
I den digitala eran finns inga gränser, den 
virtuella världen hindras varken av vatten, 
taggtråd eller murar. Detta gestaltningsförslag 
vill undersöka hur den digitala teknikens 
gränslösa rumslighet kan bryta ner stadens 
fysiska barriärer.  

Konflikten mellan Israel och Palestina över det landområde som hyser 
och omger staden Jerusalem är en av vår tids mest utdragna och 
infekterade. I ett FN-förslag från 1947 utpekas Jerusalem som huvudstad 
i såväl Israel som Palestina, och staden delas upp i en Palestinsk och en 
Israelisk del. Sexdagarskriget 1967 resulterar emellertid i att Israel intar 
även Östra Jerusalem, vilket ger upphov till en gränsdragning som inte 
erkänns av FN.

År 2002 påbörjar Israel uppförandet av den mur som med tiden är tänkt 
att med sina 720 km omgärda hela Västbanken. Idag skär muren av 
Ramallah från resten av Jerusalem.

Följande förslag tar inte ställning i den politiska konflikt som präglar 
området, utan syftar snarare till att undersöka dess fysiska och sociala 
konsekvenser. Vad händer med en stad när den genomskärs av en åtta 
meter hög betongmur, som lämnar få möjligheter för interaktion mellan 
invånarna på vardera sida?

Ramallah är ett Palestinskt samhälle ca tio km norr om Jerusalem, som 
historiskt sett hyst områdets välbärgade invånare. Eftersom muren idag 
gör det omöjligt för palestinier att resa till Jerusalem, fungerar Ramallah 
som Palestinas tillfälliga huvudstad. Här bor ca 30 000 invånare. Ur ett 
socioekonomiskt perspektiv, samt vad gäller avstånd och folkmängd, 
liknar relationen mellan Jerusalem och Ramallah på många sätt den 
mellan Stockholm och Lidingö. Men istället för Mälarens lugna vatten 
är det en åtta meter hög betongmur som separerar Ramallah från 
Jerusalem.

Palestinier tillåts endast i undantagsfall resa in i Jerusalem. Israeler 
å sin sida varnas av den egna regeringen för konsekvenserna av att 
resa till Västbanken. Men i den digitala eran finns inga gränser. Den 
virtuella världen hindras varken av vatten, taggtråd eller murar. 2014 
började en grupp hjälparbetande amerikanska ungdomar baserade i 
Ramallah att i bloggform publicera konversationer mellan sig själva och 
ungdomar i Jerusalem, som möjliggjorts via datingappappar. Även om 
konversationerna i fråga ofta speglar den infekterade konflikten och de 
fysiska gränser som den resulterat i, visar deras blotta existens på att ny 
teknologi kan bidra till att bryta ner väletablerade barriärer i det fysiska 
rummet.

Konceptet är formulerat på ett sådant sätt att det realiseras först i 
interaktionen mellan installation och brukare. Installationen blir m.a.o. 
till först i samspelet med de människor som dagligen kommer i kontakt 
med den. Detta innebär också att realiseringen - d.v.s. själva skapandet 
av installationen - är en kontinuerlig process, en ständigt pågående 
skeende av skapande och omskapande som ligger bortom en individs 
kontroll. Istället för en ensam upphovsman är det i teorin en oändlig 
uppsättning samverkande upphovspersoner, som ständigt utvecklar 
installationen och för den in i framtiden.

Med detta förslag vill jag undersöka hur man 
kan ta ut den samtida teknologin i stadsrummet 
och länka samman två områden som idag är 
extremt isolerade från varandra. Två interaktiva 
ytor länkas samman, så att människors fotsteg i 
Ramallah visas i Jerusalem och vise versa. Eftersom 
konflikten är så laddad vill jag inte här gå in på hur 
installationen skall tolkas; det kommer att vara upp 
till människorna som använder den att bestämma på 
vilket sätt de väljer interagera med installationen.

Jerusalem 
Damaskusporten

80
00

 c
m

Al-Manara Square
Ramallah
 

Damaskusporten 
Jerusalem 

Damaskusporten 
Jerusalem 
1:75 A2

First Step

Västra Jerusalem

Östra 
Jerusalem

Damascusporten

Al-Manara Square

1Km 5Km

Jerusalem kommungräns

Ramallah

Israels barriär på Västbanken

1949års vapenstilleståndsgräns

Lidingö 
31 561 inv 

Ramallah 
27 092 inv

31
m

in

16
m

in

Stockholm
 Sergelstorg

Epicentrum i Ramallah där flera 
viktiga gator möts. Denna centrala 
knytpunkt är vanligtvis skådeplatsen 
för politiska demonstrationer. 

Fotavtrycken projeceras och 
tynar sedan sakta bort. Upphovsmän bildmaterial CreativeCommons: Attila Schmidt, Maik Vlcek,Chris Chabot, Ekaterina Boym-Medler & Joy Curilan.

När en person går på ytan i Ramallah projeceras deras fotsteg simultant på ytan i Jerusalem. Installationen är 
resultatet av de människor som använder ytan och skapar en konstant föränderlig plats i staden. En plats som 
kontinuerligt skapas och skapas om av dem som passerar ytan.

En av huvudingångarna till gamla 
staden i Jerusalem. En naturlig 
mötesplats och knytpunkt för folk vid 
norra sidan av gamla staden. 

Muren som delar av Västbanken från Israel


