här är vi på ett torg i Skottland

TRÅKIGT ALLTSÅ
Vi kan inte resa i den omfattning vi gjort tidigare.
Det tär på naturens resurser.
Det tär på vår privatekonomi.
Och det är inte ens demokratiskt.
Det finns fördrag, överenskommelser, visum, passkontroller och uppehållstillstånd som hindrar stora delar av jordens befolkning att resa
eller fly.
Vi kan bara resa om passet, kassan och samvetet tillåter.
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uppleva det oväntade.
uppleva det annorlunda.
uppleva det autentiska.
förflytta oss från vår egen tillvaro.
vara avkopplade och bortkopplade.
fly till en annan värld.

Blundar jag ser det likadant ut bakom ögonlocken var jag än befinner
mig.
Jag förnimmer också att det luktar annorlunda, luften är kanske fuktigare och solen värmer.
Ett gammalt kassettband med morfars röst får honom att sitta här
bredvid mig.
Han är nära på ett sätt han aldrig varit på de foton jag studerat.
På dokumentären på tv får jag se den marockanska marknadens myller.
Jag är där men ändå inte.
Det är silat genom en kamera, ett redigeringsprogram och en tidsperiod.
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TÄNK SÅ LÄTT
...att göra snabba, enkla ”ljudresor” för en stunds avkoppling. Och för att
uppleva den hisnande känslan av att det samtidigt som vi är här, pågår ett
liv parallellt någon annanstans. Blundar vi är vi där...
Ljuden i realtid från bestämda ställen dels längs samma longitud och dels
längs samma latitud som vi. Vissa av oss på jorden sover, andra är vakna.
Till exempel:
Longitud: en kyrka i Polen, en busshållplats i Libyen, ett flyktingläger i
Sudan, en utsiktspunkt vid Godahoppsudden.
Latitud: ett torg i Skottland, en busshållplats i Alaska, en skolgård i Sibirien och ett köpcentrum i Sankt Petersburg.
”Resemaskinen” utformas i form av ett rör där man kan sticka in huvudet.
Nedre delen är av tonat laminerat glas så att känslan inte blir så klaustrofobisk samtidigt som man till viss del är avskärmad.
På rören står det vilken plats mikrofonerna/(webbkameran) är placerad.
”Resemaskinerna” placeras där människor väntar. En del av rören kan
man stå i, andra kan man sitta under.
Förslaget bygger på känd och billig teknik. På många ställen finns redan
webbkameror som man kan haka på. Platserna där ”resemaskinerna”
monterade är placerade inomhus och är övervakade vilket minskar skadegörelsen.
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