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I denna text beskriver jag flera av de problem, frågor och val som jag, en ung
tonsättare med ursprung i en icke-västerländsk kultur men som bor och studerar i
Sverige, möter. Jag skriver om den tradition som jag kommer från och hur den
påverkas av den nutida globaliseringen. Jag skriver också lite om form och modalitet
i kurdisk musik. Jag beskriver mitt examensstycke och hur jag i det stycket blandar
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Tankar kring min estetiska hållning
”Den riktiga upptäcktsresan består inte av att söka nya landskap, utan att ha nya ögon”
-- Marcel Proust.

Bakgrund
Idén bakom mitt examensstycke kom till mig runt den 13 september 2011. Jag är
kurd från Syrien, och har vuxit upp i den kurdiska musikaliska traditionen.
Traditionerna i Mesopotamien är mycket gamla, och jag har alltid haft en känsla att
de modi som har använts i musiken där i årtusenden säkert har någonting att säga
även idag. Det som pågår nu i kulturerna i Mellanöstern (och många länder i den så
kallade tredje världen) är en process av förnyande och anpassande. Med
globaliseringen och den moderna teknologins invasion av hela världen och den
enorma förändring den har inneburit i människors liv samt spridningen av nya idéer
från den västerländska kulturen är det svårt för musiken och kulturen i allmänhet i
den tredje världen att ignorera allt detta och bli kvar i sitt tidigare tillstånd. Dessa
stora förändringar har skett mycket snabbt under 1900-talet, och under denna relativt
korta tid har kulturen inte riktigt hunnit anpassa sig efter förändringar som snarast
har skapat en chock. I anpassningsprocessen ser man tydligt att dessa kulturer börjar
ta till sig västerländska element och försöker assimilera dem, trots att det går
långsamt och inte så ofta med lyckligt resultat. I kurdisk musik t ex kan man se att
instrumentation och färg blir alltmer viktigt, den musikaliska väven blir fylligare,
man börjar använda en enkel form av harmonik och i vissa fall även kontrapunkt och
man börjar komponera och spela rent instrumental musik allt mera. Jag betraktar
detta som en naturlig process. En tradition som slutar att utvecklas och ta emot
influenser utifrån kommer till slut att dö. Det som händer där tyder faktiskt på
livskraft. Många tonsättare/musiker och kritiker som ser denna process i sina
kulturer känner sina nationala traditioner hotade av den, och jag kan tycka att
globaliseringens inflytande blir alltför överväldigande ibland och gör att man blir
rädd att hela kulturer ska komma att försvinna. Trots det tror jag att saker kommer
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att reda ut sig, då jag ser många begåvade tonsättare/musiker som är angelägna att
bevara traditionen och fortsätta skapa inom den. Dessutom är idén om ’rena’
traditioner en myt, för traditioner lånar från varandra och påverkas av varandra hela
tiden. Jag känner själv att den kurdiska traditionen idag behöver ’uppdateras’, men
det är i alla fall säkert att det kommer att ta lång tid och många tonsättare/musikers
arbete för att kunna se vilken form denna tradition och andra traditioner får efter att
de har absorberat den stora påverkan som de är utsatta för nu. Jag vill själv som
tonsättare bidra till att lösa saken genom att komponera och ge exempel på vägar
man kan ta.
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Om mitt examensstycke
Moduset som jag använder i detta stycke kallas för beyatî. Det är det vanligaste
moduset i hela Mellanöstern, och för mig känns det även mer "hemma" än dur- och
mollskalorna. Man kan jämföra det med den västerländska mollskalan fast med
andra tonen i skalan sänkt ungefär en kvartston och den sjätte också sänkt på samma
sätt ibland.

Bayati-skalan. Detta modus (”bayati” transkriberat från arabiskan och ”beyatî” från det kurdiska
språket) är ett av de mest spridda modusen i den islamiska kulturen.
(bilden är hämtad från http://dubsahara.com/maqam/bayati/husseini)

En kurdisk folksong i moduset Beyatî.

Mitt stycke, som också heter ”Beyatî”, använder just detta modus men behandlar det
med västerländska kontrapunktiska tekniker. Jag har alltid haft idén att blanda
kurdisk musik med västerländsk musik, och det här stycket är bara ett experiment på
vägen. Man kan naturligtvis åstadkomma denna blandning på många olika sätt, men
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man måste experimentera med flera olika metoder för att veta vilken som är
lämpligast.
En annan av mina inspirationskällor är mosaik och likheten mellan den och musik. I
islamiska mosaik har man ett teoretiskt centrum som expanderar i princip oändligt
och skapar mönster som har detta centrum gemensamt, de är s k koncentriska. Dessa
mönster innehåller starka geometriska strukturer, men samtidigt förhåller de sig
ganska fritt till dem och skapar fina ornament runt dem. Man kan påstå att formen i
kurdiska improvisationer liksom improvisation från andra kulturer från
Mellanöstern och även Indien och Centralasien har samma principer: improvisation
som är ganska fri, men i bakgrunden har en stark struktur. I modala improvisationer
från Mellanöstern t ex brukar man ha några ’tonala centra’ som man improviserar
omkring. Det kan vara grundtonen, modusets fjärde steg, det femte steget och
grundtonens oktav. Man kan börja improvisera runt tonikan och därefter övriga
centra i tur och ordning och sedan gå tillbaka hela vägen till grundtonen där man
började, en process som skapar en typ av bågform. Men i praktiken är det mycket
friare och mer flexibelt än så. Man kan återgå till tonikan efter att man har spelat lite
runt det femte steget och sedan gå vidare till tonikan i högre oktaven, eller man kan
upprepa improviserandet runt några centra. Jag använder en enkel variant av denna
process i andra delen av mitt stycke.

Jag börjar stycket med ett litet motiv som expanderar samtidigt som samma motiv i
utdragen form läggs till i kanon i andra stämmor. Alla stämmorna bygger ett stort
crescendo och efter att man har nått en höjdpunkt upprepas samma process en gång
till med en förändring av motivet. Andra delen av stycket består av en melodi som
jag har komponerat och ett kontrasterande parti som är en sorts ’religiös sång’ som är
inspirerad av gregoriansk sång. Den är baserad på kurdiska improvisationer och
tillhör också samma modus. Melodin och den ’religösa sången’ upprepas tre gånger,
och till sist kommer en coda som tar sitt material från första delen av stycket, dvs den
är också en kanon, men den går snabbare. Jag går aldrig utanför moduset, så man
kan säga att stycket är diatoniskt.
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Motivet och ett snitt som visar hur det utvecklas i stycket Beyatî

Även instrumentationen som jag har valt (engelskt horn, klarinett, fagott, timpani
och stråkkvintett) är inspirerad av Mesopotamien. Instrumenten spelar mest i låga
register och ger en mörk klang som ger mig associationer om regionens landskap.
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Musik, matematik och naturen
En sak som jag har tänkt på ganska mycket under de senaste åren är användandet av
vissa vetenskapliga idéer och strukturer inom konstmusik. Jag syftar på saker som
Fibonacciserien, symmetri, fraktaler, evighetsserier (t ex hos dansken Per Nørgård)
och att man grundar ett verk på andra strukturer som finns i naturen. Med
”fraktaler” i naturen avser jag strukturer vars beståndsdelar på de flesta nivåer liknar
helheten. I musikaliskt avseende menar jag med ”fraktaler” att man spelar samma
melodi i kanon fast med olika notvärden; någonting som man ibland kallar för
”prolongering” av en melodi. Man kan också nämna ”metamorfostekniken” hos t ex
Jean Sibelius som gör att ett helt stycke kan växa från ett litet motiv, en form av
musikalisk utveckling som har kallats för ”organisk” eftersom verket växer från
motivet på samma sätt som en organism växer från en cell eller ett frö. Jag trodde i
början att användandet av sådana strukturer i musiken ger den ett speciellt ’värde’
eller ’kvalitet’, men nu tänker jag annorlunda. Det har så klart funnits en fascination
inför vetenskap som har intensifierat i de sista decennierna, och jag ser att
grundandet av musiken på sådana utgångspunkter kan ge upphov till harmonier
eller rytmer som man inte skulle komma att tänka på annars, men det är hur man
själv som tonsättare känner för dem som är avgörande. Om man blir inspirerad av
dem så ska man självklart använda dem, annars finns det andra sätt att skriva musik
på. Jag är själv melodiker, och känner mig nära nyklassiska kompositörer som
Maurice Ravel eller Igor Stravinsky när de skrev i gamla former. Jag blir inspirerad
av att komponera i etablerade former och förnya dem, och har ingen ambition i att bli
banbrytare.
Det är intressant att observera att det inom varje tradition egentligen inte finns så
många arketypiska former att göra musik i. Sedan kan former förstås också blandas
med varandra. Jag ser på exempelvis ABA-formen, sonatformen och rondoformen
som att det är varianter av samma form: ”påstående och kontrast”, där den
kontrasterande delen kan vara en utveckling av påståendet eller ha ett nytt material.
Man ska också komma ihåg att de flesta nya poplåtarna är skrivna i en form som är
urgammal (den strofiska formen).
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Om min estetik
En annan sak som jag har tänkt ganska mycket på under de senaste tre åren på
Musikhögskolan, är debatten kring ’originalitet’ och ’kvalitet’. Det kändes som att ett
musikaliskt verks kvalitet är beroende av hur originell den är. Numera tänker jag
inte längre i sådana termer, för när jag uttrycker mig genom musiken och säger det
jag vill säga spelar det ingen roll vad resultatet kallas för. Originalitet för mig är en
biprodukt av att man uttrycker sig utifrån hjärtat. När man vill säga någonting och
saknar medel för att säga det så skapar man nya medel för det ändamålet. Man kan
vara antisocial och sträva efter att chockera publiken med sin musik, och man kan
också komponera på ett sätt som är ’lätt att förstå’ och som man tror kommer att
lyckas få publikens beundran och applåd. Men man kan också välja att vara sig själv
och avstå från att tänka på publiken när man komponerar. Det är så man kan nå
djupare i sin själ och säga det man verkligen vill säga. Fantasin är viktig för mig och
jag vill ofta uttrycka någonting som är långt ifrån vardagslivet. Just därför vill jag
inte att min musik ska vara fylld av ångest och stress; människor har ju redan så
mycket stress i sina liv, varför skulle man återge stressen för dem även i musik?
När man tittar på modernistisk musik så ser man ofta att den största vikten läggs på
den intellektuella idén bakom ett stycke och dess kompositionsprocess, inte på hur
stycket låter. Jag har aldrig kunnat förstå denna hållning. En idé kan vara mycket
intressant på papper, men om tonsättaren inte bryr sig om hur själva musiken
kommer att låta så garanterar den abstrakta idén aldrig musikalitet och ett estetiskt
skönt verk, och musik är ju först och främst ljud som ska höras. Vissa tonsättare
betraktar hållningen att musikens kvalitet är proportionärlig med dess originalitet
som en ”sanning”, men i verkligheten är den en mycket ny dogma, och hade sitt
stora genombrott först på 1950-talet. Den har inte tidigare funnits under alla de
tusentals år som människor har musicerat. Trots att jag är emot den hårda
individualismen som ligger bakom modernistiskt tänkade så gillar jag inte klichéer.
Jag tycker att en tonsättares personliga sätt att skriva musik och traditionen behöver
inte krockas med varandra och att man kan ha sin individuella röst inom en
tradition.
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Jag kom under Arvo Pärts inflytande för en tid, och det första jag märkte efter att jag
studerade några av hans partitur var hur mycket kontroll han vill ha över musiken.
Ofta är det så att varje not ska ha sin plats inom någon process han skapar för
stycket. Jag var lockad i början, men har gått en annan väg nu. Det är märkligt att
denna metod fungerar för honom och hjälper honom skriva mycket bra musik. Men
jag blir själv inte lika inspirerad av denna starkt konstruktivistiska
kompositionsmetod.
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Om musiklivet i den västerländska kulturen idag
Förr i tiden hade man ett kammarmusiksliv där man spelade piano och några andra
instrument med vänner och bekanta. Man kunde till och med spela symfonier och
andra orkesterverk arrangerade för piano. Jag tycker att sådana umgängen är bland
de roligaste och mest givande erfarenheter man kan ha inom musik eftersom de
fungerar som utlopp för tonsättarna och hjälper dem att visa vad de har gjort så att
de inte känner sig ensamma. Nu är denna kultur i stort sätt försvunnen, och det blir
mer och mer så att man sitter ensam och lyssnar på en MIDI-fil istället för att
musicera och umgås med vänner. Denna nya situation är inte så rolig.
Idag finns det en enorm mängd musik som vi alla har tillgång till. Det har aldrig
tidigare hänt i historien att man har kunnat lyssna på musik från så många epoker
och kulturer genom att bara trycka på ”play-knappen” på sin CD-spelare eller på
Spotify i sin mobiltelefon. Det är en intressant situation, men det är inte
nödvändigtvis en positiv sak. Några psykologer (t.ex. Barry Schwartz i sin bok The
paradox of choice: Why more is less (2004) anser att det är bättre att ha få val än att ha
många val. När man har många valmöjligheter kan uppmärksamheten lätt bli
splittrad och man blir distraherad. Jag har alltid känt att man som
kompositionsstudent går genom musik som tillhör många stilar och epoker utan att
fördjupa sig inom någon av dem. Det blir ytligt, och jag saknar ibland en stark
tradition som jag antigen kan skriva i eller reagera mot. Det kan ibland kännas som
att den kurdiska musiken är just den tradition jag söker, men ändå är det inte så
enkelt för mig, då jag vill förnya den men känner mig inte riktigt tekniskt beredd för
att göra det. Däremot improviserar jag ofta hemma för att inte glömma bort det som
jag hart lärt mig inom den kurdiska musiken.

* * * * * * * * * * * * * * * *
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Det återstår bara att säga att jag känner ett starkt behov av att arbeta på min konst på
ett mer koncentrerat sätt. Det känns som att jag bär någonting inne i mig som jag vill
säga och som jag har inte grävt tillräckligt för att komma åt. Jag tycker att
komponerandet handlar om hantverk och arbete åtminstone lika mycket som det
beror på inspiration. Jag är mycket mer öppen nu än jag var när jag började studera
på Musikhögskolan, då jag ser att det inte finns några slutgiltiga svar inom konsten.
Det är kanske just det som ger konstnärerna möjligheten att fortsätta skapa.
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