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Problemstilling: 

Hva ligger det av muligheter for intuitiv kommunikasjon med 
publikum i et utvalg monodier fra tidlig italiensk barokk, med det 
til felles at de er bygd over tekster skrevet som kjærlighetsbrev, 
hvis formålet er å i konsertsammenhengen tydeliggjøre mer av 
denne musikk-stilens mening og intensjon – tekstlig, og 
musikalsk, sett i lys av historisk scenisk framføringspraksis?  

 

Personlig bakgrunn for prosjektet 
 
Det selvstendige arbeidet som er en del av den utøvende, kunstneriske 
mastergraden ved KMH er beskrevet som skildringen av en prosess som 
leder fram til et produkt av kunstnerisk art. Dette produktet som i mitt 
tilfelle, som utøvende klassisk sanger med spesialfelt innenfor tidligmusikk, 
vil være en fremføring av det repertoaret jeg gjennom denne prosessen har 
satt meg spesielt nøye inn i.  
 
Utgangspunktet for min prosess er i bunn og grunn visjonen eller ønsket om 
produktet. Med andre ord er det ønsket om å kunne fremføre et visst 
repertoar på en enda bedre måte, som har ledet meg. Dette ønsket har vokst 
frem i løpet av en bachelorgrad i klassisk sang uten spesialisering, og 
gjennom profesjonelt virke med mye historisk repertoar.  
 
Musikken fra den tidlige barokkens Italia, for stemme og basso continuo, 
representerer noe helt nytt i musikkhistorien. Det nakne, ærlige uttrykket 
denne musikken bærer i seg fascinerte meg fra første stund jeg lærte den å 
kjenne. Det ekstremt informasjonsfattige notebildet, med sin vokallinje og 
basslinje i stram duett, hvis man er heldig ispedd noen tall og figurer for å 
indikere akkorder, trigget min nysgjerrighet. Her fikk jeg demonstrert for 
alvor at den tidlige musikken krever sin spesialkunnskap hos utøver. En slik 
utøver ønsket jeg å bli.  
  
Sist men ikke minst var det tekstene, disse så blomstrende utover alle 
dimensjoner og likevel så inderlig nære og menneskelige tekstene, som grep 
meg så sterkt. I monodi-stilen, som mitt repertoar-utvalg hovedsaklig er 
skrevet i, var det ønsket om å forsterke tekst med musikkens retoriske 
krefter som var hovedmotivasjonen hos komponistene. Det antikke greske 
dramaet stod som kunstnerisk ledestjerne.  
Hvilken fantastisk storslått, intellektuell og romantisk tanke det er å 
kombinere styrkene til poesien og musikken til ‘den ultimate 
berettelsesform’. En symbiotisk tale av tekst og musikk, etter de antikke 
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retoriske retningslinjer ble utviklet av datidens kunstnere, med målet å 
påvirke de menneskelige følelser maksimalt.  
Det er noe universelt og tidløst over denne kulturelt fundamenterte ideen å 
ville skape den ultimate berettelsesform. Den er dog selvsagt nært knyttet til 
vår europeiske kulturelle og idehistoriske arv. Jeg finner de samme 
universelle og tidløse verdiene i monodien som musikkform. Jeg mener 
bestemt at både tekst og musikk, og ikke minst opplevelsen av enhet mellom 
dem, kan bevege emosjonene også hos dagens mennesker, gitt at utøvere ser 
både mulighetene og utfordringene i denne musikken fra en annen tid - og 
evner å dekode den for publikum av i dag.  
 
 
 
Prosess og undersøkelse 
 
Hvilke utfordringer er det da jeg ser som vesentlige i framføringen av denne 
musikken for et moderne publikum? Som en skandinavia-basert utøver, er 
det språkbarrieren som presenterer seg som første og største utfordring. 
Hvordan kan man i det hele tatt tro at musikk som er komponert for å 
understøtte teksten (altså underlegen denne) kan gi mening, når tekstens 
innhold er på et språk som publikum ikke forstår? Mange utøvere, og ofte 
jeg selv også, løser dette med lange bilag til programmet hvor ordrette 
oversettelser av tekstene står trykket. En stor del av utgangspunktet for at 
jeg ønsket å grave dypere i denne musikken er nettopp at jeg ønsker å finne 
et alternativ til å dele ut denne oversettelses-blekken som meningsbærende 
element. Jeg har selv erfart gang på gang at publikum så og si må velge 
mellom tekst og musikk i disse konsertsammenhengene. Enten blir folk 
sittende med nesen i oversettelsen. De får kanskje med seg flere nyanser i 
teksten, men jeg mister dem i den emosjonelle formidlingsdialogen. Den 
andre gruppen av publikum velger å legge bilagsarket bort og konsentrere 
seg om musikken. De responderer oftere emosjonelt, men basert på egne 
assosiasjoner og ikke på hva verket faktisk handler om siden de ikke følger 
tekstens handlingsmessige utvikling. Hvor mye av en teksts faktiske innhold 
kan jeg få fram til et publikum som ikke snakker tekstens språk, uten en 
skriftlig oversettelse? 
Mer enn det fremmede talespråket kan representere utfordringer med 
henhold til framføring for et moderne publikum. Det musikalske språket, 
musikalske og kulturelle referanser osv. hos de tidlige barokke lyttere skiller 
seg nok relativt sterkt fra dagens lyttere. Alt vi har sett og hørt i vår tid 
spiller inn på hvordan vi opplever musikk. Vi har selvsagt også hørt 
renessanse-madrigaler og kan høre at solomadrigalene representerer et 
veiskille for vokalmusikk, men for selv den erfarne lytter av klassisk musikk 
faller nok begge disse sjangrene innunder en opplevelse av svært gammel 
musikk i et heller uvant tonespråk. De antikke idealene som denne 
musikkens tilblivelse er bygget på, er også en del av vår felles kulturarv, 
men neppe noe som sitter like langt framme i bevisstheten hos dagens 
tidligmusikk-publikum som de gjorde hos den lærde elite ved hoffene hvor 
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denne musikken ble fremført for første gang i en tid da nettopp disse 
idealene var sentrum for den kunstfilosofiske diskursen.  
 
Denne kunstneriske prosessen handler om å finne et supplement og i beste 
fall et alternativ til oversettelses-arket og det innledende historiske 
foredraget i konsertsammenheng. Jeg opplever som utøver at det ligger mest 
muligheter til emosjonell kommunikasjon mellom meg og publikum når det 
ikke finnes noe tekst-spekket a4-ark imellom oss. Det jeg vil undersøke 
gjennom denne prosessen, blir en søken etter hva som ligger latent i 
musikken og det tekstlige innholdet av muligheter for det jeg har formulert 
som intuitiv kommunikasjon. Med dette begrepet mener jeg en 
kommunikasjon mellom utøver og publikum, som hovedsakelig er på et 
emosjonelt plan, men som også har i seg tekstlig meningsbærende 
kommunikasjon. Det bør, slik jeg ser det, være mulig å formidle mer av 
både emosjonelt, tekstlig og til og med kontekstuelt innhold i denne 
vokalmusikken - selv om det er på et annet språk. Jeg vil undersøke dette 
med historisk framføringspraksis som inngang - både til musikalsk og 
scenisk utforming.  
Historisk framføringspraksis fra musikken synspunkt, er man ikke fremmed 
for når man studerer tidligmusikk. At det finnes tilsvarende kildemateriale 
fra musikkens samtid for hvordan den skulle fremføres på scenen, har jeg 
mindre kunnskap om. Slik jeg ser det burde dette hatt en større plass i 
utdannelsen av historiske sangere. Derfor vil jeg fokusere undersøkelsen 
min på å bli bedre kjent med den sceniske delen av historisk 
framføringspraksis. Dette vil jeg gjøre gjennom å arbeide med repertoaret 
praktisk sammen med en ekspert, Deda Cristina Colonna. Man kan 
argumentere for at de fleste av kildene for scenisk arbeid fra renessanse og 
barokk dreier seg om opera, og stille spørsmål for hvorfor jeg finner det 
relevant for mitt prosjekt med kammermusikkrepertoar. Det er sant at vi 
ikke vet hvordan man forholdt seg til framføring av verdslig vokal 
kammermusikk. Vi vet ikke hvor mye eller lite de agerte scenisk i disse 
sammenhengene. Det vi vet er at dette repertoaret springer ut ifra 
tilblivelsen av opera og på mange måter kan sees på som operaen tatt ned til 
et fortettet kammerformat. I det lyset finner jeg det svært relevant å se på 
framføring av tidlige italienske monodier i forhold til anvisninger for 
scenisk fremføring av musikk på en operascene. Vi skal også huske på at 
opera fremdeles primært ble fremført for mindre forsamlinger i private hoff. 
Altså mye nærmere en kammermusikalsk situasjon enn vi tenker på opera i 
dag.  
Å sette seg fore å bake inn filosofiske og idéhistoriske referanser i en 
framføring, med mål om intuitiv forståelse hos publikum, fremstår som et 
utopisk prosjekt. Det er like fullt noe man plikter å forsøke som utøver, og 
bakgrunnen for dette prosjektet er at jeg tror det finnes store muligheter her. 
Store muligheter for den intuitive kommunikasjonen som kan knytte den 
gamle musikken, via utøveren, direkte til livene til mennesker av i dag.  
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Mål og produkt 
 
Må vi så egentlig forstå for å finne glede i en kunstnerisk framførelse? Man 
kommer ikke utenom dette spørsmålet i et arbeid som sikter seg inn på å øke 
forståelsen for en musikkform. Det finnes ikke noe entydig og enkelt svar på 
dette spørsmålet. Å belyse det til fulle ville bli en avhandling i seg selv. Jeg 
tror at vi mennesker har i oss en grunnleggende trang til å forstå og sette i 
system, en trang som har brakt oss langt. Samtidig har vi en stadig 
fascinasjon for det uforståelige, som vi dels søker etter svar på, men som vi 
også bare fryder oss over å ikke fatte. Jeg undrer om det er mulig å satse på 
en dualisme mellom disse drivkreftene i forståelsen av monodien. Jeg tror at 
en viss basis-forståelse vil øke gleden over musikken, nettopp for å ivareta 
det naturlige behovet for å forstå. Siden musikken gir såpass lite i seg selv i 
denne stilen, tror jeg behovet for å forstå det tekstlige innholdet blir enda 
større hos publikum. Denne musikken innbyr ikke til å lukke øynene og la 
musikken tale selv. Dernest tror jeg at det som fortsatt er uforståelig av 
tekstlig, handlingsmessig innhold, kan trigge en kreativ tilnærming til 
opplevelsen, en slags aktiv medskapning hos lytteren selv. Dette bygger jeg 
på tilbakemeldinger på fra publikum i andre prosjekter, hvor jeg har koplet 
resitativer på norsk med arier på italiensk. Min erfaring er at mange lyttere 
liker å få “være med på å bestemme” hva arien handler om, basert på litt 
basisinformasjon.  
 
 
 
Metode 
 
Basert på de foregående refleksjonene rundt hva jeg ønsker å oppnå, har jeg 
kommet fram til den praktiske måten jeg ønsker å gjennomføre prosjektet 
på.  
Utvalget av musikk er gjort på bakrgunn av min interesse for 
monodi-formen, og videre utifra tekstene basert på kjærlghetsbrev. Jeg vil 
komme tilbake til dette senere.  
Dette utvalget av musikk vil jeg jobbe inngående med, musikalsk og 
tekstlig. Jeg mener at kunnskap om konteksten rundt musikken hjelper en 
utøver i å få fram flere nyanser i en framførelse. En del av undersøkelsen vil 
derfor dreie seg om å skaffe et historisk og kontekstuelt overblikk over 
musikken, dens samtid og idégrunnlaget rundt dens tilblivelse.  
Den praktiske undersøkelsen vil bestå i en reise til Milano hvor jeg vil ha en 
workshop med Deda Cristina Colonna; regissør, historisk danser og 
skuespiller og ekspert på historisk gestikk og scenekunst. Jeg vil filme 
arbeidet vi gjør med repertoaret mitt under denne workshopen, og siden 
diskutere hvordan jeg gjennom dette arbeidet kan finne redskaper til å styrke 
den intuitive kommunikasjonen med publikum i en utøvingssituasjon. I 
diskusjonen vil det inngå videoklipp fra workshopen.  
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Sluttresultatet vil i første omgang bli min eksamenskonsert, hvor jeg vil 
fremføre repertoaret jeg har jobbet med, og forhåpentligvis anvende i 
praksis kunnskap og innsikt fra workshopen og resten av arbeidet med dette 
prosjektet.  
  
 
 
Metodiske valg 
 
Tross at utgangspunktet for hvilke spørsmål jeg stiller opp for granskning i 
denne undersøkelsen dreier seg om publikums opplevelse av en framføring, 
blir denne avhandlingen ikke en spørreundersøkelse. Jeg er ikke på jakt etter 
en “enkleste vei til målet- oppskrift”. Jeg ønsker å gjøre en 
fordypningsstudie, hvor jeg via en “omvei” om historisk, musikalsk og 
tekstlig kontekst vil gjøre denne musikken mere meningsfull både for meg 
selv og mitt publikum. Siden prosjektet nettopp ikke er lagt opp som en 
stadig dialog med et publikum som definerer effekten av fremføringen, vil 
en “bedømning” av effekten av mitt arbeid heller ikke stå i fokus. Jeg ønsker 
å vise mange aspekter ved musikkens egenart, som gir utøvere både 
utfordringer og muligheter. Jeg ønsker å diskutere hva som kan ligge av 
muligheter her, for senere å selv kunne teste det ut i praksis. Enhver erfaring 
av en fremførelse er en subjektiv størrelse, det være seg utøverens eller 
publikummerens erfaring. Å forsøke å dra konklusjoner basert på en 
generell bedømming ut ifra publikums erfaringer, ville bydd på 
vitenskapelige problemstillinger og dilemmaer som ville overskride denne 
oppgavens dimensjoner å ta opp til diskusjon. Det er heller ikke denne type 
tekst jeg ønsker å presentere som mitt masterarbeid.  
 
Det er min personlige interesse for denne spesielle musikkstilen fra den 
tidlige barokken og mitt ønske om å lære mer om den, som driver meg til å 
gjennomføre dette prosjektet som mitt masterarbeid. Like fullt er målet 
alltid framførelsen for et publikum. Det er den som gir musikken liv og 
mening - øyeblikket der kunsten møter mennesket og kommunikasjon 
mellom utøver og tilhører oppstår. Det er også dette øyeblikket jeg som 
utøver lever for og som enhver kunstnerisk prosess leder fram imot. Jeg 
håper denne avhandlingen kan presentere glimt av kunnskap om ulike 
aspekter ved denne musikken, tekstene, framføringsformene, og den 
historiske konteksten den oppstod i - belyst med utgangspunkt i historisk, 
scenisk framføringspraksis. Som utøver vil jeg gjennom prosessen tilegne 
meg evnen til å veve denne kunnskapen inn i fremføringen. Mitt ønske er at 
denne kunstneriske prosessen kan hjelpe meg med å skape en enda mere 
levende, gripende, emosjonell, og kanskje også forståelig fremførelse.  
 
Jeg skal ikke gjøre et forsøk på å presentere alt som potensielt skulle kunne 
være av betydning for å oppnå en større intuitiv kommunikasjon i 
fremførelsen av monodi med denne teksten. Til dette er problemstillingen 
alt for stor og kompleks. Jeg ønsker å presentere en innfallsvinkel som jeg 
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synes brukes for lite, og som jeg er nysgjerrig på. Dette innebærer også å 
samle kunnskap fra ulike felter som påvirker hvordan man leser og forstår 
denne musikkformen. Like fullt vil jeg konsentrere meg om kunnskapen 
knyttet til historisk, scenisk fremføringspraksis. Hovedformålet med det hele 
er at denne studiens kunnskapsformidling og refleksjoner skal kunne styrke 
fremføringen av musikk i monodi-stil, og forhåpentligvis også annen 
barokkmusikk. Forhåpentligvis kan oppgavens innhold til og med ha 
overføringsverdi på generell framføring av vokalmusikk uansett stil og 
kanskje også tidsperiode.  
Slik jeg håper at denne undersøkelsen skal være et verdifullt verktøy for 
meg i min utøvelse, håper jeg at den også kan gavne andre. Teksten vil i 
hovedsak rette seg mot andre utøvere med hovedvekt på sangere som ønsker 
å fremføre solo-vokalmusikk fra den tidlige italienske barokken. Selv om 
prosessens hovedmål retter seg mot min personlige fremførelse, er ønsket at 
den kan få større ringvirkninger og kanskje bidra til flere, mer opplyste og 
mer gripende framføringer av denne fantastiske musikkformen.  
 
 
 
Annet arbeid på emnet 
 
Tematikken i denne oppgaven går på kryss og tvers av en del felter som det 
hver for seg er gjort ekstremt mye forskning på. Den nye solistiske 
sangstilen som vokser frem på 1600-tallet, tekstene, historisk gestikk og 
scenisk arbeid i de tidlige operaene – alt er godt dekket av grundig 
forskning. En slik utøverrettet studie, basert på praktiske erfaringer, samt 
historisk kunnskap med en moderne konsertframføring for øyet, har jeg dog 
ikke funnet tilsvarende til. I 1992 belyste Eva Ericsson solosangen i Italia 
gjennom Giulio Caccinis berømte verk «Le nuove Musiche», ved Kungliga 
Musikhögskolan. Ingeborg Dalheim skrev om Francesca Caccini i sin 
master med fordypning ved Norges Musikkhøgskole i 2006. Denne 
oppgaven omtaler samme tidsepoke og musikkstil, så denne har jeg funnet 
det relevant å bruke som referanse. En referanse jeg bruker mye er Eva 
Nässén sin doktorgradsavhandling fra 2000. Det var et prosjekt som gikk på 
barokk-gestikk og hvordan å implementere det i arbeid med operarepertoar 
fra samtiden. Musikken hun arbeidet med var fra en senere tid enn den jeg 
har som tema for denne undersøkelsen, men fra Nässén har jeg fått mye 
verdifull kunnskap om gestikkens historie og dens relasjon til musikken.  
Dernest finnes det selvsagt mye praktisk utøvende arbeid som tangerer det 
jeg skriver om her. Eksperten på gestikk og historisk skuespillerkunst som 
har en stor rolle i min praktiske undersøkelse, Deda Cristina Colonna, har 
blant annet regissert flere opera-oppsetninger ved Drottningholms 
Slottsteater i historisk stil. Jevnlig er slike oppsetninger også å se rundt om i 
Europa. Jeg har ikke kommet over fullt så mange prosjekter som inkluderer 
historisk gestikk i kammermusikalsk sammenheng. Jeg tror, som jeg senere 
skal forsøke å forklare, at dette absolutt kan være både interessant og 
relevant å anvende også på kammermusikalsk repertoar. Mitt prosjekt virker 
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også ganske unikt som en praktisk studie i historisk gestikk og musikk, med 
mål om å kunne utvikle repertoaret og gjøre det til mitt som selvstendig 
utøver. I dette ligger kanskje også en liten etterlysning av formidling rundt 
scenisk historisk framføringspraksis i et utøvende sangstudium med 
spesialisering innenfor tidligmusikk.  
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Historisk bakgrunn 
 
Repertoaret 
 
For min teoretiske og praktiske undersøkelse i masterprosjektet, har jeg 
valgt meg ut tre musikalske kjærlighetsbrev fra den tidlige barokken, som 
jeg vil se nærmere på. Jeg har kommet over flere tekster i brevform, tonesatt 
som monodier og madrigaler for flere stemmer. For eksempel er teksten til 
Frescobaldis kjærlighetsbrev brukt av flere komponister (Fabbri, 1994). De 
tre verkene jeg har valgt ut er: 
 

1.  “Se i languidi miei sguardi” av Claudio Monteverdi (1567-1643), 
som er hentet fra hans syvende madrigalbok utgitt i 1619. Teksten er 
av Claudio Achillini.  

2. “Vanne, o carta amorosa” av Girolamo Frescobaldi (1583-1643), 
Arie musicali, bok to som ble publisert i 1630. Teksten er av 
Girolamo Preti.  

3. “Scrivete, occhi dolenti” (1605-1674) av Giacomo Carissimi, 
publisert i 1661. Teksten er av Francesco Melosio.  

 
Det er flere grunner til at jeg valgte akkurat disse verkene. Rent musikalsk 
synes jeg de utfyller hverandre i det de representerer en slags helhet 
sammen, men likevel er ganske ulike. Monteverdis kjærlighetsbrev er langt 
og svært resitativisk gjennom hele verket. Frescobaldi holder seg i samme 
stil som Monteverdi, men utvider den noe i det han lar melodien bevege seg 
i et større tonalt spenn. Carissimis verk viser hvordan den resitativiske stilen 
fra Monteverdi og de andre komponistene som var aktive rundt denne 
sangstilens tilblivelse, beveger seg i retning av en klarere oppdeling av arier 
og resitativ. Den er også utgitt under betegnelsen kantate. Slik kan dette 
utvalget også vise en musikkhistorisk utvikling innenfor verdslig, vokal 
kammermusikk skrevet for solo sangstemme og basso continuo.  
 
Det er en del som dessverre må utelates når man omtaler en så stor tematikk 
i et såpass lite format som denne oppgaven gir. En mer inngående 
beskrivelse av basso continuos rolle i denne musikken, er dessverre blant 
temaer jeg har sett meg nødt til å utelate. Dette repertoaret gjøres ofte med 
cembalo og det kan også gjøres med theorbe, eller andre akkordinstrument. 
Theorbens utvikling i tidlig barokk kan sees i direkte sammenheng med 
utviklingen av denne type svært ekspressiv vokalmusikk. Man fikk et behov 
for et instrument til bruk i kammermusikk, men med kraftig bass. Dermed 
får theorben eller chitarronen sin utforming som en lutt (dog med 
annerledes stemming), med ekstra bass-strenger (Bianconi, 1987).  
 
Allerede ved oppgavens tittel kan man se at det tekstlige innholdet har spilt 
en viktig rolle i utvelgelsen av musikken. Foruten å være en fin måte å 
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avgrense repertoaret på om man vil fordype seg i monodi og resitativisk stil 
fra tidlig barokk, er det også en forlokkende konsept-idé for en konsert. 
Dette var mitt utgangspunkt, og det kommer til å utgjøre rammen rundt min 
eksamenskonsert våren 2018. Idéen til kjærlighetsbrev-konseptet fikk jeg 
dels fordi jeg kjente til Monteverdis “Lettere amorosa” eller “Se i languidi 
miei sguardi” fra før, og som beskrevet tidligere allerede var dypt fasinert av 
verket og musikkstilen. Som en del i arbeidet mitt med denne tekstbaserte 
musikken med antikke idealer til grunn, begynte jeg å sette meg inn i 
hovedkonseptene i klassisk retorikk. I Jens E. Kjeldsens introduksjonsbok til 
retorikk (2014), beskrives det personlige brevet som en ny “litterær form” i 
renessansen. En mer personlig henvendelse til mottaker og et mer personlig, 
følelsesladet språk ligger til denne formen. Kjeldsen legger også vekt på 
hvordan brevskrivning og retoriske prinsipper videre ut i barokken, får et 
enda svulstigere språk - myntet på å bevege mottagerens følelser. Tonesatte 
tekster i brevform har også vært svært populært i samtiden. Som nevnt 
tidligere finner vi flere versjoner av Frescobaldis brev (Fabbri, 1994) og 
også teksten som Carissimi skrev sin kantate over, har blitt tonesatt av flere 
(Freitas, 2006).  
Det slo meg at det personlige brevets retoriske prinsipper kombinert med 
den tidlige barokkens teorier om hvordan toner kan understøtte tekst, burde 
kunne resultere i et sterkt, tidløst kommuniserende scenisk uttrykk, gitt at 
man finner en vei for å gjøre det personlig konnuniserende til dagens lytter. 
Noe av det jeg opplever som utfordrende med å fremføre eldre musikk, er å 
få publikum av i dag til å føle at det angår dem. Et kjærlighetsbrev angår 
alle. Kjærlighet og det å forsøke å sette ord på symfonien av følelser som 
den innebærer, er noe alle kan relatere til. I et prosjekt hvor undersøkningen 
jager nettopp etter den intuitive kommunikasjonen med publikum, ble det 
tonesatte kjærlighetsbrevet dermed et logisk valg av konsept. 
Det er gjort enormt mye forskningsarbeid på både tekst og musikk i 
madrigalene. Eksempelvis Gary Tomlinsons arbeid med Monteverdis 
madrigaler (1987). Både flerstemmige og solo-madrigaler, også kalt 
monodier, omfattes i dette arbeidet. Jeg streber derfor ikke mot å utfylle 
forskningen rundt dette repertoaret. Mitt fokus blir på den utøvende delen og 
på hvordan jeg kan bruke kunnskap jeg har om tekst og musikk i den videre 
praktiske undersøkelsen i en scenisk workshop. Denne lille introduksjonen 
om repertoaret er ment for å gi et svært overfladisk, men dog et bilde på hva 
slags musikk vi snakker om og hva komponistene bak den ønsket å få fram. 
Dette er jo det jeg senere streber mot å formidle til et publikum.  
 
Jeg har nevnt hvordan jeg mener musikkutvalget kan vise en utvikling av en 
stil i løpet av et tidsspenn. Tilblivelsen av monodien eller solo-madrigalen - 
en sangstemme over basso continuo, kan også på et fasinerende vis sees på 
som et “tidsbilde”. Den blir til i en tid hvor man gjenoppdager eldre 
sivilisasjoner. En tid hvor mennesket lærer at den samtidige kultur kan 
berikes av arv fra fortiden. Renessansens gjenfødelse av antikke verdier i 
litteratur, talekunst, teaterkunst, ja alle kunstformer, finner sin vei videre 
over i barokken. Caccini argumenterer også med at han viderefører Platons 
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ideer i sitt forord til Le Nuove Musiche (1601). Dette representerer en ny 
stils tilblivelse, men kan samtidig sees på som en videreføring av 
renessansens idealer og mål. Det er middelet til målet som Caccini og 
Monteverdi blant andre endrer med “La seconda practica”, den andre (nye) 
praksis.  
 
For å forstå fremveksten av en ny stil innenfor musikk, såvel som andre 
kunstarter, er det nødvendig å se enda litt lengre tilbake. Som så mange 
relativt kontante skiftninger av stil innenfor en kunstform, er det ofte en 
form for motreaksjon som ligger bak (Dent, 1968) . Monodien, eller 
solosang over en besifret basslinje (basso continuo) kan sees som et 
eksempel på et slikt relativt brått skifte, som også må sees i sammenheng 
med tilblivelsen av operaformen. Det spesielt interessante med denne stilen 
er at den oppstår som følge av en kunstfilosofisk diskurs blant intellektuelle 
i fora som gruppen Camerata i Firenze (Katz, 1994).  
 
 
 
En ny, resitativisk stil 
 
Begrepet monodi er i seg selv ganske beskrivende for stilen. Den 
kjennetegnes jo først og fremst av å være et stykke musikk for kun én 
sangstemme. Et musikkstykke i denne stilen ble aldri kaldt monodi i sin 
samtid, men heller solo-madrigal (Dent, 1968). Det er altså den 
flerstemmige renessanse-madrigalen som solo-madrigalen i monodisk form 
springer ut ifra, og dels opponerer mot. Den resitativiske stilen som 
Monteverdis “Se i languidi miei sguardi” er et godt eksempel på, ble 
betegnet med flere ulike uttrykk i sin samtid. “Claudio Monteverdi bruker 
uttrykket “rappresentata” i forordet til Orfeo (1607), og Giulio Caccini 
skriver “rappresentate cantanta” i forordet til Le Nuove Musiche (1601)” 
(Dalheim, 2006, s.31). Både Caccini og Monteverdi publiserer frittstående 
monodier, selv om stilen er nært knyttet opp mot tilblivelsen av opera 
(Dalheim, 2006). Hvor mye eller lite som ble agert scenisk i denne 
musikken når den ikke var del av en operaforestilling, vet vi ikke. Men 
siden stilen er den samme, med de samme retoriske og kompositoriske 
prinsippene til grunn for å bevege publikums følelser, mener jeg at man som 
utøver har stor frihet til å bruke denne musikken i scenisk sammenheng og 
at det gir mening å drøfte den i sammenheng med historisk skuespillerkunst.  
 
 
 
Madrigal, monodi - gjennomkomponert verk 
 
Rundt 1500 vokser frottole og madrigali frem som populære former for 
vokalverk, og begrepene mister sin opprinnelige litterære betydning, som 
var betegnelser for diktverk med en spesifikk struktur (Dent, 1968). Som 
musikkformer har frottolaen en strofisk form, mens madrigalen er 
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gjennomkomponert. Madrigal var som nevnt en poesiform fra tidligere, og 
det skulle være nærliggende å tro at denne typen tekster også skulle ligge til 
grunn for komposisjonsformen. Derimot er tekstene til 
renessanse-madrigalene bygd på andre diktformer, som sonetter og canzoni. 
“Petrarch, the favourite poet of the madrigalists, wrote actually very few 
madrigali, and though his sonetts and other poems were set to music over 
and over again, his real madrigals were never set at all” (Dent, 1968, s.35).  
Med Arcadelt som ledende komponist, utviklet madrigalen seg til lengre, 
mer intrikate verker bygd over den lengre diktformen med coda, canzonetta. 
Dent (1968) ser denne utviklingen i tett sammenheng med fremveksten av 
de såkalte akademiene i flere italienske byer. Dette var sammenslutninger av 
intellektuelle og kunstnere innenfor alle kunstfelt, som kom sammen for å 
diskutere sine verk og generelle kunst-filosofiske problemstillinger. Den 
mest kjente av disse gruppene er Camerata Fiorentina, akademiet i Firenze. I 
denne var bl.a. Giulio Caccini medlem. Han priser i store ordelag de andre 
medlemmene i Bardis Camerata i sitt forord til “Nouve Musiche” (1601): 
“For these most knowlegable gentlemen kept encouraging me, and with the 
most lucid reasoning convinced me, not to esteem that sort of music which, 
preventing any clear understanding of the words [..], but rather to conform 
to the manner so louded by Plato and other philosophers (who declared that 
music is naught but speech, with rythm and tone coming after [..]” (Caccini, 
1601/Hitchkock, 1978, s.44). Dette sitatet viser også hvordan den nye stilen 
for sang virkelig var et bevisst brudd og opposisjon mot tidligere praksis. I 
fortsettelsen av sitatet manifesterer også Caccini hvordan denne 
komposisjonsstilen har som sitt absolutte hovedmål å bevege følelsene hos 
lytteren.  
I denne teksten benyttes flere termer for denne stilen, slik det også var i dens 
samtid. “Stile recitativ recitativo” og “stile rappresentativo” benyttes begge 
som betegnelse for den monodiske stilen (altså solosangen med basso 
continuo) (Dalheim, 2006). Monteverdi skriver at man skal synge hans 
“lettere amorosa” i “stile rappresentativo”, som betyr representerende stil - 
man forestiller eller spiller en rolle. “Stile recitativo” henspeiler på tale og er 
svært betegnende for stilens særtrekk som en “sunget tale” (Dalheim, 2006).  
 

 

Endring av målgruppe - endring av stil 
 
Den publikumsgruppen som den flerstemmige madrigalen i renessansen var 
tiltenkt, var ganske begrenset. “An audience may have been present, or not, 
but the madrigals were written primarely for the enjoyment of those who 
sang them” (Dent, 1968, s.44) Selvsagt har også denne musikken vært 
fremført ved hoffene, men det er også bevist at denne musikken i stor grad 
fungerte som høy-intellektuell underholdning for medlemmene i akademier, 
eller diskusjonssirkler som den omtalte Camerata (Dent 1968, 
Bianconi,1987). Dermed var målet ikke nødvendigvis fremføring for et 
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publikum i moderne forstand, men snarere heller ment primært til glede for 
dem som sang.  
Dent (1968) mener at dette endrer seg oppover mot slutten av 1500-tallet, og 
det faktum at man i det hele tatt diskuterer hvor godt vokalmusikk 
kommuniserer tekstlig og emosjonelt innhold mener jeg kan støtte dette. 
Musikk og kunst som måter å vise makt og rikdom på krever profesjonelle 
utøvere av alle kunstarter. 
Ethvert hoff i hver bystat i samtidens Italia, hadde sine artister for musikalsk 
underholdning, Det var en stadig konkurranse om å ha de ypperste musikere 
og komponister knyttet til hoffet. Et av de mest berømte, profesjonelle 
ensemblene fra sen renessanse er de såkalte “Damene fra Ferarra”. De var 
tre profesjonelle sangere som var tilknyttet hoffet i Ferarra, men som også 
ved spesielle anledninger ble “lånt ut” til andre hoff (Bianconi, 1987). Fra å 
være musikk for skolerte amatørers egen glede, går madrigalformen i slutten 
av renessansen til å være en mer intrikat stil beregnet på profesjonelle. Slik 
blir naturlig nok også publikumsgruppen som lyttet til madrigalene større. 
Fremføringsformen av denne musikkformen begynner å ligne mer på slik vi 
kjenner konsertformen i dag.  
 
Hele min problemstilling kommer jo i bunn og grunn ut av min tanke på 
målgruppen. I og for seg kan vi si at denne musikken er ment for den type 
kontekst man plasserer den i ved å fremføre den på en klassisk konsert i dag. 
Like fullt skal man ha med seg at en viktig faktor for at det er utfordrende å 
formidle denne musikken i dag, forutenom tiden, er at vi aldri får en så 
homogen publikumsgruppe som de hadde den gang. Det moderne publikum 
har med seg et mye videre spekter av kulturelle, musikalske og tekstlige 
referanser enn det de hadde ved hoffene hvor alle hadde så og si samme 
bakgrunn og utdannelse. I lys av dette kan vi slå fast at det mest universelle 
kommunikasjonsmidlet vi står igjen med, som krysser tid, rom og kulturell 
bakgrunn, er det emosjonelle.  
 

 

Kvinner på scenen - en fleksibel fortellerstemme 
 
Det er interessant å se hvordan kvinner også hadde sin naturlige plass som 
utøvere i sen renessanse og tidlig barokk. Vittoria Archilei var en berømt 
sanger på Monteverdis tid som fremførte mye av hans musikk, til stor 
begeistring fra samtidige kjennere (Nässén, 2000). Vi kjenner også til de 
berømte “Damene fra Ferarra” som sammen med andre profesjonelle 
kvinnelige utøvere begynte å få anerkjennelse og sterke posisjoner mot 
slutten av renessansen (Newcomb, 1987). Barokken har markante 
kvinneskikkelser både som utøvere og komponister, i personlightere som 
Francesca Caccini og Barbara Strozzi.  
Det jeg vil med å ta fram dette er at jeg føler jeg vil omtale litt det historiske 
paradokset man kan si det ligger i at jeg som kvinne framfører gammel 
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musikk med tekst som ganske tydelig er tenkt fra mannens perspektiv. I 
samtiden ble nok både Monteverdis og Frescobaldis kjærlighetsbrev mest 
sannsynlig fremført av menn, mens Carissimis kantate er skrevet for sopran. 
Jeg synes uansett det er viktig å ha med seg at fortellerstemmen i disse 
sangene er kjønnsfleksibel. Dette er viktig fordi man som utøver virkelig må 
gjøre teksten til sin. Kanskje spesielt når jeg fremfører verket av Monteverdi 
som er den mest resiterende, kjenner jeg at det krever at jeg har et spesielt 
sterkt eierskap til teksten. Det er jo ment som en “sunget tale”, så slik må 
det være. Jeg vil ikke diskutere det nærmere her, annet enn å påpeke at dette 
er en viktig del av forarbeidet til en sanger - og spesielt viktig i den tidlige, 
resitativiske stilen fra barokken. Vi må alltid finne en måte å gjøre teksten til 
vår egen på.  
 
 
 
Et blikk framover 
 
Med denne introduksjonen har jeg forsøkt å gi en liten presentasjon av 
repertoaret jeg tar med meg videre i undersøkelsen. Jeg har satt det i en 
historisk kontekst og tatt opp noen emner som jeg mener påvirker direkte 
hvordan jeg som sanger arbeider med musikken i dag. Historisk informasjon 
om musikken og dens kontekst kan være verdifull informasjon for den 
moderne utøvelsen.  
Det som står tilbake som hovedmomentene er for meg at formålet med 
musikken fra komponistenes side var å bevege følelsene, og dernest også 
publikum; vi må vite hvem de var før og hvem de er nå - hva hadde 
komponistene å spille på av forventede referanser hos publikum, som vi 
mangler i dag.  
Jeg skal nå undersøke konkret hvordan man kan løfte fram maksimalt med 
muligheter for intuitiv kommunikasjon gjennom det sceniske arbeidet. Jeg 
har en sterk følelse av at det vil preges av det emosjonelle aspektet ved 
musikk og tekst i sammenheng. Og selv flere hundre år senere tror jeg dette 
kan ta oss til kjernen av dette repertoaret. Følelser er tidløst. Kjærligheten er 
tidløs. 
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Praktisk studie: Historisk 
gestikk 
 
Historisk fremføringspraksis 
 
I tidligmusikk-kretser er dette et hyppig anvendt begrep i forbindelse med 
musikk. Vi leser kilder fra samtiden for å lære oss hvordan vi skal lese 
original-notene til musikken. Hva betyr informasjonen som står der? Og hva 
er det som ikke står der, men som komponisten tok for gitt at utøvere ville 
interpretere på eget initiativ? Disse spørsmålene er en integrert del av en 
tidligmusikers musikkforståelse. Som sanger består mye av mitt arbeid i 
tekstformidling og fremførelse. Like fullt er det sjelden snakk om de 
ikke-musikalske aspektene ved framførelsen i et historisk perspektiv. 
Samtidig er det et evig tema på øvingsrommet, på timer og på mesterklasser 
for sangere; hvor skal vi gjøre av hendene? Hvilke ord skal vi understreke 
med en gest, hvis noen? Hva er for mye, hva er for lite? Jeg begynte å tenke; 
har vi mistet noe på veien hit? Finnes det ikke en grunnkunnskap her, som 
kan gi en sanger av i dag i det minste noen retningslinjer å gå etter? Om den 
tidlige musikken har så klare retningslinjer for musikk, formidlet av 
samtidige kilder - bør vi ikke søke etter samme type retningslinjer for den 
sceniske delen av framføringen av vokal tidlig-musikk? 
Formålet med historisk framføringspraksis må alltid være å gi musikken mer 
liv, aldri å produsere “museums-musikk”. Dette er min holdning, og den 
holdningen jeg jobber ut ifra. Ulike kilder kan motsi hverandre, og til slutt 
er det jeg med min personlige smak og stil som utøver, som tar et valg om 
hvilke kilder jeg vil støtte meg på - eller om jeg velger å gjøre noe helt 
annet. Poenget er at det skal være et aktivt, informert valg. Å være en 
tidlig-musiker er å være nysgjerrig og søke kunnskap som sammen med 
utøverens kunstneriske egenart kan bringe til liv gammel musikk. Slik kan 
den gamle musikken bli hyper-aktuell for mennesker av i dag. Jeg lot min 
nysgjerrighet som sanger med en spesialiserende mastergrad i tidligmusikk, 
ta meg inn i den historiske gestikkens verden på let etter muligheter for 
tidløs, intuitiv kommunikasjon.  
 
 
 
En dag i tegnets tegn - en workshop med Deda Cristina Colonna 
 
Historisk gestikk 
 
Hvem er Deda Cristina Colonna og hva bygger hun sitt arbeid på? Hva 
finnes av historiske kilder om gestikk, som er relevante for mine musikalske 
kjærlighetsbrev?  
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Den 20. mars, 2018 reiste jeg til Milano for å treffe Deda Cristina Colonna. 
Hun er en internasjonalt profilert regissør og koreograf, som har 
hovedvekten av sitt arbeid innenfor barokk og klassisistisk opera. Med 
utdannelse innen ballett fra Novara og Paris og spesialisering innen 
barokk-dans fra Sorbonne, gir hun kurs og mesterklasser verden over i 
historisk dans og scenekunst. Hun utdannet seg videre i skuespill i Genova, 
og har arbeidet med både historisk og moderne teater siden. Colonna har 
gjennom sin karriere forsket på gestikkens betydning og rolle i historisk 
dans, såvel som i teater og opera. Det er innenfor dette feltet hun er mest 
aktiv nå. Hennes sceniske arbeider har sitt grunnlag i historisk 
teatertradisjon, men streber alltid mot et møtepunkt hvor vår egen samtid 
kan spille med. Hun har bl.a. regissert “Il matrimonio segreto” av D. 
Cimarosa og “Il Giasone” av F. Cavalli, begge ved Drottningholm 
Slottsteater, så hun er en kjent kunstner også i Skandinavia. 
Jeg deltok på en workshop med Deda Cristina Colonna i 2010, som en ung 
sanger med en nyvunnen interesse for barokkmusikk og historisk 
fremføringspraksis. Da jeg bestemte meg for å la mitt masterprosjekt 
fokusere på hvilke kommunikasjonsmuligheter som ligger i den tidlige 
italienske monodien fra et historisk synspunkt, var det et naturlig valg å 
spørre Deda om hun var interessert i å hjelpe meg i dette arbeidet. Heldigvis 
var hun entusiastisk til mitt prosjekt, og ville gjerne sette av en dag til å 
arbeide med tre kjærlighetsbrev i monodi-stil.  
 
Innledningsvis fortalte hun meg litt om bakgrunnen for sitt arbeid.  
Hun spurte meg en del om masterprosjektet, og likte ideen med at jeg ikke 
skal fokusere prosjektet utelukkende på gestikk, men å heller se den som en 
del av et større bilde. Det er det hun også gjør i sitt arbeid både som regissør 
og i sin undervisning.  
Å binde seg slavisk til historisk gestikk blir å utelukke mye interessant og 
potensielt viktig innhold, mener Deda.  Hun forteller at ingen kilder i alle 
fall fra denne perioden, påberoper seg å levere en fasit på hvordan sceniske 
gester skal utføres. Kildene er skrevet primært som observasjoner av hva 
som fungerer på en scene. At dette senere har blitt tolket som ufeilbarlige 
“oppskrifter” på hvilket ord som ledsages av hvilken gest, mener hun blir 
feil. Mye som ikke står i kildene har sikkert også vært der - og mye har 
sikkert kommet til ved improvisasjon og gjennom naturlig 
skuespillerinstinkt. Dette betyr ikke at det ikke i aller høyeste grad finnes 
kilder som omtaler gestikk fra mitt repertoar sin samtid. Deda nevnte flere. 
Den tidligste boken publisert i Europa som kun omhandler gestikk, er 
Giovanni Bonifacios “L’Arte de’Cenni” fra 1616. Bonifacio går systematisk 
igjennom alle måter mennesker kan gi tegn på ved mimikk og kroppsspråk 
(Kendon, 2004). Boken er ikke spesifikt viet scenisk kunst, eller gestikkens 
rolle i en annen yrkesgren, men presenterer gestikken som en kunstform i 
seg selv. Bonifacio mener at gestikkens kunst brukes og kan brukes bedre 
og mer bevisst i alle yrker og i alle former for menneskelig interaksjon. 
Deda fester seg spesielt ved både kunst-betegnelsen på gestikken, samt 
Bonifacius fokus på naturligheten. Gestikken springer ut av naturlig, 
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mellommenneskelig kommunikasjon, dog raffinert i studert gestikk. Det er 
viktig for henne at den historiske gestikken på scenen i dag springer ut ifra 
denne ideen.  
John Bulwer omtales sammen med Bonifacio som en svært viktig teoretiker 
innenfor gestikk. Han publiserte i 1644 verket “Chirologia: or the Natural 
Language of the Hand”. Dette verket konsentrerer seg om hendene og 
utelater resten av kroppens betydning. Den inneholder til gjengjeld detaljerte 
illustrasjoner. 

 
Bulwers verk om 
gestikk er, i likhet 
med Bonifacios, i 
utgangspunktet mere 
generelt beregnet på 
taleren og ikke ment 
for scenen (Nässén, 
2000). Like fullt kan 
disse kildene være 
viktige redskap i 
arbeid med musikk 
som er så nært bygget 
på retoriske 
prinsipper. Listen kan 
fort gjøres lang over 
argumenter for 
hvorfor Bulwer, en 
engelsk kilde som ble 
gitt ut året etter 
Monteverdis død, 
ikke er helt relevant i 
sammenheng med 
repertoaret fra tidlig 
1600-tall i Italia. 
Samtidig siterer han 
Quintilianus og 
Cicero sammenlagt 
50 ganger og bygger 
hele sitt verk på den 

klassiske retorikken - de samme prinsipper som den tidligere barokkens 
teori bygger på (Nässén, 2000).  
Fra renessansen har vi Leone De’Sommins verk “Quattro dialoghi”, skrevet 
i 1565. Verket omhandler teaterteknikk, og behandler blant annet gestikk 
som en del av dette. De’Sommi gir ingen detaljerte beskrivelser om utføring 
av gestikk, men presenterer noen generelle retningslinjer. Her er de fritt 
gjengitt etter Eva Nässén (2000, s.60), i min oversettelse og omskriving: 

17 



1. Kroppen skal være myk og fotstillingen naturlig, slik at man lett kan 
utføre alle typer bevegelser. 

2. Hodet skal kunne røres fritt. 
3. Man må unngå unødvendige gester, som ikke passer med teksten. 
4. Når man ikke gjør en gest skal armene henge løst og avslappet langs 

sidene. 
5. Man skal strebe etter naturlighet og unngå overdreven imitasjon og 

overspill av en karakter.  
Det er grunn til å tro at retningslinjer som disse var så inkorporerte hos 
scene-kunstnere i samtiden at senere kilder også fant det tilstrekkelig å 
oppfordre til “å gjøre passende gestikk” (Nässén, 2000). Av kilder som 
omtaler gestikk i scenisk sammenheng fra tidlig barokk finner vi Guidottis 
forord til Cavalieris “Rappresentazione di Anima et di Corpo (1600) og den 
anonymt utgitte “Il Corago” fra rundt 1630. Dette er en slags håndbok for 
den såkalte «coragen» - den tidlige operascenens kunstneriske leder, som 
skal ha styrt både musikk og regi i oppsetningene (Lawrence-King, 2015). 
 
 
 
“Actio, actio, actio” 
 
- som Demostenes sa, i betydelsen av at til syvende og sist er det 
fremføringen av en tale, og ikke talens innhold som vil overbevise 
tilhørerne. 
Jeg vil nå kort gå inn på gestikkens rolle i sammenheng med tekst og 
musikk i tidlig barokk.  
 
Deda snakket mye om hvor lite av den naturlige mellommenneskelige 
kommunikasjonen som den talte teksten, altså kun ordene utgjør. Det meste 
av kommunikasjonen vi mennesker fører er non-verbal, som eksemplifiseres 
i Store Norske leksikon som kroppsspråk, mimikk, blikk-kontakt, berøring 
og avstand med mer. Det skrives også at: “Nonverbal kommunikasjon kan 
angå måten verbal kommunikasjon foregår på (eksempelvis volum, rytme, 
intonasjon, avbrytelser)” (Svartdal, 2017). Her er vi inne på et spennende 
punkt hvor det uttrykk som kan forsterkes med gestikk møter det som kan 
forsterkes med musikk. Deda snakket også om den non-verbale 
kommunikasjonens “musikalske elementer”. Både rytme, hvilket toneleie 
teksten legges i, volum og hvordan frasene legges opp enten med brå skift 
eller som lange linjer - alle disse retoriske virkemidlene kan forsterkes med 
musikk langt utover det som er mulig i en tale. Jeg vil komme tilbake til 
konkrete eksempler på dette i musikken, som Deda og hennes mann, 
cembalisten Massimiliano Toni gjorde meg oppmerksom på.  
 
Dedas filosofi handler om at en “actor” er en som gjør en “action” altså en 
aktiv handling. Dette igjen spiller tilbake til det retoriske begrepet actio - 
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den retoriske termen for selve fremføringen av talen. Innunder begrepet 
actio kan vi si at vi finner alle elementene som innledningsvis er beskrevet 
som non-verbal kommunikasjon. I klassisk retorisk sammenheng utgjør 
Actio en av de fem delene av en tale. Øyvind Andersen beskriver Actio i 
boken “Retorikkens hage” (2011) slik: “Pronuntiatio eller actio er sikker 
beherskelse av stemmeføring, ansiktsuttrykk (mimikk) og kroppsbevegelser 
(gestikk)” (s. 43). Actio er altså den delen av en tale som utgjør 
framføringen, til forskjell fra de andre dele som omhandler å skrive og 
memorere talen (Andersen, 2011). For en sanger som arbeider med allerede 
skrevet tekst og musikk er, i tillegg til memorerings-delen, actio, 
fremførelsen det som ubestridt står i sentrum av mitt virke.  
Som omtalt i innledningen til denne oppgaven, er de antikke, retoriske 
idealene en stor del av grunnlaget for tilblivelsen av monodi-stilen. Den 
overordnede meningen med talens helhet, både i oppbygning og framføring, 
var å påvirke lytternes følelser. Dette mente både Cicero og andre romerske 
retorikere forutsatte at taleren selv hadde en dyp kjennskap til følelsene som 
skulle formidles (Grinde, 2011). På samme måte omtales “den nye stilen” 
for komposisjonsteknikk innenfor solo-sang, frontet av blant andre Caccini 
og Monteverdi rundt 1600. Caccini skriver i forordet til “Nuove musiche” at 
han med denne musikken søker seg tilbake til idealene fra Platon og andre 
filosofer;”.. who declared that music is naught but speech, with rythm and 
tone coming after; not vice versa) with the aim that it enter into the minds of 
men and have those wonderful effects admired by the great writers” 
(Caccini, 1601/Hitchcock, 1978, s.44). Teksten står altså i fokus og 
musikken understøtter den. I framføringen har vi enda et lag av virkemidler 
som kan understøtte og forsterke verkets påvirkningskraft, nemlig 
kroppsspråk, mimikk og gester. Bonifacio skriver om hvordan kroppsspråk 
og gester er et viktigere redskap enn ord når det kommer til å formidle 
følelser til andre mennesker (Kendon, 2004).  
I en tett sammenvevd symbiose med musikk og tekst, føler jeg at gestikk 
føyer seg inn som en naturlig del av helheten når vi omtaler framføring av 
repertoar av “den nye stilen” fra tidlig barokk. Med det sterke fundamentet i 
klassisk filosofi og retorikk som stilen er bygget på, og med det tydelig 
uttalte formålet ‘å bevege lytterne’, er det for meg selvsagt at alle elementer 
av actio bør spille en stor rolle i fremføring av denne musikken. Jeg ser 
derfor det å ha kjennskap til historisk gestikk som en sentral del av arbeidet 
med dette repertoaret i lys av historisk fremføringspraksis.  
 
 
 
Landskapet rundt Actio 
 
Deda snakket om at affekt har en nær tilknytning til Actio, og alltid må sees 
i sammenheng med denne. Enhver affekt har en årsak og vi må som 
formidlere ha klart for oss hvilken årsak en affekt har. Selv når vi er lei oss 
uten grunn i det virkelige liv, leter vi jo etter årsaken til sorgen. Denne 
søken etter årsaken kan også utgjøre konteksten for affekten på en scene. 
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Poenget er at alt alltid har en årsak. En affekt er en del av et større 
“landskap”. Dette beskrev Deda veldig vakkert som “Landskapet rundt 
Actio”. I dette begrepet ligger situasjon og kontekst, slik jeg oppfatter det. 
Slik hun presenterte det inneholder Landskapet rundt Actio, både situasjon; 
hvem er jeg og hva gjør jeg?, samt kontekst; hvor er jeg og hvilke vilkår har 
jeg rundt meg?  
Hun presenterte et eksempel: 
 

Se for deg en person som har vandret gjennom ørkenen i 4 dager, 
uten mat og vann. Så plutselig åpner skyene seg og en stor hånd 
kommer ned med et eple. Personen har ikke spist eller drukket på 
lenge, og er veldig glad i epler - altså er reaksjonen overveldet 
positivt overrasket, og utropet “Eple” vil være preget av positivt 
tonefall, gledefylt ansiktsuttrykk og en innbydende, positiv gest. 

 
Se for deg en identisk situasjon, kun med den forskjellen at personen 
i ørkenen er dødelig allergisk mot epler. Utropet “Eple” vil da 
fremføres på nær sagt motsatt vis som den nesten like, foregående 
situasjonen; med et vantro, ulykkelig tonefall, et ansiktsuttrykk som 
viser negativ vantro og avsky, samt en avvisende, selv-beskyttende 
gest.  

 
Slik kan den lille prosentandelen av actio som faktisk utgjør den talte 
teksten, endres radikalt ved at landskapet rundt actio forandres - selv med 
kun en liten endring.  
 
 
 
Før vi starter 
 
De tidligere omtalte generelle retningslinjene for talerens gestikk, om man 
tar dem fra De’Sommi eller Cicero, gir oss i alle fall noen viktige 
grunnprinsipper for selve det fysiske utgangspunktet for å drive med scenisk 
gestikk.  
Som vi så av De’Sommis sjekkliste, er punkt en at man står på en slik måte 
at man kan endre stilling fort og uten besvær og at kroppen er rørlig og 
avslappet (Nässén, 2000).  
Cicero har som et av sine generelle grunnprinsipper for talerens agerende, at 
man helst ikke skal forflytte seg nevneverdig på scenen mens man taler. 
Dette var også gjeldende norm gjennom barokken (Nässén, 2000).  
Ergo må vi etablere en god fotstilling, som er stabil, men også rørlig. Deda 
innledet det praktiske arbeidet under workshopen med å finne den gode 
utgangsposisjonen.  
For å ivareta rørligheten i kroppen, skal man stå i en såkalt 
contraposto-posisjon, det vil si å hvile det meste av vekten på en fot og 
støtte med den andre. Dette muliggjør å skifte vekten raskt fra den ene foten 
til den andre, noe som også brukes som et scenisk virkemiddel. Dette er en 
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alert, elegant posisjon som har sine klare forbindelser til både dans og 
fektekunst – to andre disipliner som var viktige å beherske i renessansens og 
barokkens hoffliv (Lawrence-King, 2015).  
 
 
Her står keiser Augustus i perfekt taler-posisjon 
med hånden løftet i en herskende gest.  
Dette er altså også i barokken ansett som den 
riktige posisjonen for en scenisk framførelse.  
 
Deda snakket også om kroppens vridning. 
Augustus har kroppen ganske direkte vendt mot 
oss her, men Deda forklarte at på scenen i 
barokken stod man ofte litt skrått fordi dette 
skaper en mer interessant vinkel å se både 
ansiktstrekk og kroppens proporsjoner fra. Jeg 
håper posisjonering vil komme tydelig fram i 
video-klippene som presenteres senere. 
 
Videre var det en viktig norm at det i hovedsak 
var høyre hånd som gjorde gestene. Om noe 
skulle forsterkes kunne den venstre delta, men da 
kun om begge hender var aktive. 
Den høyre hånden ble sett på som den sterke, den 
er jo også for de fleste det. Og høyre side ble 
generelt ansett som sterk og positiv og venstre 
det motsatte (Nässén, 2000). Derfor er det riktigst 
i historisk gestikk, ifølge Deda, å så langt det er 
mulig la negative, avvisende gester rette seg mot 
venstre, mens de positive og innbydende rettes 
mot høyre.  
 
 
 
Gruppering av gester 
 
Deda beskrev for meg ulike kategorier som hun deler gestene inn i når hun 
jobber. Hun nevnte og forklarte fire hovedkategorier som hun ofte jobber ut 
ifra. Følgende redegjørelse er basert på notater fra vår workshop og 
eksemplene er hentet fra “regien” med gester som hun utarbeidet for 
repertoaret jeg hadde tatt med meg, de tre monodiske kjærlighetsbrevene: 
“Se i languidi miei sguardi” av Monteverdi, “Vanne, o carta amorosa” av 
Frescobaldi og “Scrivete, occhi dolenti” av Giacomo Carissimi.  
 
Jeg har valgt å legge ved ulike klipp fra video-dokumentasjon som jeg tok 
under arbeidet med Deda Cristina Colonna og Massimiliano Toni, som 
akkompagnerer på cembalo. Det er i overenskommelse med dem at jeg 
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bruker dette materialet for eksemplifisering i denne oppgaven. Jeg ber mine 
lesere huske at disse videoene er tatt opp hovedsakelig som dokumentasjon 
på “regien” av gester som vi kom fram til under workshopen, og at 
lydkvalitet, omgivelser og andre faktorer kan være preget av å ikke ha vært i 
fokus for denne innspillingen.  
 
 
 
Objective gestures - objektive gester.  
Dette er gester som direkte beskriver ordet eller handlingen de representerer. 
Dette var av antikkens retorikere sett på som unoter i fremførelsen av en 
tale. I scenisk sammenheng er de dog ikke fullt så strenge med denne type 
gester: “Att låta en gest vara förbunden med enstaka ord ansågs av Cicero 
tillhöra scenen och teateryrket, dvs. viss imitation som var förbjuden för 
retoriker var tillåten på scenen” (Nässén, 2000, s.73). Deda sier også at man 
skal være forsiktig med disse gestene og være klar over hvor sterkt de 
virker. Heri ligger også muligheten for at fremførelsen blir utmattende å se 
på, overkommuniserende og unaturlig. Dette kan igjen føre til at man som 
tilskuer ikke tror på det som blir formidlet, eller at det fremstår komisk selv 
om det skal være trist, slik flere kilder fra Aristoteles til slutten av 
1700-tallet advarer mot (Nässén, 2000). Her kan vi se en interessant 
parallell til musikalske gester, i for eksempel hvordan Vincenso Gallilei 
kritiserere “den gamle stilen” i renessansens flerstemmige madrigaler som 
var fulle av beskrivende ordmaleri i musikken. I “Dialogue on Ancient and 
Modern Music” fra 1581 beskriver han hvordan denne typen musikalske 
gester ble for tydelige og framstod komiske i sammenhengen:  
“In connection to words meaning “to disappear”, “to swoon”, “to die”, or 

actually “to be exstinguished” they have made the parts break off so 
abruptly that instead of inducing the passion corresponding to any of 
these, they have aroused laughter and at other times contempt in the 
listeners, who felt that they were being ridiculed.” (Gallilei, 
1581/Strunk 1998, s.464).  

 
I denne kategorien av gester plasserer Deda også gester som har en 
betydning i seg selv. Man trenger ikke å ledsage en oppreist langfinger med 
utropet “fuck off” for å få fram budskapet bak gesten. Dette er gester som er 
avhengige av en kulturell kontekst og varierer sterkt fra kultur til kultur.  
 
Videoeksempel 1: 
http://kmh.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-4641&pid=diva2%3A1
255533&c=1&searchType=SIMPLE&language=no&query=uberg&af=%5
B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5
D&noOfRows=50&sortOrder=relevance_sort_desc&sortOrder2=title_sort_
asc&onlyFullText=false&sf=all 
 
Eksempelet er hentet fra «Vanne, o carta amorosa» av Girolamo 
Frescobaldi.  
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“Non chieggio nò, non chieggio, Ch’à miei sospir sospiri” 
“Jeg søker ikke, nei, jeg søker ikke at mine sukk skal besvares [fra den 
elskede] med sukk” 
 
I dette eksempelet ser vi at siste gangen jeg sier ordet “sukk” har Deda lagt 
til en gest som både med hånden og hele kroppen viser sukket. Jeg mener at 
denne gesten eller handlingen kan karakteriseres som objektiv, da den 
sceniske fremførelsen av den nærmest ligner miming av et sukk. I møte med 
et skandinavisk publikum tror jeg en ordmalende gest som denne kan være 
verdifull i en intuitiv forståelse, nettopp fordi gesten er så tydelig at det er 
mulig å gjette seg til betydningen av ordet uten å kunne italiensk. Om dette 
kunne blitt overtydelig og helle mot komisk teatralsk for et italiensk 
publikum, er en annen diskusjon.  
 
Det er også verd å merke seg hvordan musikkens komposisjon også bidrar 
med en illustrerende “sukk-gest” her.  
 

 
 
Melodien beveger seg oppover på “cha miei sospir”, og faller så ned en 
kvart på ordet “sospiri”.  
Jeg synes at dette er et godt eksempel på et sted hvor musikk og gester 
jobber i samme retning og går sammen i en sterkt talende symbiose. Der 
musikken går opp som i en innpust og teksten er “mine sukk” løftes hånden 
opp mot brystet. Dette skaper en spenning som får sin oppløsning når 
melodien faller i et kvart-sprang på ordet “sukk” som henspeiler på den 
elskedes besvarende sukk, samtidig som hånden faller ut fra kroppen.  
 
 
Subjective gestures - subjektive gester. 
Disse beskriver handlinger, slik Deda beskrev det. Handlinger kan også, slik 
jeg ser det, illustreres med objektive gester, som at man mimer det man sier 
at man gjør. En bedre definisjon er kanskje at dette er gester som formidler 
mer av det tidligere omtalte “Landskapet rundt Actio” som omgir ordet eller 
ordene som understrekes av gesten. Deda brukte “eple-historien” som 
eksempel på denne typen gester. De subjektive gestene formidler altså enda 
et lag av handlingen.  
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I Dedas ganske vide kategorier av gester, vil jeg mene at man kan plassere 
inn mer generelle uttrykk for affekter i denne kategorien. Med dette mener 
jeg altså bruk av kroppsspråk, hender og mimikk som kan gi et ekstra lag til 
betydningen av teksten. I eple-eksemplet til Deda er det jo nettopp denne 
type kroppsspråk, mimikk og gester som springer ut fra en følelse knyttet til 
opplevelsen av å bli gitt et eple, som endrer hele betydningen i scenen - ikke 
den talte teksten.  
 
Videoeksempel 2: 
http://kmh.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-4641&pid=diva2%3A1
255533&c=1&searchType=SIMPLE&language=no&query=uberg&af=%5
B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5
D&noOfRows=50&sortOrder=relevance_sort_desc&sortOrder2=title_sort_
asc&onlyFullText=false&sf=all 
 
Utsnittet er hentet fra “Vanne, o carta amorosa” av Girolamo Frescobaldi 
 
“Ah, crudo e ben quel core, bene indegno amatore, chi de veder desia 
l’amata donna sospirar d’amore” 
“Ah, grusomt er sannelig det hjertet tilhørende den forkastelige elsker, som 
ønsker å se den elskede dame sukke av kjærlighet”.  
 
I dette eksempelet har gestikken en tydelig anklagende karakter. En 
anklagende pekefinger rettes mot publikum, ledsaget av streng mimikk. Den 
anklagende pekefingeren ledes i en bue over hele publikum, og peker 
således ut hver og en som en potensiell “forkastelig elsker”. Musikken 
følger med i samme affekt ved at tempoet drives framover, at volumet på 
sangen er høyt og at konsonantene brukes perkussivt.  
Denne gesten beskriver ingen ting av det som sies i teksten, men den skaper 
et ekstra lag av kommunikasjon i det den aktivt beskylder publikum for å 
være slik det omtales i teksten. Man kunne her gjort et annet valg av 
“landskap” for denne frasen og sagt at jeg heller er angrende og anklager 
meg selv for disse nedrige følelsene. Da ville både gestikk og musikalsk 
utforming blitt svært annerledes.  
 
Dette utdraget åpner med en klassisk retorisk funksjon, et exclamatio eller 
utrop. “Talaren tycks uppfylld av känslor, vilket dels kan fungera som bevis 
på hennes uppriktighet, del vecka publikens känslor” (Grinde, 2011, s.267). 
Etter Grindes beskrivelse av utropets funksjon, er det altså en følelsesmessig 
utladning ved en opprivende tanke som vi ser og hører her. At utropet 
representerer en ny tanke, av negativ karakter, understrekes av både gest, 
mimikk, volum og klangfarge samt endring av toneleie i musikken. Caccini 
omtaler exclamatio i forordet til “Nuove musiche” som en kraftfull retorisk 
funksjon der musikk og tekst kan behandles som en enhet. I komposisjonen 
kan exclamatio tydeliggjøres ved et stort sprang, slik som vi ser i eksemplet 
hos Frescobaldi: 
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Rytmikk kan, i likhet med melodi, brukes som virkemiddel i et musikalsk 
utrop som her. Før «Ah» har Frescobaldi lagt inn en fjerdedels-pause, slik at 
bassnoten kommer først og sangstemmen følger etter på «off beat». Å la 
sangstemmen komme enten før eller etter slaget skaper en følelse av en 
spontan reaksjon. Begge former for «rytmisk forskyvning» brukes i denne 
type repertoar i forbindelse med exclamatio. I følgende eksempel fra  
Monteverdis «Se i languidi miei sguardi», ser vi eksempel på en exclamtio 
hvor bassen ligger over i neste takt og sangstemmen starter utropet. 

 
 
Caccini snakker også om ulike måter å fargelegge tonen på et utrop med 
crescendo eller decrecendo. “Now, an esclamazione is really nothing but a 
certain strengthening of the relaxed voice” skriver Caccini, (1601/Hitchcock 
1978 s.49), og skriver videre at han foretrekker når sangeren forbereder 
utropet med et crescendo, for så å kunne gjøre en decrescendo på 
hovedtonen. Man kan også gjøre omvendt. Til sist minner han om at 
variasjon er det mest essensielle i musikkens kunstform, så om man har å 
gjøre med flere utrop i en sang bør man variere framførings-metoden 
(Caccini,1614/Hitchcock,1978).  
 
Når klangfargen endres og frasen avrundes på “sospirar d’amore” skaper 
dette en fin kontrast for å farge ordet “kjærlighet” positivt. På det samme 
stedet endrer også gestikken karakter. Fra den anklagende pekefingeren som 
har glidd over forsamlingen og kriminalisert alle, lukkes frasen med en gest 
som vender mer innover i egen kontemplasjon eller til og  
med oppover mot himmelen. 
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 Kjærligheten som noe rent og 
guddommelig blir naturlig å 
illustrere med denne gesten 
som vi ofte finner i religiøs 
kunst i himmelfarts-motiver og 
andre motiver som viser sterke 
følelser. Her ser vi eksakt 
samme gest i en fremstilling av 
Marias himmelfart fra 1723 av 
Egid Quirin Asam. 
 
Når armene er løftet slik med 
håndflatene opp, er det ofte et 
tegn på store, positive 
emosjoner. Bulwer (1666) 
beskriver gesten slik: “To 
through up the hands to heaven 
is an expression of 
admiration,amazement and 
astonishment…” (Bulwer, 
1644, s.29)  
 
 
 

Den samme gesten med håndflatene ned kan være et 
sterkt tegn på avsky og avvisning, som i 
Giambolognas skulptur av «Sabinerinnerovet» fra 
1583.  
 
Bildekunst og skulptur er verdifulle «historiske 
dokumenter» også i sammenheng med gestikk. Siden 
mange av de skriftlige, historiske kildene om gestikk 
er uten beskrivende illustrasjoner, kan vi se til andre 
kunstformer for å få en klarere idé om hvordan 
gestikkens visuelle ideal var.  
 
På mange måter har den bildende kunsten det samme 
formålet som vokal-musikken jeg jobber med; den 
søker å formidle emosjoner som vi tilskuere kjenner 
oss igjen i. Mimikk og gestikk er essensielle 
virkemidler her, og symbolikken bidrar til å gi oss 
«landskapet rundt actio» i kunstverket. Svært ofte er 
jo tablået hentet fra antikk mytologi eller bibelske 
fortellinger, og om man som tilskuer tar de symbolske 
referansene er det avbildede tablået med ett satt inn i 
en større kontekstuell sammenheng. En sammenheng som, akkurat som i 
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musikken, styrker den emosjonelle kommunikasjonsevnen til kunstverket 
fordi vi gjenkjenner karakterene og den dypere årsaken til deres følelser.  
 
 
 
Flere ord av betydning ad gangen: Sammenligning, oppramsing og 
motsetninger.  
I denne kategorien handler det mer om hvordan man setter gester sammen i 
visse tekstlige forløp, mer enn om enkelt-gester. I repertoar fra barokken 
kommer vi ofte over rekker med flere ulike og viktige ord; som ofte står i 
kontrast til hverandre. Både i musikk og poesi er motsetninger et viktig 
virkemiddel for å skape innhold og et forløp. Dette er også et typisk barokt 
trekk, ifølge Deda. Og man forstår hva hun mener; så mye vokalmusikk i 
denne sammenheng, og kunst generelt fra denne tiden er jo nettopp bygd i 
stor grad på spenningsfeltet mellom motsetninger. I scenisk sammenheng 
kan dette gjerne komme til uttrykk ved at karakteren slites mellom 
motsetningsfylte ønsker. Både dette og den sterke fascinasjonen for antikken 
i barokken, kommer til uttrykk for eksempel i valget av libretto for 
Monteverdis “Orfeo”. Her er selve vendepunktet i operaen Orfeus’ indre 
kamp mellom ønsket om å redde Evrydike og å kaste et blikk på henne på 
vei ut av Hades.  
De tre musikalske kjærlighetsbrevene er fulle av motsetningsforhold hvor 
noe positivt kan beskrives med noe negativt, basert på våre naturlige 
interpretasjoner av ordene. Dette handler også om symbolikk i teksten, hvor 
en fremstilling kan representere noe annet enn det ordene egentlig sier. Jeg 
kommer tilbake til hvordan gestikk kan hjelpe med å formidle symbolikk og 
doble meninger i teksten.  
 
Videoeksempel 3: 
http://kmh.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-4641&pid=diva2%3A1
255533&c=1&searchType=SIMPLE&language=no&query=uberg&af=%5
B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5
D&noOfRows=50&sortOrder=relevance_sort_desc&sortOrder2=title_sort_
asc&onlyFullText=false&sf=all 
 
Her vil jeg vise et eksempel på behandling av motsetninger fra “Scrivete, 
occhi dolenti” av Giacomo Carissimi.  
 
“Per un labbro vezzoso, che uccide, ma diletta, per un ciglio amoroso che 
piace, ma saetta” 
“For en yndig munn, som dreper, men gleder, for et forelsket blikk som 
behager, men skyter piler” 
 
Her er et eksempel på det Deda betegnet som “typisk barokt”, i det at det 
skjønne også bærer motsetningesforhold i seg. Kjærligheten som er så full 
av glede, deilige følelser og store løfter, kan også være lunefull, smertefull 
og svikefull. Dette kan også sees i sammenheng med antikkens filosofiske 
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og retoriske teorier. I sin omtale og beskrivelse av følelsene grupperer 
Aristoteles følelser som kan sees som størst tenkelige motsetninger i par. En 
følelse får sitt tydeligste uttrykk sett i sammenheng med sin motpart 
(Grinde, 2011).  
I dette klippet blir kontrasten spesielt sterk der det forelskede blikket er 
omtalt, fordi man der virkelig ser at jeg tar i bruk mimikk for å skape 
kontrasten. I tillegg er gesten som viser at øynene skyter piler svært 
malende, og kan nok plasseres blant objektive gester. At blikket til den 
elskede kan stråle med dødelig kraft er en referanse vi finner flere steder i 
dette repertoaret (jmf. den siste frasen i “Se i languidi miei sguardi”). Dette 
er et poetisk bilde som vi finner hos Dante i “Den gudommelige komedie”, 
når Beatrice advarer Dante mot sitt blikk og smil når de treffes i paradiset 
(Gill, 2014).  
Å la gestene ledsages av riktig mimikk er altså vesentlig ved formidling av 
motsetningsfylte forhold med brå skiftninger av emosjonell ladning i ord. 
Musikken kan også være en faktor for ytterligere å forsterke uttrykket i slike 
sammenhenger. Selv om fokuset i denne videoen ligger på gestikken og ikke 
på veloverveide musikalske valg, hører vi at klangfargen endres med de 
ulike ordenes karakter. “Amoroso”,”forelsket” får en myk farge, mens på et 
ord som “uccide”, “å drepe” har en hardere karakter, godt hjulpet av harde 
konsonanter som kan utnyttes til fulle.  
 
Fra et musikalsk synspunkt kan det ligge mange muligheter til å gi ordene 
individuell karakter og betydning i fraser der vi finner oppramsing av flere 
sterke ord etter hverandre som blir for voldsomt å skildre med gestikk. Et 
eksempel på dette er følgende frase, også hentet fra Carissimis 
kjærlighetsbrev. 
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Det første ordet “ardo” er komponert med en rytme som virkelig tar hensyn 
til hvordan ordet betones på italiensk, med den tunge stavelsen på “a”. Dette 
åpner for muligheten til å legge på litt vibrato som et ornament her, og slik 
illustrere klanglig den urolig gnistrende flammen. Vibrato har blitt omtalt i 
kildene fra renessansen og gjennom barokken, nettopp som et ornament som 
man legge til der det passer i sammenhengen. “Den passende 
sammenhengen” blir i stor grad et personlig valg, men det kan i alle fall 
forsvares i perspektivet av historisk framføringspraksis (Donnington, 1982).  
På ordet “pianto” kan man kommunisere mye betydning gjennom valg av 
klangfarge og bruk av mimikk.  
“Sospiro” er kompositorisk veldig interessant illustrert, med en nærmest 
“exclamatio-aktig” (Jmf. Hvordan Caccini foreslår en rask oppgang av 
tilleggstoner forut for et stort sprang som leder til et utrop (exclamatio)) 
oppadgående bevegelse, som så faller en stor sekst ned. Dette skaper i seg 
selv illusjonen av et sukk - en hastig innpust etterfulgt av en stor og plutselig 
utpust. Dette kan også forsterkes med noe glissando i det store spranget ned, 
selvfølgelig innenfor rimelighetens grenser.  
 
 
Strukturelle gester 
Dette er mitt valg av definisjon, da Deda ikke hadde en egen terme for disse, 
men like fullt beskrev denne type gester som noe eget. Her er det snakk om 
gester som indikerer eller beskriver et strukturelt forløp. I denne 
sammenhengen dreier dette seg om strukturen i tekst, musikk, eller begge 
mer enn handlingsmessig innhold. Selvsagt er det likevel nært knyttet opp til 
det handlings- og meningsbærende i teksten, da en veldig lang setning eller 
et koloraturløp ofte har sitt opphav i ordenes betydning.  
 
Videoeksempel 4: 
http://kmh.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-4641&pid=diva2%3A1
255533&c=1&searchType=SIMPLE&language=no&query=uberg&af=%5
B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5
D&noOfRows=50&sortOrder=relevance_sort_desc&sortOrder2=title_sort_
asc&onlyFullText=false&sf=all 
 
“leggete queste note, credete a questa carta,  
a questa carta in cui, sotto forma d’inchiostro il cor stillai.” 
 
“les denne tekst, tro på dette brevet, 
i dette brevet hvori, på samme vis som blekket, hjertet har blødd”  
 
I dette eksempelet fra starten av «Se i languidi miei sguardi» av Claudio 
Monteverdi, avslutter frasen det foregående budskapet; “Hvis jeg ikke har 
klart å bevise min kjærlighet til deg ved alle tidligere forsøk” - og så til 
denne frasen; «les og tro på dette brevet, for det er skrevet i mitt 
hjerteblod!» Dette er kraftfull tekst å åpne en sang eller et brev, om man vil 
se det sånn, med. Den poetiske oppbygningen i Archillinis dikt lar hele 

29 

http://kmh.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-4641&pid=diva2%3A1255533&c=1&searchType=SIMPLE&language=no&query=uberg&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=relevance_sort_desc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://kmh.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-4641&pid=diva2%3A1255533&c=1&searchType=SIMPLE&language=no&query=uberg&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=relevance_sort_desc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://kmh.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-4641&pid=diva2%3A1255533&c=1&searchType=SIMPLE&language=no&query=uberg&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=relevance_sort_desc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://kmh.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-4641&pid=diva2%3A1255533&c=1&searchType=SIMPLE&language=no&query=uberg&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=relevance_sort_desc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://kmh.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-4641&pid=diva2%3A1255533&c=1&searchType=SIMPLE&language=no&query=uberg&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=relevance_sort_desc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all


innledningen bygge retorisk opp til et klimaks på ordet “cor”. Dette er 
mesterlig understøttet av Monteverdis musikk, som lar den samme 
oppbygningen ende i en lang melisme på dette ordet (Tomlinson, 1987).  
 

Nettopp melismen på dette betydningsfulle ordet er det som styrer valget av 
en strukturell gest her. Det er på mange måter en veldig malende gest og 
utfordrende å utføre som sanger, da den føles som “selv-dirigering” i 
gjerningsøyeblikket i det det lett blir til at man følger musikkens bevegelse 
og rytmikk med hånden. Dette er ikke nødvendigvis feil ifølge Deda. 
Hovedpoenget er, som med all gestikk, at ingen ting skal være tilfeldig.  
Selv om jeg nevnte at den strukturelle gesten ofte ikke viser ordets 
betydning, blir gesten som jeg gjør på melismen svært tydelig i 
sammenheng med den foregående. Jeg vil driste meg til å si at dette er et av 
de tydeligste stedene i hele repertoaret vi jobbet med, når det kommer til 
mulighetene for intuitiv tekstformidling for et ikke-italienskspråklig 
publikum. Jeg dypper pennen i mitt hjerteblod, og skriver så dette 
kjærlighetsbrevet - det tror jeg de fleste får med seg. Det er et veldig 
interessant poeng at dette kommuniseres ekstremt tydelig med gestikk, men 
tok meg lange arbeidsøkter med italiensk ordbok og resonnementer å forstå.  
 
Musikalsk er denne frasen også interessant. Som jeg skrev innledningsvis er 
rytmikk i språket en viktig del av den non-verbale kommunikasjonen og 
likeså var rytmikken viktig for komponistene som utviklet den resitativiske 
stilen i tidlig barokk. I melismen på ordet “cor” finner vi et såkalt 
lombardisk rytmemønster. Dette er en omvendt punktering hvor den korte 
noten oftest kommer på taktslaget. Rytmen kjennetegner ofte italiensk 
musikk fra barokken (Randel, 2003). At nettopp denne rytmen i denne 
sammenhengen kan ha en utvidet, meningsbærende effekt mente 
Massimiliano Toni at det kan finnes klare bevis for. Slik mener han at denne 
melismen kan peke på det alvorstunge i teksten, og kanskje også henspille 
på seksuelle preferanser som “den lille død”. Omvendt punktering er i seg 
selv et sterkt og iøynefallende virkemiddel musikalsk, som hadde en 
markant posisjon gjennom hele barokken (Donnington, 1982). Med 
trykketeknikken på Monteverdis tid måtte man overveie nøye 
nødvendigheten av hvert eneste tegn man ønsket å trykke. Musikk-trykk 
foregikk ved at man satte flere små stempel i rader, som sammen trykte 
notelinjen og notene. Et hvert tegn som skulle trykkes, var dermed ansett av 
komponisten som viktig. Notene på “Se i languidi” av Monteverdi er svært 
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detaljerte. Dette er et typisk trekk ved tilblivelsen av en ny stil i 
musikkhistorien, mente Massimiliano. Når komponister mener at de driver 
nybrotts-arbeid vil de være enda mer nøyaktige i sin notasjon, for å formidle 
presist hvordan musikken skal lyde. Senere har dette blitt norm, og 
komponistene tar det for gitt at utøvere legger disse normene til sin 
interpretasjon uten at det står notert.  
Ut i fra dette kan vi trekke den konklusjon at selv om melismen på ordet 
“cor” låter improvisert, er det viktig for Monteverdi at rytmen ivaretas og er 
tydelig siden den er notert så nøyaktig.  
 
Dedas gruppering av gestene er inspirert av diverse historiske kilder, men 
ikke hentet direkte fra noen. De tidligste kildene på gestikk, som er de mest 
relevante for meg i denne sammenheng, grupperer ikke gestene til scenisk 
bruk på en strukturert måte som dette. De er som nevnt oftest mer knyttet til 
generell bruk i tale eller omtalt ganske diffust i sceniske anvisninger. De 
samme kildene tyder likevel på at gestikken var en integrert del av enhver 
fremførelse, og mest sannsynlig var sterkt inkorporert i sangeres og 
skuespilleres kunnskap, slik at detaljerte anvisninger var overflødig (Nässén, 
2000). Dedas grupperinger støtter seg mye på senere kilder for scenisk 
gestikk, som er beskrevet av f.eks. Dene Barnett i “The art of gesture. The 
practices and principles of 18th century acting” (1987). Jeg vil ikke gå 
videre inn på dette her, men man konstaterer at kildene fra 1700-tallet som 
fokuserer mer på gestikk for scenen, er resultat av en prosess som strekker 
seg gjennom renessanse og barokk, med sin rot i antikken.  
 
 
 
Gestene i helheten 
 
Jeg har valgt å legge ved i diskusjonen ytterligere to video-eksempler. De 
belyser aspekter jeg synes er viktige, men ikke allerede har omtalt. De kan 
også vise hvordan de ulike typene av gester jeg har beskrevet fungerer i 
sammenheng med hverandre i lengre utdrag. 
  
Gester, poesi, musikk og symbolikk i symbiotisk helhet:  
Jeg ønsker å vise et lengre klipp fra Monteverdis “Se i languidi miei 
sguardi”. En større helhet viser bedre hvordan gestikken skaper en 
symbiose, som sammen med musikken og teksten tydeliggjør budskapet.  
 
Videoeksempel 5: 
http://kmh.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-4641&pid=diva2%3A1
255533&c=1&searchType=SIMPLE&language=no&query=uberg&af=%5
B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5
D&noOfRows=50&sortOrder=relevance_sort_desc&sortOrder2=title_sort_
asc&onlyFullText=false&sf=all 
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“Dolcissimi legami,  
belle mie piogge d’oro  
quali or sciolte cadete  
da quelle ricche nubi  
onde raccolte siete  
e, cadendo, formate  
preziose procelle  
onde con onde d’or bagnando andate  
scogli di latte e rivi d’alabastro  
more subitamente  
(o miracolo eterno  
d’amoroso desìo)  
fra si belle tempeste arse il cor mio.” 
 
«Søte lenker, 
mitt skjønne gull-regn 
hver gang du faller  
fra disse rike skyer 
hvor du [håret] er bundet, 
i fallet skaper du  
dyrebare bølger 
hvori bølger av guld 
flyter over  
skjær av melk og elver av alabast  
dør plutselig 
(o, evige mirakel av kjærlighetens attrå) 
Hvis vakre stormer har brent mitt hjerte».  
 
Denne delen begynner med en objektiv gest som viser at mine hender er 
bundet. Det avhenger av landskapet rundt gesten å vise at dette er dolcissimi 
- søte lenker, altså noe positivt. Her er det mest opp til uttrykket i ansiktet å 
formidle den positive affekten.  
 
Vi kommer over en annen av de viktige hovedprinsippene fra alle kilder i 
historisk gestikk i denne frasen:  
 
“quali or sciolte cadete  
da quelle ricche nubi  
onde raccolte siete  
e, cadendo, formate” 
 
Deda ønsket at vi skulle bevege gestikken oppover rett etter “dolcissimi 
legami”, siden teksten videre omhandler “gyllent regn og rike skyer”. 
Problemet vi møtte på var at i så fall ville ordet “cadete”, “faller” komme 
midt inne i en lengre oppadgående gest. Dette er all historisk gestikk tydelig 
på, ifølge Deda. Man skal aldri gjøre en gest som er motsatt av det man 
synger. Et spesielt tydelig eksempel på dette blir det jo når det, som her er 
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snakk om fysiske retninger som opp og ned. Vi prøvde oss fram med ulike 
muligheter, og endte med å lage en fallende bevegelse på vei opp på det 
første “cadete”, og la den største fallende bevegelsen være på “cadendo”.  
Videoklippet gir her et godt eksempel på hvordan en continuo-spiller kan 
være med på å forsterke meningsbærende ord. Massimiliano spiller raske, 
nedadgående bevegelser i det jeg synger “cadete”.  
Det er altså håret som faller ned fra “den rike skyen” som det er satt opp i. Å 
forstå at dette er den faktiske betydningen av denne poetiske teksten krever 
god kjennskap til det italienske språket, referanser fra liknende litteratur fra 
samme tid og en del flaks i resonnementene. Under workshopen hadde jeg 
håret i hestehale, men i en konsertsammenheng tenker jeg at man faktisk 
skulle kunne bruke håret slik gesten er ment å illustrere - at man fysisk 
slipper håret ned på dette stedet i sangen. Jeg tror dette kunne vært et 
interessant og passende virkemiddel. Dette er tross alt den mest intense 
delen av hele verket, og om man skal forsterke uttrykket et sted ved hjelp av 
å ta gestikken til grensen av skuespill, tenker jeg det skal være nettopp her.  
Effekten man oppnår ved dette er i så fall veldig interessant. Man øker 
mulighetene for intuitiv forståelse av tekstens betydning markant på et sted 
som har vært et av de mest utfordrende for meg å forstå symbolikken i. Nok 
en gang ser vi at gestikken kan gi publikum en intuitiv forståelse av en 
mening som det har tatt meg lang tid med skrivebords-arbeid med teksten å 
fatte. Dette utdraget har flere slike intuitivt kommuniserende gester, som 
avdekker den erotiske symbolikken som ellers er godt skult for den moderne 
lytter. Jeg kan trekke fram både «scogli di latte (skjær av melk)» og «rivi 
d’alabastro (elver av alabast)» som gode eksempler på dette. Tross mye 
arbeid med teksten i forkant av workshopen, var jeg ikke sikker på om jeg 
hadde forstått disse uttrykkene riktig. Deda mener bestemt av skjærene av 
melk er de hvite brystene og at elvene av alabast er armer og ben – vakre 
lemmer med hvit hud, slik tidens skjønnhetsideal var. Som man kan se på 
filmen har Deda lagt svært objektiv regi på både «skjærene av melk» og 
«elvene av alabast». Man kan også se at jeg ikke tar ut gestene her til sitt 
fulle potensiale, av den enkle årsak at komfortsonen her er under kraftig 
utfordring. Dette er ekstremt interessant, synes jeg; det oppstår faktisk en 
situasjon hvor den historiske gestikken utfordrer komfortsonen til en 
moderne sanger i det man går inn i symbolikken og tar fysisk tak i det 
faktiske innholdet. Om man tok dette ut til fulle på en scene i dag har jeg en 
stek følelse av at det skulle kunne både forarge og provosere, og i alle fall 
utfordre komfortsonen til mang en moderne publikummer. Men dette er 
fakta, dette er innholdet. Ved hjelp av gestikken dekoder vi referansene som 
publikum den gang tok intuitivt, men som vil gå ubemerket hen for 
publikum i dag. Jeg hevder at vi her ser et slående eksempel på at historisk 
framføringspraksis har makt til å transformere et verk fra potensiell 
intetsigende, religiøst-klingende «messing», til en svært eksplisitt erotisk 
skildring av potensielt grensesprengende karakter.  
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Musikalsk skildres den erotiske oppladningen av en lang, kromatisk 
oppbygning. Denne kan man som utøver forme ved hjelp av tempo, volum 
og klangfarge. Slik kan man kommunisere intuitivt den agitasjon og økende 
spenningskurve som utspiller seg. At melodien beveger seg oppover i 
halvtone-sprang understreker også dette. Det er en spenning som stadig 
øker, men også stadig savner forløsning. Oppbygningen ender abrupt på 
“more subitamente”.  
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Her legger jeg ved, for tydelighetens skyld, det samme utdraget i moderne 
noteutgave. Denne er hentet fra Petrucci music library, IMSLP for fritt 
tilgjengelige noter på nettet.  
 
Denne oppbygningen symboliserer uten tvil en erotisk oppladning, som så 
får sin forløsning. Dette er poetisk symbolikk som Deda mener tilhørerne 
som denne teksten og musikken var tiltenkt, absolutt gjenkjente. Jeg tror at 
gestikk, med det den gjør for en mer levende og ekspressiv fremførelse, kan 
hjelpe med å formidle dette til publikum som verken kan italiensk eller har 
referansegrunnlaget. Selv om man har med en detaljert oversettelse av 
teksten, vil jo de fleste publikummere av i dag finne deler av denne teksten 
rimelig kryptisk. Kanskje spesielt den delen jeg behandler i utdraget her, 
nettopp fordi den er så tung av symbolikk. Jeg tror likevel at hvis man ser 
“plutselig død” i en oversettelse, men sangeren på scenen formidler at dette 
er en positiv form for død, kan man kanskje resonere seg fram til at dette var 
et poetisk symbol for erotisk forening og utløsning. Det finnes slik jeg ser 
det, store variasjonsmuligheter i hvor voldsom man gjør denne 
oppbygningen og hvor plutselig man gjør høydepunktet, både musikalsk og 
øvrig uttrykksmessig. Musikken er skrevet slik at det uansett blir et relativt 
brått avbrudd etter “more subitamente”, og dernest en pause før det svært 
malende utropet “O, miracolo eterno d’amoroso desio”.  
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Ett nivå opp - når gester kan vise en større historisk kontekst  
 
Videoeksempel 6: 
http://kmh.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-4641&pid=diva2%3A1
255533&c=1&searchType=SIMPLE&language=no&query=uberg&af=%5
B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5
D&noOfRows=50&sortOrder=relevance_sort_desc&sortOrder2=title_sort_
asc&onlyFullText=false&sf=all 
 
 
“[..] raggi e faville. Ma, se faville siete,  
onde avvien che ad ogn’ora  
contro l’uso del foco in giù scendete?  
Ah che a voi per salir scender conviene, 
ché la magion celeste ove aspirate, 
o sfera de gli ardori, o paradiso,  
 è posta in quel bel viso” 
 
«[..] lyn og flammer. Men om du er flammer, hvordan kan du 
da hele tiden, ulikt flammens vane, falle nedover? 
Ah, det er nødvendig for deg å gå ned for å gå opp [samle deg rundt], 
lik den store himmelen hvori vi puster,  
o skjønnhetens sfære, o paradiset  
speiles i dette vakre ansikt» 
 
Dette utsnittet viser en del av stykket “Se i languidi miei sguardi” av 
Monteverdi, som er malende og billedskapende, med mye objektive gester 
slik de ble lagt av Deda.  
Det begynner i skjæringspunktet mellom det vi kan kalle to deler, fordi jeg 
ville vise hvordan gesten som illustrerer flammer (faville) holdes inn i neste 
frase eller til og med del, og får en sentral rolle her.  
Den påfølgende frasen starter med en helt ny tanke; “Men, om du er 
flammer hvorfor kommer du hit ned til jorden, i stedet for å gå opp [til 
sfæren hvor du hører hjemme]?”  
Deda har lagt regien på gestene meget smart her, slik at den nye tanken kan 
illustreres med den høgre hånden, slik forskriftene sier (Barnett, 1987). 
Deda utnytter mulighetene i posituren videre ved at den høgre hånden og 
hodet kan henvende seg til den venstre, som fremdeles agerer som symbolet 
på flammen, og rette spørsmålet direkte til denne. 
Denne delen av teksten er reflekterende og logisk argumenterende, noe som 
gestikken er med på å forsterke. Uten at jeg skal analysere hele sangen ut 
ifra klassiske, retoriske prinsipper i denne sammenheng, må jeg trekke fram 
at jeg i denne delen ser klare paralleller til oppdelingen av talen etter 
klassisk retorisk praksis. Sakens faktiske forhold er etablert i delen for 
saksfremstilling; narratio på latin, diegesis på gresk (Andersen, 2012). 
Faktum at den elskedes gylne hår er en guddommelig flamme som har steget 
ned på jorden blant dødelige, er etablert. Dernest er det tid for å etterprøve 
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argumentasjonen (i klassisk terminologi, spesielt for den politiske talen, 
probatio og refutatio) (Andersen, 2012). I vår sammenheng tar denne delen 
oss langt utenfor denne sangens, og til og med musikken og kunstens 
sammenheng, om vi skal forstå tekstens betydning til fulle.  
Referansene her er ifølge Deda hentet fra verdenssynet i Dantes 
“Guddommelige komedie”. Jorden, stjernene og de ulike “lagene” av 
himmel (oversatt til nynorsk med “krinsar” i Magnus Ullelands oversettelse 
av “La divina comedia” (2000)), agerer i samspill med tre ringer av 
elementene vann, luft og ild som omgir kosmos (Gill, 2014). Denne 
kunnskapen ble en riktig aha-opplevelse for meg under arbeidet med Deda. 
Som ved flere anledninger i arbeidet vårt, fikk jeg her erfare hvordan det 
ligger flere lag av forståelse i tekstene. Kunnskap om historisk, filosofisk og 
litterær kontekst er nødvendig for å oppnå en forståelse av teksten som 
ligger dypere enn hva en god oversettelse kan gi.  
Svaret på hvordan denne guddommelige hår-flammen kan være her nede på 
jorden, når dens rette plass jo er i de guddommelige sfærer, er at det vakre 
ansiktet som det omkranser utgjør selve den guddommelige sfæren som 
ilden trekkes mot. Deda lar gesten vise dette ved å lede hånden langs kinnet; 
“Paradiset speiles i dette vakre ansikt”.  
 
 
 
“Fake is not false”  
 
Hva har jeg opplevd i møte med Deda og den historiske gestikken? Handler 
dette om tidløs, intuitiv kommunikasjon, eller representerer det et stivt, 
historisk dokument uten naturlig kommunikasjonsevne til mennesker av i 
dag? 
 

“The main, and most necessary part of the actor’s profession is to 
show clearly that he/she does not step away from the truth. In doing 
so, you can almost persuade that what is fake is not false, and if you 
don’t reach this point you can’t please [the audience]. What shall 
then one do, in order to follow the natural instinct and not move 
artificially? Forget the four limbs, and maybe the fifth one too, 
which is the head; but endeavour to feel so deeply what you are 
presenting, that one would believe the business is in fact your own.” 

 
Dette sitatet er i Dedas egen oversettelse og er hentet fra Luigi Riccobonis 
“Dell'Arte Rappresentativa Capitoli Sei” fra 1728. Deda synes at akkurat 
dette sitatet oppsummerer så godt det man må kunne kalle en hjørnesten i 
selve fundamentet for å drive med scenisk, utøvende kunst. Siden antikken 
har menneskene gjennom kunsten prøvd å komme fram til den beste måten å 
skape en “scenisk illusjon” av virkelig liv, og gjennom dette bevege 
tilhørere og tilskuere.  
Dedas formål ved å trekke fram dette sitatet var å vise at de også den gang 
debatterte og strebet etter naturlighet på scenen. Tidligere omtalte kilder 
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som De’Sommi holder også fram viktigheten av at det som skjer på scenen 
må ha sitt utgangspunkt i virkelige følelser og virkelig menneskelig adferd. 
Enda lenger tilbake i tiden fremholder Cicero det samme; man kan ikke 
vente å overtale tilhørerne om man ikke selv innehar det emosjonelle 
grunnlaget man ønsker å formidle.  
Mange vil nok hevde at den historiske gestikken ikke akkurat bidrar med et 
større naturlig bevegelsesmønster for scenen. Dette kan jeg absolutt se 
poenget av, også når jeg ser på videoeksemplene. Like fullt har jeg nå vist 
gjennom flere eksempler hvordan gestikken føyer seg naturlig inn i 
sammenhengen med tekst og musikk, og i aller høyeste grad forsterker 
budskapet - både emosjonelt og handlingsbærende.  
Tatt i betraktning at filmene er tatt opp rett etter at regien er lagt, tror jeg en 
del av stivheten i gestene ville kunne forsvinne ved at jeg lærer meg 
gestikken godt. Jeg kjente i løpet av arbeidet at det krever sin tid og trening 
å få gestikk som dette inkorporert i hele uttrykket, og til å jobbe med 
kroppen og en sunn vokal-funksjon i stedet for mot, slik det i noe grad ble 
under workshopen. Like fullt er det noe jeg kommer til å jobbe videre med 
og strebe mot å mestre. Dette fordi jeg tror at historisk gestikk, like som de 
originale notene og kildene vi leser dem ut ifra, har noe verdifullt å tilføre 
repertoaret. Jeg gleder meg til å jobbe videre og utforske mulighetene ved å 
ta historisk gestikk med inn i en moderne konsert-situasjon. Jeg tror og 
mener at slik jeg har vist i eksemplene, kan gestikken være en nøkkel til 
ytterligere å forsterke den intuitive kommunikasjons-evnen til dette 
repertoaret.  
 
Fake is not false - det falske er ikke feil, og dette er en tidløs sannhet. Det vi 
ser på en scene er aldri det virkelige liv, men det er satt på en scene for å gi 
oss et bilde av det virkelige liv. Et bilde som vi skal stoppe opp foran og vie 
en reflekterende tanke; en tanke som kanskje blir med oss tilbake til det 
virkelige liv.  
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Trådene samles til en vei 
videre 
 
 
Hva har jeg fått? 
 
Så står man ved det punktet at man har gjennomført sin praktiske 
undersøkelse. Man har fått svar på mange spørsmål, og nye har kommet til 
underveis. Man har tilegnet seg mengder med ny kunnskap gjennom 
mengder av litteratur, og man innser hvor mye mer man skulle ønske å lese 
og utforske. Et felt som det jeg har undersøkt, er så underlig stort at man 
nok alltid vil sitte igjen med en følelse av kun så vidt å ha skrapt på 
overflaten. Like fullt er jeg svært fornøyd med min undersøkelse med tanke 
på hva jeg ønsket å få ut av den. Repertoaret som jeg tok med meg inn i 
dette masterprosjektet, har i aller høyeste grad blitt belyst for meg fra flere 
og andre vinkler enn hva det var før jeg startet prosjektet.  
Jeg tar fram problemstillingen igjen:  
 

Hva ligger det av muligheter for intuitiv kommunikasjon med 
publikum i et utvalg monodier fra tidlig italiensk barokk, med det til 
felles at de er bygd over tekster skrevet som kjærlighetsbrev, hvis 
formålet er å i konsertsammenhengen tydeliggjøre mer av denne 
musikk-stilens mening og intensjon – tekstlig, og musikalsk, sett i lys 
av historisk scenisk framføringspraksis?  

 
På det punkt i prosessen hvor jeg klarte å formulere for meg selv hva jeg 
mente med intuitiv kommunikasjon, ble det tydeligere for meg hva det var 
jeg lette etter. Jeg skrev innledningsvis at det jeg ønsket var å finne mer av 
det allment kommuniserende i denne musikken, og forhåpentligvis finne 
nok av det til at det skulle bli overflødig å dele ut arket med ordrett 
oversettelse til konsertpublikummet. Jeg mener at jeg i aller høyeste grad 
har oppdaget mange muligheter for å kommunisere denne musikken på en 
slik måte at det tydeliggjør både teksten og musikkens mening uten videre 
forklaring – selv om tilhørerne ikke forstår italiensk. Jeg opplevde jo også 
selv at Deda belyste tekstlige aspekter som jeg ikke hadde forstått selv, ved 
hjelp av gestene hun kombinerte med musikken.  
 
Gjennom arbeidet med Deda og egne refleksjoner og øving i etterkant av 
workshopen, føler jeg at jeg har fått styrket og utvidet mitt “sceniske 
vokabular”. “Det sceniske vokabularet” representerer for meg alle 
uttrykksformene man kan benytte seg av på en scene, som ligger utenfor 
ordene og tonene. Jeg vil si at arbeidet med dette prosjektet har bidratt til en 
verdifull og viktig bevisstgjøring hos meg. En bevisstgjøring av mulighetene 
og viktigheten av hva man gjør på scenen. Gjennom hele mitt virke som 
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sanger til nå, er dette noe jeg har tenkt mye på og ilagt stor vekt. Jeg skal 
derfor ærlig innrømme at det nærmest overrasket meg i positiv forstand, å 
oppdage at dette bevissthetsnivået kunne nå et såpass mye høyere plan. Jeg 
innser at selv om jeg har vært bevisst på håndbruk, positur og mimikk før, er 
det svært mye jeg ikke har reflektert over og vært bevisst på rundt dette. Å 
illustrere så mye med hendene, gå inn i det med overbevisning og stole på at 
det faktisk ikke blir for mye, var en ny opplevelse for meg. Dette er selvsagt 
også en prosess som skal fortsette i det jeg gjør det til mitt og integrerer det i 
mitt personlige sceniske språk. Det jeg i alle fall kan konkludere med er at 
dette arbeidet har gitt meg mange flere farger til paletten å male denne 
musikken scenisk med, styrket kreativitet til å se flere muligheter for scenisk 
agering i denne type musikk, og ikke minst styrket mot til å anvende et mer 
levende scenisk språk i konsertsammenheng. Basert på dette tror jeg 
definitivt at dette prosjektet vil hjelpe min framførelse til å bli mer 
interessant, nyansert og intuitivt kommunikativ.  
 
 
 
Hva vil jeg gi? 
 
Så står man der med alle sine spørsmål, både besvarte og ubesvarte og all 
sin nyervervede kunnskap. Hva nå? Hvordan ser jeg dette arbeidet inn i en 
større sammenheng og veien videre for meg som utøvende og forskende 
sanger? 
Jeg har hele veien vært klar på at beveggrunnen for dette prosjektet er 
konserten. Jeg er en utøvende sanger, ingen musikkviter, så til syvende og 
sist skal det jeg fanger opp av historisk kunnskap om musikken jeg jobber 
med, ut på en scene og fram for et publikum.  
Kommer jeg så til å bruke denne kunnskapen som jeg har tilegnet meg og 
beskrevet gjennom dette arbeidet? I aller høyeste grad. Måten jeg anvender 
den på blir et mer interessant og langt større spørsmål. Jeg valgte å ta en 
master i tidligmusikk fordi jeg tror at vi gjennom kunnskap om den, kan få 
den gamle musikken til å bli mer aktuell for mennesker av i dag. Ikke 
gjennom musikkleksika, foredrag og oversettelses-blekker – men gjennom 
måten vi fremfører musikken på. Jeg jobber med tidligmusikk for å gjøre 
musikken aktuell, ikke for å skape et tidsbilde, ikke for å skape 
museumsmusikk. Derfor vet jeg med meg selv at veien videre fra dette 
prosjektet ikke vil dreie seg om å finslipe min teknikk i historiske gester. 
Den vil ikke dreie seg om å ikle seg periode-kjoler og vise «hvordan de 
gjorde det den gang».  
Det jeg kjenner at jeg absolutt kommer til å gjøre er å være langt mer bevisst 
på hvordan jeg også kan «tale med hendene» når jeg står på scenen. Jeg 
kommer til å bruke mye av gestene som Deda viste meg, fordi jeg synes de 
taler et tidløst, intuitivt språk, som heller ikke ser foreldet ut på scenen om 
de tas inn i en moderne kontekst. Jeg ser altså for meg at dette vil berike det 
sceniske språket jeg allerede har, men at det er berikelsen jeg satser på, ikke 
en omstilling til historisk korrekt praksis.  
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Jeg tror at i bunn og grunn er det som jeg har belyst her, bare en liten, 
detaljert bit at et stort bilde av refleksjon rundt kunstutøving. På mange 
måter byr denne tekstens resonnementer på mange «selvsagtheter». 
Selvfølgelig forstår alle i publikum budskapet når en anklagene pekefinger 
rettes mot dem. Selvfølgelig forsterkes en emosjon på scene av utøverens 
bruk av klangfarge og mimikk. Men det er dette som er intuitiv 
kommunikasjon. Selvsagthetene som vi alle forstår. Som alle mennesker har 
forstått til alle tider. Og størst av alle intuitivt kommuniserende 
selvsagtheter er kjærligheten. Den tidløse kjærligheten. 
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Epilog  

Denne masteroppgaven var allerede ferdigstilt da jeg sang min 
masterkonsert ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm den 28. mai, 
2018.  

Jeg har beskrevet hvordan jeg ser for meg prosessen videre fra denne 
undersøkelsen og hvordan jeg ser for meg at jeg kan bruke arbeidet jeg har 
gjort her og kunnskapen jeg har ervervet meg videre i mitt virke som sanger. 
Å kartlegge og diskutere denne prosessen kunne vært utgangspunktet for en 
ny undersøkelse og avhandling, tilsvarende omfattende som denne. Derfor 
overlater jeg det til framtidige konsertframføringer.  

Like fullt har jeg beskrevet eksamenskonserten min ved Kungliga 
Musikhögskolan som målet og egentlige sluttprodukt for denne 
undersøkelsen. Det er jo det utøvende kunstuttrykket som alltid står som 
sluttmål for en kunstnerlig undersøknings-prosess. Derfor finner jeg det 
naturlig å legge ved et siste videoeksempel og et lite refleksjonsnotat som 
epilog til denne oppgaven. Her er Girolamo Frescobaldis kjærlighetsbrev 
“Vanne, o carta amorosa” fra eksamenskonserten i Nathan Milstein-salen. 
Lorenzo Fugazza akkompagnerer på teorbe. 

Kanskje den dagen kommer en gang hvor jeg stoler helt på at jeg kan 
formidle og skape en intuitiv forståelse hos publikum for alt jeg synes man 
bør få med seg av det tekstlige innholdet i en sang på italiensk. Det var dog 
ikke denne gangen, og jeg valgte å skrive små presentasjoner av sangene, 
som en essens av innholdet. Med dette ønsket jeg i sin tur å gi publikum 
noen nøkkelord å forstå min sceniske framførelse ut ifra. I etterkant fikk jeg 
flere tilbakemeldinger på at denne informasjonen var nok, men ikke for mye 
og at den bidro til en større og mer nyansert forståelse av innholdet i min 
sceniske framføring. Jeg tror jeg tør påstå at jeg fant balansen hvor 
forklarende tekst og gestikk tydeliggjør hverandre, uten at det ene står i 
veien for det andre. Slik så dette verket ut i programbladet: 

Girolamo Frescobaldi (1583-1643): 

Vanne, o carta amorosa from Arie musicale per cantarsi, libro 2 

"Go, love letter! Fly to that beloved person for whom I am dying. Love 
gives so much pleasure, but yet so much pain. Please don't love me back and 
share this pain. Let me only adore you alone".  

 

Vidoeeksempel 7: 

http://kmh.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-4641&pid=diva2%3A1
255533&c=1&searchType=SIMPLE&language=no&query=uberg&af=%5
B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5
D&noOfRows=50&sortOrder=relevance_sort_desc&sortOrder2=title_sort_
asc&onlyFullText=false&sf=all 
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Når jeg ser på denne videoen, ser jeg selvsagt et scenisk språk som kunne 
vært ytterligere raffinert og forfinet. Jeg ser et språk som er under utvikling 
og utforskning, og kanskje ikke er fullstendig integrert i min naturlige 
sceneframtreden. Men jeg ser også mye som har blitt mitt. Jeg ser elementer 
som jeg har strevd med og øvd på, og som nå til slutt ser ut slik jeg ville. Jeg 
ser spontane bevegelser, mimikk og musikalske detaljer som ikke var 
planlagte, men som føyer seg naturlig inn og beriker helheten.  

Konklusjonen er at jeg ser det jeg håpet å se, jeg opplevde det jeg håpet å 
oppleve under eksamenskonserten - en prosess som er på vei og allerede har 
nådd et godt stykke siden jeg startet denne reisen. En del av det er selvsagt 
den vokale utviklingen som jeg har gått igjennom i løpet av masergraden, 
men her tenker jeg også spesielt på arbeidet med historisk, scenisk 
framføringspraksis og gestikk. Jeg mener jeg har bevist i stor grad gjennom 
diskusjonsdelen i denne oppgaven hvordan gestikk  kan styrke den sceniske 
framførelsen, men det kjennes ekstra godt å kunne konkludere med at jeg 
har fått styrket min tese gjennom opplevelsen av konsertsituasjonen. For det 
er der det gjelder. Der kunsten møter mennesket, der utøver møter publikum 
til en direkte, emosjonsbasert intuitiv dialog. Jeg føler meg svært priviligert 
som fikk muligheten til å foreta denne kunnskapsreisen, og la den munne ut 
i en konsert som ble en vakker og positiv avslutning på et lærerikt studium.  

 

Takk til hovedinstrumentlærer Susanne Rydén for to lærerike år, til 
Kungliga Musikaliska Akademien for støtte til den praktiske 
gjennomføringen av prosjektet og til alle lærere og medstudenter som har 
forgyllet dagene ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.  
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