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Sceniskt gestaltad musik
Inledning
”Det som ligger den klassiska musiken i fatet har med ritualen att göra, att vi hela tiden
förväntas uppföra oss på vissa sätt, göra exakt samma sak på exakt samma vis. För att det ska bli
på riktigt krävs det en ansträngning, det är kanske det jag menar med på liv och död.”1
Martin Fröst

Den moderna människan möter ständigt en mängd intryck där alla våra sinnen är stimulerade.
Inte minst genom media och reklam utnyttjas möjligheten att påverka oss i en viss riktning
genom vad vi ser och hör - att köpa en viss produkt, välja en specifik försäkring, besöka ett
visst resmål. Inom konst räcker det att titta på en film från 60-talet och jämföra den med en
film producerad idag för att tydliggöra vilken skillnad det är i tempo, klipp, ljud- och
ljuseffekter, hur rapp dialogen är, och så vidare.
Hur framstår den nutida konstmusiken om den ställs inför samma jämförelse? Måste den
nutida tonsättaren utnyttja alla sinnen för att nå en bredare och yngre publik? Hänger
konsertarrangörer och konserthus med i den moderna människans verklighet där
konkurrensen ständigt utsätter oss för en massa val och ställningstaganden?
Många nutida tonsättare söker sig ut från de traditionella konserthusen. Fler och fler
tonsättare, musiker och körledare väljer också att ta in den sceniska gestaltningen som en
viktig parameter i den annars traditionellt strikta miljö som en konsertsal utgör.
Folkoperan försöker vidga och modernisera de äldre musikdramatiska verken genom
nytänkande vad gäller scenbyggen och regi. Operan som konstform är ju i sig definierad av
kombinationen musik, drama och det Hans Gefors kallar ”spektaklet”2 – alltså det vi ser
framför oss på operascenen i form av scenografi, kostym, rekvisita och aktion. Men vad är
motivationen för en tonsättare som skriver kammarmusik, körmusik eller elektronisk musik
att ta till fler sceniska uttryck? Kören Voces Nordicae, och dess körledare Lone Larsen, har
gjort det till sitt signum att sceniskt gestalta sina konserter. Musikern Martin Fröst har använt
sig av sceniska aspekter i några av sina konsertframträdanden.
Tonsättare som Mattias Peterson, Karin Rehnqvist och Kent Olofsson har alla i en del av
sina stycken valt att samarbeta med andra konstnärer och sammankoppla sina stycken med
1

Tonsättaren, nr 1 (2014). Intervju med Martin Fröst av Birgitta Haflund, sid 8.
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Gefors, Hans (2011). Operans dubbla tidsförlopp – Musikdramaturgin i bilradiooperan
Själens rening genom lek och skoj. Lund: Konstnärlig doktorsavhandling vid Musikhögskolan i Malmö, sid 77.
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olika konstformer - allt från audiovisuell konst, till sceniska gestaltningar i form av regi och
ljussättning, och samarbeten med dansare och koreografer. Hur skiljer sig dessa gestaltningar
i jämförelse med musiken i en opera? Hur påverkar dessa gestaltningar den upplevelse av
musiken som vi får?

Bakgrund
Våren och hösten 2012 skrev jag ett stycke till ensemble recherche där jag valde att
inkorporera både rörelse och sång i musikernas partitur. Detta föranledde att jag började
fundera närmare kring sceniskt gestaltade konserter och vilka för- och nackdelar det kan
medföra att arbeta sceniskt. Jag upptäckte vid konserten, november 2012, att väldigt många
kommenterade mitt stycke utifrån vad de hade sett och upplevt men i stort sett ingen
kommenterade min tonsättning – alltså själva musiken. Det blev tydligt att det visuella gjorde
ett starkare intryck än det auditiva och att min tonsättning bildade en sådan total helhet med
gestaltningen att den inte längre gick att separera från det visuella.

Metod
I denna uppsats beskriver jag hur jag har gått till väga när jag har skrivit två av de verk jag har
komponerat under min masterutbildning. I dessa stycken har jag just arbetat med sceniskt
gestaltad musik: Stråktrion Kein Zufall – aber vielleicht ein Wiegenlied 3 samt den
koreograferade föreställningen Någon borde ta tag i det här…4 Jag diskuterar vilka tankar jag
har haft innan, under och efter arbetet och ställer mig framför allt följande frågor:
- Vad vinner eller förlorar musik på en scenisk gestaltning?
- Vad uppnår tonsättaren genom att samarbeta med andra konstformer?
- Finns det också förluster med att använda sig av flera konstformer samtidigt?
För att få en bredare förståelse för hur andra tänker kring dessa frågor har jag även valt att
intervjua några nutida tonsättare, musiker och koreografen Disa Krosness för att undersöka
vad som driver dem att inte enbart framföra musik konsertant. Hur resonerar en tonsättare
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Uruppförande i Freiburg, Tyskland, november (2012) med ensemble recherche.
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Uruppförande på Folkoperan (2014) med medlemmar ur KammarensembleN, Thomas Sepp, Disa Krosness och Jonas Jurström. Dirigent:
Andreas Eriksson.
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annorlunda redan vid kompositionstillfället när hen vet att musiken ska ingå i en opera eller
framföras gestaltad i någon form? Jag frågar mig om musiken upplevs annorlunda genom
gestaltningen?
Jag har även läst litteratur om dansaren och koreografen Per Jonsson5, Hans Gefors
avhandling om operans olika tidsförlopp6 samt Kent Olofssons text till sitt 50% doktorandseminarium inom komposition och ny musikteater.7 Jag har också frågat musiker hur de
upplever vidgningen av sin profession på detta sätt.

Kontextberoende
I den traditionella operan styrs musiken väldigt starkt av ett drama som tonsättaren på något
sätt måste förhålla sig till. Hans Gefors talar i sin avhandling Operans dubbla tidsförlopp8 om
”autonomiestetikens koder, inom berättelsen gäller de operamusikaliska koderna. Kontexten
utgör skillnaden.”9 Han menar här att bara för att handlingen finns, tolkas musiken på ett visst
sätt, som en undertext till vad vi faktiskt hör och vet om sammanhanget. Här påverkar alltså
texten och dramat vad och hur vi faktiskt upplever musiken genom att musiken tolkas utifrån
den handling den framförs i. Hade musiken stått för sig själv, utan dramat, hade inte de koder
som lades in i musiken fungerat.
I de fall där den nutida konstmusiken öppnar upp för samarbeten med andra konstformer
såsom dans och video sker förmodligen samma sorts kontextuella tolkningar som Gefors talar
om. Den stora skillnaden handlar om att det inte rör sig om ett drama med en tydlig handling
och därmed ett mer linjärt tidsförlopp. Mattias Petersson beskriver just denna kontextuella
koppling när han talar om sitt stycke Ström10:
När jag gjorde mitt audiovisuella stycke "Ström", så var ursprungsidén att jag ville försöka överföra elektrisk
spänning till lyssnaren via ljud. Väl medveten om att det inte går, ville jag ändå försöka "lura" publiken att
jag hade lyckats. Musiken gjordes klar först och sedan frågade jag Fredrik Olofsson om han ville göra en
5

Söderqvist, Agneta (2004). Per Jonsson – Konst skall vara som en sträng mellan jord och himmel. Stockholm: Firework Edition.
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Gefors, Hans (2011). Operans dubbla tidsförlopp – Musikdramaturgin i bilradiooperan Själens rening genom lek och skoj. Lund:
Konstnärlig doktorsavhandling vid Musikhögskolan i Malmö.
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Olofsson, Kent (2013). Composition and Collaboration in Creating New Music Theatre. Stockholm.

8

Gefors, Hans (2011). Operans dubbla tidsförlopp – Musikdramaturgin i bilradiooperan Själens rening genom lek och skoj. Lund:
Konstnärlig doktorsavhandling vid Musikhögskolan i Malmö, sid 61.
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Gefors, Hans (2011). Operans dubbla tidsförlopp – Musikdramaturgin i bilradiooperan Själens rening genom lek och skoj. Lund:
Konstnärlig doktorsavhandling vid Musikhögskolan i Malmö, sid 61.
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Uruppfördes 29 april, 2006, i Stockholm.
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visuell "stämma" till den. Han arbetade direkt mot min Max-patch som genererade formen och ljudsyntesen.
Vi diskuterade även grundkonceptet och kom fram till att en enkel lösning med en linje för varje kanal i
surround-systemet, direkt animerad av ljudets amplitud (som ett flerkanalsoscilloskop) skulle utgöra
grunden. Precis som med de enkla byggstenarna jag arbetade med ljudmässigt (sinustoner och brus) kunde de
animerade linjerna fungera transcendent, d v s man hör och ser det man "vill" höra och se när stycket heter
Ström. T ex elledningar, statiska urladdningar, pulserande energier, jordbrum etc.11

Dans
På samma sätt kan man tänka sig att rörliga bilder, scenografi, ljus och rörelser påverkar det
vi faktiskt hör vid en dansföreställning. Så hur resonerar koreografer och nutida dansare kring
relationen musik och dans? Är musik något man dansar till eller är dansen att betrakta som en
egen stämma som berikar musiken med ytterligare en röst, en dimension, en stämma?
Dansaren och koreografen Per Jonssons koreografier och dans uppfattades just så. Så här
säger dansaren och koreografen Dan Mayer:
…när vi var i Danmark och satte upp ”Resan till Reims” av Rossini, kom en musikkritiker fram till mig
efteråt och sa: Det är så härligt med koreografin här, för det är som ännu en stämma. Det är som musik som
Rossini aldrig skrev in i partituret, men den finns där som en extra musik. Precis så kändes det att dansa i
Pers verk till Sven-Davids12 musik, man gjorde en helt egen stämma som inte var skriven. I baletter annars
dansar man alltid efter musiken, på taktslaget, även om musiken är i ett visst danstempo. Man följer rytmen,
traditionsenligt, i stället för att bryta upp den med en egen musik. Att bryta upp den är inte slarv utan
tvärtom, intelligent. För mig är ”Schakt”13 som ett stycke musik, man går in i musiken och spelar dansen. Det
är viktigt också att ha musiken hela tiden inom sig, det går inte att ha den som en matta som man ska hoppa i
takt till, utan man måste fylla musiken med någonting. Det är musik hela vägen i en rörelse, även en långsam
arm är musik.14

Disa Krosness15 säger att hon förhåller sig till sitt arbete med föreställningen Någon borde ta
tag i det här… på följande sätt:
Det finns en mängd olika förhållningssätt och givetvis bör en ta hänsyn till verkets helhet innan en kan välja

11
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Intervju med Mattias Petersson, april 2014.
Tonsättaren Sven-David Sandström.
Dansföreställning av Per Jonsson med musik av Peter Bengtson, 1983.
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Ur intervju med dansaren och koreografen Dan Mayer. Söderqvist, Agneta (2004). Per Jonsson – Konst skall vara som en sträng mellan
jord och himmel. Stockholm: Firework Edition, sid. 65.
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Koreograf och dansare till bland annat min examensföreställning ”Någon borde ta tag i det här… (2014).
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ett passande förhållningssätt. Till Någon borde ta tag i det här… så var tid och praktikaliteter en avgörande
faktor. I och med att vi inte hade någon egentlig repetitionstid med musikerna så kunde jag inte hänga upp
mig för strikt på musiken. Jag valde därför att sätta koreografi till tape-stämman och att improvisera/lägga
fraseringen ovanpå musiken. - - - Det är en i min värld ganska mättad scenbild och som kom till sent i
processen, de andra uttrycken är i allra högsta grad dominanta och jag har försökt spela med utan att tävla
mot dom.16

Disa Krosness och Thomas Sepp ur Någon borde ta tag i det här… (2014)

Både Kent Olofsson och Mattias Petersson nämner praktiska skäl till hur musiken har
kommit till de gånger de har samarbetat med dansare och koreografer. I Olofssons fall
tillsammans med Efva Lilja exempelvis stod hon för idén och allt fanns redan på plats när
musiken skulle skrivas.17 I dessa situationer blir dansens form också styrande för musikens
form. Petersson nämner detta som en av de saker han tycker har gjort hans musik bättre och
där alltså samarbetet har haft en positiv inverkan på hans musik:
Den har fått en tydligare form. Det gäller även vid arbetet med sceniska verk. Om t ex en koreograf bett mig
korta ett parti på grund av fysiskt krävande dans, har jag ofta upplevt att det blir bättre musikalisk form.
16
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Intervju med Disa Krosness april 2014.
Intervju med Kent Olofsson, 28 mars, 2014.
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Kanske för att de kompositoriska valen blir mindre godtyckliga och mer sprungna ur orsak och
verkanssamband.18

För Disa Krosness var situationen den rakt motsatta. Där fanns musiken och tape-stämman
på plats först och hon fick i stället anpassa sig till musikens form. Hon säger:
I detta verk är musiken en dominerande faktor och jag ansåg att jag bör följa detta, inte gå emot. Det skiljer
sig enormt beroende på verkets process, om de båda utvecklas parallellt eller om den ena skapas utefter den
andra.19

Eftersom jag, som tonsättare, visste var jag ville att dansen skulle komma in, hade jag planerat
var i musiken det skulle finnas utrymme för ytterligare ett uttryck. Efter mina erfarenheter
med ensemble recherche ville jag inte att musiken skulle tävla allt för mycket med de visuella
uttrycken. Där sången och musiken kändes bärande, och jag ville att den skulle få ta plats, sa
jag alltså till koreografen att jag inte ville ha någon dans.

Placering, regi, och ljussättning
Karin Rehnqvist jobbar i sina två stycken När korpen vitnar20 och Till Ängeln med de
brinnande händerna21 både med regi, ljus och framförallt placering i scenrummet.
Placeringen, menar hon, kan fungera som en inspiration till kompositionsarbetet då det
påverkar akustiska aspekter. Då teman som rop, åkallan, viskningar och bön är återkommande
i hennes stycken har just placering fått en betydelse även som meningsbärare av uttrycket.
Hon säger vidare att hon inte vill att sångerskan eller solisten ska stå längst fram på podiet
som i en traditionell konsert-situation. Genom att placera sångerskan inne i ensemblen blir
hon också en del av den, resonerar Rehnqvist.22
Samtidigt kan dessa akustiska önskemål ställa till praktiska problem för musikerna,
fortsätter Rehnqvist. I Till Ängeln med de brinnande händerna fick de exempelvis ordna de
praktiska problemen som uppstod för musikerna med samspel, genom att ordna så att de
kunde ha medhörning på scenen, då de satt så långt ifrån varandra.
18
19
20

Intervju med Mattias Petersson april 2014.
Intervju med Disa Krosness april 2014.
Uruppförande 2007 av Nordiska Kammarensemblen.

21

Uruppförande 1990 av La Capella, Susanne Rosenberg, Mats Olofsson, Leo Svensson, Backa Katarina Eriksson, Sara Lidloff. Dirigent:
Karin Eklundh.
22

Intervju med Karin Rehnqvist, mars 2014.
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Martin Fröst talar också om de akustiska effekter som kom av att han åkte rullskridskor
samtidigt som han spelade i en konsert han gjorde tillsammans med Malena Ernman.23

Musiker
Hur upplever då en musiker denna vidgning av sin profession? Känns det konstigt för en
stråkmusiker att plötsligt få önskemål om att röra sig eller sjunga mitt i ett stycke? För
musikerna i ensemble recherche, som är inriktade på en repertoar bestående av nutida
konstmusik, kommer inga av dessa förslag som en konstig överraskning. Samtliga svarar i
mina frågor att de både har sjungit och rört sig förr. Svårigheterna och problemen verkar
snarare ligga på det praktiska planet – hur överför man som tonsättare sina sceniska visioner
till musikerna? Att föra in bilder i partituret eller långa beskrivningar på rörelser och hur de
ska utföras är ineffektivt och fortfarande öppet för många tolkningar. I mitt fall kunde jag
närvara vid instuderingen och ge instruktioner. Men vad händer när tonsättaren inte har
möjlighet att närvara? Tonsättare som Kagel och Stockhausen har jobbat fram lösningar kring
detta. Men även fast man kan ge noggranna instruktioner i partituret lämnas interpretationen
tämligen fri.

23

Telefonintervju med Martin Fröst den 21 april 2014.
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Utdrag partitur Kein Zufall - aber vielleicht ein Wiegenlied (2012).

Martin Fröst fjärmar sig från begrepp som scenisk gestaltning och dans. Han menar att
han inte alls håller på med detta. Han säger också att han tycker det är anmärkningsvärt att
han har fått så mycket uppmärksamhet för sin klarinettkonsert av Anders Hillborg och sin
konsert med Malena Ernman. För honom är det en minimal del av hans totala repertoar. Det
mesta han spelar framför han enbart konsertant. Han menar också att han inte är exceptionellt
bra på att röra sig utan att musiker i allmänhet snarare är stela och ovana vid att röra sig.24
Även musikerna i recherche uppger denna svaghet som en svårighet. De säger att de
behöver mycket tydliga instruktioner så att de vet vad det är de ska uttrycka i sina rörelser. De
ber om undertexter att förhålla sig till. Fast jag själv tyckte att jag var tydlig med dessa, anser
de alltså att jag hade kunnat vara ännu tydligare. För dem skapar ovanan att röra sig på scenen
en osäkerhet som kräver mer förberedelse.25

24
25

Telefonintervju med Martin Fröst den 21 april 2014.
Se vidare Appendix 2, intervju med musikerna i ensemble recherche, våren 2014.

10

Karin Rehnqvist talar om samma tydlighet för musikerna som en viktig del av om man ska
få en lyckad gestaltning, eller ej. Hon ger exempel på ett parti i När korpen vitnar där
musikerna ska säga ett kraftfullt ”t” riktat mot sångerskan, som om de spottade på henne.26 En
del av musikerna ville inte göra detta förrän det blev helt klart för dem varför de skulle göra
det.
Fröst säger sig vidare vara väldigt selektiv och att han är ”full av val när jag ska göra
något”27. Han säger sig inte vara intresserad av att ”skapa något visuellt för sakens skull” utan
tycker att man ”med fördel kan avlyssna ett musikstycke i ett mörkt rum.”28
Han menar att det han håller på med är att: ”jag prövar mig själv”. I sin senaste
föreställning, Doll House, var det snarare kommunikationen mellan musiker och dirigent han
ville undersöka. Han ställde sig frågor som ”Vad är det en dirigent som vi uppfattar som
karismatisk gör? Vad är det en dirigent som vi inte uppfattar som karismatisk gör? Hur kan
jag kommunicera med musikerna? Resultatet kallar han för ”diriografi”29. För Fröst är det,
som för så många konstnärer, drivkraften att försöka spränga sig framåt, vidga sitt uttryck,
som ligger bakom hans mer sceniskt gestaltade konserter.
Dirigenten och ledaren av Voces Nordicae, Lone Larsen, säger utan tvekan att hon gärna
gör avkall på musikalisk perfektion till förmån för uttrycket och de sceniska möjligheterna:
På frågan om kvalitén, den sista perfektionen i det musikaliska uppförandet som kanske förloras i och med
att sångarna också ska ha fokus på det sceniska, på att de plötsligt står helt fel, har sämre auditiv eller visuell
kontakt med resten av ensemblen (eller dirigenten!), om detta har stor betydelse, svarar Lone Larsen att visst
är det en ständig fråga om när och hur en scenisk dimension hjälper och när den blir ett hinder. ”Det ger så
mycket mer att arbeta sceniskt, och jag tror det sceniska arbetet gör en stor skillnad för vår publik, alltså den
delen av publiken som inte är bland de 30 redan frälsta som också skulle ha kommit även om vi inte jobbat
sceniskt.” LL visar alltså här en kompromissvilja bort från det musikaliskt perfekta uppförandet till ett
förmedlande som i stället har med flera sinnen. Detta visar sig att vara en kompromissvilja som är svår att
hitta på många andra ställen inom det klassiska körlivet – man vill göra det man kan riktigt bra först. Om det
sen går att ta in andra element är det bra, men det måste vara något extra, det kan inte stå istället för den
musikaliska toppnivån.
Samtidigt påpekar Lone Larsen dock också att det sceniska arbetet ibland är det som ger ett bättre
musikaliskt uttryck. T ex kan det ge en bättre klang att sångarna rör på sig under ett stycke.30

26
27
28
29

Sångerskan gestaltar kvinna anklagad för häxeri. Musikerna representerar mobben/folkhopen.
Telefonintervju med Martin Fröst den 21 april 2014.
Telefonintervju med Martin Fröst den 21 april 2014.
Tonsättaren, del 1, 2014, sid 8.

30

Damsager, Sigrid (2013). Körkonsertens dramatiska potential. Självständigt arbete för konstnärlig masterexamen i kördirigering.
Kungliga Musikhögskolan, Stockholm. sid 28.
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Samtidigt som Larsen alltså säger att hon prioriterar det sceniska framför musikalisk
perfektion så hävdar hon också att det sceniska kan vara till hjälp för sångarna. Även Martin
Fröst svarar på min fråga, om det kan vara begränsande att röra sig, att det snarare kan vara en
hjälp, både tekniskt och för uttrycket.

Expansion av tonsättaryrket
Både Mattias Petersson, Karin Rehnqvist och Kent Olofsson talar om att de expanderar sitt
komponerande genom att samarbeta med andra konstformer. Med det menar Olofsson att han
inte längre enbart känner sig som en kompositör som tonsätter. Komponerandet kan även
innebära att han plötsligt finner sig själv sitta och jobba med ljussättningen. I den uppgiften
kan han uppfatta sig själv lika mycket som tonsättare som när han skriver noter. I arbetet med
ett av sina stycken fann han sig själv göra fler och fler saker parallellt såsom ljus, video och
musik. En musikalisk idé kunde föda en videogestaltning likväl som en idé kring
ljussättningen kunde ge en idé till själva musiken. På så vis har hans komponerande verkligen
förändrats, menar Olofsson. Han ser inte längre sig själv som en person som sätter musik till
en redan befintlig teatertext utan mer som en av flera kreatörer av ett verk.
Även medarbetare till Per Jonsson31 beskriver att koreografen arbetade på detta sätt med
helheten. Per Jonsson hade exempelvis redan från början av sina stycken detaljerade skisser
och idéer kring scenografi och ljussättning likväl som rent koreografiska aspekter. Helheten
av det som ska förmedlas blir det intressanta inte exakt vem som gör vad.
Olofsson betonar även den sociala aspekten av arbetet. Då han skrivit mycket ren
konsertant musik tidigare kände han ett behov av att inte vara så ensam i sitt skapande.
Samarbetet med Teater Weimar och Jörgen Dahlqvist32 erbjöd just denna typ av samarbete
och därmed gemenskap genom arbetet. Tonsättaryrket är som bekant ett ganska ensamt jobb.
Rehnqvist säger att hon inspireras av såväl samarbetet med musiker som regissörer. Hon
kan också få en bild av hur hon vill att scenrummet ska se ut redan när hon sitter och skriver.
Hon säger att ”det är intressant också för en själv när en regissör kommer in och ger en
gestaltning åt en. Det tillför någonting.”33 Hon betonar dock att musiken alltid måste komma
31
32
33

Söderqvist, Agneta (2004). Per Jonsson – Konst skall vara som en sträng mellan jord och himmel. Stockholm: Firework Edition.
dramatiker
Intervju med Karin Rehnqvist, 3 april, 2014.
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först. Hon kan däremot i komponerandet lämna rum och utrymme åt det sceniska genom att
skriva mer lösa strukturer, medan andra delar återigen är mer fixa och satta.

Kulturpolitik
Även kulturpolitiskt menar både Petersson och Olofsson att det kan vara fördelaktigt för en
tonsättare att arbeta sceniskt eller med andra konstutövare. Petersson säger:
”För en elektronmusiktonsättare är det ganska svårt att leva på musik som helt saknar visuella
inslag. Det finns i princip ingen beställare för rent akusmatiska verk i Sverige, vilket är lite av ett
problem eftersom det är estetiskt styrande. Vill man ha betalt för ett verk så är det helt krasst så
att det är lättare att få det om man blandar in video, en eller flera levande akustiska musiker eller
skriver musikdramatik. Det är naturligtvis inte så lätt att få betalt då heller, men vill man ägna
sig åt helt elektronisk musik är det i princip omöjligt. För mig personligen har detta inte varit ett
stort problem, eftersom jag trivs med blandformerna. Men det går inte att undgå att notera att det
outtalade kravet från omvärlden på visualitet och den traditionella uppställningen med musiker
på en scen påverkar vilkas musik som får höras.”34

Olofsson är inne på samma spår då han berättar att han som tonsättare ”till ett
orkesterstycke kunde få två små recensioner medan för Hamlet Ghost fick jag 10 stycken.”
Dessutom kom det mycket mer folk till föreställningarna. - - - Jag vill nå mer och ny publik
och dessa föreställningar skapade också en konstnärlig diskussion som är kul och
intressant.”35

Sammanfattning intervjuer
De fördelar som tonsättare, musiker, dansare och dirigenter nämner med att arbeta sceniskt är
alltså flera. De säger att det:

34
35

-

är	
  inspirerande	
  för	
  arbetet	
  

-

ger	
  akustiska	
  effekter	
  

-

förstärker	
  uttrycket	
  

Intervju med Mattias Petersson, april 2014.
Intervju med Kent Olofsson, mars 2014.
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-

fyller	
  sociala	
  funktioner	
  och	
  gör	
  dem	
  mer	
  delaktiga	
  i	
  helheten	
  

-

kan	
  bryta	
  konservativa	
  roller	
  och	
  hierarkier	
  mellan	
  solister,	
  ensemble,	
  dirigent	
  	
  

-

bryter	
  upp	
  konventioner	
  kring	
  själva	
  konsertsituationen,	
  ritualen	
  

-

kan	
  öppna	
  upp	
  möjligheter	
  att	
  nå	
  ny	
  publik	
  

De nackdelar som nämns är inte särskilt många. Det som sägs är att:
-

Det	
  inte	
  är	
  alla	
  musiker	
  som	
  är	
  intresserade	
  av	
  att	
  arbeta	
  sceniskt.	
  	
  

-

Inom	
  elektronmusiken	
  nämner	
  Petersson	
  att	
  det	
  är	
  ett	
  problem	
  att	
  det	
  inte	
  finns	
  
någon	
  som	
  beställer	
  rent	
  akusmatisk	
  musik.	
  Det	
  visuella	
  kan	
  därmed	
  snarare	
  
vara	
  påtvingat	
  av	
  kulturpolitiska	
  skäl.	
  

-

Flera	
  nämner	
  även	
  vikten	
  av	
  att	
  vara	
  medveten	
  om	
  att	
  det	
  vi	
  ser	
  påverkar	
  det	
  vi	
  
hör	
  och	
  att	
  det	
  visuella	
  dessutom	
  har	
  en	
  tendens	
  att	
  vara	
  starkare.	
  

Två stycken – egna erfarenheter
Kein Zufall – aber vielleicht ein Wiegenlied
Det första stycket Kein Zufall- aber vielleicht ein Wiegenlied36 (2012) skrevs för ensemble
recherche (EnR). Det är en tysk ensemble som är specialiserad på nutida konstmusik.
I mitt stycke ville jag dels förmedla den imponerande hängivenhet som musiker lägger in i sitt
arbete som musiker. Alla dessa timmars övande och repeterande som krävs av en musiker
idag förutsätter en enorm disciplin och kärlek till musiken och deras instrument. Jag ville
också förmedla att yrket säkerligen också på grund av detta medför förluster och svåra val för
musikerna som privatpersoner.
Genom världshistorien har ständigt frågan om kvinnors konstnärskap, i kombination med
kvinnans roll som mor, varit ett ämne för diskussion. Ända sedan Virginia Wolf skrev sin essä
A Room of One’s Own37, som har blivit en milstople i denna debatt, har denna diskussion
pågått. Jag ville därför att kvinnorna i ensemblen skulle behandla sina instrument som om de
var bebisar eller små barn. Tonsättningen i sig efterhärmade också delvis gnälliga och

36
37

Stycke för stråktrio med rörelser och sång. Uruppfördes av ensemble recherche, 21 november 2014 i Freiburg, Tyskland.
Woolf, Virginia (1929). A Room of One’s Own. Grafton Books, London.
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gråtande barn. För att budskapet skulle bli tydligt ville jag även föra in rörelser, där musikerna
smeker, vyssjar och vaggar sina instrument, samt sång, i form av en vaggvisa.
Hur dessa rörelser skulle delges musikerna och förmedlas via ord, text eller bild blev en
av de svårigheter jag stötte på vid instuderingen av detta stycke. Även frågor kring vidgningen
av musikernas profession, samt hur det visuella balanseras med det auditiva, blev aktuella
med detta stycke.

Work-shops och studenter från Dresden
Samarbetet var uppdelat i tre steg:
-‐

tre	
  dagars	
  work-‐shop	
  med	
  sex	
  studenter	
  från	
  Stockholm	
  och	
  musikerna	
  i	
  EnR.	
  Vi	
  
provade	
  idéer,	
  kollade	
  speltekniker	
  och	
  samtalade.	
  

-‐

En	
  veckas	
  work-‐shop	
  med	
  sex	
  studenter	
  från	
  Hochschule	
  für	
  Musik	
  Carl	
  Maria	
  
von	
  Weber	
  Dresden,	
  samt	
  samma	
  sex	
  studenter	
  från	
  Sverige	
  och	
  EnR.	
  

-‐

Genrep	
  och	
  konsert.	
  

Det första besöket var ganska trevande och samtidigt kravfyllt då det är väldigt duktiga
musiker och vi kände oss utvalda och priviligierade. Till detta första möte hade jag skrivit
ganska mycket musik men inte noterat den så detaljrikt. Eftersom EnR är så specialiserad på
moderna speltekniker och notbilder där varenda ton är noterad in i minsta detalj gällande
artikulation, dynamik med mera, blev deras första genomspelning av det jag skrivit platt fall
för mig. De lade inte till frasering och annat, som kanske en musikerstudent från Kungliga
Musikhögskolan skulle ha gjort, utan spelade notbilden väldigt bokstavstroget vilket gjorde
att musiken kändes platt. Intressant och lärorikt att notera hur mycket gestik och frasering en
musiker lägger in av ren vana som egentligen tillhör romantikens estetik.
Vid det andra besöket fick vi dels möta studenterna från Dresden. De bidrog med sin
estetik, sin noggrannhet vad gäller spelteknik och notation och tekniskt kunnande. Det var
intressant att notera olikheterna oss och dem emellan.
Dels fanns det nu mer material från oss studenter att jobba med så arbetet blev mer ”hands
on”. Vi hade även börjat lära känna varandra och förstå mer hur ensemblen arbetar. Det
handlade också om att lära känna den nutida, tyska konstmusikens arv och estetik mer då jag
inte tidigare studerat de tonsättare som EnR annars har en rik repertoar av.
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Det var också väldigt inspirerande och givande att se hur en så professionell ensemble
som recherche jobbar och repeterar tillsammans. De är nio musiker men arbetar alltid utan
dirigent vilket gör att de har utvecklat en enorm rutin vid instudering och repetition. Det gav
ett fokus och en närvarokänsla som jag tidigare inte erfarit.
Vid det tredje besöket tog musikerna våra stycken till en andra nivå och genomförde en
konsert inför publik. Samarbetet med EnR vidgade mina vyer, tvingade mig att spränga nya
gränser för mitt tekniska kunnande och själva hantverket som sådant. Det var också fantastiskt
inspirerande att arbeta med en så sammansvetsad ensemble; så engagerade, intresserade,
öppna och skickliga musiker.

Styckets idé
Mitt stycke var en stråktrio som också innehåll rörelser. Musikerna skulle alltså förutom att
spela även röra sig och sjunga. Min tanke var att rörelserna kunde tolkas som en
kärleksförklaring till musiken och musikernas instrument, som de har ägnat hela sina liv åt.
Men det var också rörelser som liknade saker man gör med små barn – som att trösta ett barn
som gråter genom att stryka det över ryggen, vyssja och vagga ett barn som behöver lugnas
och komma till ro, lyfta det högt upp i luften och leka. Med dessa rörelser ville jag ställa
frågan på sin spets om kvinnliga musiker behöver avstå från moderskapet för att bli
framstående musiker.
Musikaliskt försökte jag finna ljud, klanger och färger i stråket som var sköra och sårbara.
Höga flageoletter, half preassure på strängarna, glissandi och så vidare. Allt detta försökte jag
väva samman; musiken, rörelserna och vaggvisan Ro, ro barnet, katten hänger i garnet.
Stycket fick heta Kein Zufall – aber vielleicht ein Wiegenlied, (Ingen tillfällighet – men
kanske en vaggvisa).

Att instruera rörelser samt vidgningen av musikers profession
Nästa svårighet var att instruera rörelserna och att få musikerna att göra dessa rörelser med en
inlevelse, och på en nivå, som kunde närma sig deras musicerande. Här uppstod kanske det
största problemet då en av stråkmusikerna kände sig obekväm i rollen, en annan var
stormförtjust över att få agera och en tredje hade ganska svårt för att leva sig in i de rörelser
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jag hade skrivit in i partituret. Egentligen var det först på konserten som dessa tre kvinnor gav
sig hän i de rörelser jag hade gett dem.
En viktig frågeställning, som jag inte hade förutsett, var att rörelserna tog över. Jag tror
inte att det var någon i vare sig publiken eller bland mina medstudenter som faktiskt
kommenterade den musik jag hade komponerat. Däremot fick jag väldigt mycket återkoppling
på helhetsintrycket – alltså hur de hade sett stycket, upplevt rörelserna och så vidare. Det var
här jag började ställa mig frågan: Vad vinner eller förlorar musik på en scenisk gestaltning?
Vad uppnår tonsättaren genom att samarbeta med andra konstformer? Finns det också
förluster med att använda sig av flera konstformer samtidigt? Vad är viktigast för mig; att min
musik ”hörs” eller att jag får fram det jag vill uttrycka?
Jag ansattes också av tvivel kring hela min idé vid det andra besöket. Det berodde på att
musikerna inte gjorde rörelserna på långt när lika konstnärligt hög nivå som de framförde
musiken. Jag började ifrågasätta hur kul det egentligen är att se musiker som försöker röra
sig? Hade det varit bättre att låta musikerna göra det de är bra på och i stället ta in en dansare
som gestaltar musiken genom rörelse? Nu fanns inte det utrymmet, varken tidsmässigt eller
ekonomiskt. Egentligen var det först på självaste konsertdagen som jag blev lugn med vad jag
hade gjort. Först då vågade musikerna ta ut rörelserna och leva sig in i vad de uttryckte.
I min intervju med Karin Rehnqvist frågar jag just om inte hon också har stött på problem
med musiker som inte vill, eller känner sig bekväma med, att gå utanför sin egentliga
profession. Hon menar att de gånger hon har arbetat med stycken som har haft en scenisk
gestaltning så har arbetsprocessen ofta sett helt annorlunda ut. Där har det redan från första
stund varit grundförutsättningen att hon ska arbeta sceniskt. De musiker som hon har tillfrågat
har varit medvetna om detta, och har kunnat tacka nej, redan innan projektet är igång. Hon
säger också att hon ofta har samarbetat med en regissör, Svante Grogarn, som har en hel
process med musikerna när han jobbar fram det sceniska. Hans erfarenhet och metoder gör att
problemen minimeras och undanröjs. Exempelvis låter han helt enkelt de musiker, som
känner sig mer obekväma med vissa saker, få slippa, eller göra annat.38

38

Intervju med Karin Rehnqvist, april 2014.

17

Helheten – visuellt, auditivt
Hur mycket bildade då musiken och rörelserna en helhet? Kunde min musik stå för sig
själv och bara framföras konsertant? Två av musikerna tyckte att musiken inte kunde stå för
sig själv, att den hängde så tätt samman med rörelserna att det inte skulle gå att framföra den
rent konsertant.
När jag fick ljudupptagningen av konserten efter att jag hade kommit hem till Sverige igen
var det första gången som jag själv lyssnade på musiken fristående från rörelserna och det
visuella. För mig var det en fin upplevelse som var totalt annorlunda den upplevelse jag fick
av stycket under konserten. De sköra tonerna och ljuden förstärktes av de tystnader som
uppstod där rörelserna tog vid. När dessa inte längre var ”synliga” kunde jag som åhörare i
stället fylla dem med annat. Det var också så att konsertlokalen släppte in ljud från
omgivningen utanför. Vid ett tillfälle passerade en spårvagn precis i en sådan tystnad. Det gav
en väldigt suggestiv känsla till musiken och gjorde nästan om det till ett EAM-stycke.
I ett första skede hade jag möjligtvis varit beredd att hålla med dem som tyckte att mitt
stycke inte kunde stå på egna ben. Men efter denna genomlyssning var jag inte längre
överens. För mig fungerade det. Fast det blev ett helt annat stycke.

Någon borde ta tag i det här…
Det andra stycket Någon borde ta tag i det här…39 (2014), skrevs för fem musiker ur
KammarensembleN, en elgitarrist, en operasångare och en dansare. År 2012 skrev jag ett
stycke till KammarensembleN, Frusna barn40. Det kändes lockande att göra ett nytt samarbete
med dem. Efter mina erfarenheter med ensemble recherche kändes det också lockande att
göra något tillsammans med en dansare. Jag skrev också år 2012 en kammaropera till
Operahögskolans masterstudenter. Efter det arbetet med Kassandra (Högmod)41 var det skönt
att kunna hålla sig till ett stämningsläge och en poetisk text i kontrast till operans snabba
39

Stycke skrivet för fem musiker ur KammarensembleN, en elgitarrist, en operasångare och en dansare. Uruppfördes 26 april, 2014, på
Folkoperan, Stockholm. Dirigent: Andreas Eriksson.
40

Skrivet för Sinfonietta och solosopran. Uruppfördes 26 maj, kl 15.00, 2012, Musikhögskolans Stora sal, Valhallavägen, Stockholm, av
KammarensembleN och Jeanette Bjurling. Dirigent: Kaspars Adamsons.
41

Uruppfördes 21 maj, 2012, Kungliga Operahögskolan, Stockholm, av studenter från Kungliga Musikhögskolan samt Håkan Starkenberg
(tenor), Thomas Sepp (baryton), Åsa Thyllman (sopran). Dirigent: Taavi Kull.
Kammaroperan Kassandra skrevs tillsammans med librettisten Johanna Emanuelsson. Arbetet ingick i ett samarbetsprojekt mellan KMH,
Operahögskolan och STDH med Kerstin Perski och Hans Gefors som handledare. Jag gick även den inledande, fristående kurs som Hans
Gefors höll i nutida musikdramatik under hösten 2010 på KMH.
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växlingar och dramaturgi. Jag valde därför att inte utgå från ett libretto som en dramatiker
hade skrivit utan i stället skriva texten själv.
Utgångspunkten var det gemensamma tema som jag och min kurskamrat Joel Engström
kom fram till – frihet. Utifrån detta ord skrev jag en text som kom att kretsa mycket kring det
ekonomiska system som vi lever i. Vi matas hela tiden med att vi lever i ett fritt samhälle där
vi är fria att välja, allt från vilken mat vi vill äta, till vilken utbildning och skolgång våra barn
ska få. Alla dessa enorma valmöjligheter ställer oss dagligen inför helt absurt många
ställningstaganden. Resultatet blir att vi snarare blir apatiska av alla val och till slut kanske
inte orkar välja alls.
Ytterligare en effekt av alla dessa val, som vi ständigt tvingas göra, blir att vi alltid har en
misstanke om att vi kanske inte tog det ultimata beslutet. Vi kanske valde fel! Konsekvensen
blir att vi inte känner oss nöjda och lyckliga. I stället bär vi på en gnagande känsla av att vi
kanske hade kunnat göra något annorlunda och bättre. Utbudet och valmöjligheterna
premierar dessutom konsumtion. Den fria konkurrensen hyllas oreflekterat. Både vad gäller
vilken sorts mjölk vi ska dricka såväl som vilken dagisplats vi ska erbjuda våra barn. Vårt
ekonomiska system bygger på att vi ska konsumera mer varje år, så att vi kan producera mer,
och gå med ökad vinst, varje år. Denna vinstspiral rimmar illa med de klimatmål vi behöver
nå för att hejda jordens globala uppvärmning. Eftersom den frågan är så stor och så diffus
faller den lätt mellan stolarna. Vi vill inte se det personliga ansvar vi själva måste ta. Ingen
vill väl avstå en semesterresa till Thailand? Vi jobbar ju så hårt och det är så mörkt i vårt land
i december månad. Visst är väl jag värd semester? Precis som företagen ska gå med vinst, och
budgetmålen höjs för varje år, ska även våra liv utvecklas i någon sorts uppåtgående spiral där
vi jämför oss med varandra. En semesterresa till Kanarieöarna står inte längre lika högt i kurs
som en resa till andra sidan jordklotet. Det duger inte längre att byta ut den slitna toalettstolen
utan hela badrummet ska prompt totalrenoveras. Det är inte hållbart. Världshälsoorganisationerna och vetenskapsmännen skickar ut larmrapport efter larmrapport om att den
globala uppvärmningen går fortare, och får mer förödande konsekvenser, än vad man tidigare
har trott. Frustrationen över att i stort sett ingenting görs, trots den kunskap vi besitter, gjorde
att jag ville skriva om detta.
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Val av musiker och sångare
Joel Engström och jag kom överens om vilka musiker vi ville samarbeta med ur
KammarensembleN. Jag ville även jobba med instrument som jag tidigare inte hade haft så
stor erfarenhet av att skriva för, som exempelvis saxofon och piano.
För att vi skulle få till fler repetitionstillfällen och därmed kunna arbeta sceniskt valde vi
också att ta med färre musiker till förmån för fler repetitioner för samma kostnad. Ensemblen
bestod slutligen av saxofon, klarinett, slagverk, piano och trombon från KammarensembleN.
Joel och jag ville sedan gärna arbeta med några av de sångare som medverkade i våra
respektive kortoperor – Thomas Sepp, baryton, och Frida Josefin Österberg, mezzo.42

Parallella idéer
Jag har tidigare beskrivit att Olofsson, Rehnqvist och medarbetare till Per Jonsson beskriver
hur de redan i det initiala skedet av stycken kan ha idéer kring sceniska aspekter. På samma
sätt har även jag idéer kring text, scenografi och rekvisita som kommer parallellt med tankar
kring hur musiken skall låta och även instrumentationen. Jag hör exempelvis ofta redan från
början vilket instrument som spelar när jag hittar på en melodi eller hör en klang. Av samma
anledning skriver jag sällan particell då instrumentationen oftast redan finns klar i mitt huvud
parallellt med att jag skriver musiken. Det blir en naturlig konsekvens att därför nedteckna
instrumentariet direkt. En nackdel med detta förfaringssätt kan vara att jag inte har
harmoniken lika tydligt klar för mig direkt, då den inte finns samlad i ett notsystem utan redan
från början är utinstrumenterad i olika stämmor. Jag får ofta i stället gå tillbaka och analysera
vad jag egentligen har skrivit.
Oftast är texten, eller en idé om vad jag vill säga och förmedla, utgångspunkten i mina
stycken. Rent instrumentala stycken kan även börja med en idé utifrån något rent musikaliskt
men oftast tycker jag att det är lättare att komma igång om jag har någon sorts konceptuell
idé.

42

Thomas Sepp deltog i båda våra föreställningar. Frida Josefin Österberg deltog endast i Joels föreställning Mayday – Payday (2014).
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Intuition som metod
När jag skriver mina texter sätter jag mig oftast ner och låter pennan flyta över pappret. Jag
skriver intuitivt. Ofta kommer bara en massa ointressant tankestoft men om jag fortsätter kan
det komma små guldkorn. Ibland blir dessa intuitiva texter alldeles för ordrika och kan behöva
mycket redigeringsarbete i efterhand. Ibland blir det riktiga fullträffar som är så gott som
färdiga i samma stund som de nedtecknas på pappret.

Någon borde ta tag i det här…
Vår tid är till låns
Vi lever på lånad tid
På lånade pengar från banken
Jag kan köpa saker
Saker jag inte behöver
Som jag kan välja själv
Valet är fritt!
--Om man inte har rätt teleoperatör kan allt bli bortkopplat
och avkopplat framför TV:n
där vi kopplar bort allt vårt ansvar för jordens globala uppvärmning
och bara låter oss underhållas,
undanhållas,
hållas undan
allt kritiskt tänkande!
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När jag skrev texten till Någon borde ta tag i det här… gjorde jag det på detta intuitiva
sätt. Utifrån ordet ’frihet’ satte jag mig ner och bara skrev. Det blev hela tre A4-sidor av fritt
flöde där jag kom att använda minst två tredjedelar av materialet i dess ursprungliga form. I
princip strök jag endast vissa partier för att smalna av innehållet och begränsa det till det som
blev temat och ämnet i min föreställning.
Förutom min flödestext ville jag också skriva en del som var mer personlig eller mänsklig,
som uttrycker den stora sorg jag kan känna inför det hopplösa faktum att vi redan har belastat
kommande generationer med ett arv där miljön och jorden är starkt påverkad av
industriländernas överflödiga konsumtion och levnadssätt. Jag skrev en text som var en fri
bearbetning av fragment från en grönländsk dikt som har nedtecknats från inuiternas muntligt
traderade dikter.
Dessa två textmaterial skapade en tvådelad form där den första blev mer ironisk, kritisk,
absurd och distanserad medan den andra blev mer sorgtyngd, närvarande och mänsklig.

EA och elgitarr
Efter att jag hade skrivit min flödestext kändes det som att denna blev som ett mummel man
går och tänker i sitt huvud eller en ramsa man upprepar för sig själv. Därmed väcktes idén om
att göra detta till en förinspelad elektroakustisk stämma.
För att det elektroakustiska inte skulle stå isolerat ville jag försöka väva samman denna
med musiken framförd av ensemblen. Jag kom på idén att använda mig av elgitarr som jag
tänkte kunde skapa ljud eller olika sound, och därmed bilda ett sorts rum för rösten att finnas
i. Jag tänkte mig att jag kunde väva samman den elektroakustiska delen med den övriga
ensemble-musiken som framfördes live. Jag tillfrågade därför Jonas Jurström som går
jazzkomposition, och även är gitarrist, om han kunde tänka sig att medverka.
Jag ville instrumentera mitt stycke på ett sätt så att varje musiker fick komma fram. Jag
valde att starta upp hela mitt stycke med ett solo för saxofon och detta solo fortplantade sig
sedan längre fram i kompositionen till även klarinetten och trombonen.
Jag hade i övrigt tankar kring ganska gestisk musik men även rytmiska partier. Men i stort sett
så skrev jag på ganska intuitivt. Återigen fick texten vara ledande för både form och
stämningsläge.
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Scenografi
Ett av budskapen jag ville få fram var att vi lever som om vi hade flera jordklot. Därför såg
jag framför mig flera jordklot på scenen som en scenografi. De skulle sväva som ett eget litet
solsystem runt varandra. Jag valde också ganska snabbt ut mjölk som en symbol och arketyp
för mat. Det var lätt att exemplifiera det absurt stora urvalet med de otroligt många
mjölksorter som finns oss till buds. Förutom alla olika producenter som Arla, Lantmännen,
Änglamark, har dessutom varje respektive leverantör oändligt många varianter beroende på
fetthalt, hållbarhet, laktosfri och så vidare.
Jag hade en svart dansmatta på golvet. I mina samtal med min sceniske handledare,
Svante Grogarn, uppkom idén med att lägga en bård av den vita sidan av dansmattan uppåt.
Den blev som en sorts utspilld Milky Way som gick diagonalt från den bakre delen av scenen
ända fram till scenkanten, där den rann över ner på parkett.

Dans
Förutom min erfarenhet med ensemble recherche hade jag sedan länge velat jobba med dans.
Det har även sin förklaring i att jag är utbildad rytmikpedagog. I denna utbildning ingick
förutom kroppskännedom, koreografi och dans ett ämne som kallades tvåstämmighet. Det
innebar att man skulle skriva ett stycke för ett soloinstrument och göra en koreografi till denna
tonsättning som man sedan skulle framföra. Det som var spännande och kul med att jobba
med denna uppgift var just att belysa de musikaliska aspekterna av dansen. Det gick verkligen
att göra en tvåstämmighet. Jag hade dessutom koreografen och professorn i rytmik, Susanne
Jaresand, som min dåvarande lärare. Hon har jobbat väldigt mycket med dans i tystnad. Att se
dans i tystnad gör upplevelsen väldigt musikalisk. Min erfarenhet är att man kan tänka i
aspekter som fraser, gester, staccato, legato, dynamik, intensitet och artikulation; egentligen
alla musikaliska parametrar som går att tänka sig, går även att översätta till dans.
Eftersom texten var det som var färdigt först och koreografen också behövde tid för sitt
kreativa skapande föll det sig naturligt att spela in tape-stämman direkt så att hon hade något
att jobba mot. Jag hade sett Disa Krosness föreställning Duolog43 som är gjord just till beat-

43

Dans och koreografi Disa Krosness och Erika Pekula Petersson, tape-stämma av Dr Bu. Premiär i Piteå, Strömbackaskolan, 5 december,
2012. Även framförd på Dansmässan, Dieselverkstaden, Stockholm, Supermarket Art Fair (Kulturhuset, Stockholm) och Move Be Moved,
2013 (Kulturhuset, Stockholm), samt på 4, 2 ETT (Danscentrum Sthlm) och Dansens Hus, Linköping. http://disakrosness.com/duolog/
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poeten Dr Bu’s förinspelade röst och där endast två dansare medverkar. Då mitt ämne var
tungt och allvarligt kände jag att det kunde balanseras upp av den absurda humor som
Krosness gav prov på i Duolog. Jag föreslog att hon skulle använda sångaren, Thomas Sepp,
som en motpart i sin dans. Krosness kom sedan att koreografera dans även för honom. Denna
gång var jag noggrann med att fråga Thomas redan initialt om det kändes ok för honom att
dansa i föreställningen.

Kostym, mask och peruk
Samarbetet med kostymören SaraLo Serra och maskören Amelia Cazorla kom till ganska sent
i produktionen. SaraLo var tilltänkt scenograf och kostymör i Joels stycke och efter vårt första
produktionsmöte på Folkoperan frågade jag henne om hon även ville göra kostym till min
föreställning. SaraLo drog sedan även in Amelia i projektet.
Förslaget att använda mjölkpaket som material, även till kostymerna, kom från mig. Men
slutresultatet hade jag aldrig kunnat åstadkomma på egen hand. SaraLo bidrog med sitt
engagemang, känsla för detaljer och hantverk, på ett fantastiskt sätt till uttrycket och känslan
jag ville förmedla med min föreställning. Mjölkpaketen begränsade rörelseförmågan hos både
dansaren och sångaren. De könsstereotypa modeller som vi diskuterade oss fram till var
ballerinan och Samuraj-krigaren. Dessa bidrog just till den frustrerande känslan av att känna
sig som en marionettdocka i det ekonomiska system som vi människor lever i. Det är allt
annat än lätt att bryta sig fri från normer, stereotypa könsroller och leva i ett eget ekonomiskt
system i denna globaliserade värld.
Även sminket och maskerna diskuterades fram utifrån inspirationsbilder på Pierrot och
Harlekin. Klassiska figurer inom commedia dell’arte, som är sorgsna och komiska på samma
gång. Det kostymerna och sminket tillförde visade mig hur otroligt viktigt det är med varje
detalj i en scenisk framställning. Samarbetet med SaraLo och Amelia gav mig också mycket
inspiration och två kollegor att bolla idéer med. Det tvingade fram diskussioner kring tolkning
och fick mig att formulera, både för dem och för mig själv, vad karaktärerna i föreställningen
egentligen var för personer, vad de skulle förmedla och uttrycka.
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Reflektioner
I arbetet med föreställningen Någon borde ta tag i det här… hade jag möjlighet att påverka
de olika leden och kunde föreslå både vilka musiker, sångare och vilken dansare jag skulle
jobba tillsammans med. Att jag själv stod för både, text, scenografi, rekvisita och musik
gjorde att jag hade kontroll över mycket av det konstnärliga. Att samarbeta med kostymör och
sminkör var inspirerande, och till hjälp för mig själv, eftersom jag inför dem var tvungen att
formulera vilka karaktärerna i föreställningen var. Eftersom jag inte hade någon regissör stod
koreografen för de delar där dans och rörelse var med, medan jag själv fick stå för övrig regi
tillsammans med sångaren. Till min hjälp hade jag Svante Grogarn som handledare för den
sceniska delen. Det kändes bra att ha någon att bolla mina tankar och idéer med samtidigt som
jag var fri att ta besluten själv.
Den tid vi hade till repetitioner på Folkoperans scen var extremt kort; scenografi, ljud, ljus
och genrep skulle riggas och genomföras på samma dag. Just i det läget önskade jag att jag
skulle ha haft hjälp av en scenograf. Det var mycket på en gång att ha koll på. Både vad
dirigent, musiker, dansare och teknisk personal gjorde, och ställde frågor till mig om. Som tur
var hade jag bett en kurskompis, Gustav Lindsten, finnas där till min hjälp. Det är jag väldigt
tacksam för då han kunde avlasta mig genom att sätta av och på den förinspelade röststämman, hjälpa mig att lyfta runt scenografi, gå och köpa mjölk (som var med i
föreställningen) med mera. Alla de där små detaljerna som ska till i sista sekund.
I en drömsituation skulle det ha funnits mer tid till repetitioner, eller till och med workshops, mellan musiker och dansare. Nu fick koreografen sätta det mesta av koreografin utifrån
en förinspelad midi-fil och den elektroniska röst-delen. Det är inte särskilt organiskt och
kreativt att jobba under de förutsättningarna. Tyvärr är det pengar som styr i dessa lägen.
Det känns naturligt för mig att jobba med både musiken, texten, scenbilden med mera. Det
är inte något jag funderar så mycket på, eftersom jag alltid har haft tankar och idéer kring
helheten på detta sätt. Däremot delegerar jag gärna ut andra delar av produktionen, där jag
inte känner att jag har något att tillföra, till människor som jag litar på. Så det handlar inte om
att jag är ett kontroll-freak. Snarare tycker jag att det är roligt att lämna över vissa delar och se
vad den personen ska göra med det. Det är däremot viktigt att det alltid finns en
kommunikation mellan alla parter i en så här stor produktion där allt ska falla på plats, och
förenas till en gemensam helhet, på exakt samma tidpunkt. Just den processen är väldigt
spännande att iaktta.
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Att efter åtta månaders förberedelse till slut få se det, som jag har gått och burit i mitt
huvud under så lång tid, förverkligas, är en väldigt speciell och fantastisk känsla. Att höra sin
musik klinga vid första genomspelningen, att se scenografi och ljus svetsas samman vid
ljussättningen, att se dansen och kostymerna komplettera varandra, och så vidare. Det är det
som är kicken och belöningen för allt hårt arbete.

Sammanfattning
Eftersom jag ofta får många idéer som kan beröra såväl musiken som visuella aspekter när jag
komponerar tycker jag om att arbeta sceniskt med min musik. Motiverande för mig och mitt
skapande är dessutom vad jag vill förmedla. Då kan andra konstformer som dans, ljus och bild
vara till hjälp för att tydliggöra budskapet.
Jag är däremot tveksam till om jag tycker att det är lyckat att låta människor gå utanför sin
profession på det sätt jag gjorde med ensemble recherche. Om musikerna har möjlighet att
initialt välja om de är intresserade av denna typ av vidgning av deras profession kan det
naturligtvis ge fantastiska resultat. Thomas Sepp visade med stor övertygelse att operasångare
också kan uttrycka sig med hjälp av sin kropp och inte bara med hjälp av sin röst.
Erfarenheten som både jag, och exempelvis Rehnqvist ger uttryck för, är därmed att det är
bättre att, om möjligt, redan initialt välja att arbeta med sångare och musiker som också själva
vill göra detta.
Det jag behöver vara medveten om som tonsättare är att det visuella lätt tar över. Därför
valde jag medvetet att inte låta dansen vara med i de partier där jag tyckte att det var viktigt
att musiken och sången kom fram. Denna balansgång är dock inte alltid lätt att hålla koll på.
Det finns många gemensamma beröringspunkter hos både tonsättare, musiker och dansare
kring hur de tänker kring den sceniska gestaltningen av musik. De svar jag har fått är framför
allt att sceniskt gestaltad musik:
-

ger en vidgning av den egna yrkesrollen

-

fyller en social funktion. Tonsättaren får fler arbetskamrater och känner sig delaktig i
en helhet

-

ger en fördjupning och vidgning av uttrycket eller budskapet

-

kan leda till att man når en ny publik

Många talar om vidgningen och fördjupningen av uttrycket. Rehnqvist säger exempelvis
att ”uttrycket förstärks”. Både hon och Fröst nämner också rent musikaliska aspekter, som
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akustiska effekter och kommunikation, i sina argument för att arbeta med placering och regi i
scenrummet.
Många av tonsättarna nämner också mer praktiska och mänskliga faktorer som talar för
användandet av sceniska gestaltningar. De nämner sociala aspekter av arbetssituationen,
ekonomi och kulturpolitik. Det finns också en strävan efter att vara delaktig i en helhet, att
låta sig inspireras av sina medmusiker, såväl som att samtala med sina regissörer, kostymörer
eller vilka som nu är delaktiga i skapandet av helheten.
De förluster som nämns är inte de förväntade. Att det generellt skulle vara svårare att
gestalta komplex och tekniskt svår musik håller varken Fröst, Larsen eller recherche med om.
Rehnqvist ger till och med exempel på att man faktiskt kan använda sig av noter i vissa
svårare partier om man har en regissör som ”plötsligt kan trolla fram noterna”44 för att senare
trolla bort dem igen.
Däremot nämns förlusten av det akusmatiska (Petersson) och ett fokuserat lyssnande
(Fröst, Åkerberg45) som argument för enbart konsertant musik. Det sceniska får heller inte bli
för överlastat (”kaka på kaka”) menar Rehnqvist då hon också vill lämna utrymme för
åhörarens egna inre bilder. Krosness nämner också publikens förmåga att själv koppla ihop
det de ser med det de hör som något man kan förlita sig på och låta sig inspireras av. Även
medvetenheten om att ”synintrycken har en tendens att ta över lyssnandet”46 nämns som något
som är viktigt att hålla i minnet.
Framför allt finns det, såväl hos mig som hos de intervjuade, rent konstnärliga strävanden.
Både Olofsson, Rehnqvist och jag själv talar om att vi redan initialt har sceniska visioner till
våra stycken. Det finns också en önskan om att förnya den nutida konstmusikens möjligheter
att nå ut till en bredare publik även om idéerna kring hur vi som tonsättare ska lyckas med
detta allt för ofta styrs av kulturpolitiska faktorer och en krass ekonomisk verklighet. Jag
väljer dock att fokusera på det som Martin Fröst så koncist uttrycker det i sin intervju i
Tonsättaren: ”Som konstnär försöker jag hitta en springa in i framtiden och tränga mig
igenom den.”47

44
45
46
47

Se intervju med Rehnqvist, Appendix 1.
Se Appendix 2, intervju med Åsa Åkerberg som spelar cello i ensemble recherche.
Intervju Mattias Petersson, april 2014.
Tonsättaren, del 1 (2014), sid 8.
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Appendix 1
Intervju med Karin Rehnqvist, torsdagen den 3 april, 2014.
M = Maria Lithell Flyg, K = Karin Rehnqvist
M: Varför har du valt att ge vissa av dina stycken en scenisk gestaltning?
K: På sätt och vis finns det alltid med det här med placering. Det har jag alltid jobbat med…
att man placerar musiker så att man kan få en stereo-effekt med 1:a- 2:a-fiol, trumpetare eller
något runt i rummet. Det är inspirerande för musiken… också. Det ger en annan musik när
man placerar musiker runt i rummet.
Sedan tycker jag att det blir väldigt starkt när man har en scenisk gestaltning också…. Och
vad det gäller att bara göra musik med ljussättning och placering så gör ju det väldigt mycket.
M: Och med starkt menar du då budskapet eller?
K: …uttrycksmässigt, ja. Det förstärker uttrycket. Däremot är det känsligt när man jobbar
med en regissör att man inte gör för mycket... inte hamnar för mycket i att musiker ska spela
teater, för då är det något annat. Om man nu talar scenisk konsert, vilket jag har gjort mycket.
Det har ju mer varit, om vi t ex tar När korpen vitnar, så Det är för sångerska och ensemble
tolv musiker. Sångerskan har en väldig undertext hela tiden. Hon har jobbat med regissören
mycket mer än musikerna, mer genomgripande. För hon rör sig och hon måste kunna gestalta
även om hon inte agerar på ett sätt men hon måste veta och förstå musiken på ett annat plan
utifrån texten och så. Så att det finns en mening i det hon gör. När hon rör sig så är det
mening. Medan musikerna har lite sånt men inte alls lika mycket.
M: Är det även av praktiska skäl som musikerna inte har lika mycket att göra?
K: Ja, just det här behöver sångerskan veta mer varför hon gör vissa saker. Det är någon sats
där även musikerna behöver veta mer saker men annars handlar det mer om placering för dem
Men jag tycker det är intressant också för en själv när en regissör kommer in och ger en
gestaltning åt en. Det tillför någonting.
M: Hur har idén kommit till?
K: Jag har jobbat väldigt mycket från början. Jag jobbade med en koreograf t ex när jag skrev
för kör så jag har varit intresserad av det här med andra konstyttringar MEN gärna utifrån
musiken, så att det inte är att musiken ska följa något annat utan man utgår från musiken och
så gör man en vidare gestaltning utav den.
M: Ok, så då har du inte tänkt annorlunda redan vid komponerandet på grund av den sceniska
gestaltningen, eller?
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K: Jo, det har jag gjort. Man måste ge rum…
M: …och med rum menar du i tid, eller?
K: Ja, rum och plats, både musikaliskt och tidsmässigt. Det måste finnas plats för det. Så det
finns med i mitt tänkande ändå; på att det ska ställas på en scen på ett annat sätt än när jag gör
ren konsertmusik.
M: Kan du ge något mer konkret och specifikt exempel på hur det påverkar ditt
komponerande?
K: Ja, till exempel När korpen vitnar där är det mellanspel som är väldigt lösa i strukturen…
M: …borduner t ex?
K: Ja, borduner eller lite plinkeliplink i slagverket…lite fritt. Eller att det är två cymbaler som
spelar lite friare, fermat och sådana saker. Friare struktur, helt enkelt.
Och sedan kommer en sats som är mer exakt noterad, sedan kommer det friare igen och sedan
kommer en sats som är satt och så…
Om man pratar om Till Ängelen med de brinnande händerna, det är ju för kör och musiker…
och där var det ju lite speciellt för där hade jag första och sista körstycket som är rena
körstycken och ville bygga något emellan där. Så det är samma upplägg egentligen att jag går
mellan något som har en fast struktur och något som har en lite lösare struktur o s v. Satser
som är mer genomkomponerade.
M: Nu har du nästan redan svarat på min nästa fråga här som är vad du tycker att din musik
har vunnit på den här sceniska gestaltningen? Då har du svarat att det ger ett starkare uttryck.
Finns det något mer?
K: Det visuella blir ju starkare, förstås. Uttrycket i styckena förstärks… Det ger mig idéer
också… ett sätt att komma vidare.
Samtidigt vill ju jag att musiken ska vara i fokus…det är inte musikdramatik, för det är ju
ytterligare något helt annat, då är det ju dramat som är viktigt.
M: Nu har ju du gett ut den här musiken på skiva också vilket talar för att du tycker att den
klarar av att stå för sig själv utan den sceniska gestaltningen också.
K: Det funkar bra. Men jag tycker att det är bättre sceniskt, absolut, det tycker jag.
M: Finns det några förluster då med att gestalta musiken sceniskt? Har du upptäckt några
sådana?
K: Det tar ju alltid mer tid att repa. Det kan ju faktiskt ta tid från repetition som man ju ändå
alltid har väldigt kort om. Men det är inte alltid så det är inget man behöver utgå ifrån.
M: Det är ju en praktisk aspekt av det hela men om du ser mer till det här med musiken,
uttryck och så… finns det då några förluster?
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K: Nej, jag tycker inte att det har förlorat någonting för det ingår liksom i det här som jag har
gjort. Men däremot så har man t ex så har jag gjort ett orkesterstycke som heter Arktis, Arktis
som jag skrev efter upplevelser jag hade under en polarexpedition. Och den har jag gjort med
foton någon gång. Och där tycker jag det blev lite… Jag tycker det blev bra också och att det
finns ett värde med att man kopplar på en bild… Men där kunde jag känna att musiken väcker
mer fantasi hos lyssnaren.
M: … att man lämnar utrymme för lyssnaren egna inre bilder…
K: ja, precis. Det blir lite kaka på kaka. Men det tycker jag inte med de här båda som är
sceniska konserter. Där är det inte kaka på kaka, att man säger samma sak som man gör. Det
är inte på det sättet.
M: Skulle en möjlig förklaring kunna vara att musiken är bättre till Arktis då eller?
K: Nej, det tror jag inte. Det är tänkt i sig att vara någonting i sig bara.
Men sedan kan man nog göra vissa saker utan scenisk gestaltning också som Korpen. Men det
blir mycket starkare… bara det att hon står längst bak på scenen på ett jättehögt podium, det
är en stark bild bara det.
M: Jag fick associationer till häxprocesserna och att hon står på ett bål.
K: Ja, det är ju det som var utgångspunkten. Sedan kan jag säga att när jag skriver gör jag det
ändå väldigt fritt. Jag tänker inte att nu handlar det om det här utan första satsen var en slags
magisk värld. Andra satsen är en ramsa som fanns på den tiden. Tredje satsen är en psalm som
Fjärde satsen är en Apokalyps ”…jag hade en ond dröm”. Men jag har inte tänkt… fast det
blir ju väldigt tydligt då i och med att det iscensätts. Också för att hon dör på slutet.
M: Händer det att du har de här bilderna framför dig redan när du börjar skriva stycket?
K: Ibland. Vissa bilder. I När korpen vitnar handlar det mer om att det skulle vara placerat
vänster och höger, oboe och klarinett och att de ropar till varandra, och sångerskan längst bak.
Det hade jag som en bild.
M: Representerar de olika röster?
K: Ja, de ropar till varandra.
M: Ja, då fanns det ju verkligen en musikalisk aspekt på det.
K: Jag gillar inte när de ska stå längst fram. Det blir så mycket sång och komp. Jag vill att det
ska vara integrerat.
M: Jag har ju gjort den erfarenheten att det blir så tydligt med vissa musiker när man ber dem
göra något som ligger utanför deras profession att det här är verkligen inte det som de kan.
Har du stött på det att musiker inte är särskilt bra på att röra sig eller de kanske inte ens vill
röra sig för att de känner sig obekväma med det?
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K: Nej, det har funkat. Men det beror ju dels på hur mycket reptid man har och på regissören.
Som kan jobba med detta och som faktiskt låter bli en del då också.
Hade recherche kunnat jobba längre och mer ingående så hade de kanske gjort det bättre. För
nu gjorde vi det ändå utifrån en konsert-situation. Och de grejer som jag har gjort har vi gjort
det som något annat. Med en annan typ av repmöjligheter och ett annat upplägg… praktiskt
upplägg. Med Till Ängeln jobbade vi på i flera år. Musikerna kan ju allting utantill och då är
det faktiskt något ställe som inte går utantill för att det handlar om så små förändringar hela
tiden Och då trollar Svante, som ju både är koreograf, ljussättare och regissör, fram de där
noterna. Så wow, nu har de noter! Det blir en häftig effekt av det. De går på olika sätt och
plötsligt har de noter och man fattar inte riktigt hur det där gick till.
Men han jobbar ju väldigt mycket… vi övade ju först med musiken och sedan skulle de röra
sig till det där men han jobbar med helt andra saker och sedan sätter han det helt plötsligt. Så
han grundar på ett helt annat sätt, har en annan metod helt enkelt.
M: För mig fanns det ju en personlig koppling också som gjorde det hela mer komplicerat.
K: Precis.
M: OK. Så du har inte stött på något riktigt motstånd från musiker…
K: Jo, det finns ett parti i Korpen där de ska gå fram och spotta mot den som sjunger. Men det
fick vi motivera och när de visste varför det skulle vara så, så fixade det sig riktigt bra. Nu
hade jag det stycket i England – en kort version av den, utan sångerska – och då är det också
ett spottande… och då… sa jag att ni måste rikta det… för annars tycker de att det är lite
fånigt när de inte vet vad…varför de ska göra det. Men det är en dirigent-grej också att säga
att ”Det här är därför” så att de vet varför de gör det…
M: ja, då hade du inte Svante med dig?
K: Nej, så jag fick ju säga det. En del gjorde det bra och en del gjorde det inte bra. Men då
funkade det ändå eftersom vi inte gjorde det helt sceniskt. Alla måste ju vara på samma plan.
M: Det där kan vara lite knepigt med musiker, tänker jag… Jag kan tänka mig att det kanske
kan vara lättare för dig som är mer etablerad att komma med din auktoritet och säga att ”Nu
ska ni göra det här.”
K: Det är det naturligtvis. Men de kan ju vara väldigt skeptiska ändå. Men då kan jag låta
dem vara.
M: Hur menar du då? Att du låter dem göra andra grejer eller inte göra något alls, eller?
K: Nej jag menar att det här är ju grejer jag har valt att göra… som jag har sökt pengar för
och så och då När korpen vitnar var ett samarbete med Sundsvall och då hade jag
producenten med mig. Men det är jag som har sagt att jag vill jobba med Svante, med Ulrika.
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Men sedan är det ju aldrig smärtfritt. Det tar ju sådan tid också och att det ska stämma med all
teknik och sådant.
Till Ängeln är en bra amatörkör där jag sökte samarbetspengar. Så där kunde jag säga: ”Vill ni
vara med? Då vet man att det är grundförutsättningen redan från början. Det är ju det bästa,
tycker jag. Så kan ju du också göra.. att du säger: ”Det här vill jag göra. Vill ni vara med?”
För man vill ju gärna kunna ta in musikerna... de är ju en inspirationskälla… hur de är. Så det
är absolut det bästa.
M: Jag har ju en teori att det är fler och fler som tar in sceniska aspekter i sitt komponerande
för att vi är lite barn av vår tid. Att det hänger ihop med samhällsutvecklingen. Vi utsätts för
så många intryck hela tiden, snabba reklamklipp och annat. Vad tror du om det?
K: Det tror jag också. Men det har nog också med musikutvecklingen att göra… om man
tänker hur det var på 60-, 70-talet då det var så komplex musik. Det var ju det som gällde då.
Det fanns ju inte plats för något sådan i den komplexa musiken. Nu kan jag tycka att om man
inte tänker ett dugg på hur det ser ut kan det bli så kontorsmässigt, det är mycket notställ och
noterna far och det är ingen belysning… Det tycker jag kan bli urtråkigt. För det handlar ju
också om att man kommer in i ett musikaliskt rum som man kliver in i rent fysiskt också.
M: Har du själv också förändrats lite på den punkten, eller?
K: Nej, det har jag nog alltid tyckt. Jag menar inte att det alltid måste vara jätteljussatt och så
men inom ny musik finns det riktningar där man inte alls tänker på det… bara allmänt ljus,
mycket papper som prasslar och man har inte brytt sig alls. Jag är lite mystiker… förstår du..
(skratt)… att det ska vara ett rum man går in i. När korpen vitnar framfördes i en liten kyrka i
Oslos motsvarighet till vårt Skansen. En lite kyrka med träskulpturer och så… Då sa ju
rummet i sig massor! Det räckte ju…
M: … rummet i sig hade en karaktär och en historia…
K: Ja, precis.
M: Det är ju också spännande.
K: Ja. Jag är ingen blackbox-människa sådär.
M: Om man tänker bakåt i historien så var ju snarare konsertsalen ett ställe dit man gick för
att träffas och umgås. Det fyllde ju mer en social funktion. Man gick dit för att skvallra… Nu
för tiden måste man ju sitta så knäpp tyst på en konsert.
K: Jag tror ju fortfarande att det är så… att man går dit för att skvallra. Jag går ju hellre på
konserter om jag vet att det kommer folk som jag känner. Men det är klart inte under musiken.
M: Nej, inte under musiken. Där är det ju jättestor skillnad. Kan det vara därför som publiken
sviker till nutida konstmusik.
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K: Jag tror ju att man går både för att lyssna på musiken och för att gå ut och ta ett glas vin
efteråt… Jag kan tycka att det finns ett värde i den där tystnaden i konsertlokalen också. Det
aktiva lyssnandet. Det är ju fantastiskt när man känner det faktiskt…
M: Fast å andra sidan finns det ju skivinspelningar nu för tiden som inte fanns förr då. Förr
var det ju konsertlokalen som gällde.
K: Ja, det är ju intressant att fråga sig…Vad är det som gör att det uppstår ett sug som gör att
folk kommer till vissa saker… varför alla går dit? Och sedan finns det ju vissa, minst lika bra
saker, som det inte kommer någon publik till. Varför inte, alltså…? Jag menar, festivaler… då
vet man ju att man träffar folk…
Vi har ju det där med också att man bara gör en konsert… folk får ju inte en chans att hitta till
det ju. Opera går ju flera gånger, men annars är det ju oftast bara en gång.
M: Ja, just det.
K: ”…det där var ju jättebra.” Jaha…
M: ”…och tyvärr missade jag det.”
K: Ja, precis.
M: Då är det väl pengar som spelar in förmodligen. Annars skulle de väl kanske göra fler
konserter.
K: Ja. Om man ser till orkester så är det ju ett helt system… och en dirigentcirkus, tror jag,
som gör att det är så.
M: Det är de som kostar mest pengar…
K: Ja. Ibland är det ju ett oerhört slöseri, tycker jag, med en konsert. Tre dagars rep och sedan
bara en konsert… det är ju jätteslösigt.
M: Precis så känner jag också. Arbetsinsatsen är redan gjord… och sedan bara…
K: Ja, precis.
M: OK. Vi har redan varit inne på det här med skillnaden mellan operan och konsertant
musik, och då nämnde du dramat. Ser du några fler skillnader.
K: För mig är det jättestor skillnad. Opera är teater. Det är ett drama man ska gestalta.
M: Men samtidigt är det ju väldigt många andra konstformer med, som scenografi till
exempel.
K: Det är det också. Men dramat är på något sätt grunden för det hela. Sedan är ju musiken
alltid mycket starkare än ordet.
M: Det finns ju annan typ av opera också som inte är lika dramaturgiskt baserad.
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K: Precis. Men det är aktionen ändå som gör att det blir riktigt dramatiskt. Men det beror ju
lite på hur man jobbar också. Hur man jobbar formmässigt… Jag jobbar med att musiken
sätter i gång något och sedan frågar jag: ”Musik, vart vill du ta vägen?”
M: Ja.
K: Och i opera måste jag säga: ”Dit ska du!” Och då måste jag jobba mig igenom det så
mycket så att det blir dit musiken vill och dit jag vill. Det tar mig mycket längre tid. En del
tycker att det är förlösande. Där är man verkligen olika. En del tonsättare är verkligen i första
hand operatonsättare och har svårare med konsertmusik. Och andra är tvärt om. Det är ytterst
få som är både och. Om man tänker historiskt också. Om man pratar historiskt så klarade ju
Mozart båda jättebra... men annars… Verdi skrev ju nästan uteslutande operor till exempel.
M: Ja, det är nog så som du säger. Beethoven gjorde ju sitt försök med Fidelio.. men.. ja.
K: Precis, men det blev väl inte mer sedan…
M: Nej. Har du jobbat med dans någon gång?
K: Ja, det har jag faktiskt. När jag studerade till tonsättare så hade vi ett samarbete med
koreograferna på Danshögskolan.
M: ja, just det… Per Jonsson var med där.
K: Ja, men jag jobbade med Lisbeth Hagerman.
M: Vad gjorde du då för ett stycke?
K: Jag gjorde ett stycke för sologitarr som hon dansade till. Men jag vet inte.. jag tycker inte
jag är så bra på det där..
M: På vilket sätt skiljde sig det arbetet då? Varför var du inte bra på det?
K: Jag vet inte… Men de har gjort dans till Taomirs tid.. jättebra dans gjorde de till det
stycket. Det var Skånes Dansteater. Men jag skulle aldrig ha tänkt mig det i förväg… du vet
man tror att det ska vara något rytmiskt och man har en massa förutfattade meningar om vad
det ska vara och det är bara helt fel, känner jag. Man ska tänka tvärt om i stället.
M: Då gjordes ju koreografin i efterhand så det var ju inte ett samarbete på det sättet.
K: Nej, just det. Jag har inget intresse av det riktigt.
M: Även koreografi kan ju vara olika. En del kan ju vara mer episkt berättande medan andra
gör mer abstrakta eller gestiska grejer. Så det behöver ju inte vara det här berättandet.
K: Nej, jag skulle säkert kunna göra någonting men det är inget som jag söker mig till.
Däremot jobbat med skådisar har jag gjort. Jag är ju mycket en röstmänniska på något sätt.
Jag tycker ju om att jobba med rösten som instrument på olika sätt.
M: Har det med texten att göra också?
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K: … nej, inte bara. Jag är fascinerad av röster. Och ofta väldigt mycket i förhållande till
andra instrument. Hur färgar olika röster och instrument varandra? Det tycker jag är jättekul.
Det är en fascination… hur övertoner funkar ihop… hur man bryter olika saker mot
varandra…
M: Jag stod i badrummet och hade satt på din skiva i morse... och då var det ju svårt att höra
ibland om det var kulning på hög höjd eller om det var oboe… när man hörde det så där på
håll…
K: Ja, precis. Det är kul! Det har jag ju sökt till vissa stycken det där, att man verkligen inte
ska veta vad som är röst och vad som är instrument.
Det är ju så olika det där vad man som tonsättare går i gång på. I mitt fall är det ju det där med
röster och instrument. Jag läser hellre dikter än romaner. Det är lite samma sak. Med opera
ska man ju måla med rätt bred pensel. Jag älskar de där detaljerna och hur saker förs vidare
utifrån det.
Men det här sceniska tänket finns alltid med hos mig. Jag tänker till exempel på min
klarinettkonsert som börjar i mörker.. och så är det två som svarar på läktaren. Och ljus av ljus
där först barnkören finns i ett sorts rum och sedan kommer trumpeter och tromboner in från
runt om. Det finns med de där sakerna och det är väldigt stimulerande. Jag kommer på idéer
utifrån sådant.
M: det har ju också mycket med akustik att göra…
K: Ja, och rum!
M: Jag tänker på den där gången då du hade de där potatissäckarna med din kör. Det är ju
något helt annat…
K: Ja, det är något helt annat. Och då jobbade jag med hon koreografen Lisbeth Hagerman.
Det var verkligen ett bygge. Vi hade ett absurt stycke och det här futuristiska… Vad ska vi
göra av det? Ja, lite potatissäckar, kanske… ha, ha!
Jag har ju varit intresserad av det här med helheten också. En konsert som en helhet. Så är det
alltid om jag gör ett kort stycke att jag försöker orientera mig… Vad är det i för sammanhang?
Bara för att det är inspirerande, tycker jag.
M: Vilka andra stycken som är med…
K: Ja. Det är en inspiration…
M: Hur funkade samarbetet med den koreografen då? Hade du gjort klart ditt stycke då?
K: Nej, då var det parallellt. Mitt stycke fanns och det här futuristiska ljudpoemet fanns. Och
sedan jobbade vi… Då kommer jag ihåg hur vi hade säckarbete he, he på något körläger. Just
den här absurda tonen, den gillar ju jag också. Det höll vi på och arbetade ut länge.
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M: Ändrade du om något i ditt stycke under arbetet?
K: Nej. Mitt stycke var som det var och de futuristiska ljudpoemen var som de var. Utifrån
det gjorde hon rörelser till. Jag gjorde lite utdrag bara ur en version så att det kommer igen. Vi
byggde en konsert liksom. Men det var en del fasta stycken.
M: Var det en del stycken som var från andra också?
K: Ja, precis. Där gick jag bara på någon sorts känsla att hitta musik som skulle passa.
M: Man borde göra fler sådana där absurda konserter.
K: Ja, det är ett uttryck som fattas tycker jag.
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Appendix 2
Intervjuer med medlemmar ur ensemble recherche; Åsa Åkerberg, cello, Barbara Maurer,
viola, Melise Mellinger, violin, mars 2014.
Åsa Åkerberg, cello:
Maria: Vad vinner eller förlorar musik på en scenisk gestaltning?
Åsa: Några reflexioner: Det sceniska förtydligar ett innehåll i musiken. Det sceniska gör
uttrycket konkretare. Det sceniska står i vägen för musiken, man blir uppslukad av det
sceniska och musiken rinner förbi medvetandet. Det sceniska känns banalt för att musiken har
så stark kraft själv. Musiken upplevs än starkare genom det sceniska.
Maria: Vad uppnår tonsättaren genom att samarbeta med andra konstformer?
Åsa: Konkretare uttryck och innehåll. Total upplevelsen kan få fler dimensioner. Når fler
människor, många människor lever genom ögon eller ord snarare än att de kan ta in musik
genom öronen och landa i sinnena. Många stimuleras av ord, färg eller rörelse mer än toner.
Maria: Finns det också förluster med att använda sig av flera konstformer samtidigt?
Åsa: Koncentrationen på en konstform försvinner. Djupet i musiken kan vara svår att nå.
Maria: Har du framfört andra stycken där du har rört dig och sjungit på samma gång som du
spelar?
Åsa: Ja. T ex: sång: Walter Zimmermann. Kagel: für Sigfried P.
Movements: Schnabel: String trio. Isabell Mundry: Opera, Orpheus.
Maria: Kände du dig obekväm med att röra dig, eller gillade du det?
Åsa: Det kändes i princip ok att göra rörelserna. Viss ovana dock att koordinera rörelserna
inom ensemblen. Och osäkerhet när inte rörelsernas innehåll definieras. Som musiker behöver
man mycket feed-back hur rörelserna uppfattas eftersom man är så ovan vid det.
Maria: Hur kändes det att sjunga i stycket?
Åsa: Ok att sjunga, vet dock att min röst är tämligen outvecklad.
Maria: Repeterade ni stycket på något annorlunda sätt?
Åsa: Egentligen inte. Annars repeterar vi alla takter och alla svårigheter. Nu repeterade vi
också allting, men fokuset var inte bara på att spela utan på att sjunga och göra rörelserna
också. Det bästa tycker jag är att när man har fått en någorlunda helhet på stycket, så repeterar
man det instrumentala till en hög nivå. Eftersom vi är så vana att spela ihop med våra
instrument så kan man utnyttja en viss automatik för det instrumentala. Sen kan man lägga
koncentrationen på sången och rörelserna, eftersom det alltid känns lite främmande för
oss/mig. Jag tänkte mer på sången och rörelserna under framförandet än det jag spelade.
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Maria: Hade jag kunnat ge instruktioner på något annat sätt som hade underlättat för er och
därmed förbättrat resultatet på något sätt? Hade det till exempel varit bra om jag hade använt
mig mer av musikaliska termer för att beskriva hur ni skulle utföra rörelserna?
Åsa: Musiktermer är bra för musiker. På dem reagerar musiker spontant. Men man kan säkert
använda annan terminologi också.
Maria: Hade jag kunnat vara tydligare med vad jag ville att rörelserna skulle visa?
Åsa: Att ha undertexter till det man gör hjälper.
Maria: Har du några fler förslag på hur jag hade kunnat göra det annorlunda och bättre?
Åsa: Jag hade gärna förstått innehållet, uttrycket för stycket som helhet och för våra rörelser i
detalj bättre. Även om det ibland var tänkt att vara dubbeltydigt, mystiskt, eller väl
definierbara känslor. Jag hade gärna haft fler undertexter.
Maria: Tror du att publiken uppfattade stycket på ett annorlunda sätt på grund av rörelserna
och sången?
Åsa: Ja absolut. Hade vi "bara" spelat hade man upplevt stycket helt annorlunda. Då hade
troligen tonmaterialet varit mer innehållsfullt. Nu blev det ju något konkret, skojigt och naivt.
Maria: Tycker du att rörelserna och sången förbättrade musiken, eller upplevelsen av
musiken?
Åsa: Jag tycker det här stycket, som det var skrivet, behövde alla tre komponenterna. Skulle
man ta bort en av de tre skulle stycket braka ihop. Det tre komponenterna skapade en enhet.
Maria: Så du tycker inte att musiken hade varit bättre utan rörelserna?
Åsa: Nej. Då skulle det ha komponerats annorlunda.
Maria: Begränsade rörelserna dig i ditt spel och ditt framförande på något sätt?
Åsa: Man kunde säkerligen märka att vi är proffs på att spela våra instrument, att sjunga och
göra rörelser är ovanligt i vårt konstnärsskap.
Maria: Fick du någon återkoppling från de övriga i ensemblen?
Åsa: Att det var en helhet. Att man kunde förstå innehållet olika. Olika personer reflekterade
olika. Jag kände mig obekväm med att jag uppfattade innehållet som att instrumenten skulle
ersätta en baby. Men flera som lyssnade uppfattade inte stycket så.
Maria: Diskuterade ni i stråktrion detta stycke annorlunda på något sätt i jämförelse med
andra stycken ni har framfört?
Åsa: Nej.
Maria: Vilken sorts reaktioner fick ni från publiken?
Åsa: Att det var gulligt, roligt, naivt.
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Barbara Maurer, viola:
Maria: Have you performed other pieces which involve movement, singing and playing at
the same time?
Barbara: Yes. By Daniel Ott, by ensemble recherche, by Dieter Schnebel, by Karlheinz
Stockhausen, by Alwynne Pritchard.
Maria: Did you feel uncomfortable doing the movements or did you like doing the
movements?
Barbara: Both. I felt less comfortable compared to normal playing but I also liked them.
Maria: Did you feel uncomfortable singing or did you like singing within the piece?
Barbara: I liked singing within the piece.
Maria: Did you rehearse the piece differently because of the movements and the singing?
Barbara: No, we rehearsed it in the same way. The only difference: it was more important to
have you, the composer, with us, because the movements were not so precisely notated as the
music.
Maria: Could I have instructed you differently in any way to have improved the end result or
to have made it easier for you to work with the piece? For instance:
- by using more musical terms also when describing the movements?
Barbara: Yes, but the situation was made for trying out, so it was fine you didn't fix
everything before.
Maria: By being clearer about what I wanted the movements to show?
Barbara: Yes.
Maria: Do you think the movements and singing made the audience percieve the piece in
another way?
Barbara: Yes, more direct and documentary, less aesthetic and artistic.
Maria: Do you think the movements and the singing improved the music?
Barbara: I think they made the message more clear.
Maria: Do you think the music would have been better without the movements?
Barbara: Impossible to tell, because I don't know what would have been there instead of the
movements.
Maria: Did the movements and the singing restrict your playing and your performance
somehow?
Barbara: No.
Maria: Did you get any feed-back from the others in the ensemble?
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Barbara: Yes, in the sense that it is obvious we are less professional in moving than in
playing.
Maria: Did you discuss the piece between the three of you differently compared to how you
discuss other pieces?
Barbara: No, we often have to do things in new pieces that we usually don't do on stage.
Maria: What kind of feed-back did you get from the audience?
Barbara: That it was a little naive. Some found that sweet, some found it inmature.

Melise Melinger, violin:
Maria: Have you performed other pieces which involve movement, singing and playing at
the same time?
Melise: Singing and playing in pieces by Walter Zimmermann, some Chinese, Japanese and
US American composition students. Together with movement in a piece by Dieter Schnebel
and Alwynne Pritchard.
Maria: Did you feel uncomfortable doing the movements or did you like doing the
movements?
Melise: It is another kind of stage presence than usual, it needs to be done in a professional
way. I always like moving on stage if it makes sense and if I do not feel like making a fool of
myself.
Maria: Did you feel uncomfortable singing or did you like singing within the piece?
Melise: Basically I do like singing but if the instrumental part is too difficult one starts
singing out of tune and that is a horrible feeling on
stage!
Maria: Did you rehearse the piece differently because of the movements and the singing? If
yes: In which ways?
Melise: At first I isolated the different parametres when practising, then I put them together.
But when the piece is easy to play and sing , like yours, I can do it at once!
Maria: Could I have instructed you differently in any way to have improved the end result or
to have made it easier for you to work with the piece?
Melise: Well, I think it was both for you and for us an example of learning by doing, and a
very personal approach to what all of us finally found convincing. I found a bit intriguing the
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fact that you could not really make up your mind until very late or after we convinced you
about solutions for certain moments in your piece that you seemed not to have reflected about
sufficiently.
Maria: Had it been better if I had used more musical terms also when describing the
movements?
Melise: No.
Maria: Could I had been clearer about what I wanted the movements to show?
Melise: Yes.
Maria: Do you think the movements and singing made the audience percieve the piece in
another way?
Melise: I would say the movements and singing represent the largest amount in the perception
of your piece. The music alone wouldn't have made up for it.
Maria: Do you think the movements and the singing improved the music?
Melise: Yes definitely.
Maria: Do you think the music would have been better without the movements?
Melise: No.
Maria: Did the movements and the singing restrict your playing and your performance
somehow?
Melise: Not at all!
Maria: Did you get any feed-back from the others in the ensemble?
Melise: They enjoyed it, apparently.
Maria: Did you discuss the piece between the three of you differently compared to how you
discuss other pieces?
Melise: Of course, since it implied a different style of co-ordination because of the moving
with instruments and because of the singing which both had to be trained more intensly in
order to keep the interpretation convincing and emphasizing the more improvisatoric
character of the piece.
Maria: What kind of feed-back did you get from the audience?
Melise: They were amused and thought it was a fragile and funny piece.
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Appendix 3
Intervju med Disa Krosness, april 2014.
Maria: Hur förhåller du dig till musiken som koreograf?
Disa: Det finns en mängd olika förhållningssätt och givetvis bör en ta hänsyn till verkets
helhet innan en kan välja ett passande förhållningssätt. Till "Någon borde ta tag i det här" så
var tid och praktikaliteter en avgörande faktor. I och med att vi inte hade någon egentlig reptid
med musikerna så kunde jag inte hänga upp mig för strikt på musiken. Jag valde därför att
sätta koreografi till tape-stämman och att improvisera/lägga fraseringen ovanpå musiken.
Maria: Upplever du att dansen är för sig eller att de är ett gemensamt uttryck?
Disa: I detta verk är musiken en dominerande faktor och jag ansåg att jag bör följa detta, inte
gå emot. Det skiljer sig enormt beroende på verkets process, om de båda utvecklas parallellt
eller om den ena skapas utefter den andra. Jag har svårt att avgöra, det ligger hos betraktaren
att avgöra om de två arbetade samman eller stod för sig, men jag hoppas vi smälte ihop dom.
Maria: En person har kommenterat Per Jonssons dans som att den ”inte upplevdes som att
han dansade till musiken utan att den blev som en egen stämma” alltså snarare en del av
musiken: Har du några kommentarer eller tankar kring det?
Disa: Jag har inte sett honom dansa så det är svårt för mig att referera till. Men precis som till
text så går det att förhålla sig på olika sätt. En kan försigkomma, presentera musiken/texten
med rörelse innan den hörts, röra sig reaktivt- som resultat, en kan gå med eller emot. Det är
potential till en hel uppsats i detta och jag har inte möjlighet att gå djupare på det utan att tar
hela eftermiddagen!
Maria: Förhåller du dig mer i relation till något sorts berättande (episkt) eller till musikaliska
aspekter i själva koreografiarbetet? Eller både och?
Disa: I det här fallet så förhåller jag mig direkt till texten på samma sätt som jag nämnt
tidigare. Det är upp till betraktaren att lägga en tredje betydelse, av att addera ord + rörelse
vilket jag älskar med det hela! Jag arbetar aldrig narrativt med rörelsen, snarare gestiskt. Men
jag har absolut fått ta hänsyn till estetiken i verket med alla konstnärliga uttryck- kostym,
mask, sång, att ensemblen sitter på scenen etc. Det är en i min värld ganska mättad scenbild
och som kom till sent i processen, de andra uttrycken är i allra högsta grad dominanta och jag
har försökt spela med utan att tävla mot dom.
Maria: Hur tycker du det är att samarbeta med flera andra konstformer som du gör i den här
föreställningen (musik, scenografi, sångare/sång, text, kostym)? Förhåller du dig på ett annat
sätt i ditt skapande? Förändras din roll som koreograf?
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Disa: Det gör det absolut. I och med de många olika uttrycket har jag valt att isolera dansen
och inte ta in det andra mer än på slutet. Detta eftersom att allt varit rätt otydligt intill slutet av
processen. Sådant som jag visste skulle påverka en hel del- det sceniska och kostymen, kom
in i bilden sista veckorna. Därför valde jag att fokusera mig på den satta tape-stämman och
behålla en öppen struktur till resten. I och med att vi inte haft en kollationering så verkar alla
haft sin personliga bild av ämnet som behandlades, och jag tog snabbt ett val att förhålla mig
till texten och Thomas i första hand och helheten i andra. Istället förlitade jag mig på
betraktarens förmåga att själv knyta samman de lösa trådarna- det är det de är bäst på!
Maria: Andra tankar, reflektioner, insikter?
Jag blev lite osäker på om du utgick från någon form av allmängiltigt förhållningssätt till
dans/musik eller till just denna process, jag valde i alla fall denna för att göra det tydligare.
Det finns ett förhållningssätt för varje process, så det är nog bäst för att det inte ska bli
långrandigt!
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Appendix 4.
Intervju med tonsättaren och ljudkonstnären Mattias Petersson, april 2014.
Maria: Varför har du valt att ge några av dina stycken en visuell gestaltning?
Mattias: Det har varit av olika skäl. Men en genomgående tanke har varit att förtydliga den
musikaliska formen genom att erbjuda något visuellt.
Maria: Hur har idén kommit till?
Mattias: När jag gjorde mitt audiovisuella stycke "Ström", så var ursprungsidén att jag ville
försöka överföra elektrisk spänning till lyssnaren via ljud. Väl medveten om att det inte går,
ville jag ändå försöka "lura" publiken att jag hade lyckats. Musiken gjordes klar först och
sedan frågade jag Fredrik Olofsson om han ville göra en visuell "stämma" till den. Han
arbetade direkt mot min Max-patch som generade formen och ljudsyntesen. Vi diskuterade
även grundkonceptet och kom fram till att en enkel lösning med en linje för varje kanal i
surround-systemet, direkt animerad av ljudets amplitud (som ett flerkanalsoscilloskop) skulle
utgöra grunden. Precis som med de enkla byggstenarna jag arbetade med ljudmässigt
(sinustoner och brus) kunde de animerade linjerna fungera transcendent, dvs man hör och ser
det man "vill" höra och se när stycket heter Ström. T ex elledningar, statiska urladdningar,
pulserande energier, jordbrum etc.
Maria: Har du jobbat eller tänkt annorlunda redan vid komponerandet på grund av bilderna
eller har de alltid kommit till i efterhand?
Mattias: När det gäller opera och dansföreställningar har jag ofta utgått ifrån idéer om
scenbilder. När jag samarbetat med videokonstnärer har musiken alltid kommit först.
Maria: Vad tycker du att din musik har vunnit på de gestaltningar du har gjort?
Mattias: Den har fått en tydligare form. Det gäller även vid arbetet med sceniska verk. Om t
ex en koreograf bett mig korta ett parti på grund av fysiskt krävande dans, har jag ofta upplevt
att det blir bättre musikalisk form. Kanske för att de kompositoriska valen blir mindre
godtyckliga och mer sprungna ur orsak och verkanssamband.
Maria: Har det även funnits förluster med att gestalta musiken?
Mattias: Det akusmatiska går förstås förlorat. Så fort publiken erbjuds något att titta på så
kommer de ju att göra det. Och synintrycken har en tendens att ta över lyssnandet.
Maria: Har det förekommit avvägningar och beslut som har haft direkt koppling till
gestaltningen?
Mattias: Ja. Det blir extra tydligt när man arbetar med dans tycker jag. Jag har ofta lagt upp
det så att jag spelar musiken "live", där jag arbetar mot en lång ljudfil som utgör storformen
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(eller partituret om man vill). Storformen har oftast kommit till i samarbete med
koreograferna. När vi sedan repar och spelar föreställning har jag möjlighet att artikulera och
gestalta musiken baserat på vad jag ser (eller väljer att se), hur dansarna rör sig just den
dagen. I flera fall har ljudhändelser fungerat som "triggers" till olika sceniska och visuella
skeenden också.
Maria: Tycker du att denna musik även kan stå på egna ben, alltså är minst lika bra utan det
visuella?
Mattias: Ja, med undantag för några mer bruksmusikaliska mellanspel kanske. Men min
ambition är alltid att göra musik som är sig själv nog. Utgångspunkten för mig är att om man
"lägger till" något till musiken så ska upplevelsen fördjupas snarare än utvidgas.
Maria: Finns det yttre, praktiska problem som du har stött på när du har velat gestalta dina
stycken?
Mattias: Digital video är sinnebilden av ett yttre, praktiskt problem. Speciellt när man ska
försöka få ner det som såg så fint ut i 60 fps till DVD-formatet.
Maria: Du har ju även skrivit opera. Hur ser du på skillnaden med opera och konsertant
musik som gestaltas sceniskt? Tänker du annorlunda?
Mattias: Om du med "musik som gestaltas sceniskt" menar sådant som t ex en soloafton med
en klassisk gitarrist eller elektronisk musik med visuals, så tycker jag att det finns en väsentlig
skillnad gentemot opera. När man arbetar med musikdramatik tänker jag att det är själva
scenen och dramaturgin som skall gestaltas, dvs musik, scenografi, ljus, text, sång, rörelse,
skådespeleri och musik skall samverka för att gestalta dramat. Musiken är bara en av flera
likvärdiga byggstenar (även om den ofta får vara det som driver dramat). Jag tänker på opera
som en utvidgad (total)upplevelse snarare än en fördjupad. Vid en vanlig konsert är det
musiken och interpretationen som står i fokus. Använder man något visuellt som ljus eller
video (eller kanske bara överdrivna gester från musikerns sida) så skall detta syfta till en
fördjupad (lyssnar)upplevelse snarare än en utvidgad.
Maria: ...och musik till dans. Jobbar du annorlunda när du har skrivit för dansare? Påverkas
formen eller annat?
Mattias: Oftast har vi haft ett inledande möte där de berättat om idéer och koncept, sedan har
jag komponerat under några månader och kommit tillbaka med ett förslag som de sedan
arbetat med under en tid. Jag har fått feedback och delar har strukits, förlängts, förkortats och
gjorts om. Så svaret är väl i princip att ja, jag jobbar annorlunda, eftersom det är flera som är
med och påverkar min musik än jag själv.
Maria: Upplever du att dansen och musiken bildar en helhet?
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Mattias: Ja
Maria: Dansar dansarna TILL musiken? Eller skulle du säga att dansen blir en egen stämma
som ingår i musiken?
Mattias: Mer som en egen stämma. Men det beror förstås mycket på att de koreografer jag
arbetat med kommer från Cunningham-skolan. D v s dans och musik ses som två likvärdiga
förlopp som råkar äga rum samtidigt (om man hårddrar det lite…).
Maria: Övriga reflektioner?
Mattias: Möjligen några mer musikpolitiska: För en elektronmusiktonsättare är det ganska
svårt att leva på musik som helt saknar visuella inslag. Det finns i princip ingen beställare för
rent akusmatiska verk i Sverige, vilket är lite av ett problem eftersom det är estetiskt styrande.
Vill man ha betalt för ett verk så är det helt krasst så att det är lättare att få det om man
blandar in video, en eller flera levande akustiska musiker eller skriver musikdramatik. Det är
naturligtvis inte så lätt att få betalt då heller, men vill man ägna sig åt helt elektronisk musik
är det i princip omöjligt. För mig personligen har detta inte varit ett stort problem, eftersom
jag trivs med blandformerna. Men det går inte att undgå att notera att det outtalade kravet från
omvärlden på visualitet och den traditionella uppställningen med musiker på en scen påverkar
vilkas musik som får höras.
Maria: Du säger att formen har påverkats men när du pratar om ditt stycke Ström så handlar
det ju faktiskt om att du ville förstärka budskapet också, eller hur?
Mattias: Jo, delvis. Fast det är lite av en efterhandskonstruktion också. Något som jag valde
att förstärka när jag såg vartåt det barkade. Jag tänker sällan i termer av "budskap", utan är
mer intresserad av ljudet/ljudförloppet i sig.
Maria: Jag tyckte att det stycket var väldigt coolt när jag såg/hörde det. Elektricitet i sig kan
ju vara ganska skrämmande då det kan vara farligt. I alla fall blir jag lite rädd när jag hör
kablar som glappar och annat för att jag tänker att något är fel eller trasigt. Men videon gjorde
att jag upplevde musiken som något vackert i stället. Precis som ett blixt- och åskväder en
svart natt kan vara vackert och skrämmande på samma gång.
Mattias: Kul att höra. Det är väl lite det jag menar med en fördjupad upplevelse. Dvs att
videon kan hjälpa lyssnaren in i ett djupare lyssnande. Eller in i ett trance-liknande tillstånd
om man vill.
Maria: Intressant det där med den kulturpolitiska aspekten också. Jag undrar hur mycket det
också speglar vår samtid, att vi är barn av vår tid... Jag menar, vi är vana vid flera intryck
parallellt idag på ett sätt de inte var direkt på 1700-talet. Då hade ju konsertgåendet snarare en
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social aspekt också som lite har försvunnit idag i konserthusen där man måste sitta så totalt
tyst.
Mattias: Ja, men där tror jag också att den mer sociala konsertformen helt enkelt flyttats till
andra scener (pop, jazz, klubb etc). Kanske är det också därför den nya musiken har svårt att
dra publik ibland. Folk är egentligen mer intresserade av att socialisera än av musiken i sig.
Maria: Jag förstår inte helt din distinktion mellan att vidga och fördjupa. För mig kan en
vidgning också vara något positivt och en sorts fördjupning i sig men på dig låter det som det
finns en negativ underton till vidgning, eller?
Mattias: Nja, jag menar inte att värdera och generalisera på det sättet. För min egen del, och
när det gäller min egen musik (om jag nu ska generalisera kring den), så strävar jag oftast
efter att få publiken att lyssna så koncentrerat som möjligt på ljuden och kompositionen i sig.
Jag strävar efter att skapa så bra förutsättningar för en fördjupad lyssnarupplevelse som
möjligt. En vidgad form, som t ex opera eller audiovisuella verk, är därför inte alltid optimala
former för mig att arbeta i om man nu betänker denna strävan. Samtidigt vore det lite fegt att
aldrig försöka gå utanför sina egna ramar. Så när jag ändå arbetat med vidgade former har jag
försökt sätta upp andra mål helt enkelt. Faktum är att min första reaktion när jag fick frågan
om att skriva en opera var typ "hmm.. jag som har så svårt för opera.. äsch, jag kan behöva en
utmaning!". Och det blev förstås ett av de roligaste projekten jag varit inblandad i.
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