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Anders Hultqvist 
 
Title: A Shrinking Emptiness (En krympande tomhet) 
GAS-festival Oct 2, 2018 at Atalante, Göteborg 
https://gas-festival.com 
 

 
 
Act 1. Concert (53 min.) 
a: A Shrinking Emptiness - Entropic Pleasures III by Anders Hultqvist  
performed by Ensemble Mimitabu Poetry readings: Gunnar D Hansson 
b: Traces of Oblivion by Ole Lützow-Holm with Stefan Östersjö Guitar and Jakob Riis Laptop 
Audio Paper on Traces of Oblivion 
 

Act 2. A Shrinking Emptiness (47 min.) 
Concert/Installation/Lecture performance 
In the form of a Live Audio/visual ‘hörspiel’, parts of an acoustical ecological landscape are both 
formed and examined. The presentation combines an audio landscape - which in turn is composed of 
material from some previous projects - with readings, musical compositions, images and text 
fragments. 
 
Concept, Composition, Performers, and Staging: 
Anders Hultqvist, Stefan Östersjö, Ole Lützow-Holm, Jörgen Dahlqvist, Jakob Riis, Gunnar D Hansson, 
Ensemble Mimitabu. 
 
Anders Hultqvist https://www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xhulta 
Stefan Östersjö https://www.mhm.lu.se/en/stefan-ostersjo 
Ole Lutzow-Holm https://www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xlutzo 
Jörgen Dahlqvist http://www.teatrweimar.se 
Jakob Riis http://sonicescape.net 
Gunnar D Hansson https://www.albertbonniersforlag.se/forfattare/h/gunnar-d-hansson 
Ensemble Mimitabu http://mimitabu.se 
 
 
A Shrinking Emptiness 
This presentation is a work-in-progress where participating artists in the research program At the 
compositional limits of complexity together create a work that seeks to reconcile the discursive with 
the performative in an exploration of possible presentation strategies whose material and medium is 
sought to coincide with practice. 
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In the form of what might be called a Live-Audio Paper-Concert-Lecture, parts of the acoustical 
landscape are both formed and commented. The presentation combines an audio landscape - which in 
turn is composed of material from previous sub-projects - with text readings and fragments from the 
musical compositions Entropic Pleasures and Traces of Oblivion, as well as images and captions. 
 
The piece Entropic Pleasures – seeks out of different entropy levels to perform parts of the spectral 
time space that can exist between white noise and a sine wave - from synthetic sounds to field 
recordings, while Traces of Oblivion, inspired by Roland Barthes’ essay From Work to Text, stems out 
of thinking about a musical composition in terms of a rhizomatic archive – a place rather than a 
narrative, a process rather than an artefact. 
A third revised version of Entropic Pleasures is presented in act 1 where the electronic part has been 
further moulded, and especially the ending of the instrumental part has been reworked for larger 
clarity of expression within the augmentet ending soundscape. 
 
Some initial questions during the workshops: 
How can the different levels of abstraction and discursiveness together in some way become 
productive in terms of creating a sense of knowledge production? 
How can thematic interaction, crossing and/or more random parallel positions work in relation to both 
the projects main ideas and the presentation itself? 
 

 
 
 
 
 
 

 
This presentation is a part of the research program At the compositional limits of complexity. A 
shrinking emptiness - meaning, chaos and entropy. 
The production relate the material in the two acts in a way that opens up for viewing the different 
musical and textual materials from different angels. While the first act sets music in different contexts 
of sounding and textual realities and metaphors, the second act replays the different scenes within a 
larger soundscape and by this allows memory to become an even stronger agent in the act of listening 
and interpretation. A wide panel placing the listener in a variety of sounding and visual terrains as in 
the citation from Gunnar D Hanssons Tapeshavet which is recited as part of the performance: “Ett 
slags perspektivisk komparatism av stort och smått. En vacklan mellan det nära livet och det 
främmande livet, mellan inifrån och utifrån, mellan det övertagna och det överförda, mellan namn och 
sak, icke-tolkning och tolkning, klass och icke-klass, nödtorft och överflöd, en skrift i många 
riktningar, utan ambition att skapa en helhet. […] Noteringar, fakta, oordnade sådana, till en början 
som ett minnesstöd, inga system låter sig (inledningsvis) toppstyras i denna röra – kanske det centrala 
och det icke-centrala i referenserna ändå låter sig fogas samman till något som kan likna ett system, ett 
sammanhang eller en idé. Och i bästa fall ett slags rytmisering av sammanhangen. ’Alltså en 
erfarenhet före alla kategorier – och nu: / en tidsmättnad där brusklanger invaderar alla rytmiska / 
och versifikatoriska mönster och blir till en allegori / över alla systems utveckling mot entropiska 
tillstånd.’ Och om … om det skulle finnas ett fångstnät har det vida maskor.” 
 
Translation of the quote above: "A kind of perspectivist comparatism of big and small. A fluctuation between the 
near life and the strange life, from between within and without, between the conceived and the transmitted, 
between name and substance, non-interpretation and interpretation, class and non-class, neediness and 
abundance, a text in many directions, without the ambition to create a whole. [...] Notes, facts, disordered ones, 
initially as memory support, no system allows (initially) to be controlled in this mess - perhaps the central and 
the non-central ones in the references nevertheless fuse into something that can resemble one system, context or 
idea. And at best a kind of rhythmization of the context. 'So an experience before all categories - and now: / A 
saturated time where noise sounds invade all rhythmic and / versified patterns and become an allegory / over all 
systems development towards entropic states.' And if ... if there should exist a net trap, it has wide stitches." 

Dikter handlar ofta och helt omedvetet om "de tillstånd 
varur de uppstått" och om "sådana tillstånd som skapas 
av själva sjungandet". De båda besläktade sakerna är lätta  
att avvisa om man inte råkar vara på det humöret. 
(Gunnar D Hansson, from Koelbjergkvinden in Tapeshavet,) 
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Rehearsal images GAS-festival Göteborg and IAC Malmö: 
 

       
 
 

 
 

GAS Göteborg, 7 pm Tuesday Oct 2, 2018
A Shrinking Emptiness, a Live Audio (Visual) Perf. by and with Anders Hultqvist, Ole Lützow-
Holm, Jörgen Dahlqvist, Stefan Östersjö, Jakob Riis, Halla Stefansdottir, Gunnar D Hansson, 
Ens Mimitabu.

Score Göteborg:

Soundscape

GDH at 1’29’’-1’56’’
Fjärilarna steg upp (som i 
den danska dikten)
en sommarmorgon för 

niotusen år sedan.
Utsippring ur berg. Spår. 
Tillblivelse. Förblandning.
Platsen, scenen, 
sandtexten som 

tidsförlopp. Födelsen, 
döden allestädes, 
utglesad dikt.

Soundscape (incl. Entropic 

Pleasures and Invisible Sounds + 

Tr.of oblivion Audio papers) plus 
Images and Text fragments 

presented within a 3-screen film 
presentation.

1’31’'
[48’]

[0’]

4’45’’-

5’22’’

(Instr. 

within

Sound-

scape) 

(Instr.)

GDH at 27’30’’-28’52’’ 
”Något betyder och något är, jag kan 

inte göra reda för vilket, men under ett 

halvårslångt sökande efter växtplatser, 

märkte jag att ett och detsamma malde i 

skallen på mig: betyder/är, betyder/är 

osv. Betyder – drev mig vidare, är –

stannade upp mig, tycktes få mig att 

ramla ihop.”  Och samtidigt, en vällust i 

allt detta. Att inte stanna upp och att 

stanna upp. Ingen ridå, inget scengolv, 

ingen publik, inte långsam teater, inte 

flerhundraårig standup, utan något helt 

annat. Sorbus Aria Norwegica - Norskoxel 

växte på ett ställe i Näverkärr. De runda 

bladen vände sina vita undersidor mot 

vinden. 

GDH 39’36’’-40’24’’:
Förlåt om jag är okoncentrerad, säger hon, det beror nog på den 

lätta ekolösa livsleda som ibland infinner sig i för mig obekanta 

landskap, men kanske svävar du några centimeter 

för högt och stänker ditt lokala vigvatten på fel ställe. 

*

Jag bara står här. Det är inte mer med det. För tillfället ett 

lågenergitillstånd, en ofrivillig oavgränsning. Närvaro och överflöd, 

livets goda monotoni. Ting som samlas efter döden. Framtidens 

oordning som går bredvid oss hela tiden. 

21’34’’- 24’05’’

27’30’’

VIOLIN+GDH+AH - 3-stämmigt live-läsande 31’- (≈33’)
“För ag få en överblick över verklighetens komplicerade mångfald måste vi 
förenkla och schemahsera. En metod, som medvetandet i dega syie 
använder, består i ag s.a.s. ’slå ihop’ föremål som mycket liknar varandra, 

och betrakta dem som eg enda. Så snart vi har ag göra med en mängd 
liknande föremål och inte har intresse ag skilja dem åt, har vi en tendens ag 
betrakta dem som eg enda. Vi säger, ag ”blåsippan” blommar i april och 
menar härvid med ”blåsippan” varken blåsippan a eller blåsippan b eller 
mängden av blåsippor.

[…]
Dega säg ag sammanslå en mängd varandra liknande hll eg icke empiriskt 
föremål, som har vissa egenskaper gemensamma med de hll grund liggande 
empiriska föremålen, kan vi kalla kompression. Vi säger, ag ”blåsippan” i det 
diskuterade exemplet är en kompressionsprodukt och ag enskilda blåsippor 

äro fundament för denna kompressionsprodukt.”

2’25’'

6’30’’-

9’25’’

(Instr.)

9’45’’-

12’15’’

[4’45’' 6’30’' 9’45’’                   ]

Instr. inhll 
S.scape

25’15’’- 27’

Instr. intill 
S.scape

21’34’'
46’38’'

25’15’'

34’30’’- 37’15’’

Instr. intill 
S.scape

34’30’'
39’36’’

42’05’’- 42’50’’

[42’04’’]

GDH + VIOLIN+ Perc. 46’38’’-End:
Ett slags perspektivisk komparatism av stort och smått. En vacklan mellan det 
nära livet och det främmande livet, mellan inifrån och utifrån, mellan det 
övertagna och det överförda, mellan namn och sak, icke-tolkning och tolkning, 

klass och icke-klass, nödtorft och överflöd, en skrift i många riktningar, utan 
ambition att skapa en helhet. […] Noteringar, fakta, oordnade sådana, till en 
början som ett minnesstöd, inga system låter sig (inledningsvis) toppstyras i 
denna röra – kanske det centrala och det icke-centrala i referenserna ändå 
låter sig fogas samman till något som kan likna ett system, ett sammanhang 

eller en idé. Och i bästa fall ett slags rytmisering av sammanhangen. ”Alltså en 

erfarenhet före alla kategorier – och nu: / en tidsmättnad där brusklanger 

invaderar alla rytmiska / och versifikatoriska mönster och blir till en allegori / 

över alla systems utveckling mot entropiska tillstånd.” Och om … om det 
skulle finnas ett fångstnät har det vida maskor. 

46’25’'45’17’'

AH 46’25’’-

S.Sc: Slutet A.P. 

Inv.S.

SÖ/OLH 
45’17’’-
S.Sc.: Slutet

A.P. ToO

Ens. Notebox A

+ Violin Improv.

Ens. Notebox B

+ Violin Improv.

Ens. Notebox C

+ Violin Improv.

(Instr. S.sc)

GDH at 2’25’’-2’53’’
Åtskilligt återstår när det gäller att 

förklara hur de komplexa 

björnbärsystemen bildas och hur 

de, trotsande den omhuldade 

termodynamikens andra lag, 

upprätthåller sin på en och samma 

gång stabila och flexibla närvaro 

på jorden. 

GDH at ca. 15’- ...
Poesi uppstår, har det klokt sagts av en klok,
genom att den skrivs eller genom att man gör sig
sådan att poesi uppkommer, ett tillstånd

som ofta går på djupet men inte nödvändigtvis.
[…]
Dikter handlar ofta och helt omedvetet om ”de 
tillstånd varur de uppstått” och om ”sådana 
tillstånd som skapas av själva sjungandet”. De båda 

besläktade sakerna är lätta att avvisa om man inte 
råkar vara på det humöret.
[…]
Om de hårda pipformiga balaniderna,
om de krossade stenmusslorna, om den bort-

smältande landisens skalförande leror,
om det nedsilat upplösta gruset i sänkorna,

om de mjukt välvda terrasserade höjningarna,
om de krasande kalkskalens törst vid de kala

bergshöjderna, deras tunnhet, deras oavbrutenhet,
de kvarvarandes bevarade icke-platonska former.

31’

42’05’’- 45’10’’

42’05’'

”Tr. of Oblivion”...
35’18’’- […] 39’30’’

35’18’'

(S.sc. Quarry + 

Skalgrus)

Live

Live

Live

Rec.

Rec.

Rec. (Live – silent presence...)

Live

≈ 15’

11’45’’-18’05’’

11’45’'

JR-Skalgrusfiler 

tonar in...

13’15’’-18’05’’

13’15’'

’Skalgrus-Git’ 

över mot 

Tr.o.Obl...

Tona NER S. 

scape 12’ -

12’15’’

Tona UPP S. 

scape

17’30’’ -18’

Git.-”fläkt” 25’-27’

Git.-”loopar”+ Live-

Computer 35’-38’(Tutti)

Projicera bildtexter 30’30’’- ca.33’:
1. ”Vi säger, ag ”blåsippan” 
blommar i april och menar härvid 

med ”blåsippan” varken blåsippan 
a eller blåsippan b eller mängden 
av blåsippor.”

2. ”Vi säger, ag ”blåsippan” i det 
diskuterade exemplet är en 

kompressionsprodukt och ag 
enskilda blåsippor äro fundament

för denna kompressionsprodukt.”

(JR Added soundlist...)

4’30’’ - 10’15’’
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The research group consists of the composers/musicians Anders Hultqvist, Ole Lützow-Holm and 
Stefan Östersjö together with the writers and poets Gunnar D Hansson, Lotta Lotass and Staffan 
Söderblom. 
The investigations take their point of departure in the musical, literary, informational and cognitive 
conditions for artistic work. 
Keywords: Musical composition, Literary composition, Poetics, Perception, Entropy, Cognition, 
Conceptual production, Time, Space. 
 
Video documentation: 
Act 1 
https://vimeo.com/293156163 
 
Act 2 
https://vimeo.com/293216539 
 
 
Earlier workshop versions have been presented at the Swedish Research Councils (VR) Symposium, 
Stockholm 29 Nov. 2017 and at the Camino Events in Venice 16 June 2017, organized by UniArts 
Helsinki. 

          
 


