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JG Thirwell:s hemsida

JG Thirlwell, är en tonsättare / ljudkonstnär / producent / artist aktiv i
Brooklyn, New York. Han är född i Melbourne, Australien, men flyttade
till London 1978 och sedan vidare till New York City 1983. Där blev han
kvar och har större delen av sin verksamhet där även om han är efterfrågad
i hela världen. Förutom sitt eget namn arbetar Thirlwell under många
pseudonymer som Manorexia, Fetus, Xordox, Steroid Maximus, Baby
Zizanie, Hydroze Plus, Clint Ruin ochWiseblood.

Han har släppt över trettio album. Om det finns en röd tråd genom hans
variationsrika verk är det en dramatisk intensitet och en stämningsfull,
filmisk kvalitet. Thirlwell har också arbetat som producent, remixer,
medarbetare eller arrangör för ett brett utbud av artister, t.ex Karen O,
Noveller, Excepter, Zola Jesus, Melvins, Swans, Nine Inch Nails, Lydia Lunch,
Coil, Z's, The The, Simon Hanes, Nick Cave och många fler.

Thirlwell har utfört uppdrag för Kronos String Quartet, Bang On A Can,
String Orchestra of Brooklyn, Experiments in Opera, Zephyr Quartet, Great
Learning Orchestra, Jeffrey Zeigler, League of Electronic Musical Urban Robots
med flera. Han är medlem i freq_out ljudkonstkollektiv, freq_out cureras av
den svenska ljudkonstnären/tonsättare Carl Michael von Hausswolff, som
skapar platsspecifika ljud- och ljusinstallationer. Thirlwell är också en
efterfrågad och hyllad grafiker. År 2010 fick han ett stipendium från New
York Foundation of the Arts inom ljud / komposition.

Skyttevärnet där ljudinstallationen är installerad tjänar ett militärt syfte. När jag läste på om Gotland fann
jag att det tidigare funnits en stark militär närvaro på ön. Sedan slutet på 1940 fram till början av 1990-talet
var större delen av norra Gotland en starkt befäst militär zon.

Skyttevärnet vetter mot havet och det stämmer till eftertanke. Jag tänker på de militärer som tjänstgjorde i
skyttevärnet och hur mycket tid de måste ha spenderat på vakt i värnet. De kan ha känt tristess tillsammans
med en underliggande känsla av spänning givet deras uppgift.

Jag bestämde mig för att använda den svenska nationalsången som utgångspunkt för verket. Den är utsträckt
30 gånger långsammare än originalet. Jag har sedan bearbetat ljudfilen med olika ljudbearbetningsprogram,
filter, equliser, distrution och ljudmodulering. Ibland uppträder originalsången rent och ibland i bearbetad
form. Jag har också, på vissa ställen, lagt till subtila bas-droner (väldigt låga bastoner).

In Memoriam är ett långt meditativt stycke som fungerar mycket effektivt om du som lyssnare kan försätta
dig i ett meditationsliknande tillstånd.

Jag tror att stycket kommer att fungera bra på platsen. Min förhoppning är att en del lyssnare spenderar lite
tid på platsen och låter musikupplevelsen omfamna dem. Stycket är 47 minuter långt och spelas i en oändlig
slinga
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