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Solpletter er mørke områder på Solens overflade, skabt af Solens
magnetfelt.
Magnetfeltet i en solplet kan være flere tusinde gange stærkere end
Solens magnetfelt. Solpletter er typisk 2000 grader koldere end de
omkringliggende områder, og de kan være flere gange større end
Jorden. Solplettallet er et mål for, hvor mange solpletter, der er på
Solens overflade på et givent tidspunkt.
Når solplettallet plottes som en funktion af tiden, kan man tydeligt se
en 11 års cyklus i dataene. Denne solcyklus er den vigtigste egenskab
ved Solens magnetiske aktivitet. Når solpletternes position også plottes,
får man et såkaldt sommerfuglediagram. Her ser man hvordan solpletterne bevæger sig mod ækvator i løbet af solcyklen. Mekanismerne,
der ligger bag magnetfeltets opståen og udseende, er et af Solens store
uløste mysterier.
Daglige solplettal stilles til rådighed af National Geophysical Data Center,
http://www.ngdc.noaa.gov/.
Dr. David Hataways sommerfuglediagram kan findes på
http://science.nasa.gov/ssl/pad/solar/greenwch.htm
Visualisering:
Gengivelserne viser såvel sommerfuglediagrammet (i midten til højre)
som antallet af solpletter i de 50 såkaldte bins (linier) mellem begge
Solens poler, hvor solpletterne tælles. Antallet er gengivet dels ved
farve, dels ved liniernes bredde.
Lyd-gengivelse:
Solpletternes 50 bins korresponderer med de hvide taster på et koncertflygel. Den dybeste tone svarer til Sydpolen. Inden for en måleperiode,
der svarer til Solens rotation, er lydstyrken porportional med antallet
af solpletter, og det største antal høres først.
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Solens totale udstråling er et måleresultat af den totale energi fra den
elektromagnetiske stråling af alle bølgelængder, som Solen udsender.
Udstrålingen viser sig at være størst, når Solen er mest aktiv, hvilket
er et resultat af to modsatrettede processer. Solpletter på Solens overflade blokerer for strålingen og giver anledning til fald i udstrålingen.
Dette fald bliver der delvist udlignet for ved, at andre magnetiske områder, plagues og facules, udsender ekstra stråling. Samlet set bliver
resultatet, at der udsendes mest stråling ved solmaksimum. Den energi,
vi modtager fra Solen, er en af de vigtigste faktorer for liv og klima på
Jorden. Men de ændringer, der er observeret i Solens totale udstråling
i løbet af de sidste solcykler, er så små, at man ikke forventer, at de
har nogen signifikant indflydelse på Jordens klima. Lang tids variationer
i Solens udstråling kan på den anden side meget vel spille en rolle for
klimaets udvikling.
De data, der er blevet brugt, er daglige middelværdier af Solens totale
udstråling, målt af forskellige satellitter; nærmere betegnet er det version
d25_07_0310a, stillet til rådighed af PMOD/WRC, Davos, Schweiz,
hvor data fra forskellige satellitter er samlet og kalibreret. Og der anvendes upublicerede data fra VIRGO eksperimentet fra ESA/NASA's SOHO
satellit.
For yderlige information cf. C. Fröhlich og J. Lean, 1998, "The Suns
Total Irradiance: Cycles, Trends and Related Climate Change
Uncertainties since 1978", Geophys.Res.Let., 25, pp. 4377-4380, 1998
Visualisering
Både den indre cirkels størrelse og dens farve svarer til Solens udstråling,
og bliver beregnet ud fra måledataene (ved morfing). Når værdierne
er interpolerede, ses det ved, at den tynde cirkel ikke er til stede. Farven
i den yderste cirkel skifter ca. to gange i sekundet og springer fra måling
til måling.
Lyd-gengivelse:
Solens totale udstråling ændrer strygernes klang, som afspilles på basis
af data fra solvinden. Ændringerne hos violin og cello tiltager med størrelsen af de målte værdier.
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Solvinden består af partikler fra Solen, der bevæger sig gennem solsystemet, og som er medvirkende til nordlys. Partiklerne stammer fra
den såkaldte solatmosfære og bliver derfra udslynget med en hastighed
på op til flere hundrede kilometer i sekundet. Partiklerne holder denne
hastighed gennem solsystemet, mens deres tæthed gradvist aftager,
jo længere væk fra Solen de kommer. Solvinden kan opdeles i to forskellige dele: den hurtige og den langsomme solvind. Den hurtige solvind stammer fra såkaldte korona-huller og kan ses som strukturer i
solvinden - strukturer, som bliver gentaget i intervaller, der svarer til
Solens 27 dages rotationsperioder. Derudover kan udbrud som f.eks.
solflarer og massive koronale udbrud bidrage til solvinden. Sådanne
forhold giver en kortvarig, men kraftig stigning i partikeltætheden og
kan forårsage strømsvigt på Jorden, satellitsammenbrud eller det smukke nordlys. Solvinden er også magnetisk ladet, og retningen af dette
felt i forhold til Jordens magnetfelt bestemmer, hvor kraftigt Jorden bliver påvirket af solvinden. De data, der anvendes i nærværende projekt,
stammer fra solvindens hastighed, partikeltætheden og fra magnetfeltets
styrke og retning.
Datamålingerne stammer fra daglige middelværdier for solvindsparametrene, målt af forskellige satellitter, der har deres bane tæt ved Jorden.
Disse data er stillet til rådighed af "The National Space Science Data
Center" gennem databasen OMNIWeb.
Visualisering:
Gengivelserne viser de ovennævnte fire værdier. Retningen, som svarer
til Jordens magnetfelt, ser man på vinkelgraden af de vertikale linier,
magnetfeltets styrke svarer til liniernes længde. Bredden af båndet i
midten svarer til hastigheden, og afstanden mellem de ti linier svarer
til tætheden af de ladede partikler. Når måleværdierne er interpolerede,
vises de som gråtoner på det pågældende sted. En interpoleret vinkel
vises som et punkt på den centrale akse i midten af billedet.
Lyd-gengivelse:
Magnetfeltets styrke kontrollerer en kontrabas, som høres bag ved solvind-projektionen. Celloen aktiveres i overensstemmelse med partikeltætheden. Solvindens hastighed høres som violin. Violin og cello blandes
i det akustiske rum. De ovennævnte klange bliver moduleret både i
tonehøjde og lydstyrke. Vinklen i forhold til Jordens magnetfelt bliver
ved hjælp af granularsampling af violinens ændrede klang spatialiseret.
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Solens gennemsnitlige magnetfelt er gennemsnittet af det observerede
magnetfelt på Solens overflade. Det er karakteriseret ved en 11 års solcyklus, men eftersom det er forskellige områder, der udgør magnetfeltets
målinger, er Solens dages rotationsperiode også indeholdt i de anvendte
data. Målinger fra det gennemsnitlige magnetfelt tager også højde for
en ændring af de magnetiske poler. Men antallet af solpletter angives
altid positivt.
De anvendte data er daglige middelværdier fra Wilson Solar Observatory
og kan ses på websiden "http://quake.stanford.edu/~wso".
Visualisering:
Solens gennemsnitlige magnetfelt ser man i projektionerne ved, at cirklen ændrer størrelse inden for den grafiske struktur. Samtidig ser man
gennemsnittet af de 27 dage som små felter, der danner en cirkel, som
markeres med en anden farve. Når der gøres brug af interpolerede
data, vises de som et farvet punkt i midten.
Lyd-gengivelse:
I lighed med udstrålingen ændrer magnetfeltet lyden af kontrabassen,
som styres af dataene fra solvinden. Ændringen tiltager med størrelsen
af de målte værdier.
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Om SOLs billeder
Der har eksisteret billeder i cirka 15.000 år. Til at starte med tjente
billederne som symbolske afbildninger af eftertragtet og livsnødvendigt
jagtvildt. Disse afbildninger er bevaret i Altamira-hulerne. Først efter at
centralperspektivet for cirka 500 år siden udviklede sig til symbolsk
afbildningsmetode, har den visuelle kunst  som også fotografiet siden
begyndelsen af det 19. århundrede og filmen siden slutningen af det
19. århundrede regnes ind under  fået sin meget specifikke dokumentariske karakter. I forlængelse af denne tradition stilles der krav til, at
det afbildede lever op til virkeligheden  også selvom det afbildede ikke
har noget med de fysiske muligheder i vores verden at gøre. Dette er
f.eks. tilfældet inden for surrealismen. Et billede i den her beskrevne
betydning gengiver altså et objekt i kulturhistorisk forstand. Objektet
henviser til sin egen eksistens mulig- eller umulighed, og billedet sætter
derigennem objektet i forbindelse med virkeligheden. Siden starten af
1960erne har billeder også kunnet fremstilles ved hjælp af maskiner.
Også disse billeder hører ind under den her beskrevne tradition og
synes på den måde ligeledes at være forpligtede på virkelighedsreferencen. Det er dog ikke helt klart, hvordan afbildninger rent faktisk forholder
sig til virkeligheden.
Computerbilleder hører ganske vist til den beskrevne tradition, men har
samtidig nye karaktertræk. Hvordan adskiller de nye værktøjer fra den
digitale, elektroniske verden sig fra de gamle værktøjer, der tilhører den
analoge, fysiske verden? Walter Benjamin anvender i sin Kleine Geschichte der Photographie Camille Rechts analogi mellem maleri og
violin og mellem fotografi og klaver. Det gør han for at tydeliggøre, at
maleren, der benytter sig af disse medier, eller musikeren, der benytter
sig af disse instrumenter, må gøre sig såvel den åbne og frie form som
den lukkede form med sine iboende lovmæssigheder bevidst for at
arbejde med de kunstformer, som leger med perceptionens grænser.
Udvider man denne analogi, må man også beskrive computeren som
et instrument med visse begrænsninger (hvad angår f.eks. harddiskens
kapacitet, processorhastigheden og skærmopløsningen). Den indeholder
imidlertid ingen iboende love, men giver brugeren nærmest frie hænder
inden for fantasiens software, alt efter brugerens kendskab til computeren.
Nu kan vi begynde at tale om de foreliggende billeder fra projektet Sol.
Hvilke elementer, der bruges til fremstillingen af disse levende billeder,
lader sig umiddelbart beskrive ved først blik? Farver og former er begreber fra de statiske billeders tradition, mens bevægelse og rytme er
begreber, der beskriver billeder, som stammer fra en nyere tradition,
nemlig traditionen bag levende billeder eller bag musikken.

Foran os ser vi fire projektionslærreder med fire forskellige kombinationer
af form, farve og rytme. Forsøger man at beskrive dem, så en person,
som ikke kan se billederne, kan få en forestilling om dem, kan det kun
delvist lykkes. Som projektets titel indikerer, kan man forklare, at tre af
projektionerne er baseret på en rund form. Mens den første projektion,
der benævnes Solens totale udstråling, består af to cirkler - en lille
pulserende cirkel, der er en del af en større ditto, består den anden
projektion, kaldet Solens gennemsnitlige magnetfelt, af en cirkel, som
optræder inden i og sammen med en kvadreret firkant. Den tredje projektion, Solpletter, består af horisontale linier, indskrevet i en cirkelform,
som farvemæssigt udhæves fra den rektangulære projektionsflade.
Inden for cirklen kommer et såkaldt sommerfuglediagram, der er beskrevet nedenfor, til syne. Den fjerde projektion, Solvind, hvis grundform
adskiller sig fra de tre andres, viser en vandret flimrende bevægelse
af vertikale linier fra venstre mod højre. Hver form har mindst tre farveholdninger, som kunstnerteamet bag Sol har valgt ud fra æstetiske kriterier. Nået så langt i forsøget på at beskrive billederne, rejser spørgsmålet
sig: er det, vi ser, virkelig det samme som det, vi sanser?
Enkeltprojektionernes titler henviser til naturvidenskaben, nærmere bestemt til solforskningen, og de betegner hver især fire målbare fænomener. De dertil hørende måledata, som via satellitter blev indsamlet fra
1978 til 2000 af forskellige forskningsinstitutter, fungerer som det kunstneriske basismateriale i projektet Sol. Dette materiale tilhører også en
bestemt tradition, idet målinger nødvendigvis er resultater, som udvindes
før en teoris opståen, og som igen ofte er grundlæggende for det tekniske apparatur, der bruges til målingerne. Det tekniske apparatur muliggør
vidt forskellige algoritmer og transformationsprocesser. Det, der måles,
bliver løbende bearbejdet i en observations- og i en måleproces. I Solpletter bliver det tydeligt, hvordan måleresultaterne registreres i en
geometrisk opdelt form og dermed fører til et visuelt resultat, som igen
sættes i forhold til de på forhånd kendte visuelle fremtoningsformer.
Solens skiveformede fremtoning er opdelt i 50 lige lange horisontale
linier, de såkaldte bins. Inden for disse opdelinger tælles solpletterne,
og i visualiseringen af målingen, kommer det såkaldte sommerfuglediagram således til syne. Diagrammet er det abstrakte billede på den regelmæssighed, man kan observere i en solcyklus. Solpletterne optræder
i starten udelukkende ved polerne, men bevæger sig siden mod Ækvator
og tiltager i hyppighed i løbet af en 11-årig cyklus og danner omridset
af en sommerfuglelignende form, når de vel at mærke farvemæssigt
opstilles til det. Denne visuelle form, som er overført til den kunstneriske
kontekst, læner sig altså tæt op ad sin naturvidenskabelige oprindelse.
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Kunsterteamet fra Sol har udviklet en helt anden form i arbejdet med
datamaterialet i projektionen Solens gennemsnitlige magnetfelt. Den
centrale cirkelforms kamp med den omgivende firkant problematiserer
visuelt ideen om et bestemt felts strukturering og om fladens og rummets
konstruktion a priori. Denne problematisering er grundlæggende og
bliver her visualiseret som en generel problematik, selvom datamaterialet
her så at sige er af solspecifik karakter.
Naturvidenskabelige data og deres delvist forud formede visualiseringer
bliver med installationen Sol bragt ind i en kunstnerisk kontekst, eller
rettere ind i den elektroniske kunsts kontekst, og viderebearbejdes her
som kunstnerisk materiale. Til forskel fra 1960ernes tidlige computergrafikker bygger resultatet her ikke alene på de elementer som udgøres
af instrumenter (regnemaskine/computer) og deres lovmæssigheder
(program), og derfor forestiller de, ligesom de kendte Mandelbrot-fraktaler, en ren statisk visualisering af komplekse matematiske formler.
Sol går et skridt videre, idet beslutningen om æstetisk at viderebearbejde
et udsnit af fire samtidige sæt af målinger og om at gøre dataene til et
fænomen, som kan sanses, har den konsekvens, at installationen er i
konstant bevægelse, ligesom solen også hele tiden forandrer sig.
Foranderligheden og det for vores sanseapparat så uregelmæssige
mønster indeholder og forlanger på samme tid et krav om realitet.
Processerne på solen, der er skjult for vores sanseorganer, bliver i
installationen Sol omdannet æstetisk. Alle fire billedfelter formidler i
nuet samtidige målinger, som kræver, at vi kan percipere disse fire
adskilte kanaler som en sammenhængende enhed  inklusive de akustiske indtryk. Naturligvis opstår spørgsmålet, om det giver mening, og
om det overhovedet er kunst. Man kunne  for at tage et statisk eksempel
til sammenligning  tænke på facaden på en gotisk katedral og dennes
harmoniske talforhold. De matematiske forhold, som dermed her kunne
sanses, gjorde sandsynligvis et så stort indtryk på menneskene i det
13. århundrede, at vi ikke helt kan identificere os med det i dag. Og
måske er det med Sol, der visuelt og akustisk giver os formidlede måledata fra to solcykler, for første gang muligt at forestille sig naturens 
og i denne sammenhæng solens  kompleksitet, der ellers ikke kan
erfares gennem sanserne.
Visualiseringen af virkelighedens indtryk (det være sig gennem observering af stenalderkulturen eller gennem højteknologiske måleinstrumenter
i det 20. århundrede) opnår her en billedkarakter i kulturel forstand, idet
den ikke alene afbilder, men også peger på grænserne for betragterens
sansning. Det visuelle indtryk fra de fire i sig selv meget komplekse
levende billedenheder ligger ikke alene i enkeltbetragtningen, men også
i den forbindelse mellem enkeltprojektionerne, der udvikles gennem

vores reception. Hvor de fire billedprojektioner hver især relaterer til
synet, er installationens akustiske del fra starten tænkt som en samlet
komposition af de fire dataområder. Forholdet mellem de akustiske og
de visuelle indtryk er derfor lige så kompleks som det indbyrdes forhold
mellem de fire billeder. Det drejer sig både om forholdet mellem de fire
felters indbyrdes foranderlige proportioner, og om de enkelte billeders
kontinuerligt skiftende ditto. Ligeledes drejer det sig om den samtidige
sansning af talforhold, man kan høre, og som tidsmæssigt stemmer
overens med de billeder, man kan se. På trods af de mange transformationer fra måletidspunktet formidler Sol solens foranderlighed og skaber
indtrykket af, at vi virkelig sanser solen og ikke en udstillet kunstgenstand,
der udspringer af et teknisk apparat. Og dette forhold kan  i det mindste
i denne omgang  besvare det indledningsvist stillede spørgsmål om
forholdet mellem virkeligheden og det, der afbildes.
Susanne Ackers
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Musikalske transformationsprocesser i det virtuelle rum eller Hvad
hører vi i SOL?
1798 besluttede Joseph Haydn at skrive et oratorium om Skabelsesberetningen. Hans problem var begyndelsen. Hvordan skulle han med datidens midler musikalsk fremstille det, som først opstår gennem selve
skabelsesprocessen, og som først dermed opnår organiserbare og
kompositorisk fremstillelige strukturer? Efter utallige forsøg besluttede
Haydn sig for en på den tid revolutionær metode: Han begyndte med
en beskrivelse af selve kaos. Og således kaldte han programmatisk sit
værks første sats Forestillingen om kaos.
Bortset fra foregribelsen af ideerne til programmusikken, som først
skulle opstå et århundrede senere, finder man her en næsten glemt
forløber for de aktuelle eksperimenter med samtidsmusikken. Disse
eksperimenter arbejder med forskellige systemer med varierende grader
af orden og uorden, hvilket specielt den elektroniske computermusik,
som umiddelbart er uafhængig af en fortolker, indtil nu har beskæftiget
sig med. Siden 50erne er strukturer, der enten er hentet fra naturen
eller bygger på kaos i form af mere eller mindre styrede tilfældigheder,
blevet brugt som råmateriale og iscenesat som ækvivalent til den menneskelige kreativitet. Opfattelsen er, at man her igennem æstetisk kan
tilegne sig naturen, og råmaterialet er således blevet brugt som kilde
og udgangspunkt for computerbaserede kompositioner.
Haydns eksempel demonstrerer desuden med al ønskelig tydelighed,
i hvor høj grad både vores sanselige oplevelse og vores æstetiske
kategorier er historisk, socialt og kulturelt funderede. Ligesom Haydns
musikalske kaos forekommer ganske artigt idag og derfor ikke virker
som rigtigt kaos, er også debatten om den tekniske gengivelsesproces
 og ikke kun i forhold til en musikæstetikken  stærkt historisk og kulturelt præget.
Eksemplet med Haydn, der forsøger at komponere en religiøst præget
opfattelse af naturen, dvs. komponere ideen om en guddommelige skabelse, fører direkte til den lignende abstrakte problemstilling, som projektet Sol står overfor. Denne problemstilling går dels på forholdet mellem
naturvidenskab og kunst og dels på fremhævelsen af problematikken
omkring kunstnerisk naturtilegnelse. I Sol drejer det sig om at omsætte
solens komplekse videnskabelige måledata til billeder og klange. Den
umiddelbare erkendelse i installationen Således lyder altså solaktivitetens
måledata! fremprovokerer helt naturligt spørgsmålet om den bagvedliggende oversættelsesproces og det deraf etablerede forhold mellem
naturvidenskabelig datamining og dennes udforskning af tone og billede  den sanselige musikalsk-æstetiske høreoplevelse ved strukturelt

og klangligt spændende musik.
De afprøvede fremgangsmåder inden for dette område er lige så alsidige,
som de er tvivlsomme. De strækker sig fra udprintningen af data med
tilhørende lydspor til komplicerede matematiske oversættelsesprocesser,
hvor data opfattes som et abstrakt tegnforråd og mekanisk indordner
parametre som instrumenter, tonehøjder og lydstyrker. Disse ideers
fascinationskraft rækker tilbage til de algoritmiske konstruktioners begyndelse efter Anden Verdenskrig. Ideerne om en objektiv æstetik kommer
idehistorisk første gang til udtryk i renæssancen, men vinder først rigtigt
frem i romantikken, da efterligningen af naturen bliver det højeste mål
for kunsten og al menneskelig skaben.
Ikke-mekaniske semantiske oversættelsesprocesser mellem forskellige
systemer  som her mellem naturvidenskab og kunst - kan føres tilbage
til et nyt og tredje system, der angår transformationsprocessen:
Computeren som turingsk universalmaskine, der som prototypisk simulationsmedium i naturvidenskaben og i kunsten er i stand til at slette
al historie og følelse fra kunstgenstanden og derfor kan stille disse til
rådighed som abstrakt information til fri anvendelse og dermed også
æstetisk genfortolkning.
Som det digitale er også begrebet information en abstrakt beskrivelse
af et medium, hvis form kan fremstå som klange eller som billeder. Derfor eksisterer der heller ingen digital musik og ingen digital klang i sig
selv. Det af informationen, vi efter en vellykket digital-analog transformation sanseligt kan opfatte, er klange, som fremstiller digitale data. Problemet med beskrivelsen af sådanne resultater er, at vi ikke umiddelbart
kan observere det fremstillende medium  altså det digitale i sig selv,
hvorved transformationsprocessen forbliver skjult.
Medier, også de digitale, kan kun observeres gennem de former, som
de, altså medierne, definerer eller ekskluderer. I starten af den digitale
tidsalder viste man, hvad der ellers endnu ikke var muligt: billeder der
åbenbarede deres pixelstrukturer, musik der skrattede tekno-agtigt,
scener der var badet i blegt måneskin, film der var rystede, mens internettet lod vente på sig. Disse forhold fik os til at definere forskellige
stilarter, som leger med de alternative medieformer; men i mediernes
perfektionsproces forsvinder deres særegenheder efterhånden; de bliver usynlige, mister deres form, forsvinder lidt efter lidt bag bestemte
opfattelsestærskler, præcis som de forsvinder bag den næste mediegeneration.
Selvom vi helt flytter vores opmærksomhed fra mediet, kan vi stadig
observere de mediale former, hvori resultaterne af vores manipulation
bag A/D-transformatoren kommer til syne  fx som musik. Vi kan derved
ikke, på grund af indifferensen mellem informationer og former, længere
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afgøre, om det, vi hører eller ser, oprindelig er resultatet af computerberegninger, informationer fra et digitaliseret billede, en digitaliseret
tekst eller komplekse måledata fra en videnskabelig observation af
solen. Via et forråd af sproglige tegn, via reglerne for, hvordan disse
tegn kan forbindes og deres operationelle metoder, er informationerne
- de foreliggende (lyd)data  underlagt en vis logik, som garanterer deres redundante evne til at kunne udveksles. Prisen for at opnå dette
er, at vi samtidig mister de historisk-æstetiske konnotationer, som underlægges den digitale raster. Men det er netop denne pragmatiske glemsel,
som giver os en ny chance for en  i så fald også æstetisk  produktiv
kunstnerisk generhvervelse, der er kompositorisk jomfruelig, præcist
som vi husker det fra Haydn. Den pragmatiske glemsel sætter derfor
også fokus på informationsstrømmen og undersøger den i forsøget på
at finde erkendelige, strukturelle artifakter, komplekse mønstre etc.
Disse forhold udgør den strukturelle side af det, vi hører i installationen.
Men den akustiske side kan også udledes af den samme proces:
Den operabelt formaliserede tilgang til selve materialet og dermed dets
universelle manipulation er i sidste ende mulig pga den digitale glemsels
diskursforbud hinsides det reale, som ligger mellem to samplinger. I
forbindelse med musik betyder dette, at de foreliggende måledata som
informationer også direkte kan omsættes til lyd. Ifølge Turing er det
grundlæggende princip bag universelmaskinen, Number Cruncher,
at den programkontrollerede simulation netop også kan indeholde metoder til syntetisering af lyd. De digitale, mediale formers virtuelle (lyd)rum
er altså selve omdrejningspunktet i forbindelse med transformationsprocesser. Frank Halbig har komponeret og transformeret soldata fra
National Geophysical Data Center til netop et sådant virtuelt klangrum,
og det oplever vi i installationen SOL som en æstetisk transformeret
og musikalsk genfortolket lydinstallation.
På den måde kan Halbigs idé tjene som ledetråd i forbindelse med det,
vi hører i installationen  en idé, der genoptager solmålingernes oprindelige fire dimensioner som kompositoriske udkast og etablerer dem
musikalsk som lydelige kunstprodukter analogt med de fire projektioner.
De erkendelige, musikalsk ordnende niveauer, følger altså idéen bag
måledataenes indhold, som er: solens totale udstråling, forskellige målinger af solvinden, solpletternes fordeling samt solens gennemsnitlige
magnetfelt. Pga divergensen mellem fordoblingen af referencesystemer
som både videnskabeligt udgangspunkt og æstetisk transformationsidé
lykkes det at opnå en kompakt og interessant lydinstallation. Men lydinstallationen afbilder ikke solaktivetens abstrakte resultater på en musikalsk endimensional måde, den udnytter i stedet vores evne til at kunne
formidle og forstå yderst komplekse sagforhold inden for det æstetisk

sansebare; og hertil er musikken som kunstnerisk tidsmedium særlig
velegnet.
De tilhørende lydniveauer gengiver således en musikalsk fortolkning
af forskningsidéerne. Det kommer klarest til udtryk i en klaverlignende
lyd, for her vekselvirker den digitale simulations idé om et klassisk
instrument og spørgsmålet om det derigennem musikalsk fortolkede
forskningsresultat. Antallet af solpletter er det eneste solfænomen mennesket  med det rette apparatur  kan observere direkte, og netop
antallet af solpletter former over et tidsrum på 11 år et stokastisk-regelmæssigt mønster.
Derimod kan man gennem mere abstrakte elektroakustiske lyde nå til
lignende problemstillinger, hvilket generelt svarer til de øvrige datadimensioners komplekst abstraherede værdier. Udvalget af de digitalt foreliggende og manipulerede lyde går et skridt videre. For nu er også klaveret
abstrakt, digitalt produceret ligesom resten af lydene. Klaverlyden simulerer blot ganske overbevisende sit instrumentale forbillede, mens de
elektroniske lyde, der er temmelig abstrakte og præsenterer matematisk
komplekst sammenfattede resultater, ikke følger et umiddelbart simulationsparadigme. De elektroniske lyde forvrænger udvalgte akustiske
forbilleder som f.eks. stryger og bas på flere planer sådan, at der kun
bibeholdes en meget fjern abstraktion, som på interessant vis både
strukturelt og klangligt kompakt peger i retning af minimal-tekno.
På basis af de grundlæggende forskningsresultaters genfortolkede
dimensionaliteter går de rumlige indordninger et skridt videre og giver
lyden en ru og crispy fremtoning, som også tidsmæssigt er relevant
for dataenes vandring i rummet. Disse processers musikalsk overbevisende resultat i forhold til sound-designets mikrokosmos vidner således
både om nødvendigheden af de bevidste kompositoriske indgreb og
om kravet til kompositorisk snilde.
I det 20. århundrede gjorde man som afslutning på en lang historie
med fremadskridende materialebeherskelse op med form og struktur
i musikken. Befæstelsen af de serielle teknikker betød samtidig begyndelsen på enden for den borgerlige repræsentationsmusik. Med techno
og beslægtede stilarter fjernes de stive former og musikalske strukturer
også fra rock og pop, idet formens strukturelle elementer indskrænkes
til et gennemgående beat, der er fuldstændig frit med hensyn til sound
og struktur.
Dermed kan en kompositorisk bevidsthed udfolde sig i alle dimensioner,
klang, struktur, form etc., uden at henvise til en klassisk baggrund. I
stedet er den kompositoriske bevidsthed i direkte kontakt med en eksperimenterende clubkultur og henviser samtidig til nye produktionsmedier,
reception og distribution.
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I denne historiske situation leder Florian Grond, Frank Halbig, Jesper
Munk Jensen og Thorbjørn Lausten i projektet Sol efter en ny bæredygtig
basis for æstetiske eksperimenter og finder den i naturvidenskaberne,
der ligesom den digitalt producerede musik også selv producerer
datastrømme baseret på naturfænomener, og i tilfældet Sol fungerer
naturvidenskaben som selve det kunstneriske materiale bag den mediale
præsentation.
Dette er altså ingen Sieg über die Sonne (Sejr over Solen), som en
kendt suprematistisk bog om techno postulerer, men snarere et engageret
værk, der sætter fokus på forholdet mellem verden og kunsten i svære
tider.
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