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Abstract
This text is the written part of an artistic master’s project at KMH, Royal College of Music in
Stockholm, Sweden. The purpose of this work is to explore perspectives and inputs to promote a
composition process of text and tone in creative flow and to make them into some kind of method. The
perspectives of reorientation, mimicry, play and risk, generated from Csikszentmihalyi's theories
about conditions for the rise of flow state, as well as the improvisation theater's affirmative concept of
Yes-and…, are applied to musical composition and artistic interpretation. Another objective of the
project is to emphasize the role of the text in the pieces of music through compositional and
interpretative methods, and to create conditions for musical improvisation that relate to the theme and
drama of the texts reinforcing them. In reflections on the artistic results – the compositions and the
performance of those in a concert - conclusions are drawn about how and when the flow state arises
and decreases in composition processes, and about which tools can bring creative flow back after
ceasing and about what is needed to avoid the risks of the absorbent flow state.

Abstract
Denna text är den skrivna delen av ett kontnärligt masterprojekt vid KMH, Kungliga Musikhögskolan,
Stockholm. Arbetets syfte är att utforska perspektiv och ingångar för att främja en
kompositionsprocess av text och ton i kreativt flöde och att ringa in dessa i ett slags metod.
Perspektiven reorientering, härmning, lek och risk, genererade ur Csikszentmihalyis teorier om
förutsättningar för flow-tillstånd, liksom improvisationsteaterns grepp bejakande, tillämpas på
komposition och konstnärlig gestaltning. Ett annat mål med projektet är att framhäva texten i
musikstyckena genom kompositoriska och gestaltande metoder, och att skapa förutsättningar för
musikalisk improvisation som förhåller sig till texternas tema och dramaturgi och förstärker dem. I
reflektioner över de konstnärliga resultaten- kompositionerna och deras gestaltning under en konsertdras slutsatser om hur och när flowtillståndet uppstår och avtar under kompositionsprocesser, om vilka
verktyg som kan få det kreativa flödet att återkomma när det upphört, och om vad som krävs för att
undvika det absorberande flowtillståndets risker.
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Till Alma
En glimt av något större1
Treåringen
ville spela in Blinka lilla stjärna
på en kassettbandspelare
Kanske
för att den skulle bli extra viktig
Kanske
för att pröva om också hennes ljud och ord
gick att samla i nuet
frysa till ett foto
att lyssna på igen
efteråt
Fyraåringen
samlade grannskapets barn vid ett garage
framförde en egen sång
om rumpan som bajsade
framstjärten som kissade
och annat viktigt och roligt
att sjunga om just då
Sträng tillsägelse av dagmamman
Så gör man bara inte
Femåringens
gjorde ständigt nya ljud med munnen
Smäckande med läpparna
smällande med tungan
grodbubblor
mellan tunga och gom och läpp och kind
i alla rytmer, tempon och kombinationer
i alla sammanhang
Storasyster skämdes inför andra
hotade och mutade
men barnet kunde inte sluta låta
Tungan ville leka och ljuden skulle ut
Sjuåringen
skrev en text till melodin på speldosan
Den intensiva upplevelsen av varande
i och med musiken
när röst och text och melodi blev Ett
och tiden Intet
Tioåringen
fick noter i tvärflöjtsläxa
undrade över en ruta i boken
läraren pekade på improvisationsrutan i boken
’Ja, det där är improvisation, det får du pröva själv hemma
om du vill
- det är frivilligt’
Att improvisera var svårt
Tolvåringen
hittade klanger på ett piano hos bästisen
Möjligheterna tog aldrig slut
inte tiden heller
-Ånej, inte pianot igen, sa kompisen.
och bad sin mamma sälja det
Trettonåringen
fick en gammal tramporgel
en fot pumpade luft

”Ett av de mest kreativa sätten att använda språket (…) är
poesin. Eftersom dikter gör det möjligt för sinnet att hålla
kvar upplevelser i komprimerad och förädlad form är de
1

fem tår på tangenterna
och tvärflöjten i händerna
en blåsande enmansorkester
lät hursomhelst och hitochdit
men musiken blev hennes
Fjortonåringen
fick ett gammalt piano
En egen värld oändlig
att klinka fram
sjunga med
vara i
Grannarna klagade
Grannarna hotade
Grannarna skiljde sig så småningom
och flyttade
Femtonåringen
i blåsorkestern Farsta Trä
provade att spela fritt
till resten av gruppens toner
’Alla kan improvisera’
sa den skäggige orkesterledaren
Så hon simmade ut
dök ner
bland gäddor och stenar
Det fanns en källa till musik
djupt inuti kroppen
om man litade på den
om man vågade
kunde den bära, lyfta, bubbla
av lust och nyfiken lek
kontakt med något mycket större och vildare
än not-huvuden och taktstreck
Tjugoåringen
hittade jazzen
i en kommunal tegelbyggnad i Bandhagen
Ett hav av klanger, rytmer. låtar, uttryck, intryck
Som man fick låna, härma, leka med
Göra till sina egna
Göra egna
Göra egna till sina
Det kom texter
Kom melodier
en skog av harmonier
där tonarter och taktarter fick växa fritt
Det hände att någon av dem som kunde hade åsikter
Man skulle vara originell
men inte pretentiös
Skapa nytt
men inom Ramarna och Reglerna
och ville man Bli Någon
skulle man spela ett riktigt Instrument
inte bara sjunga
-Det skiter väl jag i’ – sa hon
Den som en gång vågat i vattnet
Känt strömmen flöda med blodomloppet
vill dit igen
och åter
ige

idealiska för att ge struktur åt medvetandet.”
(Csikszentmihalyi, 2003: 163)
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1. Bakgrund: Den skakiga resan från en projektidé till en annan
Inspiration och absorption tog mig till fysisk och psykisk utmattning. Detta ledde i sin tur till
insikter och utforskandet av nya kreativa verktyg och perspektiv. Nedan presenterar jag hur
min ursprungsidé till projektet helt omformades med tiden.

I början av Masterutbildningen på KMH, hösten 2012 var min projektidé att skriva och
arrangera musik med influenser från framförallt kubansk traditionell och modern musik för
en stor ensemble där jag själv skulle sjunga och spela flöjt. Jag hade besökt Kuba två gånger
och var helt uppfylld av rytmiken, närvaron och intensiteten i landets musik. Jag är
sångerska, men det var framförallt piano-tumbaoerna2 i den kubanska musiken som triggade
min lust att musicera och skriva musik och därför började jag lära mig spela och komponera
egna sådana pianofigurer som utgångspunkt för nya låtar. Utmaningen för mig som
kompositör och pianospelare var härlig och jag hamnade ofta i ett tillstånd av koncentrerad
intensiv kreativ glädje, ett tillstånd som den ungerske psykologen Csikszentmihalyi, kallar
för flow – optimal upplevelse (Csikszentmihalyi, 2013: 78-93) och som kommer att tas upp
senare i denna uppsats. Jag gick så helt upp i processen att jag inte lade vikt vid smärtan i
höger underarm som gradvis smög sig på. Snart diagnosticerades jag med tendonnitis, s.k.
tennisarm, i högerarmen, och några veckor senare hade jag samma överansträngningssymptom i vänsterarmen. Smärtan gjorde att jag inte ens kunde knyta skorna.
KiropraktorKineseologtejpNaprapatAkupunkturAkupressurIdrottsspecialistOrtopedStötvågs

behandlingKortisonsprutorPowerballFysioterapeutTöjaTioGångerITimmenTräning
sprogramEnkilosvikterGöraSiInteSåInteSiSågårDetNärManInteLyssnarPåKroppenSkäms
OchSkärpningLäggAVLäggNER

Jag kunde inte heller skriva, varken för hand eller på dator, inte spela flöjt och naturligtvis
inte spela piano. Ovissheten om hur länge värken i armarna skulle pågå tog så mycket fysisk
och psykisk kraft att jag tappade lusten till att fortsätta arbetet med masterprojektet. Läsåret
därpå blev jag sjukskriven p.g.a. diskbråck, och därefter var jag föräldraledig. När jag åter
tog upp studierna 2016 hade jag kommit långt bort från musicerande och komponerande och
tvivlade på att jag skulle kunna genomföra utbildningen. Längtan efter att komponera och
2

Rytmiserade, synkoperade treklangs-baserade ackompanjemangsfigurer, ofta med oktavgrepp i högerhanden
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musicera helhjärtat skuggades av en rädsla för entusiasm i sig, för att slukas av en process
och ta skada av den. Jag lämnade därför det kubanska spåret och påbörjade helt nya
kompositioner.

Då drabbades jag för första gången i livet av skrivkramp som kompositör. Jag skrev
fortfarande texter, men märkte att jag upprepade mig musikaliskt när de skulle tonsättas. De
få låtskisser jag skrev kritiserade jag så hårt att de aldrig fick utvecklas. Denna
improduktivitet var svår att acceptera och särsklilt frustrerande eftersom jag just då gick en
kurs i komposition i utbildningen. Jag rekommenderades att läsa boken Freeplay av
Nachmanovitch (1990: 136-140), som framhåller kapitulation som det enda sättet att ta sig ur
en situation där man upplever sig ha kört fast. Kapitulation, menar Nachmanovitch, är inte att
bli besegrad, utan snarare att öppna sig för kreativitet och skaparglädje., Jag beslöt mig för
att helt ge upp att försöka skriva något, vilket visserligen skrämde mig, men så småningom
innebar en känsla av lättnad. Skrivkrampen väckte dock en nyfikenhet på vilka processer
som motarbetar respektive understödjer kreativitet och skapande. Jag satte mig in i
Csikszentmihalyis teorier om kreativitet och flow- ”…en känsla av totalt engagemang,
glädje, skaparkraft och lycka” (Csikszentmihalyi, 2013 baksidestexten) och kom i kontakt
med Susanne Rosenbergs3 doktorsavhandling, Kurbits ReBoot där hon, utifrån
Csikszentmihalyis flow-teorier, skapat och tillämpat gestaltande metoder för att hamna i
medveten närvaro på scen. Jag började prova hennes grepp, anpassade dem för mitt projekt
och applicerade dem i mitt komponerande. Med lång erfarenhet som skådespelare inom
improviserad teater kopplade jag ihop flow-tillståndet med improvisationsteatervärldenss
filosofi. Improvisationsteatern har för mig fungerat som generator för leklust, nyfikenhet,
spontanitet, känsla av närvaro och skaparglädje. Jag drog även paralleller mellan
Csikszentmihalyis förutsättningar för flow och en rad tekniker och knep för att trigga
kreativitet som jag tillägnat mig under en utbildning i skönlitterärt skrivande.

3

Professor i sång och prefekt vid Folkmusikinstitutionen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
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2. Syfte och frågeställningar
Syftet med detta master-projekt har varit att söka efter, utveckla och pröva olika ingångar för
att främja ett koncentrerat och lustfyllt komponerande som fungerar för mig, och kanske
även för andra kreatörer av musik och text. Jag har prövat olika villkor, utgångspunkter och
inspirationsknep för komposition och sedan reflekterat över hur processen gick till och vad
som blev resultatet av den. Min strävan har varit att utveckla dynamiska tillvägagångssätt
som kreativa igångsättare i min skapandeprocess av text- och ton-material, att skapa verktyg
för att hitta tillbaka till flöde och kreativ energi ifall lusten att fortsätta arbeta med en
påbörjad komposition försvinner och att hjälpa mig att ta en låtskiss vidare till en
komposition i ett arrangemang färdigt nog att spela med andra musiker under en konsert. I
projektet har jag även prövat om samma förhållningssätt och liknande metoder kan bidra till
ökad scennärvaro och skärpa min kommunikation med medmusiker, publik, och själva
musiken vi framför, i sökandet efter en direkt upplevelse av text och ton i samverkan. Målet
med komponerandet var att skriva ett antal låtar som tillsammans med en genomtänkt
scenisk inramning skulle bilda en föreställning att framföra tillsammans med andra musiker
som min examenskonsert och även att göra en studioinspelning av verken.
Jag kommer att reflektera över hur jag gått tillväga för att få text och musik att framhävas i
kompositionerna genom gestaltning och improvisation och resonera kring hur jag valt att
förhålla mig gentemot mina medmusiker och min publik under examenskonserten
Ett annat syfte har varit att se om det går att utveckla en teknik för ökat medvetande om
kropp och sinne, och därmed förhindra att flow-tillstånd leder till fysisk och psykisk
överbelastning

Projektets övergripande frågor är:
1.

Vilka perspektiv och förhållningssätt kan främja en lustfylld kompositionsprocess?

2.

Går det att ringa in ett antal musikaliska och utommusikaliska triggers, som ger
förutsättningar för att komponera i flow, och kan dessa samverka i ett slags metod?
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3. Projektets förlopp
Det konstnärliga materialet i detta projekt framställde jag till största delen mellan oktober 2016
och examenskonserten den 17 april 2018. Början av kompositionsperioden var trög, men nya
metoder och perspektiv underlättade processen som fick alltmer fart. Konsertdatumet som
sattes i oktober, 2017, gav projektet och komponerandet en avgränsning i tid som fungerade
som en accelerator för de kreativa processerna. Nedan presenteras reflektioner över valda delar
av projektets makro- och mikroprocesser, med fokus på hur jag arbetat både för att framställa
och utforma kompositionerna i text och ton och för att de skulle gestaltas och förhöjas med
improvisationsmoment samt samverka med varandra, musiker och publik i en konstnärlig
helhet under framförandet. Föreställningen spelades in i ljud och bild och både låtarna och
pratet mellan dem finns att lyssna på via SoundCloud. Efter examenskonserten spelades låtarna
in i KMH:s studio, men den processen finns det inte utrymme att redogöra för i detta arbete.

4. Kontext
4.1 Ett konstnärligt projekt inom en akademisk ram
Mitt arbete berör förhållningssätt till komposition och gestaltning av text och musik, och de
konstnärliga processerna beskrivs både inifrån och utifrån då de, liksom annan förberedande
konstnärlig forskning, är en del av forskningen genom densamma. Det befinner sig alltså både
i en konstnärlig och en akademisk kontext, och de konstnärliga intuitiva processerna kan kräva
helt andra förutsättningar än de akademiska, analytiska, för att frodas. Detta diskuterar
filosofen och musikteoretikern Henk Borgdorff i artikeln Debate on research in the arts
(2006:2) där han tar upp förhållandet mellan den forskande konstnären, dennes forskning
genom konsten och dennes konst, som både forskningsobjekt och konstnärligt resultat.
Konstnärlig forskning är en relativt ny disciplin inom akademin, och när jag berättat om mitt
projekt för bekanta som doktorerat inom vetenskapliga områden, har de ställt frågor av typen:
Kan man verkligen forska inom konst? Vilken metod använder du då? Jaså, forskar du på dig
själv? Hur dokumenterar du det du gör? Ska du alltså både producera materialet och sedan
analysera det? Är det forskning? Under projektets gång har även jag ibland ifrågasatt poängen
med och validiteten i konstnärlig forskning, samt undrat hur mitt konstnärsskap påverkats av
masterutbildningens krav. Misstron mot konstnärlig forskning, hävdar Borgdorff, beror på en
oförmåga att lita på seriositeten i en process som är utformad, uttalad och dokumenterad på
både ett verbalt och konstnärligt sätt: den gamla bilden, att forskning bör vara objektiv, och att
objektiv forskning faktiskt existerar, lever kvar. Borgdorff menar att konstnärlig forskning
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varken kan eller bör vara objektiv eftersom endast en person med stort intresse för den konst
som studeras kan förstå den, och eftersom själva de konstnärliga skapandeprocesserna utgör
en stor del av den konstnärliga forskningen.
Art practice qualifies as research when its purpose is to broaden our knowledge and
understanding, through an original investigation. It begins with questions that are pertinent to
the research context and the art world, and employs methods that are appropriate to the
study. The process and outcomes of the research are appropriately documented and
disseminated to the research community and to the wider public. (Borgdorff 2006: 10)

Jag kommer att återkomma till forskning genom konsten, de problem som den kan medföra,
och hur jag har bemött dessa svårigheter i kapitlen 6. Dokumentation och 9. Slutreflektion.

4.2 Inspiration från Flow-teori, kreativt skrivande och improvisationsteater
I inledningen berättade jag om hur hela projektidén formades om i och med
överansträngningssymptom och studieuppehåll. Även förhållningssättet till komponerandet
förändrades p.g.a. skrivkrampen, när jag påbörjade arbetet med att inventera och ställa upp
olika perspektiv och utgångspunkter för att bemöta blockeringar i det kreativa flödet. Eftersom
komposition i koncentrerat flöde är centralt i mitt projekt presenteras Csikszentmihalyis flowbegrepp liksom Rosenbergs utvecklande av verktyg för att skapa flow i konstnärlig gestaltning,
som också jag använt mig av i projektet. Vidare beskrivs Goldbergs idéer och knep för
skrivande av text och Nachmanovitchs förhållningssätt till skapande, som har hjälpt mig med
att komma igång med och fortsätta kreativa processer. Improvisationsteaterns filosofi och
tekniker som jag tillämpat i kompositionen av musikstyckena kommer kort att tas upp,
exemplifierade genom Spolins och Napiers tankar kring skapande, gestaltande och
improvisation.

Varför är Flow önskvärt, och hur, när, och varför upplever människor detta tillstånd?
Flow är ett tillstånd av intensiv kreativ glädje, total koncentration och närvaro där tid och
rum försvinner, oro och leda inte upplevs, och medvetande och handling blir ett. I
Csikszentmihalyis Flow- den optimala upplevelsens psykologi, (2016) presenteras slutsatser
av många års forskningsarbete inom kreativitet; definitionen av tillståndet, och konkreta
exempel på hur och under vilka omständigheter olika personer upplever det, samt generella
förutsättningar för att det ska uppstå. Flow eller optimal upplevelse infinner sig då
uppmärksamheten helt kan användas för att uppnå ett mål, eftersom ingen psykisk energi
ägnas åt distraktioner som t.ex. tvivel, rädslor m.m. (Csikszentmihalyi 2003: 62). ”När vi
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befinner oss i flow har vi kontroll över vår psykiska energi och allt vi gör ökar ordningen i
medvetandet” (Csikszentmihalyi 2003: 64). Flow ger en känsla av att kunna kontrollera
medvetandet, menar Csikszentmihalyi (2003: 84) och hjälper därigenom en människa att
bemästra sitt eget liv, att bli fri från ångest och rädsla och att kunna rikta sin psykiska energi
åt att uppnå sina verkliga strävanden och inte bara de som samhällets normer och den
mänskliga biologiska programmeringen ställer upp. (Csikszentmihalyi 2003: 40-42)
Författaren hävdar att flow är viktigt eftersom ”det gör nuet mer njutbart och för att det
stärker människans självtillit så att hon kan utveckla nya förmågor och på detta vis bidra till
den mänskliga utvecklingen. ” (Csikszentmihalyi 2003: 66). Enligt Csikszentmihalyi har
njutningens fenomenologi 8 komponenter, (2003: 73-84) och några av dessa nämns oftast
när en person beskriver sin upplevelse av ’flow’.
1.

Personen utför en uppgift som den kan klara av, men som kräver en viss färdighet och psykisk
energi- en lagom utmaning.

2.

Personen kan koncentrera sig på uppgiften.

3.

Att koncentration på uppgiften är möjlig beror på att den har en tydlig målsättning.

4.

Att koncentration på uppgiften är möjlig beror på att den ger personen omedelbar feed
back/respons.

5.

Personen känner stort engagemang för uppgiften, vilket frigör dennes medvetande från
distraherande tankar och emotioner.

6.

Upplevelsen av flow ger personen en känsla av att ha kontroll över sina handlingar.

7.

En upplevelse av att all självupptagenhet försvinner infinner sig hos personen- och ändå förnimmer
hen efteråt att hennes själv stärkts av processen.

8.

Personen förnimmer tidens passerande på ett annorlunda sätt än normalt.

Csikszentmihalyi menar att det finns en Flow-kanal mellan ängslan och leda, d.v.s att den
optimala upplevelsen uppstår då personen utmanas på en lagom nivå i förhållande till sina
färdigheter. (Csikszentmihalyi 2003:103). Han betonar också vikten av att sätta upp mål, att
låta sig uppslukas av aktiviteten, att vara uppmärksam på det som händer och att lära sig
njuta av omedelbara upplevelser. ”Att ha kontroll över sinnet innebär att bokstavligen allt
som händer kan bli en källa till glädje.” (Csikszentmihalyi 2003:252). Denna idé är
naturligtvis inte ny, utan återfinns i både flera tusen år gamla buddhistiska skrifter och i vår
tids litteratur om mindfullness och medveten närvaro.

I Csikszentmihalyis bok Flow betonas visserligen fördelarna med flow-tillståndet mycket
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starkt, men författaren påtalar också riskerna med det, då personen går så upp i sin uppgift att
upplevelse av tid och rum försvinner och basala behov såsom hunger, sömn och fysisk
bekvämlighet inte upplevs som viktiga. För att klara av det djupa engagemanget i den
optimala upplevelsen, måste människan ”lära sig balansera möjligheterna för handling mot
sina egna resurser.” (Csikszentmihalyi 2003: 250) I artikeln The Dark Side of the Moon
påpekar Schüler (2018), professor i sportpsykologi, de negativa aspekterna med flowtillståndet och menar att det kan leda till olika former av beroende, undervärderande av risker
och antisociala beteenden. Min överansträngning i armarna var ett högt pris att betala för att
hamna i flow. Jag har dock frågat mig om faran med flow-tillståndet verkligen är inbyggd i
den optimala upplevelsens natur, eller om det kan finnas sätt att undvika den.

Perspektiv från improvisationsteaterns filosofi och pedagogik har påverkat utvecklandet av
kompositionsingångar i detta projekt. Inom improvisationsteatern är strävan efter scennärvaro,
en direkt och oreflekterad upplevelse, bejakande av idéer utifrån, spontanitet, leklust och den
så kallade ”Yes-and”- attityden, d.v.s att bejaka ett förslag och sedan fördjupa eller utveckla
det

centrala

i

syfte

att

komma

”ut

ur

sitt

huvud”

och

agera

intuitivt.

(http://spolin.com/?p=1236) Napiers (2011) förklaring av vad att vara ”i sitt huvud” ger en
tydlig bild av varför detta tillstånd hämmar kreativt flöde:

Improvisers carry seven million years of human consciousness on stage with them every time they
improvise a scene. And they do what humans should do [….] in every other situation in their lives: They
carefully consider all possible scenarios and think about what they will do so that they will remain safe
and do and say the appropriate things. This kind of thinking is what has become known in improv land
as ”in your head” It’s a measured kind of thinking that has one consider, stop, reconsider, think, look,
stop, consider, okay, think, stop, think, consider, wait, stop, think etc. (Napier, 2004: 11)

Även vikten av att etablera Var? Vem? Vad? i en improviserad scen (Spolin, 2002: 30) har
påverkat de gestaltande metoder jag använt i komponerandet och i andra kreativa processer
relaterade till detta projekt. Improvisationsteaterns perspektiv och parametrar går helt i linje
med Csikszentmihalys idéer om att skapa förutsättningar för flow; jag har själv upplevt alla 8
njutningskomponenterna (se s. 12) som improvisationsteater-skådespelare.
Goldbergs (2005) förslag till utgångspunkter för kreativt skrivande i boken ”Writing Down
the Bones” har också varit en inspirationskälla. Hon för samman Zen-meditation och
skrivande på ett nytt sätt, vilket också ligger i linje med mitt konstnärliga projekt. Hennes
förhållningssätt, liknar improvisationsteaterns och syftar också till att skapa ett koncentrerat
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och lustfyllt kreativt tillstånd. Jag har testat hennes tekniker och valt ut stoff som använts för
att ta fram igångsättare och utveckla perspektiv för komposition i text och ton som passar
mig. Goldberg talar om vikten av att kunna försätta sig i Beginner’s Mind, nybörjarsinne,
d.v.s. att skriva som om det var första gången och att skriva utan att döma sitt material under
den inledande, kreativa fasen. Goldberg (2016: 8-9). ställer upp 6 regler för att komma igång
med skrivandet som jag använt mig av i en inledande fas av komposition av framför allt text:
1. Begränsa dig tidsmässigt, ge dig själv en avgränsad tid att skriva. Låt händerna skriva, stanna
inte upp för att läsa det du har skrivit.
2. Stryk inget då det är att redigera samtidigt som att skapa, vilket bromsar den intuitiva
processen.
3. Strunta i stavning, grammatik och meningsbyggnad
4. Släpp kontrollen.
5. Tänk inte: gå inte in i ett logiskt sätt att tänka.
6. Censurera inte dig själv. Om något skrämmande eller utlämnande tema kommer upp, undvik
det inte, utan utforska det.

Målet med Goldbergs regler är att ta vara på kraften i den första, intuitiva tanken. Logik,
artighet, rädsla och skam censurerar fort, och därför kan den vara svår att fånga. Till skillnad
från alla andra tankar, menar hon, är den första tanken, inte en tolkning av en tolkning av en
tanke, eftersom den inte påverkats av egot. (Goldberg, 2016: 8-9).
Fler konkreta råd som Goldberg nämner för att undvika låsningar och blockeringar, är att inte
i förväg bestsämma vad, vilken typ av text eller hur man ska skriva, samt att inte ha höga
förväntningar, utan tillåta sig att tänka ‘Jag får skriva världens sämsta text.’
Inom improvisationsteatern finns en teknik som heter Bara börja4 där två improvisatörer ser
på varandra tills någon får en känsla eller en ingivelse och “bara börjar” scenen. På ett
liknande sätt rekommenderar Goldberg läsaren att bara skriva:
“Sit down. Give me this moment. Just write what’s running through you. You might start with “This
moment” […]. Don’t try to control it. Stay present with whatever comes up and keep your hand moving”.
(Goldberg, 2016: 14).

Nedan mitt resultat av This moment-övningen, som jag ännu ej tonsatt.
This moment might be mightier than any other
coffee on my taste buds
uncomfortable café chair
grandpa talking to grandchildren
”mummy has to work”
4

http://www.impro.se/ovningar/bara-borja/

14

This moment might be bigger than any other
My breath accelerated by coffee
kitchen fan roaring
café cooler with semlor and
This moment might be mightier than any other
mostly meandering away
Meanwhile clock is ticking
cars are passing
this moment
this minute
this hour
this day
this decade
this century
this all
and nothing more
than nothing
more than nothing

Andra värdefulla tips från Goldberg är att kompostera sitt eget material, d.v.s. att låta idéer och
upplevelser mogna, att ha tålamod och att regelbundet gå tillbaka till tidigare idéer med
utvecklingspotential.

4.3 Tidigare arbeten om flow och komposition
I master-arbetet Stegvist komponerande- strategier för att skapa Flow’ (Blixt, 2017), skrev
Blixt om en opera,”blottlägga delar av mitt kompositionsarbete, de låsningar som kan uppstå
när man komponerar och de strategier jag använder för att komma över låsningarna” (Blixt
2017: 2). Liksom jag, söker Blixt sätt att hamna i flow i en kompositionsprocess och även
han har läst om Cskszentmihalyis flowteorier och Susanne Rosenbergs gestaltande metoder.
Blixt har använt två principer för att skapa förutsättningar för flow i sin kompositionsprocess.
Den ena var att inte vänta på inspiration, utan att bara börja komponera utan att bedöma det
materialet som kommer ut för att få någonting att utgå ifrån, och därifrån skriva sig in i ett
flow, helt i linje med Goldbergs rekommendationer och improvisationsteaterns filosofi. Den
andra principen var att skriva anteckningar till sig själv om var i kompositionen han skulle
börja arbeta vid nästa arbetstillfälle, (Blixt, 2016: 28) ett knep som jag anammade och
utvecklade till en egen metod för fortsatt komposition i flöde. (se avsnittet Metoder nedan)

5. Metoder
Jag har tillämpat, modifierat och utvärderat en rad olika metoder i detta projekt; övergripande
metoder för att skapa medveten närvaro, såsom praktiserandet

av meditation,

kroppsmedvetenhet och utveckling av en s.k. Side Coach (se avsnitt 5.2 nedan) samt metoder,
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eller verktyg, för att sätta igång och återfå kreativt flöde i en kompositionsprocess. Att
utveckla, pröva och utvärdera dessa metoder har varit en process i sig, som läsaren kan följa i
kapitel 7. Process.

5.1 Generella metoder för att skapa medveten närvaro
Erfarenhet har visat mig att i ett samlat och lugnt tillstånd är det lättare för mig att stanna
kvar i den intuitiva delen av skaparprocessen och hålla värderande tankar borta. För att
undvika fler fysiska överbelastningar behövde jag också bli mer uppmärksam på vad som
sker i kropp och sinne. I och med överansträngningen i armarna återupptäckte jag värdet av
medvetenhet om kropp och andning i meditation och vardag, och strävade efter att mer
regelbundet praktisera detta. Korta men regelbundna övningar i koncentration och
kroppsmedvetenhet har hjälpt mig att behålla fokus under dagen och att hålla i och samla den
kreativa energin medan jag komponerar eller musicerar så att jag kan stanna kvar i och
fördjupa en idé även då den leder till fler lockande associationer. Ett annat sätt att vara mer
kropps- och sinnesmedveten under en kreativ process och därigenom undvika riskerna med
flow-tillståndet är att använda Spolins ”Side Coaching” (Spolin s. 7-9). ”Side coaching
yourself” innebär att skådespelaren utvecklar en medvetandedimension som utan att
analysera eller värdera konstaterar vilket sinnestillstånd personen befinner sig i för tillfället,
känner in sin kropp och ser att det finns valmöjligheter i hur man kan tänka, känna och agera
utifrån detta. Liknande idéer återfinns inom flera meditationstekniker och Mindfulnessmetoder. Pomodoro-metoden (Nöteberg, 2011) är ett annat tillvägagångssätt för att skapa
fokus i komposition, musicerande och dokumenterande. Kortfattat beskrivet går den ut på att
arbeta koncentrerat med en uppgift i 25 minuter och fokusera på arbetsinsatsen- inte på
resultatet- och sedanvila i 5 minuter. Metoden har hjälpt mig att hålla koncentrationen på en
sak i taget och tvingat mig att ta regelbundna pauser.

5.2 Perspektivbyte som metod för kreativt i flöde
Jag har lånat och omformat Rosenbergs konstnärliga verktyg som syftar till ett gestaltande i
nu-känsla (Rosenberg, 2013: 39). Hon ställer upp fyra huvudsakliga parametrar som
förutsättningar för att skapa flow: Mimicry/härmning, reorientation/ reorientering, play/lek
och risk. Härmning innebär att man lär sig utan att verbalisera det man gör (Rosenberg,
2013:43). Man “följer efter det någon annan gjort och skapar sedan sin egen gestaltning
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utifrån det, medvetet eller omedvetet. Man provar och får med sig allt från gestaltning till
attityd […] och genom det uppleva och få träda in i något som är annorlunda än ditt eget,
samtidigt som du lär dig något.“ (Rosenberg, 2013: 42) Reorientering är en metod som
innebär att personen medvetet eller omedvetet byter perspektiv eller uppfattning (Rosenberg,
2013: 42-43) vilket t.ex. kan ske genom härmning. Att med vilja exponera sig för andra
intryck – platser, upplevelser, åsikter - än de man brukar. Lek är enligt Rosenberg (2013: 44)
ett effektivt sätt att uppnå flow/ nukänsla och skapar en risk, eftersom leken hänger ihop med
oförutsägbarhet, och påhittande i stunden. Både lek och risk (jfr. en lagom utmaning i punkt
1, s. 12) är viktiga utgångspunkter inom improvisationsteatern och tätt sammankopplade med
varandra. Rosenberg byggde in risker i sina föreställningar då hon skapade förutsättningar
för det oförutsedda och strävade mot att ”element av slump och stundens ingivelse” skulle få
påverka resultatet i hennes konserter. Hon talar om skarpt läge som riskgenerator och
ytterligare en skapare av flow; att utsätta sig för omedelbar yttre respons under t.ex. ett
publikframförande, och att i detta infoga moment som inte är helt förberedda. (Rosenberg,
2013: 44) Längtan, menar Rosenberg är ännu en parameter för att hamna i nukänsla, t.ex.
som startpunkt för mimicry. Man kan t.ex. höra någon sjunga och känna en längtan efter att
uttrycka sig som den personen, uppleva det den upplever och förstå det den förstår.
(Rosenberg, 2013: 42-43) Jag ser längtan som en övergripande kraft som driver människor
till att skapa.

5.3 Avgränsningar som metod i komposition
”Struktur tänder spontanitetens eld” och ”gränser frambringar intensitet”, hävdar
Nachmanovitch (1990:85-87) Vikten av avgränsningar för att ge plats åt intuitivt skapande
kan inte nog understrykas. Att i ett skapandeskede ge sig själv begränsningar i tid, omfång
(antal ord, antal toner, antal ljud, antal klanger etc.), men även i perspektiv som t.ex. genom
härmning och reorientering, har varit en generell metod i min kompositionsprocess. När jag
skrivit text har jag i inledningsfasen tillämpat Goldbergs ’bara skriva’ -metod, och gett mig
själv en tidsbegränsning på mellan 1 och 5 minuter. Vidare har jag, efter utprovande, följt
Nachmanovitchs råd och ställt upp en gräns för antalet avgränsningar till högst ett eller två
element i ett skapandeskede.
En regel som jag funnit vara användbar är att två regler är mer än nog. Om man håller sig med en regel
om harmoni och en annan om rytm […] behövs inga fler. Det omedvetna har redan där en oändlig
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repertoar av mönster; allt som krävs är ett externt mönster att kristallisera på. […] Genom att inskränka
en dimension blir spelet friare i andra dimensioner. (Nachmanovitch 1991: 86)

Ibland har jag utgått från ett eller några bestämda ord att börja med, eller att upprepa i varje
mening. Själva stoffet har jag tagit från t.ex. bilder, dikter, andras låtar, tidningsartiklar, det
första jag fick syn på utanför fönstret och något jag hört en person säga på bussen. Nedan
följer ett utdrag från min projektdagbok, med exempel på avgränsningar som jag satt upp och
prövat som triggers för kreativitet i kompositionsprocessen. Nedan följer ett utdrag ur
projektdagboken, 171002:
Förslag på kompositionstriggers, 171002:
Stjäla/återanvända


Utgå från tonmaterialet i en fras i en befintlig låt - gör om melodins rytmik



Ta en kort melodifras från en befintlig låt - gör om frasens toninnehåll, men behåll
rytmiken



Ta ett antal takter från en befintlig låt – harmonisera om melodin, och skriv sedan
en ny melodi till de nya ackorden



Behåll rytmiken- gör om melodik

Textbaserad bara börja-ingång:


Läs igenom några tidningsrubriker eller någon dikt: leta i högst 3 min, välj sedan en
som du ska låta dig inspireras av/utgå ifrån/förhålla dig till
Ge dig själv 1-3 minuter att bara skriva
Använd något från texten du skrivit som tilltalar dig och ge dig själv 3-5 min på att
arbeta vidare med det.

Melodibaserad bara börja-ingång:


Läs igenom några tidningsrubriker eller någon dikt: leta i högst 3 min.
Välj sedan en som du ska låta dig inspireras av/utgå ifrån/förhålla dig till
När du under 1-3 minuter bara nynnar fram en ordlös melodi
Använd något från melodin du skrivit som tilltalar dig och ge dig själv 3-5 min för
att arbeta vidare med materialet.

OBS! Viktigt är att ’bara skriva/bara spela/sjunga’ helt förutsättningslöst, det kan bli
något användbart- eller inte!

Andra former av avgränsningar har jag hämtat från Napiers (2004: 111-127) och Spolins
(https://spolingamesonline.org/portfolio-items/intuition-vs-intellect/)
improvisationsteatertekniker som jag modifierat till triggers för komponerandet av text och
musik, vilket jag ger exempel på i avsnittet 7. Process och resultat.
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5.4 Metod för fortsatt komposition i koncentrerat flöde: Autoanteckning
I sökandet efter ett strukturerat tillvägagångssätt för att kunna fortsätta en kompositionsprocess
som blockerats, utformade jag en modell, inspirerad av Blixts (2016: 28) metod Note To Self:
Autoanteckning – metod för fortsatt komposition i flöde. 5
1. Vilken komposition ska jag börja med?
2. Vad vill jag uppnå intuitivt i processen (t.ex. hitta ett sätt för att skapa flow)
3. Vad vill jag uppnå musikaliskt?
4. Hur kan jag prova detta hantverksmässigt, form-/ strukturmässigt (idéer att
utveckla, grepp/tekniker att testa)?
5. Ungefär hur lång tid jag tänker lägga på varje moment. (viktig begränsning!)

6. Dokumentation
Den övergripande undersökningsmetoden för mitt arbete är auto-etnografisk metod, vilket
innebär att jag själv är studieobjektet. Självobservationer och ett reflekterande
undersökningssätt är underlaget för detta projekt. Detta har inneburit att jag kontinuerligt har
fört dagbok under projektets gång, och skriftligen reflekterat över kompositionsprocesserna,
repetitionsarbetet och framförandet av det komponerade materialet. Vissa
kompositionsprocesser har jag även ljuddokumenterat genom röstmemofunktion i telefon
och användning av olika ljudinspelningsprogram på dator. I långa opausade ljudupptagningar
har jag spelat in mig själv medan jag talat, sjungit och spelat utifrån olika idéer, utvecklat och
omformat dem, bytt instrument, tilltal, humör, språk och placering i rummet.6 I ett annat
skede har jag lyssnat på dessa inspelningar för att kunna verbalt beskriva och reflektera över
tonsättningen av min egen text, och därefter tolka resultatet i förhållande till projektets syfte
och frågeställningar. Denna dokumentationsmetod har inte stört den kreativa processen, så
länge avsikten i stunden bara varit att dokumentera de musikaliska idéerna, inte att
analysera den kreativa processen. Att dokumentera egna konstnärliga processer i vetskapen
om att man senare ska analysera dem och ändå stanna kvar i en kreativ process är inte helt
enkelt. Jag kan visserligen bestämma mig för att analysera dem långt senare och då försöka
att aktivt byta perspektiv mellan å ena sidan kreatör och å andra sidan
5

Ett exempel på hur jag tillämpat en autoanteckning och utvecklat modellen vidare finns i avsnittet 7.2 Ett
lillfinger att hålla i (s. 22).
6

Exempel på ljudupptagningar av kompositionsprocesser finns i ljudfiler på SoundCloud, och länkar dit finns
under respektive låt i kapitel 7. Process.
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observatör/analysatör/tolkare, men den fysiska personen som utför båda processerna är
fortfarande en och samma. Bristen på avstånd mellan mig (konstnären) och min
undersökning (konstnärliga processer, skapandeprocessen och själva konsten i sig) innebär
alltså en utmaning för mig som kreatör, och är inte heller helt oproblematisk i akademiska
sammanhang. Jag kommer återkomma till och vidare problematisera detta i avsnittet
9.Slutreflektion (s. X)
Dock finns det metoder för dokumentation som inte stör det kreativa flödet, varför det är
viktigt att välja tillvägagångssätt som passar projektets natur. Förutom dagboksanteckningar
och inspelningar på röstmemon har jag utgått från min handledare, Susanne Rosenbergs
dokumentationsmodell (se Appendix, s. 51) och modifierat denna i syfte att dokumentera och
sedan kunna reflektera över resultaten av de olika förutsättningar jag prövat för komposition
på ett sätt som inte stör den kreativa processen.
Frågor att svara på:
1. Vad gjorde du? (Vilka förutsättningar/perspektiv/begränsningar/triggers gav du dig själv i
komponerandet?)
2. Varför gjorde du det? (Avsikt? Förmodat resultat? Ingivelse?)
3. Vilket/vilka sinnestillstånd präglades kompositionsprocessen av?
4. Om det kreativa flödet uppstod men stannade av tidigt – Vad uppstod istället? Vad gjorde du
då och vad blev resultatet?
5. På vilket sätt/varför gav metoden (inte) resultat?
6. Vilket material fick du fram? Hur kan du använda det?
7. Vad är det viktigaste utbytet av detta för dig som kreatör?
8. Vad är det som återstår?

Avsikten med och förhållningssättet till dokumentation har alltså varit i högsta grad
betydande för huruvida den gagnat kompositionsprocessen eller inte. Min handledare, Klas
Nevrin, gav mig det värdefulla rådet att vänta lite med dokumenterandet och att inte göra det
i eller för nära inpå den skapande processen, samt att lita på att jag kan dokumentera efteråt
och på att själva det konstnärliga resultatet är en dokumentation.

En annan dokumentation över projektets material är ljudinspelning från examenskonserten
som återfinns på SoundCloud, både i ett långt ljudspår på hela konserten,
(https://soundcloud.com/maria-carlman/maria-carlman-exkonsert-180417)
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och i ljudspår på enskilda stycken och pratet mellan dem, som jag refererar till under
respektive låt, eller prat i kapitel 7. Process och 8. Examenskonsertens inramning. Texter till
projektets låtar och dikter finns i Appendix 2, s. 57-65, och partitur återfinns i Appendix 3, s.
66-113.

7. Process och resultat - från frö till blomma
Jag har arbetat kompositoriskt och gestaltande för att ge texterna utrymme och förtydliga
deras förhållande till det klingande materialet – noterat och improviserat – i de musikstycken
som spelades på min examenskonsert och, av olika anledningar, valt skilda förutsättningar
för improvisation i kompositionerna och arrangemangen. Som musiker och kompositör är
det, för mig, centralt att en improvisation förhåller sig till texten och temat och att den spelas
för att verket och framförandet behöver den. För att musiken som framförs och musikerna
som framför den ska upplevas som en enhet, har jag valt att närma mig improvisationsmomentet på ett mindre solistiskt sätt. Därför har jag föredragit att använda termen
improvisation framför solo, eftersom solo skulle kunna antyda att musikern spelar ensam,
eller att musikerns improvisation är något separat från resten av låten och de övriga
musikernas spel. Improvisation har i projektet innefattat utforskande i bl.a. ton, text, tal,
rytm, pausering, dynamik, sound, fysiska gester, minspel och känslotillstånd. Som lek- och
riskmoment har även konsertens inramning innehållit improviserade moment.

I och med att jag ändrade projektidén tog jag bort två betydelsefulla yttre musikaliska
avgränsningar: genre och instrumentation. Jag gick alltså från de kubanska
musikinfluenserna och en bestämd instrumentsättning till en total genre-frihet och
obegränsad instrumentation vilket förmodligen bidrog till den svårighet jag upplevde med att
tonsätta mina egna texter. En viktig utgångspunkt som jag ställde upp för den nya
projektidén var att välja vilka personer jag ville umgås med musikaliskt, framför det
instrumentet de spelade. Urvalsprocessen fick ta sin tid, vilket i sin tur sköt upp låtskrivandet
då jag saknade en bild av vem och vilka instrument jag komponerade för. De givna
förutsättningarna var att skriva musik och text för sång och tvärflöjt, på språken svenska,
engelska och spanska i valfria genrer och i valfri instrumentsättning. Efter att jag komponerat
stycket Alma-unge, spelade jag det med pianisten, Maria Kvist som jag ville ha med i
projektet, då jag har fullt förtroende för henne som musiker och person, efter många års
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delad spelglädje och vänskap. Under repetitioner med bara pianisten experimenterade vi med
låtar och låtembryon och provade olika förhållningssätt till text, ton, sång, spel tal,
improvisation och form. Basisten och cellisten Svante Söderqvist lärde jag känna då han
började masterutbildningen 2017. Denna lyhörda, engagerade och kompetenta musiker
tillfrågades, och ville gärna vara med. I syfte att bygga upp projektets material, och samspel
lite i taget spelade jag med bara Svante och Maria under flera repetitioner. Då det visade sig
att Svante dessutom spelade cello, arrangerade jag flera stycken även för detta instrument.
Egentligen ville jag inte ha med saxofon alls i projektet, men jag ville ha med David Bennet,
även han student på masterutbildningen, eftersom han utstrålar en ovärderlig positiv och
kreativ energi. När han inkorporerats i projektet visade det sig att han även spelar Bbklarinett och därför arrangerade jag två låtar för detta bl.a. instrument. Saxofonen kom till
pass för att gestalta en dikt tillsammans med min röst samt i improvisationer och
instrumentala partier i flera låtar under examenskonserten. Relativt sent i projektet upplevde
jag, Maria och Svante ett behov av en rytmisk förstärkning i vissa låtar, och då tillfrågades
den sympatiska och duktiga trumslagaren Jonas Bäckman. Violinisten och kompositören
Katt Hernandez skulle ha deltagit i projektet, men tyvärr skadade hon handen nära inpå
examenskonserten och då hade jag redan arrangerat flera låtar för fiol, varför jag fick leta
runt efter en ersättare som resulterade i den energirika och expressiva violinisten Terese Lien
Evenstad. Sist, men inte minst kompletterades ensemblen av sångerskan Frida Augustsson,
också masterstudent på KMH. Röstmässigt deltog hon bara med en sångstämma på en låt,
men som stöd fanns hon med under hela processen från repetitioner till konsert. Fyra veckor
före konserten hade jag glädjande nog en ensemble med kompetenta, kreativa och
inkännande musiker, beredda att helhjärtat engagera sig i projektet.

De fullständiga dokumentationerna av arbetet med låtarna till detta projekt är långa texter
och /eller ljudinspelningar som beskriver processer som kan spänna över alltifrån några
minuter till flera månader, och de får därför inte plats i detta arbete i sin helhet. Jag kommer
istället att beskriva valda delar av kompositionsprocesser i arbetet med och framförandet av
materialet till min examenskonsert, genom att visa hur jag tillämpat avgränsningar och
perspektiv på olika sätt, i syfte att uppleva kreativt flöde. Processen är inte enkel att beskriva
i löpande text, eftersom den sällan varit linjär, utan snarare gått ut och in, fram och och
tillbaka mot ett centrum, som jag skulle vilja kalla låtens kärna. Jag har valt att dra essensen
ur de mest intressanta skedena och reflektera över vad de grepp jag använt resulterat i där. I
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reflektionerna nedan drar jag inte heller någon skarp gräns mellan komposition, arrangering,
utförande och improvisation, utan ser dessa som olika aspekter på en cirkulär, kreativ
process. Jag har följt låtarna, från skapelseögonblick till utförande och dokumentation, och
förhållt mig till dem ur olika perspektiv, ofta ur flera på samma gång.

7.1 Hemligt
länk till ljudfil: https://soundcloud.com/maria-carlman/1-hemligt-konsert-kmh-180417
(text, se s. 57, partitur, se s. 66)

Hemligt är en kort vals med en innerlig kärleksförklaring på svenska som framfördes med
sång och piano under examenskonserten. Låten komponerades innan detta projekt, och den
processen tecknade jag inte ned. Efter visst prövande valde jag att inleda låten med en
improvisation samt att reorientera mig instrumentalt och improvisera på flöjt istället för med
rösten, så att sången skulle kännas helt ny när jag började sjunga temat. Tanken med att
inleda stycket med instrumental improvisation var att hemligheten, som avslöjas i sångens
text, skulle gestaltas i ton, men inledningsvis skulle dess semantiska innehåll vara hemligt för
åhöraren. Som en avgränsning, och ingång till improvisationen hade jag bestämt fem toner
att börja med, då dessa ledde till ett, för mig, innerligt tonspråk, ett anslag som jag
eftersträvade i låten.

7.2 Ett lillfinger att hålla i
länk till ljudfil: https://soundcloud.com/maria-carlman/3-ett-lillfinger-att-halla-i
(text, se s. 57, partitur, se s. 68)

Utdrag ur min projektdagbok: 171010:
Den här låten började i en fysisk sensation som ledde till en kreativ process: Alma
höll som vanligt i mitt lillfinger och förde en dialog mellan det och pekfingret. Det
gav mig idén att skriva upplevelsen utifrån ett litet barns perspektiv. (reorientation) Jag skriver den ändå i du-form för det är sångarjaget som förmedlar vad
den känner att barnet vill ha. Prova att byta till jag? Nej, då känns det som att
sången behöver sjungas med en treårings röst och den tolkningen vill jag inte ha.
Utgångspunkt: frasen ’Du vill ha mitt lillfinger att leka med’, fortsätta med vad
barnet vill/vågar inte vill inte vågar, gå in i barnets lek där mammans fingrar kan
bli en hel värld, som ständigt förändras. Jag skrev ett första utkast av texten.
Sedan satte jag fingrarna på pianot och spelade en baslinje. Jag ville balansera
mellan melodiöst diatoniskt och modalt tonspråk. Utmanande att melodin ska låta lätt
men inte helt förutsägbar, den förändras liksom barnets lek. Plötsligt försvann
lekfullheten i komponerandet och prestationsångest och tankar om hur ’svår’ eller
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förutsägbar melodin skulle vara kom in. Då släppte jag melodin ett tag och kom på att
barnet kan ta leken ännu längre vidare och låta mammans fingrar få eget liv, hoppa av
handen och springa ut på upptäcktsfärd: hur skulle det låta?(det blir förmodligen
instrumentalt). Skaparlusten kom tillbaka.

Jag skrev en skiss på en text, och en harmoniserad melodi och ville sedan utveckla detta tema
musikaliskt i ett instrumentalt parti i snabbare tempo.
Ur projektdagboken, 171010, forts:
Det kom ut en melodi som jag tyckte var fin, men genast kom en kritisk röst in och sa
att den var fånig. Jag berättade om detta för min kompositionslärare, Ann Sofi
Söderqvist7 och hon bad mig nynna melodin. Hon frågade varför jag tyckte den var fånig
och varför den i så fall inte fick vara fånig. Jag sjöng melodin igen och plötsligt
gillade jag den. […] När jag väl lät melodin komma ut gick det snabbt, jag blev
uppslukad och koncentrerad av processen. Det var tydligt att melodin fick leda vägen.
Jag nynnade fram den och noterade tonhöjd och rytmer vartefter. Jag satt vid pianot
och började med samma harmonik som i temat, men melodin fick styra och pianot följa
med. På vissa ställen stannade flödet av något i melodin, och då noterade jag något
provisoriskt som jag ringade in, men gick sedan vidare. Jag skrev inte ut någon
harmonik, eftersom jag inte ville störa flödet i melodiskapandet och riskera att
börja analysera musiken teoretiskt. Till dessa ställen gick jag tillbaka i ett senare
skede som karaktäriserades mer av en hantverksmässig process, där jag lyssnade efter
hur/om harmoniken stödjer melodin.

Kompositionslärarens frågor skapade en reorientering av mitt synsätt på melodin, vilket
gjorde att den fick komma fram. Jag bejakade det fåniga, vilket man gör när man spelar
improvisationsteater om det fåniga kommer intuitivt, och det fåniga besvärade mig inte
längre. Detta är en form av icke-censur, en av Goldbergs förutsättningar för att komma igång
med att skriva. Sedan skapade jag två avgränsningar: Den första var mitt sätt att tillämpa
Goldbergs bara skriva – attityd även i den klingande skaparprocessen. Jag skulle gå vidare
med melodin utan att stanna upp. Nachmanovitchs (1990: 130) tankar om vikten av att skilja
den intuitiva-kreativa processen, styrd av ”Musan”, från den analyserande, kommenterande
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och värderande ”Redaktören” påverkade mitt förhållningssätt till de egna kreativa
kompositionsprocesserna. ”Redaktören kritiserar, formar och organiserar det material som
musans fria lek har frambringat”. Båda rollerna behövs i skapandet, menar Nachmanovitch,
men om redaktören släpps in för tidigt i processen, kommer konstnären att bedöma sitt arbete
i ett alltför ofärdigt stadium, vilket kan leda till blockering och förlamning.
När bedömningen är obstruktiv och uppträder på tvärs mot den riktning i vilket arbetet försiggår snarare
än parallellt med det, hackas tiden i segment och varje segment inbjuder till att stanna upp, vilket ger
förvirring och tvivel tillfälle att smyga sig in. Att för ett ögonblick gilla eller ogilla kan vara ödesdigert.
(Nachmanovitch 1990: 130-131)

Den andra avgränsningen, för att undvika att gå in i analyserande och logiskt tänkande, var
att inte skriva ut någon harmonik. Istället ringade jag in ställen jag ville se över i nästa, mer
hantverksmässiga skede för att förhindra ett för tidigt bedömande av materialet. På detta sätt
kunde jag lugna Redaktören, som försäkrades om att den behövdes, och att den skulle få göra
sitt jobb, men inte ännu. Att melodin fick styra och inte harmoniken, såsom jag ofta gått
tillväga innan detta projekt, var också en reorientering. Resultatet av hela denna process
innebar att jag nu hade en positiv erfarenhet av att låta det ton- och rytmmaterial som
intuitivt kommer fram få göra detta, utan att värdera det alls i ett första steg. Innan jag
slutade dagens kompositionspass ville jag prova min nya modell för Autoanteckning. Här
följer ett utdrag ur min projektdagbok, 171219:
Nu när jag avser att skriva ner var och med vad jag ska börja komponera så ropar Side
Coachen genast: ”det där kan bli för mekaniskt för din kreativa process, men skriv
ner det du, som en möjlighet, och skriv i så fall gärna också ner K: kärnangrundidén i kompositionen och flow triggers (FT) moment av
mimicry/play/reorientation/risk/bejakande som kan främja kreativt flöde i linje med
denna grundidé.” Jag lade till dessa punkter: Kärna och Flow Triggers.
Autoanteckning, 171219: att arbeta med nästa gång -171220
1. Låt: Ett lillfinger att hålla i:
Kärnan: konkret: ett litet barn som skapar en hel värld av mammans fingrar
Tolkning: ett barns utforskande av världen, ostoppbar fantasi och nyfikenhet, behov
av tröst stöd och av att släppa dessa.
Flow Triggers: hur skulle ett barn springa runt/nynna. Hur känns det i kroppen och
hur låter det när det lilla barnet jagar fingrarna (mimicry/reorientation)
2. Intuitivt mål: känna lust att komponera, inte krav att producera och bli klar- tanke:
boka rep och prova!!!!
3. Musikaliskt mål: hitta form för utrymme för lek - även skapa utrymme för flöjtsolotaktartsbyten även i improvisationer? Ja- för melodin är starkt knuten till dessa
taktartsbyten, och om jag avviker från melodin så finns ingen anledning till att
improvisera över denna del. Utveckla: Se över om tonartsbytena behövs, samt kolla igenom
harmonier i slutet av den instrumentala delen
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4. Idé: pianosolo över melodin för gestaltning av
med känsla och harmonik från delen när lillfingret
eller skriv stämmor för flöjt/solo/piano/fiol där
5. Tidsbegränsning: 4 pomodori. (4x25 minuter med

barn som jagar fingrar. Del i solot
är sjukt – cello/ eller bassolo där,
och ha den som del mellan solon.
5-minuters pauser emellan)

I den första delen av låten Ett lillfinger att hålla i, som har drag av visa, gav jag stor plats åt
sångtexten genom att instrumentera de sjungna delarna för endast piano och sång, lägga in
generalpauser mellan sångfraserna och använda taktartsbyten, rubateringar och ritardandon
som helt styrdes av hur texten skulle ha lästs, utan musik. Texten gestaltar ett litet barns lek
med sin förälders fingrar, och speglar hur barnet vill ha ömsom trygghet ömsom
självständighet. Till examenskonserten arrangerades låten så att när jag hade sjungit: ”nu
springer fingrarna iväg” kom trummorna in med ett jazzvalskomp och då spelade vi det
instrumentala partiet med ett betydligt högre tempo, en snabbare ackordrytm och en rörligare
melodi som jag spelade på flöjten, med större tonala språng och tonalt omfång. Melodi var
instrumental för att genom ett ordlöst språk bättre än genom ett verbalt och regelstyrt språk,
med ordnad förutsägbar struktur försöka spegla ett barns fria lek och fantasi i gestaltning av
fingrarna som tar sig loss från den vuxnes hand och springer iväg. Dessutom skulle en text
till denna snabba melodi i den komplexa musikaliska miljön knappast nå lyssnaren. I slutet
av låten improviserade pianisten samtidigt som resten av bandet spelade det instrumentala
temat. Här fanns alltså en förutbestämd längd på improvisationen samt ett tempo, en
ackordföljd och dessutom en melodi att förhålla sig till. Dock bad jag pianisten att gå emot
dessa samt att spela ”massor med toner uppåt och nedåt” för att gestalta textens fingrar
skenande över hela pianots klaviatur.

7.3 En god förälder
länk till ljudfil: https://soundcloud.com/maria-carlman/4-en-god-foralder
(text, se s. 58)

Texten En god förälder är ett resultat av improvisationsteatertekniker som ingång till att
skriva text. I olika skeden av komponerandet av denna dikt använde jag Ord-association –
där man börjar prata (eller skriva) om det första föremål man ser eller kommer att tänka på
utan paus i minst 10 sekunder, Dada monolog – där man talar nonsensspråk med befintliga
ord som dock saknar sammanhang, och Gibberish – där man pratar på ett låtsasspråk genom
att kombinera olika ljud till oförståeliga ord och meningar (Napier 2004: 112-113). Jag valde
orden ”en god förälder” och skrev text utan att redigera, läste sedan igenom den högt och
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experimenterade då med olika tilltal och attityder. Under repetitionerna inför föreställningen,
läste jag texten och saxofonisten improviserade fritt i ton, tempo och rytmik, och vi varierade
båda i intensitet och humör. Genom samspelet mellan tal och saxofon uppstod en ungefärlig
dramatisk kurva som inbegrep känslor av skuldbeläggande, längtan, ilska, frustration,
galenskap och löjlighet. Dessa känslor och röster från olika medvetandenivåer och viljor hos
diktjaget använde vi oss av när vi framförde En God förälder under examenskonserten. I
slutet av stycket experimenterade jag med bokstavs- och stavelsematerialet i orden från
diktens sista rad och skapade nya ord som inte hängde samman. Därmed uppstod ett
dadaistiskt språk, som slutligen föll sönder helt och övergick i kvackande grodläten. Syftet
var att visa på fånigheten och omöjligheten i de ideal som texten ställt upp för den gode
föräldern och att reorientera diktjagets skuldkänslor och rädslor mot lek. Här införde jag
riskmoment, genom avsikten att prata låtsasspråk och kvacka som en groda på min egen
masterkonsert på Kungliga Musikhögskolan. Hur skulle detta tas emot? Hur skulle jag
hantera situationen om publiken inte gav positiv respons, eller ingen respons alls?
Improvisationsteater-teknikerna fungerade här som kreativa igångsättare i skapandet av
texten, och även som perspektivbytare i den sceniska gestaltningen, då jag reorienterade
berättarrösten och åhörarna från allvar till lek och trams genom härmning.

7.4 Alma-unge
länk till ljudfil: https://soundcloud.com/maria-carlman/5-alma-unge
(text, se s. 58, partitur, se s. 72)

Sången Alma-unge skrev jag genom att nynna fram text och melodi samtidigt som jag
provade ackompanjerande klanger till dem på pianot. Jag sjöng det korta musikstycket till
pianoackompanjemang för min kompositionslärare Örjan Fahlström8 på en kompositionslektion, och fick rådet att ge texten mer plats genom att sänka tempot och ta ut pauseringarna,
att läsa den högt utan ackompanjemang och melodi, och sedan rytmisera melodin efter
läsrytmens frasering. Förhållandet mellan text och ton var ett återkommande tema i
undervisningen och diskussioner kring detta har påverkat mitt sätt att komponera och att se
på text och komposition. Jag hade ingen färdig form för stycket, utan några byggstenar i text
och ton på temat förälder-barn och rädslor-ömhet-kärlek, som jag ville sammanfoga till ett
verk.
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Skiss på hur jag ställde upp musikaliska idéer och de känslor texten gestaltar, i utformandet av stycket Alma-unge.

Jag hade skrivit en längre monolog som jag ville ha beledsagande musik till och för att hitta
en utgångspunkt till denna rekommenderade min lärare mig att bestämma musikens
dramaturgi genom att skriva ner diktjagets olika känslolägen i textens olika delar, och sedan
välja om musiken skulle gå med eller emot dem. I ett senare skede skrev jag ett ostinato för
piano och cello som repeterades och som vars tempon och dynamik förhöll sig till textens
dramatiska kurva.

Under examenskonserten började stycket med en relativt fri instrumental tolkning av den
första musikaliska idén Alma-unge och därefter spelades det igen, men då i tempo och enligt
den noterade harmoniken, rytmiken och melodin. Kontrasten mellan de två olika
variationerna av temat skulle tillsammans gestalta de motstridiga omskakande känslor som
textjaget upplever i sitt föräldraskap. När sista tonen klingat ut började jag läsa en längre
monolog, utan musik, där en mor betraktar sitt lilla barn som går helt upp i sin lek. Senare
började pianot spela ett ostinato och jag nynnade en kort melodi, som övergick i
improvisation för att gestalta människans behov av ömhet och tröst, både den tröst som
föräldrar vill ge sina barn, och den tröst som föräldern själv kan behöva. När jag fortsatte
läsa dikten spelades ostinatot i kontrabasen och pianot mer och mer intensivt och på detta sätt
kändes det naturligt för mig att övergå i att läsa texten i spoken word- stil eftersom diktens
känsla växlade om från ömhet till frustration och rädsla. Sedan skulle jag sjunga
temamelodin med text, först a cappella i rubato - för att texten skulle framgå tydligt och på
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ett sårbart sätt - och därefter tillsammans med piano, trummor och kontrabas, för att sluta
cirkelns komposition. 9
7.5 Valentine’s Day
länk till ljudfil: https://soundcloud.com/maria-carlman/6-valentines-day
(text, se s. 60, partitur, se s. 74)

Texten i låten, Valentine’s Day ger uttryck för rädsla och förtvivlan över att kanske tvingas
mista en person man älskar av migrationspolitiska anledningar. Det är en vals där vissa delar
spelas med rak åttondelsunderdelning och andra i triolunderdelning. Till konserten skrev jag
ett arrangemang för hela ensemblen: sång, piano, kontrabas, fiol, trummor och klarinett eller
altsaxofon. För att ge texten utrymme i framförandet under examenskonserten, arrangerade
jag vissa delar, där berättarrösten visar en mer sårbar sida, för bara piano och sång, eller för
bara fiol, klarinett och kontrabas, i syfte att spegla känslorna utsatthet, sorg och rädsla. Dessa
delar spelades också, till skillnad från de flesta andra av låtens partier, i rak
åttondelsunderdelning, av samma anledning. Jag valde alltså, genom instrumentering och
rytmisk underdelning att gå med textens inneboende känslor och inte emot. Låtens
byggstenar är ABCD, där texten i A uttrycker rädsla och sorg, B-delen har drag av frustration
och ilska och C-delen är ett bönfallande- ömsom desperat ömsom retsamt och D-delen alla
känslorna tillsammans. I C-delen, där diktjaget blir alltmer krävande kom trummorna in och
jag sjöng med mycket mer ”jävlar anamma-känsla”. När denna del kom åter innan slutet av
låten spelade saxofonen och fiolen en unison repetitiv melodi, som ett insisterande. Den är
dock gladlynt och ska gestalta möjligheten till ett perspektivbyte hos den tilltalade
tjänstemannen och antyda att denne skulle kunna se sin uppgift på olika sätt och därigenom
t.o.m bli glad, d.v.s. reorientera sig. Pianisten improviserade över låtens D-del vars harmonik
är lika svår att ta sig igenom och förstå som Migrationsverkets byråkrati.
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Dessvärre glömde jag bort att sjunga denna del av låten under konserten, och märkte det inte förrän när jag
tittade på videoinspelningen.
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Därefter spelade saxofonisten en fri-tonal improvisation tillsammans med trummisen för att
ytterligare gestalta textjagets frustration, som står i kontrast till den relativt glada harmoniken
och jazzvalskompet som tuffade på genom resten av stycket. De gestaltande grepp ensemblen
använde på scen i Valentine’s Day var reorientering och lek. Den fria saxofonimprovisationen innebar en reorientering till kaos som skulle skapa kontrast mot resten av
arrangemanget, men som också innebar en risk, eftersom det inte var lätt för resten av
ensemblen att komma in igen på ett sätt som gjorde att hela stycket kändes som en organisk
enhet.

7.6 Fripassagerare
länk till ljudfil: https://soundcloud.com/maria-carlman/7b-fripassagerare-utan-prat
(text, se s. 60, partitur, se s. 84)

Texten i Fripassagerare, som gestaltar Döden som en vanlig människa läste jag under
examenskonserten. Jag växlade mellan läsandet, då pianisten, relativt fritt spelade en melodi
på fem förutbestämda toner, och att spela en repetitiv flöjtmelodi ackompanjerad av ett
kontrabas-ostinato i moll, spelad med stråke och höga skärande toner från violinisten.
Flöjtmelodin var resultatet av en kompositionsuppgift som Ann-Sofi Söderqvist gav mig i
syfte att komma runt min dåvarande skrivkramp och mina svårigheter att tonsätta egna texter.
Förutsättningen var att skriva en ordlös komposition på ett intuitivt sätt, genom att använda
min allra första association till vatten. Genom att spela in en flöjtimprovisation med
tankarna på droppande vatten i en grotta skapade jag en repetitiv, melankolisk melodi i ett
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kreativt flöde som överraskade mig. Denna relativt snabba och smärtfria process, inspirerade
mig till att skriva flera instrumentala partier i övriga stycken i projektet. Flera dagar efter att
ursprungsmelodin kom till redigerade jag och noterade den, samt skrev ett bas-ostinato till
den. Slutligen lyssnade jag på en Logic-inspelning av detta arrangemeng och accosierade till
en dikt som jag skrivit många år tidigare: Fripassagerare. Jag delade upp dikten i fyra delar
och varvade dem med bitar av flöjtmelodin. Den enda textändringen, tillägget av ordet
’regnig’ i första raden, syftade till att sammansmälta dikten med flöjtmelodin, som inspirerats
av elementet vatten. Regnet gav ytterligare en dimension till stycket, eftersom döden då
gestaltas som ännu mer mänsklig när även hon söker skydd från regnet i en buss, och
förmodligen blöter ner dikt-jagets axel och sätet mitt emot, där hon sätter sina fötter. Det
enda helt improviserade momentet var violinistens fritt valda, ljusa, långa gnisslande toner
som skulle skapa ytterligare spänning i musikens ödesdigra stämning och öka kontrastens till
Döden i texten, en något ouppfostrad, men mänsklig kvinna som kliver på en buss utan att
betala och slutligen somnar med huvudet mot diktjagets axel. Tack vare valet att komponera
utan ord förhöll jag mig friare till det musikaliska material jag framställde, då jag helt kunde
fokusera på musiken. Förutom att reorientera min attityd till mitt eget skapande resulterade
förutsättninmgen att komponera utan text också i en reorientering i instrument, då jag valde
att komponera genom att spela fram en melodi på flöjt. Att spela in kompositionsprocessen
var mitt sätt att försätta mig i skarpt läge; jag befann mig i en bokad studio och hade bara
tillgång till den i en timme. Användandet av min ‘gamla’ dikt är ett exempel på Goldbergs
komposterande (2005: 15-16) och växlingen mellan läsandet av den och spelandet av
flöjtmelodin är en variant av Napiers teknik Ensamdialog (Scene) (Napier 2004: 119) där en
skådespelare spelar två olika karaktärers roller i dialog med varandra.

7.7 Sommarens sista humla
länk till ljudfil: https://soundcloud.com/maria-carlman/8-sommarens-sista-humla
(text, se s. 61, partitur, se s. 87)

Texten skrevs flera månader innan den tonsattes, men modifierades något under denna
process, både för att utöka textmaterialet och för att skapa en dramatisk kurva i låten. När jag
börjat tonsätta den kom jag att tänka på improvisationsteaterns rekommendation att om
någon i en scen talar om ett hot, så bör någon karaktär drabbas av detta, och därför skrev jag
till de tre sista raderna där humlan dör.Textskrivandet var en process i flöde, men när dikten
skulle tonsättas kom en kritisk röst in och diskvalificerade den ena musikaliska idén efter den
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andra. Jag hade haft genren visa i bakhuvudet, då jag prövat mig fram sjungande vid pianot.
Jag provade återigen att orientera mig bort från pianots ljud och dess klangmöjligheter, och
utgick istället från ett samplat kontrabasljud (som jag spelade upp på en klaviatur) i
inspelningsprogrammet Logic. Jag nynnade diktens första rad om och om igen på do-ba diba-pa-do-ba etc. och lät så småningom basljudet spela fram en melodi på textens rytm. Det
blev en fras i en bluesskala, med triolunderdelning, som jag spelade in flera gånger på
varandra.
Utdrag ur projektdagboken, 180118:
Jag hittade även en melodi i basen som klättrar runt och modulerar sig fram till en lång ton.
Jag hade tänkt improvisera mig fram till en melodi på texten i sång direkt efter detta- men
fick en stark lust att spela flöjt till baslinjen; flöjtisten trängde sig helt enkelt före
sångaren och började improvisera över bas-figuren. Jag spelade in flöjten flera gånger i
Logic sparade olika versioner […]

Därefter lyssnade jag på inspelningen av bas och flöjt i hörlurar och improviserade fram en
melodi på texten. Första raden sjöng jag unisont med basen, på text, och sedan improviserade
jag fram en melodi till nästa två textrader. Reorientering i instrumentval ledde till en
reorientering i melodik och genre. Att texten helt fick styra rytmiken i låtens basgång gjorde
att de förstärkte varandra och smälte samman. När kompositionsflödet upphörde gick jag
tillbaka till texten för att hitta ett nytt element till basen, och fann en ny triggande
utgångspunkt. Från början hade jag tänkt arrangera denna låt för hela ensemblen, men valde
sedan det intimare formatet med bara kontrabas och sång/flöjt, där texten skulle komma fram
tydligare. En reorientering i instrument i kompositionsfasen ledde alltså till en reorientering i
rytmik och melodik – från vis-melodik i rak åttondelsunderdelning till bluesmelodik i triolunderdelning, och i instrumentation – från sång, piano trummor kontrabas till enbart
sång/flöjt och kontrabas.

I konsertversionen började låten med en unison melodi i flöjt och bas, som följdes av ett
flöjtsolo i ett ganska lågt läge, med en övertons-rik, surrande ton, ibland sjungen, eftersom
jag ville låta som en trött och lite blöt (efter regnet i satsen innan) humla som får kämpa lite
för att orka flyga runt bland de våta sensommarblommorna. Här hade jag ställt upp en mental
bild av humlan, ett begränsat ton-material och ett sound, som material för i en improvisation
över textens tema vars text frågar sig om humlan är medveten om sin egen förgänglighet.
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7.8 These Treetops
https://soundcloud.com/maria-carlman/9a-these-treetops-del-1-0ch-2-med-prat
(text, se s. 61, partitur, se s. 91 (del 1) och s. 95 (del 2)

Huvudtemats text skrev jag helt intuitivt och relativt snabbt när jag satt på en klippa vid
Dalälven och tittade upp mot trädkronorna. Här använde jag mig t.ex. av upprepningar, men,
liksom i många andra kreativa processer har vissa avgränsningar som kompositionsmetoder
inte skett på ett medvetet, reflekterat plan. Jag använde orden ”These/This ….. is not mine”
som ett mönster att upprepa, att gå ifrån och sedan gå tillbaka till, men det var inte en
förutbestämd struktur.

Att tonsätta den var en längre och betydligt snårigare process, som i ett första skede ledde till
kompositionskramp. Blockeringar i kreativiteten beror enligt Nachmanovitch inte på att
personens sinne är tomt, utan på att det är fullt av skräp: inbillningar, ohjälpsamma
tankemönster, önskningar, olust, förvirring etc. som hindrar det naturliga kreativa flödet som
redan finns där. (Nachmanovitch 1990: 10) För att styra in tonsättandet mot en konstruktiv
process prövade jag ett grepp för reorientering: att ha någon annans musikaliska material
som utgångspunkt för en ny komposition. En ytterligare avgränsning var, till skillnad från i
komponerandet av Du vill ha ett lillfinger eller Almaunge, att inte använda pianot, för att ge
full koncentreration åt text och melodi ihop och inte åt harmonier eller baslinje. Jag valde tre
toner ur en vacker musikalmelodi och försökte att sjunga fram texten genom dessa toner,
men det tog stopp. Då prövade jag att spela mig igenom texten med flöjten för att tillfälligt, i
processen, skifta fokus från texten och få flöde i melodin, så att den skulle uttrycka något i
sig själv, även utan text. Ett annat syfte med flöjten som melodiskapare, var att utmana mig
själv sångtekniskt och skapa en melodi som krävde en flexibel röst. Sättet att spela fram
texten med flöjten ledde till en melodi med stort omfång och relativt stora intervallsprång
som saknade ett fast tempo. Länk till inspelning av denna process:
https://soundcloud.com/maria-carlman/these-treetops-tonsatter-text-mha-flojt-improvisation

Min kompositionslärare, Örjan Fahlström, rekommenderade mig att nedteckna den
musikaliska idén på notpapper, men utan taktstreck, och att notera tonhöjden utan precist
notvärde och bara använda en symbol för ”kort not” och en symbol för ”lång not”.
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Utdrag ur projektdagboken, 171018:
Process: Jag blir GALEN av att inte skriva taktstreck och notvärden!! Hur ska jag då kunna
arrangera melodin?? Flödet kom och gick. När det försvann och jag fastnade i något skrev jag
olika varianter och spelade in dem, bestämde vilken som stödde texten bäst o raderade övriga.
Reflektion: VILKEN TID DETTA TAR FÖR MIG!!!!! Det som jag gav en halvtimme tog över två
timmar!!!!”

Här hittade jag en metod för att komma vidare: att spela in olika varianter och välja den som
bäst fördjupar grundidén, samt att avgränsa mig genom att radera de andra varianterna.
Formmässigt gick jag till väga på ett liknande sätt som i Alma-unge för att framhäva texten
och bakgrundshistorien, och även här hade jag ett antal text - och tonidéer som skulle
sammansättas till en form.

Skiss från projektdagboken över musikaliska idéer och gestaltningsmöjligheter i utformandet av stycket These
Treetops.

När jag sedan ville skriva ett pianoarrangemang till melodin upphörde flödet och jag tappade
lusten att fortsätta med låten. För att byta utgångspunkt, frågade jag mig vem som sjöng
temat. Att svara på Spolins (2003: 30) frågor: Vem? Var? Vad?, gav mig en reorientering
som ledde till nyfikenhet och skaparglädje i kompositionsprocessen. Jag mindes myrorna
(svarar på vem?) från klippan (svarar på var?) där jag satt när jag skrev texten långt tidigare,
och valde myrans perspektiv. Myran sjöng temat (svarar på vad?) och jag undrade då också
varför myran stannade upp och började filosofera. En vattendroppe som faller på myran från
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trädtopparna ovan, kunde vara anledning en. Jag påbörjade en ny del av samma verk genom
att improvisera fram en drivande, frenetisk, atonal melodi på flöjten.

Reorienteringsgreppet att svara på frågorna vem och varför väckte min nyfikenhet och lusten
att berätta en historia ur ett visst perspektiv. Det, i sin tur, ledde till leklust och till att jag
använde mig av härmning, när jag försökte spela som den stretande myran som plötsligt
stannar upp och frågar sig vems allting är. Genom metoden återfick jag motivationen till att
fortsätta arbetet med kompositionen och resultatet blev en ny, instrumental del i
musikstycket, med en helt annan musikalisk karaktär än den första delen med text. Jag
använde härmning en gång till och spelade in den frenetiska flöjtmelodin flera gånger med
ett antal takter emellan. Plötsligt hade jag skrivit en myr-kanon som kunde spelas mellan mig
och de andra musikerna i min ensemble. Nu hade låten utvidgats till en svit med en berättelse
och dramaturgi. Under examenskonserten fick stycket These Treetops således inledas av en
instrumental, snabb och kantig melodi spelades i kanon mellan flöjt, cello och piano, som ett
myller av stretande myror eller av tankar i ett mänskligt sinne och avslutades i en ensam,
tonalt utspridd pianoklang, som gestaltning av att myran får en vattendroppe i huvudet, och
därför tittar upp mot trädkronorna ovan. Länk till ljudfil del 1 av These Treetops:
https://soundcloud.com/maria-carlman/9b-these-treetops-del-1-utan-prat

Under framförandet på konserten följdes den instrumentala kanon-delen av en helt fri
soloimprovisation i cellon i ett mer drömmande tonspråk, varpå jag läste huvudtemats text
medan cellisten fortsatte sin improvisation, som en övergång mellan de två satserna.
Celloimprovisationen skulle visa på myrans sinnesomställning (reorientering) och när dikten
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lästs färdigt spelade cellon det komponerade huvudtemat, ackompanjerad av piano. Efter att
temat spelats på flöjt följde en flöjtimprovisation över samma form och harmonier som i
temat, där jag ville visa hur fri myran kände sig när den tänkte på att kanske tillhör inget
någon, utan allting hör samman. När jag sedan slutligen sjöng temat med ord hade lyssnaren
alltså redan hört texten läsas en gång och melodin spelas två gånger. Huvudtemats korta
text, liksom dess melodi är mycket koncentrerad, och detta var mitt sätt att ge lyssnaren
möjlighet att ta till sig sig båda två på tre olika sätt. Utformningen av detta arrangemang var
ett resultat av många diskussioner med min kompositionslärare Örjan Fahlström om vikten
av att ge texten plats och åhöraren möjlighet att tillgodogöra sig den.

7.9 The Dream
länk till ljudfil: https://soundcloud.com/maria-carlman/10-the-dream-med-pratintroduktion
(text, se s. 62, partitur, se s. 100)

Utdrag ur projektdagboken från den 24 mars 2018:
The Dream, textmaterial
Jag drömde att jag kunde flyga och dagen därpå började jag formulera en dikt om
drömmen. Först skrev jag ett längre stycke på svenska, sedan fick den ligga och gro i
ett block i några månader. Under en meditation kom diktens tema upp igen, fast på
engelska. Frasen ’Last night I dreamt that I could fly, I flew because I knew I
could’ kom först, och jag började med den. Den svenska dikten var inte skriven på
rim, men nu ville jag ha rim, eftersom jag ville hålla ihop texten och skapa en
tydlig frasering. Jag tyckte att frasen på engelska lät vackrare och var mer sångbart
(fler tonande konsonanter underlättar diktionen) och hade en mer distinkt och
sammanhållen rytm än ’en natt drömde jag att jag kunde flyga, jag flög för att jag
visste att jag kunde flyga’. Jag drog paralleller till språk och rytmik i Robert
Burns dikt A Red Red Rose10 och kom in i ett något ålderdomligt språk. Jag skrev även
den engelska texten för hand på papper, och senare skrev jag ner den på datorn. Då
började jag omarbeta texten något, för att variera den, men märkte snart att jag
började kritisera den. För att reorientera mig satte jag mig på golvet, vänd från
datorn, och skrev ner hela texten igen för hand i mitt block, med utrymmen för
ändringsförslag. Då

kom det kreativa flödet tillbaka.

När texten The Dream redan var skriven letade jag efter en berättarröst för att få inspiration
till att tonsätta denna. Jag ville veta vem som berättade texten och hur den lät. Därför läste
jag texten högt som olika personer med skilda tempon, temperament, erfarenheter och viljor
genom att tillämpa tre av Napiers (2003) improvisationsteatertekniker: Byta Roll (Solo
Character switches) – där man experimenterar med snabba karaktärsbyten, Ljud blir röst
(Sound to dialogue) – där ett spontant ljud från den som talar får påverka en påhittad

10

Robert Burns, skotsk poet , 1759-1796, http://www.robertburns.org/works/444.shtml
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karaktärs röst och personlighet och Känslobyten (Scene with emotional shift) – där man
växlar mellan olika känslor i olika grader. (Napier 2004: 114-120).

Att byta språk från svenska till engelska innebar en reorientering som påverkade textens
utformning: den fick rim och ett ålderdomligt språk. När jag läste texten som olika påhittade
karaktärer med skilda humör, erfarenheter och viljor d.v.s. använde mig av härmning,
skapades olika lekfulla ingångar som jag spelade in för att använda som inspiration i
tonsättningsfasen av komponerandet. Länk till inspelning av denna process:
https://soundcloud.com/maria-carlman/sets/lasning-av-the-dream-komp-process

När jag därefter lyssnade på de inspelade varianterna gav mig barnets sätt att läsa texten idén
till att instrumentera låten med stråkinstrument i pizzicatto. Jag provade att sjunga fram
texten, men började snart kritisera tonmaterialet och skaparflödet försvann. Som en
reorientering satte jag då upp en avgränsning. Diktens titel ’The dream’ innehåller tre
bokstäver som motsvarar notnamn: d, a och e: dessa toner kunde vara tonalt centrum i
melodin. Försök att spela fram en melodi med tonerna d, e och a på flöjt tråkade ut mig, och
jag tappade fokus: jag kom inte in i textens rytmik. Länk till inspelning av denna process: Då
testade jag improvisationsteaterteknikerna Follow the follower11, och Två i en röst12, i en
unison härmning mellan röst och piano där inget av instrumenten skulle få styra helt. Jag
började på en och samma ton i piano och sång, fortfarande utifrån tonerna d, e och a, och
sjöng och spelade mig fram till en melodi med läsrytmen av dikten i bakhuvudet. En melodi
trevade sig fram och när den avvek från de förutbestämda tonerna lät jag det ske då jag
avgjorde att regler är till för att brytas. Länk till inspelning av denna process:
https://soundcloud.com/maria-carlman/the-dream-180213-kompositionsproc-flojtspel-pa-tonerna-dea-och-tal

Senare noterade jag melodin och skrev ett arrangemang för sång, cello, fiol och klarinett där
jag lät textens rytmik helt styra tempon, taktarter och rubateringar. Texten i The Dream, har
ett tema liknande det i These Treetops, varför jag valde att fortsätta med myrperspektivet. Nu
berättar myran om en dröm, där den kunde flyga och få uppleva verklighetens sanna natur.
Själva flygturen skulle gestaltas utan text då diktjagets insikt i drömmen sker på ett djupt
emotionellt plan som inte kan uttryckas i ord. Jag valde att gestalta själva flygturen i en

11

Teknik där två personer både leder och följer samtidigt i en scen (https://spolingamesonline.org/portfolioitems/intuition-vs-intellect/ besökt 180505)
12
Teknik där samma princip som ovan används, fast genom tal
(http://www.metodbanken.se/category/improvisationsovningar/ besökt 180505)
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improvisation mellan klarinett och röst där jag tänkte att diktjaget och insikten flög i kors
med varandra och stundtals möttes och blev till ett. Denna del hade en förutbestämd längd,
vilket fungerade bra när vi repeterade, men under konserten gick jag och klarinettisten så upp
i spelflödet att han glömde bort sin insats som i arrangemanget kommer direkt efteråt. Som
kompositör och bandledare påminde detta mig om vikten av att skapa möjligheter för den
som improviserar att bestämma längden på sin “flygtur”.

7.10 El Pescado no sabe que está mojado
länk till ljudfil: https://soundcloud.com/maria-carlman/11-el-pescado-no-sabe-med-prat
(text, se s. 63, partitur, se s. 106)

I slutet av utbildningens första studieår, när mina armar börjat återhämta sig något efter
det alltför intensiva pianospelandet av kubanska piano-tumbaoer, komponerade jag en annan
pianofigur i kubansk stil. Men eftersom jag ännu bara kunde spela med ett finger i taget per
hand utan värk blev resultatet en mycket enklare piano-tumbao, och denna tilltalade mig
faktiskt betydligt mer musikaliskt än den andra, mer komplexa och svårspelade. Den
muskulära överansträngningen hade påtvingat mig en musikalisk avgränsning som visade
mig värdet i floskeln ’Less is more’. Att sedan ta den enklare pianofiguren vidare till en
färdig komposition och spela den på examenskonserten blev en symbol för att avsluta ett
skede och gå in i ett annat med nya insikter. Kontakten med buddhistiska skrifter och
författaren Sangharakshitas uttryck ”More and More of Less and Less”(Sangharakshita 2009:
160), fick en djupgående betydelse för mitt förhållningssätt till livet i allmänhet och
komposition i synnerhet och därför valde jag detta uttryck som titel på mitt projekt.
”The key, probably, is More and More of Less and Less, in other words, to focus on a very few texts or
teachings or approaches to the Dharma and deepen our experiences of them through reflection and
practice and questioning” (Sangharakshita 2009: 160)

Med detta uttryck syftar Sangharakshita på förståelsen av, och praktiserandet av Dharma,
Buddhas lära. Samma princip skulle kunna tillämpas på musicerande och komposition och i
detta projekt kom det att bli en ledstjärna: att sträva efter mer och mer av det (lilla) som
redan finns där, d.v.s. av grundidén eller kärnan. Vad var då kärnan i den pianofigur jag
komponerat? Stilmässigt har den drag av gamla öst-kubanska musikstilar, son montuno och
changüí. Låtens rytmiska komplexitet mellan pianofiguren, kontrabasrytmen och trummornas
spel samt den repetitiva harmoniken skapar en intensiv energi och ett gung som bjuder in till
glädjefylld dans. Ändå valde jag, under utvecklandet av den musikaliska grundidén till en
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komposition, att kontrastera känslan i musiken textmässigt. Sångtexten kom att skildra
människans omedvetenhet om konsekvenserna av sina handlingar, tankar och attityder som
leder till att hon ständigt söker lyckan utan att finna den.

Under min flöjtimprovisation på låten vid konserttillfället, märkte jag att jag började värdera
och kritisera mitt eget spelande. Jag hade inte hunnit ägna mycket tid till att öva flöjt, och
kände mig något oförberedd. Detta hade jag inte lagt någon vikt vid under de andra
flöjtimprovisationerna, men här gjorde den kritiska redaktören sin oönskade röst hörd, mitt i
en skapandeprocess. Intressant att notera är att detta var den enda av konsertens stycken i
vilket jag inte hade reflekterat över improvisationernas roll och vad de kunde gestalta i
förhållande till texten. Jag hade inte heller tagit fram ett tonalt eller rytmiskt ingångmaterial.
Det jag då medvetet gjorde var att spela färre toner och att försöka lyssna på tonerna som om
någon annan spelade dem. Detta var ett försök till reorientering som åtminstone hjälpte mig
att slutföra improvisationen med närvaro och utan självförebråelser, vilket inte hade varit
möjligt om jag inte hade arbetat med att utveckla en medveten side-coach i Spolins anda.

7.11 Beautiful F*ck
länk till ljudfil: https://soundcloud.com/maria-carlman/12-beautiful-fck-med-prat
(text, se s. 64, partitur, se s. 110)

I låten Beautiful F*ck gestaltar texten rädsla, stolthet, längtan och passion i ett destruktivt
förhållande mellan två människor. Till konserten arrangerade jag låten för sång, piano, cello
och fiol och mellan låtens två textverser spelade cellon och fiolen med och mot varandra i en
improvisation, som gestaltning av det passionerade möte som föregått textjagets berättelse.
När låten slutat med de dystopiska orden ”We will never dare speaking a sincere word,
cause pretty people look ugly when they’re hurt” och när publiken applåderat några
sekunder, började vi spela igen. Då improviserade jag ordlöst med rösten på stavelserna laida dai- i en sorglös, kaxig ton, för att avsluta låten med den trösterika tanken på att
mänskliga relationer kan leda till smärta, men att livet ändå går vidare. Återigen ville jag
reorientera diktjaget och därigenom publiken från förtvivlan och ilska till ett sinnelag med
mer energi och mer positiv grundton genom en gestaltande röstimprovisation.
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7.12 Utmaningar i projektets olika roller
Förutom de redan nämnda trösklarna jag stötte på som kompositör mötte jag också flera
utmaningar i projektets andra roller. De låtar jag komponerat till detta projekt är skrivna för
mig som sångerska och flöjtist, och jag har medvetet komponerat melodier som har krävt en
mycket flexibel röstteknik för att utmana mig själv i mitt huvudinstrument. Kompositionerna
är skrivna på tre språk, och har influenser från vitt skilda musikstilar, såsom jazz, blues, visa,
folkmusik, traditionella kubanska folkmusikstilar, klassisk musik och modern konstmusik.
Jag har eftersträvat olika sounds, beroende på låtens, eller låt-delens musikaliska karaktär
och språk samt på de känslor, viljor och humör jag velat gestalta. På grund av detta har jag
arbetat mycket med att träna min röst att bli så smidig att jag kan välja röstkvalité och
dynamik i stunden, framförallt under ledning av den mycket kompetenta, engagerade och
inspirerande sångpedagogen Helena Jonason. Om jag jämför inspelningen av masterkonsertens sista stycke, Beautiful F*ck med en inspelning av samma låt från 2012, så kan jag
höra en stor skillnad i röstflexibilitet. På grund av låtarnas skiftande karaktär har jag också
tränat på att bemästra och växla mellan olika sounds på tvärflöjt, mitt biinstrument, som fått
en betydligt större roll och fler komponerade partier än i tidigare projekt. Under
examenskonserten valde jag att improvisera mer med flöjten än med rösten, eftersom jag ofta
kände mig klar med rösten som uttrycksmedel, när jag sjungit min komponerade text och
melodi. En stor utmaning i projektet var att låtarna blev färdig-arrangerade en så kort tid
innan konserten att jag knappt hann lära mig dem själv i rollen som musiker, innan jag skulle
ta rollen som bandledare och repetera in dem. Här följer ett utdrag från min projektdagbok,
180410:
En tanke jag haft är att jag identifierat mig så mycket med kompositörsrollen i detta projekt
att jag verkligen fått anstränga mig för att växla om till bandledar- och musikerrollen under
repetitionerna. På ett plan känner jag att jag redan gjort mitt, och vill lämna över till någon
annan. Detta är helt nytt för mig, den känslan har jag aldrig förut haft. Kanske beror det på
att många av arrangemangen blivit färdiga så pass sent och så nära inpå masterkonserten, att
jag inte hunnit göra dem till mina rent sång- och flöjtmässigt. Under repet igår kom jag på
mig själv att tänka att ”oj, det måste vara en flexibel sångerska som ska sjunga alla de här
låtarna”, innan jag insåg att – fan också, det är ju jag.”

Den kompositions-kramp jag nämnde i kapitlet Bakgrund och i början av detta kapitel,
gjorde att jag kom igång sent med komponerandet av musiken och texterna till projektet.
Musikerna i ensemblen fick ofta kompositioner och arrangemang som färdigställts samma
dag som repetitionen. Ensemblens sammansättning var helt ny, de flesta av dem hade jag
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knappt spelat med innan, och jag hade inte varit bandledare på flera år och kände mig osäker
i rollen. Jag fick dock mycket stöd, hjälp, idéer och inspiration av mina medmusiker, och
därför var det en tacksam uppgift att leda denna grupp. Däremot upplevde jag ibland att de
andra musikerna hade nästan för stor respekt gentemot mina noterade kompositioner, och jag
bad dem allt oftare att förhålla sig friare till noterna, då jag märkte att detta skapade en större
närvaro, lyhördhet och spelglädje. Detta gjorde också att jag gav gruppen noter på låtar som
inte var färdiga, utan snarare musikaliska idéer, eftersom jag ville att alla skulle bli mer
delaktiga i arrangemangens utformning. Ensemblen fick ofta prova ett tema eller en annan
bärande idé i ett stycke och komma med förslag på form instrumentation, tempon och
dynamik. När konserten närmade sig kände jag av en viss nervositet och uttryck för
prestationsångest i gruppen. Då betonade jag att mitt främsta mål inte var att gruppen skulle
spela felfrittt, utan njuta av att spela tillsammans.

En annan svårighet var den snabba växlingen mellan de olika rollerna som flöjtist, sångerska,
presentatör, entertainer och bandledare som krävdes av mig under examenskonserten. Jag
ställde krav på flexibilitet och uthållighet som jag aldrig skulle ställa på någon annan,
speciellt efter så få repetitioner av materialet. Dessutom hade jag knappt gett mig själv några
pauser mellan inpassen under föreställningen, vilket gjorde att jag aldrig kunde slappna av. Å
andra sidan var det denna inramning som gjorde konserten till en föreställning och inte bara
en konsert, vilket verkade uppskattas av publiken och ensemblen. Flera personer som
beskrev konserten använde orden helhetsupplevelse och allkonstverk.

8. Examenskonsertens inramning: från konsert till föreställning
Ett viktigt ansvar gentemot medmusiker, publik och den musik som ska framföras är att
skapa goda förutsättningar för att kreativitet och spelglädje ska flöda fritt i konsertlokalen.
Föreställningsform och publiktilltal är mycket betydelsefulla för mig i framträdanden,
antagligen som en följd av arbete med improvisationsteater, där skådespelarna oftast börjar
med att värma upp publiken. Syftet är att etablera att föreställningen är improviserad, att
skapa en lekfull relation till publiken och en överenskommelse om att detta är en tillåtande
miljö. Skådespelarna interagerar med sin publik, bland annat genom att be åskådarna om
förslag och idéer som improvisatörerna sedan utgår ifrån när de spelar en scen. I början av
masterutbildningen var min avsikt att ge själva konsertformen, föreställningens upplägg och
kommunikation med publiken stor vikt, även i detta projekt, men allteftersom det
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omformades hamnade denna aspekt i bakgrunden. Att skapa en föreställning av ett antal
musik- och diktstycken är en process som jag, då jag började masterutbildninmgen, hade för
avsikt att ge erfoderlig tid och energi. Svårigheterna med att komponera musik och tonsätta
mina texter under masterutbildningens första två år gjorde dock, som tidigare nämnts, att jag
kom igång med låtskrivandet sent i projektets tidsram; jag hann bara precis färdigställa de
kompositioner jag skrivit, arrangera dem, lära mig dem själv och repetera in dem med min
ensemble, innan de skulle framföra på det examenskonserten, vars datum planerats många
månader tidigare. På konsertdagen hade jag därför fortfarande inget förberett material att
säga mellan låtarna och ingen röd tråd för framförandet. Hela konsertupplevelsen skulle
kunna förhöjas av en passande inramning till föreställningen, ett omhuldande av låtarna och
dikterna jag och ensemblen skulle framföra. Även min och gruppens nervositet inför
framträdandet visade på behovet av en miljö, där både musiker och publik skulle kunna
känna sig bekväma. För att möta dessa behov använde jag än en gång verktyg från
improvisationsteatern: en publikuppvärmning med viss interaktion från åhörarna, för att
reorientera mig själv, min ensemble och publiken från en eventuell stämning av kravfylld
prestationsångest till en mer tillåtande atmosfär.

Ett annat grepp för orientering mot lek var att be publiken kollektivt härma mig. Dikten En
God förälder, det tredje stycket i föreställningen, som slutar med nonsensspråk och grodkvackanden gav mig idén att pröva om det gick att få hela publiken att kvacka som grodor.
Att överraska min publik och mina medmusiker med det lekfulla momentet härmning, skulle
dessutom skapa en risk, då jag inte kunde veta om publiken skulle acceptera mitt förslag.
Detta blev ett sätt för mig att hamna i en känsla av flöde och närvaro på scen och för att
stävja nervositet. Under utformandet av konsertens inramning utforskade jag tilltal och ton i
läsningen av En god förälder och kom jag fram till att vad föreställningen behövde var just
kontraster. I experimenterandet med olika röster och temperament tog jag diktjaget från
känslor av självanklagan, längtan och sorg till moralisering, uppläxning och information.
Tilltalet samhällsinformation associerade jag till informationssamhället, och letade upp en
definition av ordet förälder i Wikipedia:

En förälder är en person som har barn. En kvinnlig förälder kallas mor och en manlig kallas far. Ordet
"förälder" används också som 2-ställig släktskapsrelation. x är förälder till y är ekvivalent med att y är
barn till x. "Mor" och "far" används också som relationsord på detta sätt.
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Detta torra, sakliga tilltal kunde bidra till inramningen av konserten och skapa en motsats till
de mer poetiska, filosofiska och känslosamma texterna i mina kompositioner. Rosenberg
använde liknande grepp i sitt projekt. ”En generell metod som jag använt för det skapande
arbetet är att använda texter som hör till en annan kontext som inspiration för och motpart i
mitt skapande.” (Rosenberg, 2013:46) Idén att använda Wikipedia som en faktakälla kunde
skapa komik, eftersom den inte anses som helt tillförlitlig, men ändå ofta används, då det
många gånger är den första information vi hittar när vi letar på internet. Wikipedia-greppet
kunde också bidra till att gestalta bilden av oss människor som ständigt söker efter
information som något fast att gripa efter, som ett slags tröst i vår svårförståeliga och
föränderliga mänskliga tillvaro. Tröst var något som jag ville skulle genomsyra hela
föreställningen, och som jag återkommande valde att reorientera diktjaget mot i mina
kompositioner. Genom att läsa delar av Wikipedias definitioner på termer som mina texter
tog upp skulle en överledning mellan låtarnas och sviternas olika teman skapas.

Föreställningen skulle börja med en första låt utan presentation, sedan skulle jag hälsa
publiken välkommen och göra en kort publikuppvärmning i improvisationsteater – anda, Jag
skulle t.ex. be dem att ropa ut för – och efternamn samtidigt när jag räknat till tre, varpå jag
tolkade det jag hörde dem säga som en röst, tillsammans, t.ex. ”Hej Kvastel Arbetsson”, eller
något annat nonsensnamn. Därefter skulle jag prata kort om den prestationsångest man kan
uppleva när man står på scen och, som sagt, be dem kvacka som grodor.
Länk till inspelning av publikuppvärmningen:
https://soundcloud.com/maria-carlman/2-prat1-publikuppvarmning-under-konsert-180417-pa-kmh

Jag hade sorterat de flesta styckena i tre huvudteman efter vad texterna handlar om. Ett
förälder-barn-tema (Ett lillfinger att hålla i, En god förälder och Alma-unge), ett filosofiskt
tema om möjligheter till insikt av tillvarons sanna natur (These Treetops och The Dream) och
ett tema om förgänglighet (Fripassagerare och Sommarens sista humla). Kompositionerna
som ingick i dessa framfördes som satser i en svit utan pauser för applåd. Mellan sviterna
och de fristående låtarna läste jag ur Wikipedia, bland annat definitionen av uppehållstillstånd, Migrationsverket och asylsökande inför låten Valentine’s Day, definitionen av myra
inför These Treetops och the Dream, definitionen av fisk inför El pescado no sabe que está
mojado (Fisken vet inte om att den är våt) och definitionen av Requiem inför Fripassagerare
och Sommarens sista humla. Jag hade avsiktligt inte tränat på läsningen av Wikipediatexterna, eftersom jag ville inkorporera ännu ett riskmoment i föreställningen för att skapa
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utrymme för lek, improvisation, och för att kunna överraska mig själv och skapade
därigenom det som Rosenberg (2013: 44) kallar en risk i skarpt läge. Känslan av att läsa
Wikipedia-texterna för första gången skulle få smitta av sig på gestaltningen av de
komponerade låtarna och dikterna, och därmed leda till en reorientering, till känslan av att
sjunga och läsa även dem för första gången. Detta knep möjliggjorde ett återupplevande och
ett förmedlande av den krispiga känslan av närvaro och flöde som en förstagångsupplevelse
ofta för med sig. Under föreställningen råkade jag därför staka mig och läsa fel i Wikipediadefinitionerna, och då överdrev jag vissa av misstagen, gjorde om dem och lekte med orden.
Spontant gjorde jag några egna tillägg och överdrifter i definitionerna för att skapa komik.

En annan form av reorientering jag använde var improvisationsteaterns laborerande med
status (Napier, 2004: 120-121) – grad av självsäkerhet i sociala sammanhang. Statusskiften
ger viktiga spänningsskapande och fördjupande element i gestaltningen av en person på scen.
Jag presenterade sviten om förgänglighet som ett Requiem, genom en scenkaraktär som ville
öka sin status och bli ”en riktig kompositör” och inte bara vara en ”låtskrivare”. Detta sänkte
karaktärens faktiska status, och skapade en sårbarhet, vilket brukar generera sympati. Länk till
denna introduktion av sviten: https://soundcloud.com/maria-carlman/7a-fripassagerare-bara-prat.

Greppen

på den övergripande sceniska gestaltningen fyllde sina syften: jag förde in parametrar av risk
för att skapa lek, och kasten mellan Wikipedia-texterna och mina egna texter ledde till
reorienteringar och komiska kontraster.

9. Slutreflektion
9.1 Perspektivbyten som befruktar varandra i en god cirkel
Att byta perspektiv och förhållningssätt har generellt varit en framgångsrik metod för att
främja en flödande, lustfylld kompositionsprocess, i detta projekt. Detta har skett genom
olika kombinationer av avgränsningar, t.ex. genom att följa ett antal förutsättningar som
ställs upp i form av en improvisationsteaterteknik, eller som ett knep för att komma igång
med kreativt skrivande av text. Genom perspektiven reorientering, härmning, lek och risk har
jag fått en djupare förståelse för innebörden och vikten av perspektivbyten och de har
fungerat som huvudriktningar och som paraplyn att samla mer specifika kompositionsingångar under. De har påverkat inte bara kompositionen av låtarna, utan också den sceniska
gestaltningen av kompositionerna, hela föreställningens utformning, och mitt förhållningssätt
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till text, musicerande och improviserande i stort. Begreppen reorientering, härmning, lek och
risk går in i varandra, påverkar varandra, genererar varandra och i projektet har de
korsbefruktat varandra i en god cirkel. Härmning, t.ex. är ett konkret sätt att skapa en
omedelbar reorientering i både en skapandeprocess och en gestaltande process, och den är i
sig tätt kopplad till lek. I leken samarbetar man med slumpen vilket innebär en risk, just
eftersom resultatet inte kan förutsägas, speciellt om man utsätter sig för skarpt läge, d.v.s.
gestaltar leken i ett sammanhang där man får respons på framförandet utifrån. Reorientering
kan alltså ske genom härmning som leder till lek som oftast innebär en risk vilket leder till en
ny reorientering o.s.v. Genom hela projektet har jag dragit paralleller till tekniker och
perspektiv från improvisationsteaterns värld, där bejakandet som grundidé leder till både
risk, lek, härmning och reorientering vilka alla har kreativt flöde, nukänsla och engagemang
som mål.

9.2 Side Coachen - redaktörens guide i färden mellan kreativt flöde och analys
Medvetenhet om när och hur perspektivbyten kan och bör ske och praktiserandet av att göra
dem vid behov har varit en central punkt för mig som musiker och kompositör i detta arbete.
Förmågan att stänga av Redaktören för att stanna kvar i flow, när jag spelade in mig själv,
tränade jag upp under projektets gång, och till slut kunde jag till och med presentera dessa
ljuddokumentationer för handledare, vänner och medmusiker utan att känna mig obekväm.
Samma sak gällde den skriftliga dokumentationen, jag övade upp förmågan att se när det var
dags att skriftligt dokumentera och att göra detta utan att redigera samtidigt. Framför allt
lärde jag mig när Redaktören kunde kallas in och vikten av att ge den lämpliga
avgränsningar: Vad skulle den bedöma? Utifrån vilken utgångspunkt (jämfört med vad/när)?
Hur och varför skulle den bedöma något? På vilket sätt skulle bedömandet bidra till en
konstruktiv utveckling av det konstnärliga arbetet? Att spela in eller skriftligen beskriva mina
egna kompositionsprocesser, för att senare kunna reflektera över och tolka dem var
nödvändigt i sökandet efter svar på mitt projekts frågeställningar. Emellertid saknade jag
kunskapen om vikten av att ha en lämplig metod för att dokumentera egna konstnärliga
processer i början av projektet. Jag provade då att kommentera texter jag skrev direkt efter
jag skrivit dem, och t.o.m. under själva skrivandet, vilket förstörde flytet i processen. När jag
använde samma tillvägagångssätt under tonsättandet av texter tappade jag lusten att fortsätta.
Vetskapen om att jag behövde dokumentera den kreativa processen ledde till att jag inte lät
den vara ifred, och till att jag värderade och kritiserade mitt skapande i ett så tidigt stadium
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att kompositionerna inte fick utvecklas. Genom denna erfarenhet fick jag en förståelse för de
resonemang som Borgdorff för i den tidigare nämnda artikeln, Debate on research in the arts
(2006:2-10). Mitt konstnärliga projekt ägde rum i en akademisk kontext som krävde ett
förhållningssätt och en anpassning till de etablerade mallarna för förberedande forskning, och
jag fick uppleva svårigheten med detta innan jag hittade en lämplig metod och lärde mig hur
och när dokumentation av komponerandet kunde ske utan att blockera skapandeprocesserna.
Borgdorff menar (2006:2) att ett vanligt argument mot konstnärlig forskning är just faran att
konstens vitalitet hotas då den formas av akademisk praxis, i syfte att uppnå samma status
som forskning inom andra discipliner. I och med erfarenheterna från detta projekt vill jag
dock, liksom Borgdorff, betona att beskrivande, analyserande och tolkande av konstnärliga
processer i sig inte behöver vara problematiska, om de sker på ett, för projektet och
konstnären, lämpligt sätt. Kombinationen av att använda min version av Rosenbergs
dokumentationsmodell med utvecklandet av Spolins Side Coach gav mig insikten om att
användningen av ett lämpligt verktyg för att beskriva de kreativa processerna inte bara
fungerade, utan även gav mig respons på mitt arbete. En förutsättning för att ett flowtillstånd ska uppstå är, enligt Csikszentmihalyi, att aktiviteten ger personen omedelbar
återkoppling. (se avsnitt 4.2 Kontext, s. 12) I rollen som musiker och improvisationsteaterskådespelare, där jag får omedelbar respons av min publik och mina medspelare upplever jag
ofta flow. I rollen som textförfattare, kompositör och arrangör får jag ingen sådan omedelbar
återkoppling utifrån, utan måste vänta tills jag spelar upp kompositionen för någon annan,
eller tills jag spelar och sjunger den med andra musiker. Om jag inte kan ge mig till tåls,
behöver jag helt enkelt hitta ett sätt att ge mig själv omedelbar återkoppling, och detta,
behöver ske på ett konstruktivt sätt. Det ena sättet jag provat för att få respons är att medvetet
byta perspektiv från kompositör till musiker samt, om möjligt, spela/sjunga/läsa
kompositionen när den är klar, eller att spela in den och betrakta den från ett åhörarperspektiv, d.v.s. att reorientera mig till en ny roll i en direkt upplevelse av materialet, men
som inte nödvändigtvis kräver ett verbalt uttryck, i syfte att uppleva materialet på ett nytt
sätt. Det andra sättet är att reflektera verbalt över kompositionsprocessen och dess resultat,
enligt en modell som styr sinnet d.v.s reorienterar det till beskrivande, och icke-värderande
tankar och formuleringar, som t.ex. den jag beskriver i kapitlet 6.Dokumentation.

Det generella målet att hålla sig kvar i ett intuitivt kreativt flöde där värderande och
analyserande inte kommer in, kräver att kreatören utvecklar en vaken medvetandenivå som
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kan omhulda den kreativa processen. Därför har jag alltså, i Spolins anda, tränat på
utvecklandet av en vänlig, observerande och icke-dömande Side Coach, genom olika
koncentrations- och meditationstekniker. Detta är inte enkelt, och medvetenhet hos sinnet är
inte en förmåga som tränas upp och sedan bara finns kvar där, utan ett praktiserande som
ständigt måste underhållas. En av de största insikterna jag fått genom arbetet med More and
More of Less and Less är att den medvetna närvaro som bl.a. Mindfulnessmetoder och
buddhistisk meditation strävar efter att träna upp och hålla levande, är inte samma sak som
kreativt flöde, flow eller optimal upplevelse. För att undgå riskerna med den uppslukande
optimala upplevelsen krävs utvecklandet av ett medvetandeplan som ligger över flowprocessen, och detta medvetandeplan är också den mekanism som hjälper kreatören att hålla
sig kvar i det flödet.

En skiss över flödet mellan perspektiven lek, risk, reorientering och härmning i medveten närvaro.

Jag sökte efter en metod att hitta kreativt flöde för komposition och för att hitta tillbaka till
det om det avtog. Att bejaka det intuitiva och bara börja utan att bedöma är en förmåga som
jag hade tränat upp och nästan automatiserat som improvisationsteater-skådespelare, men
inte i musikalisk komposition. Nachmanovitch (1990:73) talar om ”automatisk skrift” i
ordalag som liknar Goldbergs (2005: 9-10) ”första tanke” och betonar att det är en teknik
som måste tränas upp. Detta tillvägagångssätt hade jag använt i skrivandet av text så många
år att det blivit en vana. I arbetet med framställandet av tonmaterial däremot, har jag inte
medvetet använt metoder för avgränsningar och perspektivbyten, utan bara använt stundens
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inspiration. När den spontana lusten till att komponera musik upphörde, saknade jag en
metod för att trigga igång den, försökte tvinga mig att tonsätta och lade mig därmed till med
vanan att kommentera och värdera materialet samtidigt som jag framställde det. Ironiskt nog
hade jag alltså redan många verktyg som jag använde i textskrivande och i improviserat
skådespeleri, men relaterade dem inte till musik och hade inte vanan att använda dem i
komposition av musik. Detta skulle kunna vara anledningen till att textproduktionen inte led
av samma blockeringssymptom som komposition i ton under masterutbildningens början. I
och med reflekterandet i detta projekt upptäckte jag min tendens att avbryta den intuitiva
skapandeprocessen för tidigt och provade och utformade därför metoder för att styra sinnet
från en värderande attityd tillbaka till ett lekfullare perspektiv i kreativt flöde. Efter
experimenterande med olika stoff, begränsningar och perspektiv i syfte att sätta igång
kompositionprocessen eller för att återfå fokus om den stannade upp, skapade jag
nedanstående modell för komposition i flöde:
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Skapa energi och medveten närvaro (Känna in
kropp och sinne, t.ex genom, några Qi Gongövningar, en kroppsscanning eller meditation med
fokus på andningen
Kanalisera energin - samla sig efter första
övningen för att stanna kvar i koncentrerad närvaro
Sätt upp begränsningar i tid, tonmaterial,
verbalt material -innebär en risk
Använd avgränsad extern input som
igångsättare- innebär reorientering
Bejaka det intuitiva: Observera nyfiket och utan
att döma. Att ‘säga ja’, och fortsätta på samma
spår -more and more of less and less - och låta
idén djupna eller expandera- detta ger lekfullhet
Leka och riskera - förutsätter ett bejakande och
att man vågar uppleva och vidga känslan av här
och nu. En nödvändig premiss är att man får, och
kanske t.o.m. bör ’misslyckas’ ibland. (play
risk)
Härma vad andra gör - det leder till att byta
perspektiv, d.v.s. reorientering
Reorientera: För att hitta ny energi, nyfikenhet,
leklust och tonsätta en text, eller på annat sätt
fortsätta ett komponerande: hitta fler aspekter i
berättelsen (mer och mer av samma- djupare) Vem
uttrycker sig? Vad uttrycker den? Varför?

Precis som Nachmanovitch noterade jag att ett fåtal element eller begränsningar gav mig bäst
resultat. Att föra in extern input eller något annat reorienterande perspektiv, ibland efter en
längre paus, var ett fungerande grepp i de fall det kreativa flödet avstannade tidigt, innan jag
ansåg att kompositionen var färdigställd.

9.3 Nya förhållningssätt till och metoder för komposition
Innan detta projekt komponerade jag oftast genom att nynna fram text och melodi, samtidigt
som jag spelade klanger på pianot, och då fick ofta harmonierna styra melodin, så att dessa
tidigt fick en överordnad roll i kompositionen. På detta sätt skrev jag kompositionerna
Hemligt, första temat i Ett lillfinger att hålla i, Valentines’s Day och Beautiful F*ck. I arbetet
med många av kompositionerna i detta projekt har jag dock, i inledningsfasen, undvikit att
komponera utifrån ett klangbaserat perspektiv, och bara noterat en melodi åt gången, och när
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jag komponerat ett annat melodiskt lager som ska spelas samtidigt med det första, har jag
bestämt mig för att inte analysera förhållandet mellan tonerna harmoniskt. Detta har varit en
metod för att undvika att värdera mitt arbete under den intuitiva skapandeprocessen, vilket
för mig varit en av orsakerna till blockering av det kreativa flödet. Jag ville också utforska
om texten därigenom kunde få sitt rättmätiga utrymme i kompositionerna och pröva vilka
musikaliska uttryck denna metod kunde öppna upp för. Något annat jag lärt mig under
projektets gång är att akta mig för att tvinga in texter och melodier i standardiserade former
och statiska taktarter. För att ge texten mer plats i kompositionerna behövde jag prova nya
verktyg, som ibland i sin tur krävde mycket tid och tålamod. Denna process var trög och
frustrerande, men tack vare de olika nya metoderna jag prövade utvecklade jag ett nytt
förhållningssätt till hur text och musik kan samarbeta i komposition, vilket avspeglas i
notbilder och inspelningar av t.ex. Ett lillfinger att hålla i, Alma-unge, Fripassagerare eller
The Dream. Jag kan också konstatera att det inte var förrän jag helt släppte tanken på vilka
musikaliska genrer eller vilken harmonik som metoderna jag använde skulle resultera i som
jag, så småningom hittade en känsla av glädje och frihet i kompositions-processen. Återigen
krävdes en vaken Side Coach, med förståelse för och förmåga att se vilka avgränsningar eller
perspektiv som främjade de olika kreativa processerna.
9.4 Förutsättningar för flow i konstnärlig gestaltning på scen
I kapitlet Att rigga för variation och improvisation och nukänsla – en sammanfattning har
Rosenberg (2013, 188) ställt upp några viktiga förutsättningar för att kunna vara i nuet under
en konsert. Några av dessa är:


Skapa en helhet i föreställningens form, som en musikalisk berättelse
(inte litterär eller verbal), med utgångspunkt från sviten av sånger/
scener som föreställningen består av.



Skapa ramar för musikalisk improvisation i de olika delarna.



Skapa små celler som jag kan bygga upp musiken med, som jag kan
använda eller förkasta, t.ex. ett ostinato, ett ljud, en klang, en melodi,
ett tempo, en rytmisk figur o.s.v.



Att betrakta sångerna/musikstyckena mer som resurser av olika
musikaliska byggstenar som kan användas fritt efter beslut i stunden.
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Efter genomförandet av min examenskonsert kan jag konstatera att jag kommit fram till
liknande slutsatser, och att jag skulle vilja lägga till följande punkter:


Lägga in riskmoment för att överraska mig själv, mina medmusiker och publiken,
t.ex. genom att göra något orepeterat som jag inte brukar, eller som jag nästan inte
vågar göra.



Om jag råkar göra något ”misstag” eller ”fel”: bejaka det genom att, om möjligt låta
det ta plats och göra mer av det som faktiskt hände - även om det inte ”borde” ha
hänt: samarbeta med slumpen!



Reflektera över vad improvisationsmoment i olika stycken har för roll för och vad de
kan gestalta. Kommunicera med medmusikerna om detta.

9.5 Nya frågor och fördjupningsområden
Under arbetets gång har nya frågor dykt upp, liksom idéer om framtida undersökningsområden som en fortsättning på detta projekt. Något som jag skulle vilja fördjupa är
utforskandet av hur samverkan mellan sångtext och instrumental improvisation kan främjas,
tillsammans med en grupp instrumentalister som är intresserade av improvisation och text.

För att fördjupa och vidga experimenterandet med kompositionsprocesser av text och ton i
flöde skulle jag också vilja undersöka och utforma fler kreativa redskap i syfte att hålla
värderande tankar borta under den initiala skaparfasen, t.ex. applicera poeten Bob Hanssons
Kundalini writing13 på komponerandet av musik och sångtext.

9.6 Slutord
Arbetet med detta projekt har varit en lång, lärorik, tålamodsprövande, omvälvande och
inspirerande upptäcksresa där jag provat avgränsningar och perspektivbyten under en allt
mer observant och vänlig Side Coachs översyn. Värdefulla insikter har jag fått, både på ett
konstnärligt och personligt plan; att varje kreativ process är unik, och att varken den eller
kompositionen den kan resultera i tjänar på att jämföras med mina tidigare verk, att den kan
och får leda till vad den vill. Maria Schneider, kompositör och storbandsledare, berättar i en
intervju om hur en lärare i keramik visar upp sitt finaste verk någonsin för sina elever; en röd
13

Ett kreativt redskap där skrivövningar blandas med fysisk meditation och personlighetsutvecklande övningar.
Syftet är att övningarna och gruppens dynamik ska lura den inre cencuren och att intellekt och kropp ska mötas
i en process som annars är enbart intellektuell. Inspirerad av poeten Allen Ginsbergs teorier och filosofen Oshos
praktiska övningar. Kulturcentralen http://www.kulturcentralen.nu/evenemang/bob-hansson-kundalini-writing
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utsökt keramikskål. Han uppmanar dem att försöka göra den ultimata skålen, genom att
framställa en mängd sådana och sedan välja ut den vackraste. När studenterna senare visar
upp sina skålar för läraren, tackar han dem för deras fina arbete, och slår till allas förfäran
sönder sitt eget mästerverk, den röda skålen. ”An artist must never compare today’s work to
what they’ve done in the past, and they have to always trust that their best work is their work
to come” (https://www.youtube.com/watch?v=rMxvSJQKuT0). Detta råd ska jag bära med
mig i framtida projekt, tillsammans med uttrycket More and More of Less and Less. Min
förhoppning är att andra musiker, konstnärer och masterstudenter också ska ha glädje av mitt
arbete och projektets kompositioner. Om de någon gång förtvivlar i sitt konstnärsskap eller i
sin utbildning vill jag ge dem rådet att prova att kapitulera, reorientera, och bejaka det som
kommer, vad det än kan vara; att ha tillit till det som sker och det som är.
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Appendix 1
Susanne Rosenbergs reflektionsmodell
1. Vad gjorde du? 50 ord.
2. Varför gjorde du det? 50 ord
3. Vad betyder resultatet teoretiskt sett? 50 ord
4. Vad betyder resultatet i praktiken? 50 ord
5. Vad är det viktigaste utbytet för lyssnaren? 25 ord ??
6. Vad är det som återstår? Obegränsat
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Appendix 2
Texter till projektets färdigställda kompositioner
Hemligt
länk till ljudfil https://soundcloud.com/maria-carlman/1-hemligt-konsert-kmh-180417

Ingen annan vet hur du andas under min hud
Du kliar mina tankar på ryggen
och smälter sorgen
till varm stearin

Ett lillfinger att hålla i
länk till ljudfil:https://soundcloud.com/maria-carlman/3-ett-lillfinger-att-halla-i

Du vill ha mitt lillfinger att hålla i
Du vill ha mitt lillfinger att pilla på
och peta med på sån’t som är läskigt
nudda med vid det som du vill va’ två om
när du prövar
Du vill ha mitt lillfinger att hålla i
du vill ha mitt lillfinger att leka med
Nu är lillfingret sjukt får en spruta av doktor lång
tummen kan trösta när tårar trillar tunga
lilla, lilla finger
Du vill ha mitt lillfinger att hålla i
du vill ha mitt lillfinger att släppa fri
Nu springer fingrarna iväg
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En god förälder länk till ljudfil: https://soundcloud.com/maria-carlman/4-en-god-foralder
-Nej, en god förälder får inte lust att lämna barnet skrikande i vagnen i kassakön på
Konsum
En riktig förälder tänker inte ens tanken på att springa därifrån,
ta mammaledigt på riktigt,
gå och fika ensam och skriva dagbok
Tänka klart de där halvätna tankarna
skölja ner dem med en cappuccino,
gå på toaletten ensam på fiket och kolla Facebook
Bara för att
Fast kön därutanför blir allt längre
Den kvalificerade mamman ger inte ungen yoghurt till middag,
sätter barnet framför Pingu och går iväg och gråter i smyg
över badrumsmattan
En verklig förälder är nöjd med sitt, tar välövervägda beslut
och visar med trygg hand vägen i livet för den lilla
En mogen människoförälder vet skilja mellan rätt och fel, bra och dåligt
har alltid tålamod och framför allt- riktning
Den gode föräldern vet vad den vill och därigenom blir också barnet tryggt
och i framtiden i sin tur en god förälder
En god förälder i sin tur, en sin förälder i god tur, en tur förälder i god sin, godisförälder
i turen
nissen förädlar truten, rutten godisfläder, för ädel för grodsim (da-da-improvisation)
kvack, kvack

Alma-unge
länk till ljudfil: https://soundcloud.com/maria-carlman/5-alma-unge

Du petar i den frusna snön med en krokig pinne
under tallen som skuggar vinterns sista driva
Du hackar små hålor där kottar får bo, de som fallit från grenarna ovan
mammakotte, pappakotte och Almakotte
nu ska de få varsin grop tätt intill varandra i den hårda grusiga högen

58

Händerna så klumpiga i vintervantarna,
ger sig inte, inte ens när kvisten knäcks,
du letar annan pinne picka snö på flera
om och om igen pälsmössan ner över ögonen, den stora rosa fina,
den enda du vill ha på
och gång efter gång föser du den uppåt med handleden
och fortsätter skrapa gräva borra hål
morfarkotte och mormorkotte, Åsakotte och Ingakotte
Den vaggande gången i den bylsiga overallen,
Händer, fötter, armar, fångar in och föser ihop flera kottar,
Hackar, pickar, gnider, Hackar, pickar, gnider
Ännu en kotte får ett hem och du skuttar och tjuter till ’Alma kan, Alma kan’
Så plötsligt – februarisolen som värmer din lena nacke
(Nynnande till piano:)

Oh-oh-oh…

Och du är så mycket min att själen pulserar, hjärtat värker
och min Almaflicka ska aldrig någonsin bli vuxen,
kritisk, dömande, stressad, skeptisk, apatisk, sviken, sårad
aldrig bitter, håglös, utbränd, inbränd,
omgjord, tillgjord eller nedgjord
inte utnyttjad, utnyttjande14, manipulerad, manipulerande
prylfixerad, deprimerad, alienerad
arbetslös, bostadslös, vettlös, föräldralös, barnlös, hudlös
beroende av droger, spel eller av andras beröm
och ändå –
jag kan bara vara din mamma
Åh, min lilla Alma-unge, mitt hjärta sjunger för dig
Alldeles för högt och gällt det vrålar ut sin kärlek
Så min lilla Almaflicka, kan ett hjärta spricka?
Eller är det släkt med livmodern, och töjer sig oändligen?
Finns hjärterum, finns stjärterum, finns smärta
14

Överstrukna visade att jag kunde hoppa över dessa ord om det kändes rätt i läsögonblicket
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Valentine's Day
länk till ljudfil: https://soundcloud.com/maria-carlman/6-valentines-day

It's Valentine's Day, and I'd so like to say: I love him I love him I love him
without feeling that fear that he just might disappear
'cause he ain't got the right papers or numbers
So please, Mister bureaucrat, if you once had a heart
search through that dusty paper pile and dig out his file
sign it and stamp it and post it and maybe you will find
a smile - in that pile, maybe you will find a smile deep down that pile,
dig it out, dig it out dig it out yeah
It’s Valentine’s Day and I’m really afraid
‘cause my world will crumble if you send him away, so please, just sign that file
it won’t cost you nothing, and you might even smile
It’s Valentine’s Day only once every year, so please, please please

Fripassagerare
länk till ljudfil: https://soundcloud.com/maria-carlman/7b-fripassagerare-utan-prat

En regnig morgon klev döden på bussen
utan att betala
Jag fick flytta min väska när hon satte sig bredvid mig
fastän alla andra säten var tomma
Hon frågade hur mycket klockan var
och satte fötterna på sätet mitt emot
Sedan lutade hon huvudet lätt mot min axel
och somnade
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Sommarens sista humla
länk till ljudfil: https://soundcloud.com/maria-carlman/8-sommarens-sista-humla

Sommarens sista humla durrar dovt med regntung kropp
Sommarens sista humla durrar dovt med regntung kropp
Vet den om att den ska dö? Skyndar den sig nu, eller surrar den på som vanligt?
Känner den njutning och obehag när den gnider in sig i bleknande blomblad?
Längtar den efter lugn och lycka?
Skyr den irrandet blomma till blomma?
Den kanske inte irrar, bara hummel-surrar, sött och slött så som den ska
så länge som det varar- sommarlångt?
Sommarens sista humla durrar dovt med regntung kropp
Sommarens sista humla surrar till och stannar upp,
kammar sig, och slumrar in
mmm (nynnande), så sött och slött så som den ska

These Treetops
länk till ljudfil: https://soundcloud.com/maria-carlman/9a-these-treetops-del-1-0ch-2-med-prat

These Treetops are not mine, and yet they are
This river is not yours, and yet it is
This wind belongs to no one, and still it’s ours, still it’s ours.
When it whistles through the treetops, making them sway
then roars down the river, eager to play
These words they are not mine, and yet they are
These thoughts are not mine
they’re anyone’s

61

The Dream länk till ljudfil: https://soundcloud.com/maria-carlman/10-the-dream-med-pratintroduktion
One night I dreamed that I could fly
I flew because I knew I could
Wind and weather, sun and I
Above across that sky
No motor, no wings nor gasoline
I saw that things aren’t like they seem
Wind and weather, sun and I
Above across that sky
That night I dreamed that I could fly
I could fly----I flew because and not in spite
Wind and weather, truth and lie
Beneath, beyond that broken sky
I knew that things weren’t as I’d thought
and flying can’t be taught
Wind and weather, low and high
Beneath, beyond that broken sky
When waking up my limbs were soar
You see- I’d never flown before
And though I might not fly again
now I know I can
Yes, I may never fly again
still I know I can.
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10. El pescado no sabe que está mojado (länk till ljudfil)
Como peces en el agua dejando la vida pasar
Lamentando no poder volar hasta el día que dejen de nadar
Estamos buscando, planificando, reclamando, calculando,
investigando, avanzando, ahorrando multiplicándonos
Deseando, rechazando, fabricando, saqueando,
Nunca parando, nunca parando
El pescado no sabe que está mojado
El pescado no sabe que está mojado
Översättning:
Fisken vet inte om att den är våt
Som fiskar i vattnet, som låter livet gå
beklagar sig över att inte kunna flyga tills den dag då de inte längre kan simma
Vi håller på med att leta, planera, kräva, beräkna
undersöka, göra framsteg, spara, göra oss fler
Begära, skjuta ifrån oss, tillverka och plundra utan att stanna/sluta upp
Fisken vet inte om att den är våt
Fisken vet inte om att den är våt
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Beautiful Fuck

länk till ljudfil: https://soundcloud.com/maria-carlman/12-beautiful-fck-med-prat

1. Oh, what a beautiful fuck you were
Yeah I was such a lucky girl
Your sweat was wrapped around me like a second skin,
You were everywhere, I could feel your holy spirit within
And you, you were such a lucky, lucky boy
and I,-I,-I, I was such a lucky, lucky girl
We were close, we were loud, now we're distant and proud.
and we'll never break into each others worlds,
no we'll never dare speaking sincerely, 'cause we're too beautiful.
2. Only once, or, twice, maybe three or four times
what a beautiful fuck you were
Now my hands know their ways, even blindfolded 'round your world
Then your nose is asking me to stay the night,
it's confused and can no longer tell your smell from mine.
But I- will see daylight when I'll find my head,
and you'd rather die, than kiss me with your morning breath.
We were close, we were loud, now we're silent and proud
and we'll never break into each others worlds,
no, we'll never make it there, we're beautiful,
we will never dare speaking a sincere word,
'cause pretty people look ugly when they're hurt.
We will never dear speaking a sincere word,
'cause pretty people look ugly when they're hurt
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Appendix 3
Partitur till projektets färdigställda kompositioner
1. Hemligt
2. Ett lillfinger att hålla i
3. Alma-unge
4. Valentine’s Day
5. Fripassagerare
6. Sommarens sista humla
7. These Treetops - del 1 och 2
8. The Dream
9. El pescado no sabe que está mojado
10. Beautiful f*ck
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