Hon har också arbetat med frågor kring samhällets och
rättsväsendets normer och värderingar kring sexuellt
våld och våldtäkt.
Det råder fortfarande stor tystnad i hela samhället
kring sexuellt våld och få vet hur många som faktiskt
utsätts.

www.mika-takehara.se
THE MUFFIN ENSEMBLE består av två musiker, Mathias Danielsson på
pedal steel guitar och effekter samt Örjan Byström på
bandlös elbas och effekter. Som duo har de omfamnat
den fria musikaliska formen och vill vidareutveckla
idén till att även omfatta andra uttrycksformer.
TME är en improviserande ensemble som skapar i nuet
och använder sig ibland också av film vid sina
framträdande.

Josefin kommer att föreläsa om hur barn och unga påverkas av att utsättas för
sexuella övergrepp, hur vi kan se signaler och agera om vi misstänker att
någon är utsatt.
www.josefingrande.se

HOPP STOCKHOLM är en ideell förening som startade 1999 och ger
stödsamtal enskilt och i grupp samt terapi till
kvinnor, män och transpersoner över 18 år som har
utsatts för sexuella övergrepp. Vi ger även stöd till
anhöriga, kompletterande stödaktiviteter samt
traumaskola till personer som utsatts och anhöriga
för att öka förståelsen för reaktioner och
konsekvenser vid sexuella övergrepp. HOPP Stockholm har en unik kompetens
och lång erfarenhet vilket ger en låg tröskel för att söka stöd hos oss då vi är
trygga i att lyssna på stödsökandes berättelse och att vi har kompetens att
hjälpa dem vidare i livet. Våra anställda är antingen legitimerade psykologer
eller har en kvalificerad utbildning, alla anställda går i regelbunden
handledning. Föreningen arbetar med rådgivning och utbildning till andra
yrkesverksamma samt opinionsbildande inom området
http://www.hoppstockholm.se
STOCKHOLMS TJEJJOUR är en ideell feministisk förening som är politiskt
och religiöst obunden. Föreningen har verkat sedan 1996
och är därmed Sveriges första tjejjour. Till oss kan tjejer
komma för att få stöd och hjälp. Vi har även en
opinionsbildande verksamhet utifrån vilken vi driver
projekt som utgår ifrån det tjejer lyfter själva eller utifrån
brister de kan påtala som finns i samhället.
Vår målgrupp är bred men i huvudsak vänder vi oss till
tjejer mellan 12-25 år. Är du anhörig eller vän till en tjej
som behöver hjälp kan du också kontakta oss. Vi har
tystnadsplikt och tjejen kan vara helt anonym. Eftersom
tjejerna alltid har möjlighet att vara anonyma fungerar tjejjouren som ett viktigt
steg i att prova att berätta om det en bär på eller utsatts för. Med vår hjälp får
tjejerna, när de själva anser sig vara redo, stöd i att våga berätta för sociala
myndigheter och sin omgivning.
Stockholms Tjejjour finns tillgänglig på internet, över mejl, via chatt eller
telefon på måndagar mellan 17.00-21.00 och onsdagar mellan 16.00-20.00. Vår
emailadress är kontakt@stockholmstjejjour.nu. Vår chatt når du via vår
hemsida: www.stockholm.tjejjouren.se . Vår telefonsvarare är på dygnet runt.
Telefonnumret är: 08 – 644 40 45. Stockholms Tjejjour finns även på facebook:
https://www.facebook.com/stockholms.tjejjour.

MÄN FÖR JÄMSTÄLLDHET är en ideell och partipolitiskt obunden,
feministisk organisation som verkar för
jämställdhet och mot våld – för kvinnors, barns
och mäns skull. Vi fokuserar på samhälleliga
och sociala maskulinitetsnormer och - ideal och
hur de påverkar människor och samhälle. Alla
som stödjer våra idéer är välkomna som
medlemmar.
Jämställdhet - en bred fråga
Det är inte ovanligt att jämställdhet uppfattas som en renodlad
rättighetsfråga för kvinnor. Jämställdhet är en viktig kvinnofråga, precis som
det är en rättighets- och samhällsfråga. Samtidigt är jämställdheten en vidare
fråga än så. Det är en central samhällsfråga som utvecklar livet för alla – inte
enbart för kvinnor utan också för pojkar och män. Jämställdhet är ett
allmänintresse med förgreningar in i många andra samhällsfrågor.
Aktivt arbete och inkludering
Sociala normer om kön och genus har stor inverkan också på mäns och pojkars
liv – allt från hälsa och trygghet till arbetsliv och familjerelationer påverkas av
dessa. Att aktivt arbeta med att inkludera män och pojkar i jämställdhet och
frågor om kön och genus behöver utvecklas, i politiken såväl som i det
praktiska jämställdhetsarbetet. Utvecklingen för att nå ett jämställt samhälle
kommer längre och går snabbare om alla inkluderas.
Bristande jämställdhet kostar
Ojämställdhet och andra former av ojämlikhet är oacceptabelt och kostsamt på
alla samhällsnivåer. Ojämställdhet ger män större chanser till maktpositioner
och en rad illegitima privilegier i förhållande till kvinnor på ett flertal
områden i livet. Priset är att kvinnor och barn och män skadas på en rad olika
sätt. Det ojämställda samhället tar ofta mäns privilegier för givna – men gör
samtidigt detsamma också med många problem som män och pojkar har.
www.mfj.se

FYLKINGEN är en ideell förening och scen för ny musik och intermedia,
experimentell konst, performance, dans, film med mera.
Sedan starten 1933 har Fylkingen arbetat för att främja
ny experimentell samtida musik och konst. Föreningen
består av över 250 medlemmar som använder lokalerna
för att utveckla och presentera nya verk.

INSTALLATIONEN SKAPADES AV:

Fylkingen gör över hundra arrangemang om året med
elektroakustisk och instrumental musik såväl som dans,
film, installationer och performance. Fylkingen fortsätter att spela en betydande
roll för ny musik och intermediakonst i Sverige, både för att ge svenska
konstnärer och publik en möjlighet att komma i kontakt med internationella
konstnärliga rörelser och för att sprida svensk konst utomlands. Fylkingen
arrangerar även aktiviteter för barn och unga, ofta i samarbete med andra
organisationer. Fylkingen är den enda organisationen i världen som sedan 1930talet regelbundet har presenterat ny musik och intermediakonst.

Film -

www.fylkingen.se

Text Ljudinstallation Hörspel -

Patric Simmerud
Patric Simmerud
Anne Pajunen - röst
Patric Simmerud - tonsättare, mix
Katharina Nuttall - mastering
Patric Simmerud - röst
Håkan Julander - röst
Edla Berg Simmerud - röst
Rikard Westman - foto
Patric Simmerud - ljud, foto
Katharina Nuttall - mastering
Shabnam Faraee - animering, foto
Patrik Qvist - arkitekt, konstnär
Petter Feltenstedt/Kalmar Mediespecialist - teknik
Patric Simmerud

Byggnad Konstnärlig ledning -

PATRIK QVIST - Konstnär, bor och arbetar i Stockholm. Arbetar för
närvarande med världens äldsta träd i projektet Deep
Time / Sway.
är en internationell festival för ny musik och
ljudkonst. Det är en icke-vinstdrivande
organisation som består av de sex mindre organisationerna
•
•
•
•
•
•

Audiorama (www.audiorama.se)
FRIM (www.musiker.nu/frim/index.html)
Fylkingen (www.fylkingen.se)
Sekt (www.klubbsekt.se)
Samtida Musik (www.samtidamusik.se)
Studio 53 (www.saxofonkvartetten.se)

www.soundofstockholm.se

www.patrikqvist.com

SHABNAM FARAEE arbetar gränsöverskridande med animation,
illustration, mönsterdesign och grafisk design med
berättandet i fokus. Hennes visuella uttryck färgas av
mötet mellan den iranska och svenska bildtraditionen.
Hon kommer ursprungligen från Iran och har bott i
Stockholm sedan september 2002.
www.shabnamfaraee.com
(Fotograf: Susann Moritz)

TEXT och analys
”Den berättande” och ”Den berättade” är samma person, offret, som intagit olika positioner där
”Den berättande” beskriver övergreppet för sig själv utifrån ett neutralt, känslolöst och
konstaterande perspektiv – här befinner sig offret på insidan av ”hinnan”. ”Den berättade” är offret
utan den skyddande ”hinnan” då övergreppet är påtagligt och närvarande.

Den berättande:
I begynnelsen skapar guden sig själv av
lukten från sin egen svett.
Sedan vänder han sig bort för att andas.
Genom ett hål i hinnan förnimms den,
stanken;
av svett
exkrement
och dålig andedräkt.

Den berättade:
Hinnan...
Den skyddar mig. Den skyddar min
kropp, stänger omvärlden ute. Den
omsluter mig som en varm vind och
talar till mig när ingen annan gör det.
Och den är len.
Len som hud;
gammal hud;
en ärrad och sprucken
utan förvarning
formas strupen
luftvägen som öppnas
till ett fruktansvärt
ljudlöst vrål
inåtvänt

”Guden” är i det här fallet förövaren.
”Begynnelsen” syftar till själva övergreppet
där förövaren förverkligar sig själv genom
sexuell tillfredsställelse – förövaren äger
situationen. Offret kan inget annat göra än
att böja sig för ”guden” som i
övergreppssituationen är the master of all
things. ”Begynnelsen” är höjdpunkten för
förövaren, slutmålet, samtidigt som det är
början på ett nytt liv för offret. Det finns
alltså en tid både före och efter
”begynnelsen”.
”Hinnan” är den mur offret sätter upp
omkring sig för att slippa vara närvarande
under övergreppet. Men det finns ett litet hål
i hinnan där det som händer sipprar in...

”Hinnan” skyddar mot övergreppet genom
att den hjälper offret att stänga av
känslorna och medvetandet. Fokus ligger på
skapa en egen inre värld där man är onåbar,
skyddad och älskad snarare än att ta in att
man blir våldtagen.
Men det finns ett hål i hinnan, en spricka
vilket gör det omöjligt att helt ”stänga
omvärlden ute”.
Då övergreppet blir alltför känslomässigt
påtagligt vänds ångesten och skammen inåt.

Den berättande:
Med makten kommer möjligheten.
Med möjligheten skapas tillfället;
att mjuka upp den ovilliga kroppen
att bryta ned viljekraften, självkänslan
att utnyttja, förgripa
Tillfället att skapa sig själv.
Makten söker sig ingenstans, låter barnen komma
in utan att hindra dem. Makten sätter barnen
främst, uppmuntrar dem att ödmjukt resignera och
bli beroende;
av visdomen och omvårdnaden
av styrkan och rättfärdigheten
Makten bjuder barnen att lägga sig i dess armar.
Makten säger: låt barnen komma till mig.
Med makten följer även möjligheten att dölja det
sjuka;
svulsten som äter sig in i den lilla kroppen
de osynliga spåren
det extrema utnyttjandet
det självfixerade tillfredställandet
Fullbordandet.
Guden tynar bort, endast stanken dröjer sig kvar;
av svett
exkrement
och dålig andedräkt
Och spåren som överlever tiden...

”Makten” representerar både
offrets känsla av maktlöshet
och den fysiska förövaren.
”Makten” invaggar sitt offer
i en falsk känsla av
omvårdnad och säkerhet
med hjälp av alkohol och
andra droger för att skapa
en underordnad. ”Makten”
tar kommando över
situationen och gör sig själv
till en allenarådande och
beslutande gud.
Då förövaren har full
kontroll över situationen
genomförs och fullbordas
övergreppet. ”Fullbordandet”
är då förövaren nått
maximal sexuell
tillfredsställelse varefter
intensiteten och närvaron i
förövarens agerande
minskar – ”guden tynar
bort”. Offret får då en
möjlighet att ta in vad som
hänt – genom sprickan i
hinnan dröjer sig stanken av
övergreppet kvar.
Övergreppet har även gett
sår som offret för all tid bär
med sig – tiden läker inte
dessa sår. De blir snarare
påminnelser som likt spår i
tiden leder offret tillbaka till
övergreppet.

Den berättade:
Jag reser mig, men jag kan inte resa mig.
Jag går, men jag kan inte gå.
Jag blundar, men jag kan inte blunda.
Ler jag?
Jag trodde jag ägde den, självkontrollen.
Men min egenkärlek är inte längre besvarad.
Ge mig något som inget betyder!
En stor kuk i handen...
Syns jag?
De har aldrig funnits - de ljudlösa.
Det måste vara så.
Det mörka...
...där finns ingenting.
Där finns ingenting!
Fallet som står bi.
Fallet som tar emot
med vidöppen famn.
Fallet som lindrar och söver.
Fallet som är glömskan.
Det ljudlösa.
Det ljudlösa.

Offret är efter övergreppet
paralyserat, försöker i sitt inre
att resa sig och gå iväg eller i
alla fall blunda för situationen
utan att lyckas. I stället
förvånar offret sig självt med att
le. Leendet är ingenting annat
än ett försök att blidka ”guden”.
Samtidigt konstaterar offret att
all självkontroll och egenkärlek
förbytts mot rädsla och skam.
All tilltro till människor är i den
stunden bortblåst. Offret känner
ett starkt behov av kärlek och
närhet men blandar ihop
behovskänslorna med den
”kärlek” och ”närhet” som
förövaren gett. Offret ropar efter
”något”, men för att eliminera
risken för smärta blir
konsekvensen att detta ”något”
måste vara något som inget
betyder. Och svaret blir en bild
av övergreppet.
Offret ifrågasätter sitt eget
varande – ”syns jag” – finns jag?
”Hinnan” byggs upp och
förövaren förträngs – ”de
ljudlösa” som ”aldrig funnits”.
Även allt innanför ”hinnan”, dvs
känslorna och minnet av
övergreppet, faller i glömska
genom att förträngas.

Den berättande:
Dammkornen dansar genom rummen
likt dansande dammkorn. Försiktigt
blottar du ditt inre, tyst betraktar du
spillrorna som sopats undan och gömts;
tillförsikt och uppgivenhet, ambitioner
och bortslagna drömmar; bitar av dig
själv, dina vänner, rummet, tiden.
Minnena dröjer sig kvar på insidan, likt
blåmärken.
Tiden går inte längre.

Den berättade:
Vakna...

Efter en lång tid plockas erfarenheterna
av övergrepp fram genom att offret tillåter
sig själv att minnas. Vad som framträder
är ett helt liv av ”tillförsikt” och
”ambitioner” som likt dammkorn seglar
förbi i minnet. Men även de smärtsamma
minnena av övergrepp som dröjt sig kvar
och likt blåmärken för evigt finns i offrets
inre kommer upp till ytan.
Minnen från barndomen blandas med
minnen från nutiden. Genom att dåtid och
nutid blandas samman upplever offret att
tiden har stannat.

Offrets uppmaning till sig själv att
”vakna” har en dubbel betydelse. Dels att
vakna som om allt bara har varit en dröm
och dels att ”nu är det dags att agera, att
göra någonting konstruktivt åt
situationen”.
”Vakna” kan även ses som en uppmaning
till alla som tar del av berättelsen att
vakna upp och se vad som händer i deras
egna världar – att se och ta ett gemensamt
ansvar för att undvika att barn/unga
utsätts för sexuella övergrepp.

TIDEN GÅR INTE LÄNGRE har genomförts med stöd från
Omslagsbilden är en animering av Shabnam Faraee
och hämtad ur filmen ”Tiden går inte längre”.
______________________________
Producent -

Patric Simmerud

För info och kontakt -

patric@simmerud.com
www.simmerud.com
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