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1

Indledning

Ingeborg Okkels

Vi har igennem flere år interesseret os for computeren som musikredskab og musikmedie. Dels af

ren og skær nysgerrighed efter at vide hvad man kan bruge den til i forbindelse med musik, men

også fordi computeren i dag berører næsten alle processer indenfor musiklivet, lige fra musikkens

komposition og realisering til plade- og radioindspilning, distribution og afspilning. Der hvor vi

synes at computeren viser sig fra sin mest fascinerende og alsidige side, er i den musik hvor den har

været med til at forme det kunstneriske udtryk. Vi har her til dels at gøre med musik som skabes

direkte ved hjælp af computermediet, og som ikke kan opføres ved hjælp af traditionelle

instrumenter. Denne type musik har vi valgt at karakterisere ”computermusik”, et begreb der vil

blive gjort nærmere rede for senere i afhandlingen.

Det overordnede formål med afhandlingen er at undersøge hvilken betydning computeren har for

den kompositoriske proces. Musikvidenskaben har hidtil været meget tilbageholdende med forsøg

på at analysere computermusik, især med hensyn til spørgsmålet om hvordan musikken teknisk er

blevet lavet. En af årsagerne til dette er utvivlsomt manglen på en terminologi omkring de tekniske

forhold, som ikke er afhængig af datalogisk-matematisk viden og fagsprog. En af afhandlingens

mål er således også at opstille en terminologi omkring de tekniske fremgangsmåder i

computermusik som ikke kræver store matematiske forkundskaber, og at afprøve denne terminologi

i praksis i analysen af udvalgte stykker computermusik.

Det overordnede spørgsmål for afhandlingen kommer derfor til at lyde:

Er der en sammenhæng mellem komponisternes valg af teknisk fremgangsmåde

og deres æstetiske mål i computermusikken?

Sammenhænge mellem teknik og æstetik er ikke ukendt i musikhistorien. Man finder dette

eksemplificeret i den tidlige elektronmusiks to hovedstrømninger: Pierre Schaeffers musique

concrète i Paris og Herbert Eimert og Karlheinz Stockhausens Elektronische Musik i Köln, hvor

netop sammenhængen mellem teknik og æstetik var baggrund for deres indbyrdes

modsætningsforhold. Et videre spørgsmål er derfor:
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Kan man i dag indenfor computermusikken opstille to klare kategorier for en

sådan teknisk-æstetisk sammenhæng ligesom det var tilfældet med musique

concrète og Elektronische Musik i 50’erne?

For ikke på forhånd at tvinge undersøgelsesmaterialet ind i en bestemt musikhistorisk

problemstilling har vi valgt at tage afsæt i første kapitel af antropologen Claude Lévi-Strauss’ bog

Den vilde tanke (Lévi-Strauss 1994). Her præsenterer Lévi-Strauss to hjælpebegreber, bricoleur og

ingeniør, som han stiller op som en slags arketypisk dikotomi for forskellige måder at gå kreativt til

værks på. Bricoleuren og ingeniøren adskiller sig helt grundlæggende fra hinanden i deres valg af

materiale og den efterfølgende bearbejdning af det.

Vi har valgt at bruge bricoleuren og ingeniøren som metaforer for bestemte komponisttyper hvis

måde at forholde sig til det at komponere musik ved hjælp af computeren viser sig igennem deres

valg af materiale ,værktøj og fremgangsmåde. En stor del af afhandlingen går således ud på at

definere en musikbricoleur og en musikingeniør, for bedre at kunne relatere dem til komposition

ved hjælp af computer. Vi mener nemlig at bricoleur og ingeniør-teoriens fokus på materiale og

teknik kan være med til at perspektivere computermusikfeltet og bidrage med nye vinkler som går

på tværs af etablerede musikhistoriske og æstetiske retninger og skoler.

For at give vores forståelse af computeren i en musikalsk sammenhæng en teoretisk fundering, har

vi valgt at introducere computersemiotikken. Teorien tjener det formål at danne grundlag for en

opstilling af en terminologi omkring computer-musikalske fremgangsmåder. Vi har taget

udgangspunkt i en humanistisk datalogisk disciplin for lettere at kunne opfatte de computer-

musikalske fremgangsmåder som æstetiske snarere end som rent tekniske procedurer.

På baggrund af beskrivelser af musikbricoleuren og musikingeniøren og den opstillede terminologi

vil vi foretage analyser af fire værker som er vidt forskellige i stil, men alle har det til fælles at

computeren har spillet en væsentlig rolle i frembringelse af værkets kunstneriske udtryk.

Analyserne tjener det formål at afdække forbindelsen mellem værkernes, og dermed

komponisternes, æstetiske målsætninger og de dertilhørende valg af specifik computerteknologi

som komponisterne har taget.

For nogle af værkernes vedkommende er analysen sket på baggrund af et omfattende skriftligt

materiale i form af artikler, interviews eller personlige noter fra komponisten. Andre af værkerne

mangler helt relevant dokumentation til videre analyse og er derfor beskrevet ud fra det auditive



Indledning

Ingeborg Okkels 3

materiale alene. De fire analyserede musikeksempler er alene valgt for at anskueliggøre bredden af

computeranvendelse i musik ud fra bricoleur-ingeniør spektret, og er derfor ikke repræsentative for

bestemte komponister eller historiske retninger. Det analyserede repertoire spænder fra japansk pop

over mere seriøs canadisk musik til et værk som kan placeres i den europæiske kunstmusiktradition.

Afhandlingen er bygget op på følgende måde. Først overføres Lévi-Strauss’ begreber til det

musikvidenskabelige felt gennem musikhistoriske analogier, i to kapitler om henholdsvis

”Musikkens bricoleurer” og ”Musikkens ingeniører”. Derefter følger en skitse til en teori om

computeren som musikalsk medie, med henblik på opstillingen af en terminologi omkring arbejdet

med digital lyd og en brugbar definition af begrebet computermusik. Med udgangspunkt i disse

teoretiske afsnit følger analyser af fire værker: Kaija Saariahos Stilleben fra 1988, Barry Truax’ The

Wings of Nike fra 1987, Pizzicato Fives Trailer Music fra 1997 og John Oswalds 7th fra 1988, og

afhandlingen afsluttes med en konklusion hvor de vigtigste linjer trækkes op og diskuteres.

Hvert kapitel i afhandlingen er skrevet af en enkelt af forfatterne og markeret med forfatternavn.
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Musikkens bricoleurer

Ingeborg Okkels

I musiklitteraturen finder man forskellige bud på en musikalsk udgave af Lévi-Strauss’ bricoleur.

Nogle hæfter sig ganske overfladisk ved bricoleurens karaktertræk som altmuligmand og

tusindkunstner, hvor andre forsøger at overføre bricolagebegrebet direkte på selve

kompositionsprocessen. Før vi begynder at spore os ind på hvilken komponisttype den musikalske

bricoleur er, vil det være på sin plads først at introducere Lévi-Strauss’ Den vilde tanke og dernæst

skitsere den musikalske bricoleurs forlæg: Lévi-Strauss’ bricoleur.

Lévi-Strauss’ Den vilde tanke
Med bogen Den vilde tanke fra 1962 gør den franske antropolog, sociolog og filosof Claude Lévi-

Straussop med datidens gængse opfattelse af primitive kulturer som værende på et lavere

udviklingsmæssigt stadie hvad angår selverkendelse og videnskabelighed, sammenlignet med vores

moderne kultur. Den vilde tanke er en indføring i de ”vildes” logiske måde at erkende verden på

igennem myter, riter og magi og, netop igennem denne de ”vildes logik”, et forsvar for den ”vilde

tankes” ret til at være videnskabelig:

I stedet for at se magi og videnskab som modsætninger lønner det sig altså mere at

sidestille dem som to erkendelsesmåder, hvis teoretiske og praktiske resultater er

forskellige (Lévi-Strauss 1994:24).

Lévi-Strauss bygger sin teori om den ”vilde tanke” på følgende overvejelser omkring menneskets

natur: “Et særkende ved mennesket er for Lévi-Strauss, at det altid klassificerer, uanset hvilken

kultur det i øvrigt tilhører1” (Stjernfelt, fra forordet til Lévi-Strauss 1994) for at “indføre en første

orden i universet. Menneskets trang til at klassificere skyldes ifølge Lévi-Strauss en iboende “lyst til

viden alene for glæden ved denne viden” (Lévi-Strauss 1994:25), også selv om denne viden rækker

ud over praktiske og umiddelbart nyttige resultater (Lévi-Strauss 1994:25). Herved opstiller Lévi-

                                                  
1 Ikke at det er definerende for mennesket at klassificere; for Lévi-Strauss er det incestforbudet, der skiller os

fra dyrene (Stjernfelt, fra forordet til Lévi-Strauss 1994)
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Strauss nogle almenmenneskelige kriterier, som såvel gælder for den ”vilde tankes”

videnskabelighed som for den moderne kulturs videnskabelighed. Han konkluderer:

...der findes to forskellige former for videnskabelig tænkning, begge er de funktioner,

ikke just af ulige udviklingstrin i menneskets tanke, men af to strategiske niveauer,

hvor naturen lader sig angribe af den videnskabelige erkendelse: den ene er

tilnærmelsesvis tilpasset perceptionen og forestillingsevnen, den anden er forskudt i

forhold dertil (Lévi-Strauss 1994:26).

Med dette hentyder Lévi-Strauss til to forskellige former for videnskabelig erkendelse som

hjælpebegreberne bricoleur og ingeniør bliver metafor for. Lévi-Strauss bruger bricoleuren som et

billede på den ”primitive” videnskabelighed eller, som Lévi-Strauss foretrækker at kalde den,

videnskaben om det konkrete som klassificerer og erkender omverdenen på baggrund af umiddelbart

sanselige betragtninger. Bricoleurens modpart finder man i ingeniøren som er et billede på den

vestlige eller den ”moderne” tankes måde at bedrive videnskab på. Ingeniøren klassificerer også,

men erkender omverdenen ud fra idéer om naturgivne love, skabt på baggrund af logiske principper.

Ingeniøren arbejder altså modsat bricoleuren, ud fra abstrakt tænkning.

Det fornyende i Lévi-Strauss’ teori om Den vilde tanke ligger i de to erkendelsers væsenslighed og

ikke væsensforskel (Stjernfelt, fra forordet til Lévi-Strauss 1994). Den primitive kulturs

videnskabelige systematisering af omverdenen i myter, riter og magi afspejler, ligesom den

moderne videnskab, en helt bestemt måde at iagttage naturen på og gøre sig tanker derom. Lévi-

Strauss forklarer den som “spekulativ organisering og udforskning af den erkender del af verden i

erkendbare elementer” (Lévi-Strauss 1994:27).

Bricoleuren i Den vilde tanke
Bricoleurens praksis, også kaldet bricolage, beskriver en aktivitetsform som ifølge Lévi-Strauss har

overlevet i vores kultur, og som er en direkte afspejling af Den vilde tankes måde at forholde sig til

omverdenen på (Lévi-Strauss 1994:27). Man genfinder især bricolage indenfor det tekniske område

i form af den såkaldte altmuligmand eller tusindkunstner som vælger at gå helt andre veje end

fagmanden. Helt grundlæggende gælder det for bricoleuren at han tager udgangspunkt i allerede

eksisterende materiale når han skal realisere et projekt. I stedet for, som fagmanden, på forhånd at

udforme en fyldestgørende liste over ting til sit projekt, går bricoleuren i gang med at lede efter

passende genstande i sin samling af ting og sager, som han i tidens løb samlet sammen ud fra



Musikkens bricoleurer

Ingeborg Okkels 6

devisen om at “det kan man altid få brug for”. Lévi-Strauss forklarer denne udvælgelesesproces

som en dialog med genstandene i samlingen (Lévi-Strauss 1994:28):

,Han udspørger alle disse forskelligartede genstande, som hans skat2 består af, for at forstå

hvad hver af dem kan “betyde”, og bidrager således til at afgrænse en helhed, der kan

realiseres, men som i sidste ende ikke vil adskille sig på anden måde fra hjælpemidlernes

helhed end ved delenes indbyrdes placering (Lévi-Strauss 1994:29).

Da bricoleuren altid tager udgangspunkt i sin samling, begrænses hans muligheder for hvad han kan

lave til omrokeringen af samlingens indhold. Bricoleuren kan således ikke forny det konkrete

materiale han arbejder med, men må i stedet gå i dialog med det for at nå frem til lige netop den

kombination som bedst vil kunne realisere hans projekt. Igennem en lang kæde af eksperimenter, en

slags trial and error-proces, skyder han sig langsomt tættere og tættere ind på projektets endelige

form, ved hele tiden at afprøve nye kombinationer af sit materiale og observere hvilke betydninger

der derved opstår.

Ser man nærmere på bricoleurens samling, består den af gamle rester og brokker fra den kultur han

lever i. Det karakteristiske ved bricoleuren er at han forholder sig til genstandene i sin samling som

var de tegn (Lévi-Strauss 1994:30). Det betyder at de allerede har en bestemt praktisk funktion,

kulturel betydning og værdi indenfor den kulturelle kontekst bricoleuren er en del af. Genstandene

er således kulturelt forudladet med betydning som gør at man inden for samme kultur genkender

dets ”identitet”. Dette sætter nogle begrænsninger for hvilke muligheder der ligger i materialet, og

dermed hvad bricoleuren kan bruge dem til:

…disse muligheder vil altid være begrænset af hvert stykkes særlige forhistorie og

af, i hvor høj grad det stadig er prædetermineret, om det så skyldes det formål, det

var skabt til, eller de tillempninger, det har været genstand for med henblik på andre

anvendelser (Lévi-Strauss 1994:29).

Bricoleurens dialog med materialet går derfor ud på at gentænke tegnenes kulturelle betydning ind i

en ny sammenhæng som kan afføde nye betydninger. Således afprøver bricoleuren forskellige

kombinationer af materialet for, igennem denne reorganiseringsproces, at finde frem til den

kombination der bedst svarer til hans mål med projektet (Lévi-Strauss 1994:29). Sammenligner man

                                                  
2 Lévi-Strauss skriver her som fodnote: “Idé-skat” kalder Hubert og Mauss (2, s.136) med et storartet udtryk

magien.” (fodnote i Lévi-Strauss 1994:29) “Skat” kan her sammenlignes med bricoleurens samling.
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med ingeniøren, hvis mål er at tilføre den civilisation han lever i noget helt nyt på baggrund af

abstrakt tænkning, er bricoleuren på forhånd ”bundet” af sine konkrete genstandes kulturelle

betydning. I og med at ingeniøren tager udgangspunkt i teorier synes hans muligheder uendelige i

forhold til bricoleuren, som konstant må gå i dialog med de konkrete genstande i hans samling. Det

vil sige;

...at ingeniøren altid søger en vej gennem de begrænsninger, som udgøres af en

given civilisation, for at nå hinsides dem, medens altmuligmanden, godvilligt eller af

tvang, bliver på den anden side af dem, hvilket er det samme som at sige, at den

første går frem ved hjælp af begreber, den anden ved hjælp af tegn (Lévi-Strauss

1994:30).

Ved at tage udgangpunkt i konkrete genstande og arbejde med dem som tegn tilfører bricoleuren

ikke civilisationen noget nyt i en materialemæssig forstand, som ingeniøren gør, men derimod i en

betydningsmæssig forstand. Tegnet er ifølge Lévi-Strauss karakteristisk ved det, at dets betydning

får en drejning når det tages ud af sin oprindelige sammenhæng og sættes ind i en ny. For at forstå

hvad det er for nogle betydningsmæssige forandringer der sker med materialet under bricoleurens

dialog- og reorgiseringsproces, må vi kort se på hvad det er for et tegnbegreb Lévi-Strauss benytter

sig af.

Tegnkarakteren i bricoleurens materiale

Lévi-Strauss’ brug af tegnbegrebet bygger til dels videre på den schweiziske lingvist Ferdinand de

Saussures (1857-1913) semiologiske tegnteorier, som de udmønter sig i den strukturelle lingvistik

(Larsen 1993:140). Inspireret af Saussures strukturelle måde at tænke sprog som et relationelt

forbundet system, var Lévi-Strauss den første der overførte det strukturelle aspekt fra den

saussureske semiologi til et andet humanistisk felt, nemlig antropologien, hvorved han forsøgte at

bruge teorier om sprog på teorier om samfund (Hastrup mfl. 1975:29,42).

Kort fortalt mente Saussure, i modsætning til samtidens opfattelse af sproget, at ord ikke var navne

der stod for ting, men udtryk der stod for indhold (Jørgensen 1993:17-20). Han opdelte sproget i

parole: sprogbrug som individuel praksis, og i langue: sprogsystem og –form, og argumenterede for

at sproget var en social og dermed tillært praksis (Kaspersen 1995:32; Larsen 1993:141). I

forbindelse med tegnbegrebet i bricoleurteorien er det langue som Lévi-Strauss tager afsæt i.
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Saussure inddeler det enkelte tegn i et lydligt, artikuleret udtryk, som han kalder det “betegnende”

(signifiant), og et menings- og betydningsindhold, som han kalder det “betegnede” (signifié).

Tilsammen kaldes tegnets udtryks- og indholdsside for “signifikation”, hvilket står for tegnets

betydning i generel forstand, altså isoleret fra sammenhængen med andre tegn (Larsen 1993:142).

Tegnets signifikation er karakteristisk ved det at det er arbitrært. Det betyder at forholdet mellem

sprogtegnets lydlige udtryk (“ske”, ”ski”, ”sky” osv.) og dets indhold (en ske, en kniv og en gaffel)

ikke er givet på forhånd, “men er resultatet af en ubevidst og kollektiv dannelse”, hvilket vil sige at

det alene er socialt og historisk funderet (Kaspersen 1995:18,33; Larsen 1993:141). Tegnet får først

sin endelige betydning når det sættes ind i en sammenhæng med andre tegn, i en såkaldt “valeur”-

eller forskelsrelation (Larsen 1993:142). For at en sætning kan give mening skal den bestå af flere

ord som er forskellige fra hinanden.

Vender vi tilbage til Lévi-Strauss’ teori, er det altså i forskellene mellem hver enkelt genstands

betydning at den ny betydning opstår. Bricoleurens reorganiseringsproces går således ud på at

sammenstille hver enkel genstands betydning eller signifikation på en sådan måde at de indgår i nye

forskelsrelationer til hinanden hvorved der opstår ny betydning. Bricoleuren arbejder altså ved

skiftevis at sammenstille sit materiale på nye måder og derefter se hvilke betydninger der opstår.

Denne fremgangsmåde står i modsætning til ingeniøren som ikke er bundet af betydningerne i det

konkrete fordi han arbejder ud fra abstrakte begreber:

Begrebet  [hos ingeniøren] fremtræder altså som midlet til åbning af det sæt, man

arbejder med, betydning3 som midlet til reorganisering: den hverken udvider eller

fornyer sættet, men begrænser sig til at nå mængden af dets transformationer (Lévi-

Strauss 1994:31).

Ser man nærmere på bricoleurens materiale er dets betydning altså afhængig af hvilken

forskelsrelation det sættes ind i.

Lévi-Strauss griber også ganske kort til den amerikanske logiker og filosof Charles Sanders Peirces

(1839-1914) triadiske tegnbegreb. Peirces triadiske tegnbegreb står i modsætning til det saussureske

to-sidede sprogtegn på den måde, at det ikke kun omfatter tegnforhold i sprog men alle tegnforhold,

                                                  
3 D.v.s. forholdet mellem det betegnende og det betegnede. På fransk, og hos Saussure, “la signification”.

(O.a.) (fodnote i Lévi-Strauss 1994:31)
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hvilket gør det særlig relevant for bricoleuren som jo arbejder med konkret materiale4 . Peirces

tegnbegreb kan forklares som: “at noget står for noget andet - for nogen”. Tegnets betydning

afhænger altså af hvem det er der kigger på det, og dermed hvilken forestilling eller kontekst denne

”nogen” tænker ud fra. Dette tredje “nogen” er et aspekt som Saussure ikke tænker med ind i sit

tegnbegreb, da sprogtegnets kontekst for ham begrænser sig til et givet sprogsamfund.

Det særegne ved Peirces tegnbegreb er at denne ”nogens” forestilling eller kontekst som tegnet

tolkes ind i, selv er en del af tegnet. Tegnet består af tre ”under-tegn” eller ”mikro-tegn”, som

Larsen kalder det, som indgår i en gensidig triadisk relation med hinanden. Tegnbegrebet består

således af et objekt, som kun kan begribes igennem dets repræsentation, kaldet repræsentamen, som

fungerer som henvisning til dette objekt. For som Larsen skriver: ”Objektet i absolut forstand kan vi

ikke nærme os. Det er uden for os og kan kun (be)gribes i en repræsentation” (Larsen 1993:144).

Det sidste led i Peirces tegnbegreb er den forestilling som repræsentamen og objekt tilsammen

skaber i en persons bevidsthed, kaldet interpretanten. Ser man samlet på tegnets tre mikro-tegn

gælder det at: ”Repræsentamenet formidler objektet, men kun idet det tilskrives betydning ved

bevidsthedens fortolkning, en interpretant” (Larsen 1993:145).

Lévi-Strauss understreger relevansen af denne “nogens” forestilling eller kontekst  i nedenstående

citat, i forbindelse med begrebsafklaringen af henholdsvis “begreb” og “tegn”:

For blot at tage én af de måder, hvorpå tegnet adskiller sig fra begrebet, så hævder

det sidste, at det lader hele virkeligheden skinne igennem, medens det første

accepterer, ja kræver, at en vis fylde af menneskelighed indgår i virkeligheden. Som

Peirce kraftfuldt, men vanskeligt oversætteligt, udtrykker det: “It adresses

somebody” (Lévi-Strauss 1994:30).

Reglen for det peirceske tegn er at tegn genereres ud af andre tegn i en lang kæde af “uendelig

semiosis”, som Peirce kalder det. Det som Lévi-Strauss bruger Peirces citat til er at understrege, at

der i tegnet ligger en henvisning gemt som vidner om en tidligere menneskeskabt sammenhæng: ”it

adresses somebody”. Når forskellige mennesker kigger på henvisningen, ser de derfor forskellige

betydninger i den fordi de hver især tolker ud fra deres egen referenceramme. I modsætning til

ingeniøren, som arbejder med ”virkeligheder” eller ”sandheder” i form af begreber som

eksempelvis naturlove, arbejder bricoleuren altså med henvisninger som kan have forskellig

                                                  
4 Min forståelse af Peirces tegnbegreb er baseret på Gorm Larsens artikel System og semiosis (Larsen

1993:144-146).
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betydning alt efter hvem der kigger på den. Bricoleurens arbejde går således ud på at skabe nye

betydninger ud af gamle betydningsrester, ved at gentænke disse betydningsrester ind i en ny

betydningssammenhæng, nemlig hans eget projekts kontekst.

Ud fra denne redegørelse af Lévi-Strauss’ tegnbegreb vil vi gå dybere ned i

transformationsprocessen af bricoleurens materiale og se hvordan det ændrer betydning under

dialog og reorganiseringsprocessen.

Transformationsprocessen i materialet

For at forstå hvad der helt konkret sker i transformationsprocessen af tegnene, må vi et øjeblik se på

hvordan Lévi-Strauss skelner mellem ingeniørens og bricoleurens forskellige fremgangsmåder.

Ifølge Lévi-Strauss bygger videnskabelighed helt grundlæggende på en skelnen mellem tilfældighed

og lovbundethed, som han i Den vilde tanke sætter lig med hændelse og struktur (Lévi-Strauss

1994:32). Disse to begreber bruger Lévi-Strauss til at forklare hvor i arbejdsgangen bricoleuren og

ingeniøren adskiller sig fra hinanden:

...den mytiske tanke [bricoleuren], denne fusker, udarbejder strukturer ved at ordne

visse hændelser, eller snarere visse rester af hændelser, medens videnskaben, der

“rykker frem” alene ved at forny sig, skaber sine midler og sine resultater i form af

hændelser, takket være de strukturer, den uophørligt danner, og som udgøres af dens

hypoteser og teorier (Lévi-Strauss 1994:32).

I bricoleurens tilfælde refererer hændelser til materialet i hans samling der, som vi allerede ved, har

tegnkarakter og dermed kulturel betydning. Ser vi på ovenstående citat, må bricoleuren altså gå i

dialog med hændelserne i hans samling for at finde ud af hvordan han bedst kan kombinere disse

betydningsrester til en struktur,som ligner hans egen plans struktur så meget som mulig.

Her går Lévi-Strauss fra at tale om materialets betydning til at tale om dets struktur, uden på nogen

måde at forklare skiftet i terminologi. Uden at gå dybere ned i strukturalistisk teori kan man kort

sige at bricoleuren skaber betydning igennem en en strukturering af sin virkelighed, nemlig ved at

reorganisere hændelserne i sin samling (Hastrup mfl. 1975:53). Betydningen opstår altså i hans

arbejde med at omstrukturere sit materiale.

Ser vi nærmere på denne transformationsproces af materialet, viser der sig at være tale om et

kompromis mellem på den ene side hans oprindelige plans struktur og på den anden side

materialets, her kaldet “sættets”, struktur:
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...for den mytiske refleksion må samtlige disponible midler også opregnes og

konciperes implicit, for at man nærmere kan fastsætte et resultatet, der altid vil være

et kompromis mellem hjælpemiddelsættets5 struktur og planens (Lévi-Strauss

1994:31).

Bricoleuren er på den ene side bundet af materialets gamle betydningsrester, i form af dets egen

struktur, men kan på den anden side selv præge sit færdige projekt igennem sin subjektive

udvælgelse og placering af materialet i en ny struktur. Projektets betydning udkrystalliseres altså i

takt med at bricoleuren får skudt sig ind på et kompromis mellem materialets betydningsrester og

hans idé med projektet. Selve processen med at udvælge og placer materialet afspejler ifølge Lévi-

Strauss ikke blot bricoleurens arbejdsform, men hele den måde han erkender og forstår verden på,

igennem de valg han ustandseligt må træffe:

Hvad mere er: poesien i fuskearbejdet kommer også, og navnlig, af, at det ikke nøjes

med at fuldende eller udføre; det “taler”, ikke alene, som allerede har vist det, med

tingene, men også ved hjælp af tingene: ved det valg, det foretager mellem et

begrænset antal muligheder, beretter det nemlig om sin ophavsmands karakter og liv

(Lévi-Strauss 1994:32).

Går vi længere ind i transformationsprocessen, sker der noget med materialets udtryks- og

indholdsside. På den ene side ændres materialets betydning når det sættes ind i en ny sammenhæng,

og på den anden side bevarer det alligevel noget af sin oprindelige identitet ved det at dets fysiske

udtryk ikke ændres. Det bevarer nemlig noget af sin gamle struktur og dermed betydning inde i sin

nye sammenhæng, og det er disse betydningsrester som gør at man genkender materialets gamle

betydning i dets nye omgivelser. Man kan sige at bricoleuren bruger materialets oprindelige udtryk

til at bygge ny betydning eller indhold op med. Lévi-Strauss knytter følgende bemærkning til denne

transformationsproces:

“...at det under denne stadige genopbygning ved hjælp af det samme materiale altid

er tidligere mål, der udpeges til at spille rollen som midler [til nye mål]: det

betegnede bliver betegnende, og omvendt” (Lévi-Strauss 1994:31).

                                                  
5 Vi har i dette afsnit valgt at oversætte Lévi-Strauss’ “redskaber”, “genstande”,  “midler” og “hjælpemidler”

med materiale.
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At bricoleuren, som vi indtil videre har set det, vælger bestemte udtrykssider af et materiale til at

realisere indholdssiden i sit eget projekt, virker logisk nok. Men at det omvendte også skulle være

tilfældet, at indholdssiden i det gamle materiale også skulle gå hen og blive ”udtryk” i sin nye

sammenhæng er straks vanskeligere at forstå. Folder vi alligevel citatet ud, giver den første del

mening indtil kolonet. Til materialets gamle udtryksside knytter sig også en oprindelig indholdsside

som Lévi-Strauss kalder materialets “mål”. Materialets oprindelige mål går altså i

transformationsprocessen hen og bliver et middel med hvilket bricoleuren realiserer sit nye mål.

Bricoleuren bygger altså ny betydning op af gammel betydning.

En forfatter som, trods vanskelighederne ved omtydningen af udtryks- og indholdssiden af tegnene,

alligevel har ladet sig udfordre af Lévi-Strauss’ ovenstående læresætning: ”det betegnende bliver

betegnede, og omvendt”, er Barbera Barthelmes. Vi vil i det efterfølgende afsnit: Et eksempel:

Christian Marclays More Encore, se det eksemplificeret. For at opsummere bricoleurens

fremgangsmetode og midler kan man overordnet sige at:

1. han tager udgangspunkt i sin samling af allerede eksisterende materiale,

2. hans samling sætter rammerne for hans beskæftigelse, og han må gå i dialog med materialet for

at finde ud af hvordan han skal reorganisere det til en ny helhed,

3. hans projekt er et kompromis mellem det forhenværende materiales betydning og hans eget mål

med projektet,

4. bricoleuren fornyer ikke sit materiale i en materialemæssig forstand men i en betydningsmæssig

forstand: han bygger nye betydninger op af gamle betydninger.

Musikbricoleuren
Efter at have gennemgået Lévi-Strauss’ bricoleurbegreb fra Den vilde tanke vil vi nu forsøge en

oversættelse ind i det musikvidenskabelige felt. Vi vil i denne gennemgang beskæftige os med

hvilke slags materialer, her kaldet musikmidler, som bricoleuren beskæftiger sig med; hvordan den

musikalske bricoleur går til værks i dialog- og dermed reorganiseringsprocessen af musikmidlerne,

og hvad der helt konkret sker med musikmidlerne når de skifter betydning. Kapitlet rundes af med

en diskussion af hvor i musikhistorien en sådan musikalsk bricoleur rent æstetisk kan placeres.



Musikkens bricoleurer

Ingeborg Okkels 13

Musikmidler og praksis

I musiklitteraturen findes der ikke blot ét men flere bud på hvad en musikbricoleur6 er, fordi

forfatterne tager udgangspunkt i komponister der arbejder med forskellig slags materiale, eller mere

specifikt forskellige slags musikmidler. Prøver man at finde nogle overordnede retningslinjer for

disse komponisters musikmidler, viser der sig at være to forskellige kategorier: dem der omtyder

musikalske strukturer i form af forskellige slags lydmaterialer, og dem der arbejder med at

ombygge forskellige musikinstrumenters og -apparaters funktion7. Kategorierne er som følger:

Lydmaterialer

- bestående af musik lagret på indspillet form som eksempelvis bånd, plade eller CD m.m.

Musikredskaber

- bestående af instrumenter til produktion af musik, hvilket vil sige akustiske og elektriske

musikinstrumenter, og afspillere af musik som eventuelt også kan redigere musik, såsom

båndoptager, pladespiller, CD-afspiller, synthesizer, sampler, computer m.m.

Musikbricolage går således ud på at omtyde musik enten i form af lydmateriale eller forskellige

musikinstrumenter eller musikafspilleres funktion. Computeren som musikformidler og musikmedie

er i denne sammenhæng særlig fordi den både kan fungere som musikinstrument, musikafspiller og

redigeringsredskab.

Selve kompositionsprocessen med at udvælge og udforme musikmidlerne til et nyt musikalsk

udtryk, udformer sig som en lang eksperimenteren med ovenstående musikmidler, enten i form af

eksperimenter alene med lydmaterialet eller i form af eksperimenter med at ombygge

musikinstrumenters eller musikafspilleres konventionelle funktion, for så at kunne “spille på dem”

på en anderledes måde. I alle tilfælde er der altså tale om en kæde af eksperimenter, en slags

musikalsk trial and error-proces, hvor musikbricoleuren langsomt skyder sig tættere og tættere ind

på sin musikalske idé igennem det direkte arbejde med musikmidlerne.

Vi skal senere se hvordan ingeniørens ”dialog med begreber” og efterfølgende realisering af hans

musikalske idé netop er adskilt i to efter-hinanden-følgende procedurer, hvorimod bricoleuren hele

tiden prøver sig frem igennem forskellige eksperimenter direkte på lydmaterialet.

                                                  
6 Min primære kilde har været det tyske tidsskrift Positionen, nr. 25 (1995) med det overordnede tema

Bricolage Sonore.
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Transformationsprocessen i lydmaterialet

For at forstå hvad det helt præcist er for nogle betydninger der er tale om i musikmidlerne, og hvad

der rent fysisk sker med musikmidlerne under transformationsprocessen, har jeg valgt at støtte mig

til Barbera Barthelmes artikel Musikklitterung, Electronics und Klangaquarien, Klangbastelein in

der zeitgenössischen Musik fra det tyske musiktidsskrift Positionen (Barthelmes 1995), da hun er

den forfatter som går længst ind i Lévi-Strauss’ til tider inkonsekvente, men inspirerende teori om

bricoleuren.

I ovenstående artikel analyserer hun tre forskellige typer musikbricoleurers specielle

kompositionspraksis som hun kalder “Klangbastelein”, altså en slags klang-hobbyarbejde. Med

udgangspunkt i disse analyser giver hun blandt andet et bud på hvad det er for en kunstnerisk

transformation lydmaterialet undergår i bricoleurens dialog- og reorganiseringsproces. Vi skal i

efterfølgende afsnit se hvordan transformationsprocessen giver sig udslag i omtydningen af

musikredskaber, men vi begynder altså først med lydmaterialet.

Efter at musikbricoleuren har fundet frem til et lydmateriale han synes kunne være interessant at

arbejde med, går han straks i gang med at finde ud af hvordan det kan bruges. I dette stadie af

transformationsprocessen står lydmaterialet uden betydning - eller den står “på lur efter budskaber”,

som Lévi-Strauss siger, før den binder sig til en ny musikalsk betydning (Lévi-Strauss, citeret efter

Barthelmes 1995:14). Denne tilstand beskriver Barthelmes med et citat af musikeren Nicolas

Collins:

Sie sind in einem Moment abstrakt, reine akustische Präsenz, im nächsten

identifizierbare Etiketten, Zitate oder des Komponisten eigene Stimme; sie vagieren

von den kleinsten Fragmenten, die den Klang ausmachen, zu den Verbindungen, die

Phrase, Melodie, Form erkennen lassen” (Nicolas Collins, citeret efter Barthelmes

1995:15).

Musikalsk betydning går altså i transformationsprocessen fra at være et rent abstrakt lydligt udtryk

til at “binde” sig til ny musikalsk betydning i form af klange, fraser, melodier o.s.v. Collins tilfører

her Lévi-Strauss’ bricoleurteori en tidslig dimension som ikke findes i Lévi-Strauss’ teori, men som

nødvendigvis må dukke op i forbindelse med musik. Både det mentale arbejde med at lytte, lede og

udvælge passende passager i lydmaterialet og det konkrete arbejde med at redigere og reorganisere

                                                                                                                                                                        
7  Opdelingen er delvist inspireret af Barbera Barthelmes (Barthelmes 1995).
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lydmaterialet sammen til en musikalsk helhed forløber nødvendigvis over tid ligesom det fænomen

det beskæftiger sig med: musikken.

Vil vi også prøve at forstå hvordan betydningen i musikinstrumenter og musikafspillere skifter

betydning under transformationsprocessen, kan vi tage udgangspunkt i et eksempel:

musikbricoleuren Christian Marclay som arbejder med at omdefinere instrumenters konventionelle

brug på sin plade More Encore fra 1988 (Marclay 1988).

Et eksempel: Christian Marclays More Encore

Ser vi først på lydmaterialet på Christian Marclays plade More encore fra 1988, består den af 12

numre som er bygget op omkring samme idé: hvert nummer består af musikalsk materiale taget ud

af én komponists særlige klangunivers, én operasangers særlige musikalske udtryk, én musikers

særlige tone o.s.v. Ved hjælp af scratch-teknikken8, ”re-komponerer” Marclay disse stykker musik

på sin pladespiller. Følgende kunstnere står blandt andre for tur: Johan Strauss, John Cage, Maria

Callas, Louis Armstrong, John Zorn og mange andre.

Ser man på Marclays bricolagepraksis, gør han eksempelvis Johan Strauss’ Donauvals endnu mere

overdreven bølgende og vuggende, ved manuelt at øge og slække på hastigheden af pladen. Et andet

eksempel er forskellige af Maria Callas arier som han har klippet sammen. Med John Cage er

Marclay gået anderledes kreativt til værks. Marclay skærer 12 forskellige plader med Cages

tilfældighedsbaserede musik op i 12 lige store stykker, for derefter at klistre en skive fra hver af de

12 plader sammen til en ny plade. 12 lydbidder afspilles med lige stor afstand og danner tilsammen

et stærkt varieret lydbillede med en rytmisk velsvingende puls.

Set ud fra Lévi-Strauss’ teori omkring transformationsprocessen bliver Marclays mål med pladen at

nedbryde og genopbygge forskellige slags musiks strukturer, for derigennem at fremelske selve

essensen af disse kunstneres udtryk og klangunivers til et nyt og sandere musikalsk udtryk. Ifølge

Barthelmes bringer bricolagearbejdet i eksempelvis Maria Callas-klangcollagen det væsentligste af

denne legendariske sangs ”aura” frem (Barthelmes 1995:15). For at kunne realisere hver enkelt

kunstners essens må Marclay grundigt undersøge de muligheder der ligger i hendes indspillede

værker med hende, for at kunne udvælge lige netop de passager som bedst repræsenterer denne

kunstners kunstneriske aura.

                                                  
8 scratch eller scratching er en speciel spilleteknik som opstod indenfor Rap- og House-musikken i 80’erne.

Man ”scratcher” ved at køre pladen med eller mod pladens spilleretning, hvorved der opstår et rytmisk
motiv af den udvalgte lydsekvens.
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Marclays bricolagearbejde går således ud på at afprøve forskellige kombinationsmuligheder af

Callas-lydfragmenterne, for igennem denne dialog- og reorganiseringsproces gradvist at nærme sig

den klang som bedst udtrykker Marclays idé om hvad essensen af Callas’ sangkunst er. Man kan

sige at Marclay med pladen More Encore  udnytter kompromiset mellem lydmaterialets oprindelige

betydning og hans egen idé med projektet ved bevidst at ville “kondensere” forskellige kunstneres

auraer ud af deres plader.

Prøver vi at anvende Lévi-Strauss’ teori: ”det betegnede bliver betegnende, og omvendt”9 på dette

eksempel, kan vi igen se på Marclays Callas-collage. Begynder vi bagfra i læresætningen med ”og

omvendt”, altså det betegnede der bliver betegnende, kan man forklare Marclays arbejde med

Callas-collagen således: Marclay genbruger udtrykssiden, altså musikken på de forskellige Maria

Callas-plader, til at bygge Callas-collagens indholdsside og dermed dets aura op med. Begynder vi

forfra i læresætningen, altså med at det betegnede bliver betegnende, bliver det følgende: Marclay

skaber sit nye kunstneriske udtryk ved at genbruge pladernes gamle kunstneriske indhold og

kondenserer således essensen af Callas’ aura ud af pladerne: “Det betegnede bliver betegnende, og

omvendt” (Lévi-Strauss 1994:31).

Transformationsprocessen af et musikredskab: pladespilleren

Afprøver vi samme Lévi-Strauss’ske læresætning på musikmidlernes anden kategori:

musikredskaber i form af musikinstrumenter og –afspillere, bliver det straks vanskeligere, hvis

sætningen overhovedet har nogen som helst relevans inden for denne kategori af bricoleurens

musikmidler. Barthelmes forsøger alligevel en tolkning som hun bygger på en skelnen mellem 1)

”musikreproducerende apparater” som en eksempelvis en pladespiller, og 2) ”musikproducerende

instrumenter” som et form for kompositionsredskab (Barthelmes 1995.13).

Barthelmes tager eksemplet med de 12 sammenklistrede udsnit af Cage-plader og forklarer

følgende: ved manuelt at gribe ind i vinylpladen, rent fysisk skære den op i bidder og klistre den

sammen til en ny plade omdefinerer Marclay ikke bare musikkens betydning, men hele

pladespillerens manuelle funktion som afspiller. Pladespilleren går fra at være et

musikreproducerende ”apparat” der afspiller musik, til at blive et musikproducerende ”instrument”

til komposition som Marclay spiller på. Pladespillerens manuelle funktion er ikke længere kun at

                                                  
9 (Lévi-Strauss 1994:31)
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videregive musik, men er igennem Marclays kunstneriske omfortolkning af dets brug, blevet til et

musikproducerende instrument. (Barthelmes 1995:13).

Barthelmes ser her pladespillerens egenskab af afspiller som dets indholdsside. Marclays

kunsnteriske brug af pladespilleren som kompositionsredskab bliver således et “udtryk” for selve

Marclays idé med hans arbejde: at omdefinere forskellige musikfrembringeres funktion igennem en

kunstnerisk omtydning af dem. Hendes tolkning har lidt af den samme retoriske snørklethed som

Lévi-Strauss’ “det betegnede bliver betegnende, og omvendt” har, men giver alligevel en idé om

bredden af musikbricoleurens musikmidler.

Skal man opsummere musikbricoleuren gælder det for ham at:

1. lydmaterialet består af både musik og forskellige instrumenter eller afspillere til frembringelse

af musik,

2. igennem skiftevis at lytte, udvælge og omrokere lydmaterialet skyder musikbricoleuren sig

langsomt ind på sit musikprojekts færdige form,

3. musikbricoleurens musikprojekt altid vil være et kompromis mellem lydmaterialets oprindelige

betydning og hans idé med musikprojektet, og resultatet vil derfor aldrig blive præcist som han

havde forestillet sign det,

4. han skaber ny musikalsk betydning ud af gammel musikalsk betydning.

En historisk placering af den musikalske bricoleur
Efter at have gennemgået forskellige syn på musikbricoleurens praksis og materialeforhold vil vi nu

se nærmere på hvor i musikhistorien musikbricoleuren rent æstetisk kan placeres. I

musiklitteraturen er der en overvejende tendens til at drage paralleller til den mere

eksperimenterende musikscene, nærmere bestemt til den musik der ligger i krydsfeltet mellem

elektronisk musik og performance- og installationskunst, hvilket går fint i tråd med Christian

Marclays More encore (Barthelmes 1995:11). De fleste forfattere hæfter sig især ved

musikbricoleurens arbejde med at omdefinere musikinstrumenters og musikudstyrs konventionelle

brug, hvilket i praksis bliver fremstillingen af hjemmelavet musikteknologisk udstyr, skræddersyet

til bestemte performances.

Rent historisk drages der paralleller til 60’ernes amerikanske eksperimentelle musiktraditions

elektroniske musikscene, live electronics, som ifølge Peter Manning kan beskrives som:
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”compositions wholly or largely based on live synthesis” (Manning 1993:187). At kompositionen

foregår live betyder at musikken genereres ved hjælp af elektronisk udstyr direkte på scenen, efter

mere eller mindre udspecificerede regler, fastlagt af komponisten. Manning trækker en historisk

linje fra de tidlige opfindere af elektriske musikinstrumenter, som Cahills Teleharmonium,

Thereminen og Ondes Martenot, op til John Cages mere ukonventionelle brug af elektronisk

musikudstyr og elektroniske lyde. (Manning 1993).

Netop Cage har været med til at formulere og praktisere den bagvedliggende musikæstetik til

inspiration for et stort antal live electronics-ensembler i Amerika i 60’erne, såsom den

eksperimentelle musikgruppe Sonic Art Union med Behrman, Ashley, Mumma og Lucier. Ifølge

Søren Møller Sørensen kan Cages æstetik ses som et radikalt eksempel på en receptionsæstetik

(Sørensen 1998:41). Kort fortalt mente Cage at det var i receptionen af musikken at musikken fik

sin kunstneriske betydning, og ikke i produktionen af musikken som modernismen dikterede det.

Ifølge Cage indeholder musikken ikke én prædetermineret kunstnerisk betydning fra det øjeblik den

er færdigkomponeret, men mange forskellige ”betydningspotentialer” som kan skifte alt efter hvem

og hvordan der lyttes til den. Lytterens rolle går fra at forholde sig passivt til kunstværkets

betydning, til at tage aktivt del i den.

Den ideologiske musikbricoleur

En anden type musikbricoleur finder man hos antropologen Georgina Born. Born bruger termerne

”technological bricoleurs” og ”composer-bricoleur” med et bestemt næsten ideologisk mål for øje,

nemlig til at kritisere hele modernismens projekt. Composer-bricoleuren tager ligesom live

electronics-bricoleuren  udgangspunkt i teknologisk lydudstyr som han bruger til at realisere sine

hjemmelavede teknologiske opfindelser, men valget af udstyr er i Borns version blevet til et udtryk

for protest. Bricoleuren bliver et billede på den modige postmoderne komponist der ikke lader sig

tyrannisere af den institutionaliserede kunstmusiks kanon, men frejdigt benytter sig af lavstatus

lydudstyr, som billig kommerciel teknologi (Born 1995:60,285).

Born gør bricoleuren til den kommercielle musikindustris allierede kontra den institutionaliserede

kunstmusik, og lader ham udkæmpe en ideologisk kamp for komponistens ret at benytte såkaldt

“low tech”-musikudstyr. Composer-bricoleuren finder sin modsætning i kompositionsmusikkens

fetischering af ”high-tech”-musikudstyr, personificeret i Pierre Boulez, grundlæggeren af

“modernismens højborg” IRCAM centret i Paris (Born 1995).
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En pendant til Borns ideologiske bricoleur finder man i Jocelyn Roberts artikel Choice of Means for

Music (Robert 1988). Robert bruger Christian Marclay som eksempel på en komponisttype der,

igennem en nyfortolkning af kommercielt tilgængelige musikinstrumenters funktion, tør stå op

imod musikindustriens præfabrikerede musik. ”Fjenden” er ikke, som hos Born, den

institutionaliserede kunstmusik, men her de store kommercielle musikselskabers monopol på

hvilken slags musikteknologi der skal udbydes og dermed hvilken musiksmag offentligheden skal

fodres med:

... while the tools of music production become more and more varied and accesible

(leading us reasonably to expect greater variety) the music industry enforces instead

a ‘ghetto of the means of production’... (Robert 1988:13).

Læser man Borns og Roberts bricoleurtyper sammen, kæmper den ideologiske bricoleur mod på

den ene side den institutionaliserede musiks krav om materiale-originalitet og på den anden side de

kommercielle musikselskabers krav på monopolisering af lydudstyr og musik. Bricoleurens mission

bliver at befri musikken fra musiktraditionens og profittens klamme hånd igennem en konstant

omdefinering og omfortolkning af lydudstyrets konventionelle brug. Der er ikke længere blot tale

om en omtydning af forskellige musikalske midlers praktiske og kunstneriske funktion, men om

retten til at stille spørgsmålstegn ved den etablerede musikverden og den kommercielle

musikindustri igennem en omtydning af deres produkter. Sat på spidsen bliver bricoleurens dialog

med materialet synonym med en vedholdende kritik af den etablerede musikverdens

selvlegitimerende æstetik.

Tegnet som simulacrum

En helt anden type musikbricoleur dukker op i forbindelse med musikkens repræsentation i

computeren som digitalt lagret information. Digitaliseringen af musikken har, ud over at lette hele

redigeringsprocessen af lydmateriale, også gjort det muligt at lave den perfekte kopi. Yderligere er

Borns “high-tech” og “low-tech”10-dikotomi efterhånden forsvundet, med konstant faldende priser

på PC-markedet. Dette betyder at enhver til en overkommelig pris kan erhverve sig sit eget

lydstudie i form af diverse lydredigeringsprogrammer til computeren. Følgelig er grænsen mellem

                                                  
10 Born bruger begreberne “high-tech” og “low-tech” til at betegne forskellige mellem stor, dyr teknologi og

små, kommercielle computere. I almindelig sprogbrug betegner high-tech højt udviklet teknologi, og en
lille computer er derfor lige så meget high-tech som en stor computer.
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produktion og reproduktion blevet flydende, hvilket har været med til at opløse skellet mellem

musikkomponist og musikforbruger.

Hvad selve musikken angår, har digitaliseringen haft konsekvenser for hvad man kan kalde

”original” og ”kopi”. Kan man eksempelvis i CD’ens tilfælde overhovedet tale om ”original” da

dens kopier indeholder præcis samme information som den selv? Overfører vi denne problematik på

bricoleurens materiale, får det konsekvens for den dialog han indgår med lydmaterialet. Uden at

kunne sondre klart mellem hvad der er original og hvad der er kopi, er det eneste som bricoleuren

konkret kan forholde sig til materialets nuværende form:

Musik ist nicht mehr Original am Ort ihrer tatsächliche Entstehung, sondern in ihrer

durch Speicher und Ubertragungsmedien geprächten Form (Barthelmes 1995:14).

Man kan sige at den reproducerede musik er blevet lige så ”original” som den originale musik selv.

Dette får konsekvens for lydmaterialets identitet og dermed dets reference til dets oprindelige

funktion, betydning, oprindelsessted og oprindelsestidspunkt, som igen får konsekvens for

musikbricoleurens forhold til lydmaterialets betydning.

Den tilstand som bricoleur og lydmateriale her træder ind i, er blevet kaldt postmoderne. Ifølge en

af postmodernismens væsentligste teoretikere, Lyotard, er postmodernismen karakteriseret ved ikke

blot at indeholde én sandhed i kunsten, men mange forskellige kunstneriske sandheder (Nielsen

1998:43). Vender vi tilbage til Cages ønske om at vække en større direkte sansning hos publikum,

kan man sige ønsket om ikke et musikalsk centrum, men flere forskellige centre, udfries i en sådan

historieløs tilstand. Det bliver den ultimative udfrielse fra alle forudgående konventioner om værdi,

og bricoleuren kan nu frit sammensætte essenser og auraer af sin yndlings musik, uden hensyntagen

til materialets kontekst, tid eller sted.

Ifølge Frederic Jameson er den postmoderne tilstand et resultat af senkapitalismens overproduktion

og efterfølgende overforbrug af varer (Jameson 1985:83). Resultatet er et overmættet

forbrugersamfund hvor grænsen mellem finkultur og massekultur er ophævet, opslugt af den

voksende kulturindustris evige jagt på profit. Gennem overproduktion er overforbrug blevet et

naturligt led i hverdagen, og det enorme udbud af produkter reducerer den enkelte vare til en

salgbar identitetsløs ”ting”. I takt med at mennesket mister sine faste orienteringspunkter i form af

værdikriterier, mister varen sin identitet (Jameson 1985:91). Lacan beskriver denne fragmenterede

tilstand som “et sammenbrud af udtrykskæden”, som han kalder skizofreni (Jameson 1985:92). Her
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refererer Lacan til den Saussure’ske opdeling af tegnbegrebet i en udtryks- og indholdsside, og

Jameson forklarer således:

Når dette indbyrdes forhold bryder sammen, når leddene i udtrykskæden knækker, så

har vi skizofreni i form af brokker af adskilte og usammenhængende udtryk.

(Jameson 1985:92-93).

Ifølge Jamesons fortolkning afhænger personlig identitet af hvorvidt subjektet er i stand til at skelne

mellem fortid, nutid og fremtid. Kan man ikke længere formulere denne tidslige skelnen, bryder den

sproglige udtrykskæde sammen og den skizofrenes oplevelse af virkeligheden bliver reduceret til en

oplevelse af rene materielle udtryk, “en serie usammenhængende nu’er i tid” (Jameson 1985:93).

Tilbage er kun det overfladiske og det som ligner af tingene, hvilket Baudrillard har kaldt et

simulacrum, ”den identiske kopi, for hvilken ingen original nogensinde har eksisteret” (Jameson

1985:91). Et lyd-simulacrum må således kunne oversættes til en musik der ”ligner”, men som man

ikke kan tids- eller stedfæste. Dets indholdsside har ikke længere nogen klar reference tilbage til

dets ophavsmand, ophavssted eller produktionstidspunkt, fordi dét det viser tilbage til, blot er dets

nuværende repræsenterede form. Lyd-simulacrumet har derved mistet sin oprindelige identitet, men

kan godt stadig genkendes som “plagiatprodukt”; som noget der “minder om” noget andet.

Musikbricoleuren, forklædt som postmoderne forbruger, sætter sit eget personlige aftryk på

simulacrumet igennem sin udvælgelse og omplacering af det. Han udvælger det fordi det er

interessant - ikke nødvendigvis historisk sandt, men kunstnerisk interessant for sit umiddelbare

udtryks skyld. Konsekvensen er at musikbricoleuren ikke længere behøver at opnå et kompromis

mellem materialets betydning og hans plans betydning. Da lyd-simulacrumets betydningsmæssige

referencer ikke længere har nogen særlig værdi, kan bricoleuren nu frit lægge lige så mange pseudo-

betydninger i sit lyd-simulacrum som han har lyst.

Vender vi tilbage til Jameson ser han pseudo-fortid og simulacrum som en konsekvens af

postmodernismens afhistorisering af kunsten:

En sådan nostalgi-kunst er organiseret efter pastichens kategori [...] nemlig den

vilkårlige kannibalisering af alle fortidens stilarter [...] Noget som ikke udelukker en

vis humor...og som heller ikke er uforeneligt med lidenskab eller idet mindste med

forfaldenhed (Jameson 1985:91).
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Susan Sontag samler denne attitude i begrebet ”camp” som betegner det postmoderne menneskes

ironiske forkærlighed for “det banale, det vulgære og det naivt opstyltede”, som i sig selv betragtes

som en kvalitet (Susan Sontag, citeret efter Nielsen 1998:44). Denne attitude over for materialet

genfinder man inden for den mere avantgardistiske popmusik i form af easy listening. I denne

musikstilart arbejdes der bevidst med at sammensætte kitschede og pasticheagtige elementer fra vidt

forskellige musikhistoriske perioder. Vi vil i et af dette speciales analyserede stykker: den japanske

popgruppe Pizzicato Five’s Trailer Music, se hvordan musikken netop er eksponent for en sådan

opfattelse.
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Musikkens ingeniører

Anders Conrad

Som vist i det foregående kapitel findes der i hvert fald nogle få eksempler på musikvidenskabelige

anvendelser af bricoleur-begrebet, og det var muligt herudfra nærmere at bestemme betydningen af

en musikkens bricoleur. Anderledes stiller det sig med Lévi-Strauss' ingeniør-begreb hvis

anvendelse vi ikke har kunnet finde eksempler på i musiklitteraturen. Og det er måske ikke så

mærkeligt når man tænker på at Lévi-Strauss i særlig grad var interesseret i at anskueliggøre den

"vilde" eller "mytiske" tænkemåde, og at det specielt er som metafor for denne han bruger

bricolagebegrebet.

Ingeniøren og den vestlige videnskabelige tankegang tjener i den forbindelse til at relativere

bricolage begrebet og den mytiske tænkemåde, som del af et modsætningspar. Alligevel vil vi

forsøge at bruge også ingeniørbegrebet som metafor for musikalsk skaben. For at kunne opstille en

brugbar teori om en musikkens ingeniør må vi uddrage de centrale karakteristika for den

”generelle” ingeniør i Den vilde tanke og oversætte disse til passende begreber inden for musikken.

Vi vil forsøge at give begrebet en musikhistorisk forankring ved, ligesom vi har gjort med

bricoleur-begrebet, at finde eksempler på musikalsk praksis som kan karakteriseres som

ingeniøragtig og så uddrage den specifikke mening af begrebet fra disse eksempler.

Ingeniøren i Den vilde tanke
Ingeniøren er i Den vilde tanke tildelt rollen som forvalter af traditionel vestlig videnskabelighed,

og Lévi-Strauss bruger da også i flæng betegnelserne "ingeniør" og "videnskabsmand". Som

prototype for sin videnskab bruger han fysik eller kemi, det er altså især den rationelt orienterede,

resultatorienterede naturvidenskab han har i tankerne. Man kan i den sammenhæng opfatte

ingeniøren som en praktisk udførende videnskabsmand, altså som en der ligesom bricoleuren har et

eller andet konkret mål med sit projekt, ligesom ingeniører i vores samfund almindeligvis bygger

huse, broer, maskiner, kraftværker osv., i modsætning til ren teoretisk forskning.

Lévi-Strauss knytter følgende karakteristik til sin ingeniør eller "fagmand" - til dels negativt afledt

ud fra modsætningen til bricoleur beskrivelsen:
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• han går den direkte vej til målet,

• hans redskaber og materialer udtænkes og fremskaffes efter den enkelte opgaves formål,

• han har teoretisk set lige så mange sæt af hjælpemidler som der er projekter,

• hans univers af hjælpemidler er åbent og kan udvides,

• de til enhver tid forhåndenværende redskaber og materialer sætter ikke nødvendigvis

grænsen for hans beskæftigelse,

• han udspørger "universet" som samtalepartner, for at identificere begrænsninger og

muligheder,

• han afgrænses af sin historiske tid, civilisationen - altså sin kulturs samlede viden om

naturen - og af sine materielle midler (Lévi-Strauss 1994:27-30).

Hans arbejde er karakteriseret ved at

ingeniøren altid søger en vej gennem de begrænsninger, som udgøres af en given

civilisation, for at nå hinsides dem, medens altmuligmanden, godvilligt eller af

tvang, bliver på denne side af dem, hvilket er det samme som at sige, at den første

går frem ved hjælp af begreber, den anden ved hjælp af tegn (Lévi-Strauss 1994:30,

L-S's egne fremhævelser).

Ingeniøren benytter sig af abstrakt tænkning, begreber, og han projicerer sin idé ud over de

bestående begrænsninger i sin "civilisation". En ingeniørs vellykkede projekt er altså med til at

udvide kulturens grænser. En ingeniør vil uvilkårligt skabe ny viden - ny begreber - som et led i sin

arbejdsproces, også selv om det drejer sig om frembringelser af materiel art. I sin dialog med

"naturen" er videnskabsmanden ligesom bricoleuren på udkig efter meddelelser. Men da ingeniøren

ikke kan forvente at finde svaret inden for den eksisterende videns område, støder han på modstand:

... i modsætning hertil gør videnskabsmanden, hvad enten han er ingeniør eller

fysiker, altid regning på den anden meddelelse, som kan opnås fra en

samtalepartner, på trods af dennes modvilje mod at svare på spørgsmål, når svarene

ikke er blevet givet i forvejen. Begrebet fremtræder altså som midlet til en åbning af

det sæt, man arbejder med, ... (Lévi-Strauss 1994:30).
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Det er ved begrebets hjælp at ingeniøren åbner sættet af redskaber og materialer og i denne, lidt

mystiske, proces1 skaffer sig adgang til den anden meddelelse, altså det som fra starten af projektet

lå hinsides den eksisterende viden, og som på en eller anden måde bliver identisk med eller i hvert

fald instrumentelt for målet med hele forehavendet. Det afgørende i en sådan proces må være at

ingeniøren fra starten har haft en idé som har ledt ham på sporet, det at han "gør regning på den

anden meddelelse". Og at han i sin udarbejdelse af idéen ikke er bundet af eksisterende betydning i

form af tegn, sådan som bricoleuren er det, men ved begrebets hjælp kan overskride kulturens

grænse i en slags dialog der med Lévi-Strauss' ord lader "hele virkeligheden skinne igennem"

(Lévi-Strauss 1994:30).

Målet med processen er direkte afledt af hans idé og ikke som en transformation af eksisterende

strukturer. Midlerne til dets realisering, dvs. redskaber og materialer, udtænkes og nyfremstilles om

nødvendigt med den specifikke idés realisering for øje. Ingeniørkunsten indeholder i Lévi-Strauss'

beskrivelse et element af betvingelse, idet "samtalepartneren" kun nødigt svarer på de spørgsmål

der stilles. Beskrivelsen passer derfor umiddelbart på den klassiske opfattelse af naturvidenskaberne

som betvingere af naturens kræfter i menneskeligt/kulturelt øjemed: ingeniørarbejdet er den proces

der erobrer land fra natur over til kultur i den klassiske dikotomi mellem disse to eksistensformer.

Forskellene mellem bricoleur og ingeniør, mellem brugen af tegn og begreber og mellem kultur og

natur uddyber Lévi-Strauss i strukturalistisk ånd, som en skelnen mellem hændelse og struktur.

Videnskabsmanden eller ingeniøren har qua sine begreber adgang til at arbejde med strukturer som

ligger skjult for den umiddelbare hændelse og sansning. De sanselige, oplevbare hændelser er hos

ingeniøren et resultat af det begrebsmæssige arbejde med strukturerne, "de primære kvaliteter":

... medens videnskaben, der "rykker frem" alene ved at forny sig, skaber sine midler

og sine resultater i form af hændelser, takket været de strukturer, den uophørligt

danner, og som udgøres af dens hypoteser og teorier (Lévi-Strauss 1994:32).

Musikalsk 'oversættelse': resultat og midler
Skal vi overføre en sådan forestilling om en ingeniøragtig videnskabelig arbejdsform til musikkens

område, vil vi for det første fastslå at den arbejdsproces eller "projekt"-type vi tænker på, er

                                                  
1 Det er i den forbindelse interessant at ingeniører ofte fremhæver netop det eksperimenterende og kreative i

deres arbejdsproces, altså egenskaber som vi umiddelbart i vores Lévi-Strauss læsning har sat i forbindelse
med bricoleuren.
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tilvejebringelsen af ny musik i form af komposition. Resultatet af komponistens arbejde,

"hændelsen" han skaber, er det færdige værk som kan opføres og opleves, og som dermed indlejrer

sig i kulturen. "Strukturen" må forstås som de musikalsk-formale strukturer værket er skabt ud fra,

og det må i den forbindelse være et krav til ingeniørkomponisten at han undervejs i

kompositionsarbejdet har arbejdet direkte med sådanne bagvedliggende, måske ikke-hørbare

strukturelle lag, og at dette arbejde i en vis forstand er det primære i kompositionsprocessen.

Foruden "resultatet" nævner Lévi-Strauss "midlerne" til dets realisering, altså værktøjer og

materialer, eller det han kaldte sættet, som ingeniøren tilvejebringer og måske udvider som en del

af processen. Disse midler er ikke nødvendigvis til stede før processen begyndes, men skabes

specifikt med henblik på det konkrete projekts mål. Overført til musikken skal vi kigge efter

"midler" til at virkeliggøre en bestemt kunstnerisk eller kompositorisk ide.

Direkte overført til kunstens område finder vi et begreb om midler i Peter Bürgers "kunstmidler"

som omfatter kunstværkernes fysiske og arbejdsmæssige side, altså en blanding af materiale og

fremgangsmåde, eller kunstnerisk 'teknik'2. I musikalsk sammenhæng må vi i

kompositionsprocessen tænke på det musikalske materiale, kompositorisk metode og eventuelle

hjælpeværktøjer, i denne afhandlings sammenhæng naturligvis specielt computeren og den

tilhørende software. Ved værkets fremførelse er midlerne de instrumenter/stemmer eller andet

teknologisk udstyr der skal til for dets realisering som klingende musik.

Lévi-Strauss' begreber om "resultatet" har altså umiddelbart sit modsvar i det færdige værk, og

"midlerne" svarer til det musikalske materiale og de kompositionsmetoder og værktøjer som er

benyttet ved dets kompositionen såvel som ved dets realisering.

En musikhistorisk parallel: serialismen
Det er ikke svært at finde retninger i det 20. århundredes musikhistorie som resonerer med Lévi-

Strauss' begreber omkring ingeniøren og den videnskabelighed, han repræsenterer. Begreberne

"redskab", forstået som de intellektuelle procedurer der understøtter den kompositorisk proces, og

"materiale" i betydningen musikkens fundamentale elementer (toner, klange, rytmer, intervaller,

osv.) har endda stået i fokus for diskussionerne inden for kompositionsmusikken i årene efter den 2.

verdenskrig. Vi vil her især fremhæve den tidlige serielle musik fra starten af 1950'erne, idet det

skal understreges at vi ikke tilsigter en systematisk fremstilling af denne musik, men udelukkende

                                                  
2 Peter Bürger og hans avantgardeteori er behandlet i (Kyndrup 1986).
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ønsker at fremhæve dele af dens æstetik med henblik på at eksemplificere begrebet om en

musikingeniør.

Adorno teoretiserede i Philosophie der neuen Musik fra 1949 det musikalske materiale med sin tese

om dets iboende historiske udviklingstendens. Kun komponister der komponerer i

overensstemmelse med materialets historiske udviklingsniveau, kunne efter Adornos mening

komponere "sand" musik. Såvel fremhævelsen af det musikalske materiale som tesen om dettes

historiske afhængighed blev af betydning for serialismen og Darmstadt-skolen i 1950'erne, hvor

udviklingen af materialet på et rationelt grundlag blev et centralt aspekt af komponistens arbejde.

Forestillingen om et historisk betinget krav til den seriøse komponist indgik i de tidlige serielle

komponisters selvforståelse som værende øjeblikkets avantgarde, med et projekt som de selv

opfattede som opfyldelsen af et sådant krav i tiden. Således brugte Pierre Boulez i artiklen

Eventuellement fra 1952 netop "epokens nødvendighed" som argument for at fordømme de

komponister der ikke brugte tolvtoneteknik som "overflødige" (ordret - med Boulez' fremhævelse -

"INUTILE", Boulez 1952).

Musikkens parametrisering og videnskabeliggørelse

Mens Adorno tog udgangspunkt i mellemkrigstidens musik og fremhævede Schönbergs 12-tone

musik som eksempel på en historisk adækvat materialebehandling, hentede den serielle musik i

1950'erne især sin inspiration hos Webern3. I hans sene værker fandt man ansatsen til den udvidelse

af rækketeknikken til regulering af alle musikkens ”parametre” som blev centralt for den serielle

musik. Ikke blot tonehøjden som hos Schönberg, men også varighed, dynamik, anslag og

klangfarve blev søgt kvantificeret efter en talrække. Ud over den enkelte tones parametre blev til

dels også musikkens strukturelle elementer som satsvarighed, tonetæthed, registrering, ambitus og

andre forhold efterhånden styret af rækken og dens permutationer som derved fik funktion af

overordnet enhedsskabende princip.

Danuser opfatter i Die Musik des 20. Jahrhunderts selve brugen af begrebet ”parameter”, som er

hentet ind i musikteorien fra fysikken, som symptom på en videnskabeliggørelse af musikken:

                                                  
3 Fremstillingen af den serielle musik efter 2. verdenskrig støtter sig især på (Danuser 1984:299-315) samt i

nogen grad på (Watkins 1988:506-580).
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Zu ihrer [tonens] Kennzeichnung übertrug man - nicht ohne Unstimmigkeiten - den

Begriff "Parameter" aus der Physik auf die Musiktheorie und gab dadurch, wie mit

zahlreichen anderen Termini aus dem Umkreis einer Theorie des musikalischen

"Materials", dem Wissenschaftsanspruch eines neuen, um Klangforschung bemühten

Musikdenkens in einer strukturalistischen Sprache Ausdruck, die einen äußersten

Gegensatz zu jener Metaphorik darstellte, mit der einst die romantische

Musikästhetik den Unsagbarkeitstopos beredt beschworen hatte (Danuser

1984:299).

For det første karakteriserede man musikken ved hjælp af kvantitative "parametre", med et begreb

som var hentet fra fysikken. For det andet taler Danuser om en musiktænkning der særligt

beskæftigede sig med klangforskning, og som gjorde krav på at være videnskabelig. Resultatet af

denne bestræbelse var en egentlig teoridannelse omkring det musikalske materiale, udtrykt i et

"strukturalistisk sprog". Musikkens parametrisering og kvantificering og den videnskabeligt

orienterede beskæftigelse med det musikalske materiale peger i retning af at kunne omfatte den

serielle musik med ingeniørmetaforen.

Netop denne teoretiske anstrengelse, ikke bare af musikvidenskabsfolk, men i høj grad af

komponisterne selv, var en væsentlig bestanddel af Darmstadt feriekurserne. Siden 1951 har

Darmstadt været rammen om udforskningen af det musikalske materiale, og komponister som

Boulez og Stockhausen har ud over deres musik bidraget med væsentlige teoretiske indlæg, bl.a. i

tidsskriftet Die Reihe. Hvor komponister nok tidligere har kommenteret deres egne værker, f.eks. i

programnoter til koncertopførelser, er der i serialismens og Darmstadt-skolens regi snarere tale om

at selvteoretiseringen foregår samtidig med eller sågar før værkernes realisering. I og med skiftet

fra den romantiske musikæstetik og over i en strukturelt betonet, videnskabelig farvet diskurs får

komponistens teoretiske indlæg karakter af forskningsrapport.

Der skete med serialismen en vis udviskning af skellet mellem musikalsk materiale og

kompositionsmetode (tysk Verfahren) som tidligere havde forekommet klart adskilte.

Frembringelsen af materialet blev en del af metoden som skulle gennemføres før den egentlige

kompositionsproces kunne påbegyndes. Materialet måtte nyudvikles til hver eneste komposition, og

det var i høj grad metoderne til denne prækompositoriske proces, men også spørgsmålet om

hvordan man komponerede med det genererede materiale, som var genstand for den

forskningsmæssige interesse hos komponisterne.



Musikkens ingeniører

Anders Conrad 29

Som enhver anden forskning stødte udviklingen af den serielle musik i 1950'erne og 60'erne dog på

problemer - man fristes til at tænke på Lévi-Strauss' ord om "samtalepartnerens modvilje" mod at

svare på spørgsmål når svarene ikke var givet i forvejen. Der måtte f.eks. arbejdes med at fastlægge

en praktisabel betydning af de numeriske værdier, især i forhold til klanglige parametre som

anslagsmåde eller dynamiske niveauer på et klaver.

Problemerne med at udøve en præcis kontrol over klangparametrene var med til at føre en række af

de serielt orienterede komponister ind i elektronstudierne. Her er spørgsmålet om "værktøj" mere

konkret, idet der bliver tale om det udstyr der benyttes ved eksperimenter og ved produktion af

båndværker, og som eventuelt specialudvikles til formålet. Elektronikken får til dels en dobbelt

funktion, både som del af den kompositoriske fremgangsmåde i form af beregningen af musikkens

materiale og struktur efter matematiske algoritmer, men efterhånden også som instrument og

lydgiver ved musikkens realisering.

Kontrol og tilfældighed

Et af målene med determinere af musikken ved at aflede dens klanglige parametre af talrækker, var

at underkaste den en rationel kontrol som står i modsætning til det subjektive, til dels irrationelle,

som kommer til udtryk i romantikkens æstetik. Der er dog grænser for determineringen, og Danuser

har gjort opmærksom på det vanskelige i at kunne determinere både detailstruktur og storform ved

hjælp af rækken. Hvis således detaljerne er determineret af rækken, bliver formforløbet præget af

tilfældighed, mens omvendt en determineret storform kræver afvigelser fra den serielle automatik i

detaljerne (Danuser 1984:305).

Ligetis analyse af Boulez Structures

Forholdet mellem determinering og tilfældighed og mellem komponistens valg og automatisk

generering er et hovedtema i György Ligetis analyse af Boulez' Structures Ia i Die Reihe fra 1958.

Ligetis tolkning såvel som dens rolle for andre fremstillinger, bl.a. Danuser som vi i vid

udstrækning har baseret vores egen fremstilling på, er blevet skarpt kritiseret af Erling

Guldbrandsen i dennes disputats om Boulez (Guldbrandsen 1997). Vi vil her ikke gå nærmere ind i

en diskussion af Structures, men i stedet læse Ligetis tekst som et eksempel på tidlig

serialismekritik der netop i sin tidsbundethed selv kan opfattes som et udtryk for denne musiks

æstetik. Artiklen lægger desuden op til Xenakis' serialismekritik fra samme periode som skal

diskuteres i næste afsnit, en samtidighed som i øvrigt også omfatter vores eget udgangspunkt, Lévi-

Strauss' Den vilde tanke og i det hele taget den strukturalistiske tænknings højdepunkt.
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Ligeti opfatter Structures som et polyfont værk hvor de enkelte serielle "tråde" (Fäden) eller

stemmer er determineret af rækken og dens permutationer. Efter den prækompositoriske

fastlæggelse af rækkerne er der i hans analyse tale om et element af automatik, hvor sammenspillet

mellem de enkelte stemmer er uforudsigelig. Således bliver den hørte struktur til et tilfældigt

resultat af sammenvævningen af de determinerede tråde på kryds og tværs:

Elemente und Operationen - einmal ausgewählt - werden wie in eine Maschine

geworfen, um automatisch - auf Grund der gewählten Beziehungen - zu Strukturen

gewoben zu werden (Ligeti 1958:38).

Die geordneten Elemente werden - gemäß der Prädeterminierung  zu einem Netz

verwoben, wobei das Ergebnis im einzelnen unvorhersehbar ist (Ligeti 1958:54).

Samspillet af elementerne i dette væv er uforudsigeligt, og det samlede toneforløb kan kun, siger

Ligeti, beskrives statistisk som antal forekomster af forskellige tonekvaliteter i løbet af et givet

tidsrum. Denne tilfældighed forklarer han ud fra et æstetisk mål om at gøre rækkefølgen af toner

ligegyldig, for at fjerne enhver rest af melodik. Det synes, ud fra Ligetis analyse, som om et

element af tilfældighed har været en uundgåelig partner til den strenge determinering af materialet,

lige fra den serielle musiks begyndelse.

Lévi-Strauss har også i sin beskrivelse af ingeniøren hæftet sig ved forholdet mellem lovbundethed

og tilfældighed som han forbinder med en skelnen mellem hændelse og struktur:

Videnskaben bygger i sin helhed på en skelnen mellem tilfældighed og lovbundethed,

som også er en skelnen mellem hændelse og struktur. De egenskaber, som

videnskaben ved sin opståen gjorde krav på, var netop dem, der ikke indgik i det

oplevede og derfor forblev ligesom fremmede for de indtrængende hændelser: dette

er betydningen af begrebet de primære kvaliteter (Lévi-Strauss 1994:32).

I forhold til Ligetis analyse af Structures skal "struktur" opfattes som den grundlæggende serielle

konstruktion, mens den tilfældige struktur i samspillet af flere serielle tråde som Ligeti omtaler, er

det som Lévi-Strauss kalder "hændelse". Lévi-Strauss beskriver bemestringen af de strukturelle

egenskaber som det essentielle ved videnskaben, lige som man vel kan kalde de serielle

konstruktionsprincipper for kernen i den serielle musik. Han understreger at disse strukturelle

"primære kvaliteter" ikke indgår i det oplevede, svarende til vanskelighederne for en musiklytter i

at opfatte de abstrakte konstruktive principper bag et serielt værk. Der er altså stor
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overensstemmelse mellem Lévi-Strauss’ beskrivelse af videnskaben og det billede af den serielle

musik vi finder i Ligetis Structures-analyse.

Ud over de to niveauer i analysen af Structures som vi allerede har omtalt, den strengt

determinerede serielle opbygning af de enkelte lineære tråde og det tilfældige samspil af flere tråde

i satsen, indfører Ligeti dog endnu et niveau hvor determinering og tilfældighed går op i en højere

enhed. Her griber komponisten ind i automatikken og væver de lineære tråde sammen til et plastisk

netværk med knuder og sammenknytninger på kryds og tværs, bl.a. tilvejebragt ved brug af

tonegentagelser og gentagelser af små bitte motiver i samme register. Dette meta-nivaeu er, siger

Ligeti, kun tilgængeligt for lyttere der ikke er afhængige af ekspressivitetens "krykker" (Ligeti

1958:62). På afstand af det umiddelbare indtryk og med flere gennemlytninger trænger vores

iagttagelse igennem det tilfældige og finder ind til de store sammenhænge og proportioner.

Her, siger Ligeti, finder lytteren den skønhed som næppe kan opfattes med et traditionelt indstillet

øre, strukturernes egen skønhed: "Schönheit im Auftun von reinen Strukturen." (Ligeti 1958:62). I

denne strukturelle metadimension ligger værkets kunstneriske værdi gemt. Modsat Lévi-Strauss'

beskrivelse af videnskaben, hvor strukturerne var skjult for den umiddelbare oplevelse, så gør

Ligeti med sin transcendentale høremåde de "primære kvaliteter" tilgængelige for sansning. Med

dette greb har han bevaret kunstens privilegium i forhold til videnskaben og reddet den serielle

musik fra ”blot” at være forskning, måske endda bevaret et skær af den romantiske ide om en særlig

kunstnerisk sfære som kun er tilgængelig for den, der har den rette inspiration eller stemthed.

Ekstrem formalisering: Xenakis
Den græske komponist Iannis Xenakis kritiserede i sin bog Formalized Music fra 1962 både den

serielle musiks og den aleatoriske musiks måde at skabe kompleksitet på. Ud fra sin kritik gik han

endnu et skridt videre end de serielle komponister i sit forsøg på at gennemformalisere det

musikalske materiale, kompositionsprocessen og i sidste instans musikken selv.

Vi genfinder to af niveauerne fra Ligetis analyse af Structures i Xenakis' serialismekritik, nemlig de

serielt determinerede detaljer i de enkelte tråde og den tilsyneladende tilfældighed i trådenes

samspil som er det man umiddelbart hører:

... the completely deterministic complexity of the operations of composition and of

the works themselves produced an auditory and ideological nonsense (Xenakis

1971:8).
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Xenakis er ikke åben for det tredje, rent strukturelle, niveau som påstås hos Ligeti. Han hører ikke

"de rene strukturers skønhed", men derimod en meningsløs masse af toner i forskellige registre.

Den konstruktive ide i den serielle musik, som han betegner som lineær polyfoni, er for ham gået

tabt i den hørbare overflade. På samme måde hudfletter han den aleatoriske musik og dens påstand

om at kunne skabe tilfældighed gennem interpretens improvisatoriske valg mellem flere

muligheder, som komponisten har noteret i partituret. I dette tilfælde er, siger Xenakis,

tilfældigheden en illusion, en illusion som imidlertid ville kunne gøres til virkelighed gennem

brugen af den matematiske sandsynlighedsregnings stokastiske love4.

Xenakis ser også beregningen af statistisk baserede sandsynligheder som løsningen på det han

kalder den serielle musiks grundproblem, nemlig modsætningen mellem omhyggeligt konstruerede

lineære stemmer og det hørbare resultat som blot og bar kompleks tonemasse:

This contradiction inherent in polyphony will disappear when the independence of

sounds is total. In fact, when linear combinations and their polyphonic

superpositions no longer operate, what will count will be the statistical mean of

isolated states and of transformations of sonic components at a given moment (Fra

"The Crisis of Serial Music", her citeret fra Xenakis 1971:8)5.

Xenakis tager altså udgangspunkt i den samme mulighed for statistisk beskrivelse af et komplekst

forløb som vi tidligere så nævnt hos Ligeti. Men hvor Ligeti blot antydede den statistiske

beskrivelse som en teoretisk mulighed for at fastslå hvad der eksakt skete i en allerede eksisterende

musik, så vil Xenakis afskaffe den bagvedliggende serielle konstruktion og i stedet bruge den

statistiske beskrivelse direkte til at konstruere musikken med. I stedet for at være sammensat af

horisontale stemmer forestiller han sig musik i flader fulde af musikalske hændelser, en tilgang som

formentlig hænger sammen med hans oprindelige uddannelse som arkitekt6.

Stokastisk musik

Xenakis kalder denne statistisk baserede musik for stokastisk musik. Han begyndte at udvikle sin

teori om den gennemformaliserede stokastiske musik i 1954, og i 1963 publicerede han første gang

                                                  
4 De stokastiske love er den del af sandsynlighedsregningen som omhandler statistisk betinget

sandsynlighed.
5 La Crise de la Musique Sérielle, 1955.
6 Sammenhængen mellem musik og arkitektur har bl.a. udmøntet sig i Xenakis' design af Philips pavillonen

til verdensudstillingen i Bruxelles i 1958, som var afledt af partituret til hans orkesterværk Metastasis
(Xenakis 1971:1-11).
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sin forskning samlet i bogen Formalized Music7.  Bogens teknisk-matematiske indhold er

vanskeligt, eller slet ikke, tilgængeligt ud fra almindelige musikalske forudsætninger, men den kan

samtidig læses som et æstetisk manifest som har haft væsentlig indflydelse på dele af

computermusikken. Xenakis har selv implementeret flere af bogens idéer i form af

computerprogrammer, og han er derudover ophavsmanden til den computerbaserede UPIC

arbejdsstation8 hvor komponisten arbejder med en grafisk repræsentation af sin musik, som derefter

kan realiseres af computeren.

Xenakis tænker musik i flader som er dækket med masser af "sonic events". For at eksemplificere

sådanne lydhændelser nævner Xenakis fænomener fra naturen som hagl der slår imod jorden eller

cikadernes sang. Disse komplekse lyde er, siger han, sammensat af tusinder af "isolated sounds"

(Xenakis 1971:9). Klanglige "massebegivenheder" som disse følger ifølge Xenakis de stokastiske

love, og matematikken bliver dermed for ham det nødvendige grundlag for at kunne komponere den

lydlige kompleksitet, som han ganske vist i høj grad fandt var til stede i den serielle musik, men her

blot som et tilfældigt biprodukt.

Xenakis' syn på kompositionsprocessen er anført i en liste over "Fundamental Phases of a Musical

Work", omfattende otte punkter:

1. Initial conceptions

2. Definition of the sonic entities

3. Definition of the transformations

4. Microcomposition

5. Sequential programming of 3. and 4.

6. Implementation of calculations

7. Final symbolic result of the programming

8. Sonic realization of the program (Xenakis 1971:22)
                                                  
7 De første 6 kapitler blev udgivet på fransk som Musiques Formelles i 1963. Bogen er senere blevet udvidet

og oversat til engelsk i 1971 som Formalized Music (Xenakis 1971). Den engelske udgave er igen blevet
revideret og udvidet i 1992 (Xenakis 1992).

8 Unité Polyagogique Informatique de CEMAMu, udviklet på Centre d'Etudes de Mathématique et
Automatique Musicales i Paris. Curtis Roads, som har undervist på sommerkurser i UPIC systemet,
klassificerer dette som et "grafisk syntese" system (Roads 1996:331-333).
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Han anfører at computeren med fordel kan bruges til punkterne 6 og 7, måske endda 8. Det

"symbolske resultat" er i starten af 1960'erne endnu typisk et partitur, beregnet på instrumental

udførelse eller elektroakustisk båndmanipulation. Xenakis forestiller sig dog direkte

computergenerering af lyden som det ideelle:

... as would be desirable in the very near future, by an elaborate mechanization

which would omit orchestral or tape interpreters, and which would assume the

computerized fabrication of the sonic entities and of their transformations (Xenakis

1971:22).

Xenakis' tekst er fra starten af 1960'erne, og en sådan realisering af lyd ved hjælp af computer er for

længst virkeliggjort. Spørgsmålet er hvordan en computerstyret syntese af lyden skal foregå for at

svare til Xenakis' kompositionsidéer. Mens de matematiske teorier udgør fundamentet for den

kompositoriske metode ved beregninger af statistiske sandsynligheder, kræves der tilsvarende en

teori om klangens mikrobegivenheder hvis disse skal kunne genereres syntetisk.

Granulær lydteori

En hypotese om det ”musikalske materiale” fremlægges også i Formalized Music. I stedet for den

klassiske opfattelse af lyd som værende sammensat af en række enkle sinussvingninger (overtoner)

som tilsammen giver en kompleks svingning, opfatter Xenakis enhver lyd som sammensat af en

række "elementar-lydpartikler" eller "lydkvanter", med en klar reference til kvanteteorien (Xenakis

1971:43). Modsat den traditionelle beskrivelse af lyd som er baseret på Fouriers teorem, og som

ikke kan rumme både tidsligt forløb og frekvensindhold i samme repræsentation, er disse lydens

elementære "korn" (grains) beskrevet ved såvel en tidslig varighed, frekvensindhold og styrke.

Varigheden af de enkelte korn er ganske kort, og en kompleks lyd er, ifølge denne Xenakis'

oprindelige teori, sammensat af "hekatomber" af sådanne "rene" lyde, dvs. sinuskorn som hver kun

eksisterer i et ganske kort interval:

All sound, even all continuous sonic variation, is conceived as an assemblage of a

large number of elementary grains adequately disposed in time (Xenakis 1971:43).

Denne teori om at lyd er sammensat af små lydkorn kom ca. 20 år senere til at danne grundlag for

implementering af computer-syntesemetoden granulær syntese. Vi vil beskrive metoden teoretisk i
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et efterfølgende kapitel om Computeren som musikalsk medie og instrument og undersøge dens

praktiske anvendelse i analysen af Barry Truax' The Wings of Nike.

Den formelle metodes rolle i et overordnet kunstsyn

Hvad så med selve værket og idéen overhovedet med kunstnerisk skaben? For at forklare dette slår

Xenakis fra det naturvidenskabelige over i det metafysiske. Det overordnede mål med kunst er "a

total exaltation in which the individual mingles, losing his consciousness in a truth immediate, rare,

enormous, and perfect" (Xenakis 1971:1). Hans forskning i materialets og kompositionsprocessens

formalisering skal opfattes som et middel til at nærme sig dette næsten overmenneskelige mål: det

er en søgen mod en stor, absolut sandhed. Hans fokus på det formelle og på musikkens og klangens

strukturelle aspekter forklarer han som et forsøg på at give kunsten "a reasoned support less

perishable than the impulse of the moment. and hence more serious, ..." (Xenakis 1971:ix).

”Grimt” og ”smukt” er i den forbindelse uvæsentlige kategorier. Der er klare paralleller til

modernismens æstetik i vægtningen af sandhed frem for skønhed. Men hvor Adorno opfattede

Schönbergs musik som sand på grund af dens overensstemmelse med det historiske udviklingstrin,

er Xenakis' sandhed en ahistorisk kategori, hans perspektiv er evigheden. Og han finder i

matematik og naturvidenskab redskaberne til at nærme sig denne evige sandhed. Forsøget på at

sammenknytte musikken med evigheden gennem matematikken er ikke ny, men kan som bekendt

føres tilbage til netop den græske antik. Det er måske derfor heller ikke overraskende at Xenakis

påkalder sig sine græske forfædre i placeringen af "sonic art":

Once more it can be considered on the same level as the stars, the numbers, and the

riches of the human brain, as it was in the great periods of the ancient civilizations.

(Xenakis 1971:178).

Xenakis ønsker at genindsætte musikken i en universel enhed som hos Pythagoras, og brugen af

tallene er vejen til at forlene musikken med sin særlige status som en slags legemliggørelse af den

universelle harmoni. Hvert nyt naturvidenskabeligt forskningsresultat bringer ham derfor et skridt

nærmere det universelle når det anvendes til at komponere musik med. Det er vel også på denne

baggrund at man skal forstå hans næsten fanatiske ønske om konstant fornyelse i den kunstneriske

skaben:

Det fantastiske ville være, hvis jeg kunne opfinde noget, som var nyt, som ikke

allerede eksisterede (cit. fra Beyer 1996/97:80).
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I forhold til den kompositoriske proces betyder det at:

Hver gang jeg skal skrive et værk, må jeg glemme det foregående værk, og de

erfaringer jeg fik under dette arbejde (cit. fra Beyer 1996/97:79).

Ønsket om total fornyelse gælder også klangen hvor han netop har øje for den granulære synteses

mulighed som medium for fremstilling af nye, ikke bare nie erhörte, men end ikke forestillede eller

forestillelige klange:

In fact within human limits, using all sorts of manipulations with these grain

clusters, we can hope to produce not only the sounds of classical instruments and

elastic bodies, and those sounds generally preferred in concrete music, but also

sonic perturbations with evolutions, unparalleled and unimaginable until now

(Xenakis 1971:47).

Komponisten Eva Noer Kondrup afviser i en artikel i samme nummer af DMT som de ovenstående

Xenakis citater kravet om konstant fornyelse som "fuldstændig hysterisk" og som udtryk for et

romantisk kunstsyn (Kondrup 1996/97). Spørgsmålet er om fornyelseskravet ikke i højere grad er

udtryk for en - i Lévi-Strauss'sk forstand - ingeniørmæssig trang til ved forskningens hjælp at

projicere sig ud over det kendtes grænser. Xenakis indstilling til kompositionsprocessen, sådan som

han har konkretiseret den i sine otte punkter, må i hvert fald give anledning til en radikalt

anderledes praksis end hos en romantisk indstillet, originalitetssøgende komponist.

Kondrup stiller spørgsmålet om nyhedsværdien skulle være "eneste kvalificerende

ægthedsstempel". Og det er naturligvis et spørgsmål der peger direkte imod vores undersøgelse af

forskellig musikalsk praksis med bricoleur og ingeniør begreberne som ledetråd.

Konklusion: videnskabelighed og ekspertkultur
Selv om Xenakis har forholdt sig stærkt kritisk til serialismen, er der ud fra denne afhandlings

synspunkt tale om gradsforskelle mellem beslægtede æstetiske positioner. Lighederne mellem de

behandlede problemstillinger hos vore to udvalgte forfattere er overvældende: begge forholder sig

således fundamentalt til polariteterne determinisme og tilfældighed, frihed og tvang. Og skønt de

metoder og det materialesyn der fremlægges i de to tekster, er forskellige, er de fælles om deres

iøjnefaldende fokus på strengt rationelle fremgangsmåder og quasi-videnskabelige
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fremstillingsformer. Vi opfatter såvel de serielt orienterede komponister som den anti-serielle

Xenakis som eksponenter for vores metafor om en musikkens ingeniør.

Hvad enten musikken er serielt eller stokastisk konstrueret, kan man som tilhører kun sjældent

identificere det konstruktive princip i den klingende musik. Det egentlig strukturelle aspekt

forbliver skjult, og musikværket, altså "hændelsen" i Lévi-Strauss' forstand, fremstår abstrakt, som

resultatet af et ofte stort teoretisk forarbejde hos komponisten. Der er ikke tale om ”betydning”

sådan som Lévi-Strauss bruger begrebet, altså om nogen kulturel reference der peger ud over

værket selv; hvert enkelt værk opbygger i høj grad sit eget kunstneriske univers og må tolkes ud fra

dette. Ingeniørmentaliteten med sin store vægt på udviklingen af strukturer som ofte ikke er

umiddelbart hørbare, har formentlig været medvirkende til den afspaltning af ny musik som

ekspertkultur der har været fremherskende i store dele af det 20. århundrede.

Den serielle musiks parametrisering kan siges at være ført til sin logiske konsekvens inden for

computergenereret software-syntese. I programmer som det klassiske Music V og dets aflægger

Csound kræves der for at generere en lydsekvens at man skriver to filer: en orkester fil som

indeholder beskrivelsen af klanggenereringsmetoderne (såkaldte instrumenter) og en partitur fil

som beskriver musikkens forløb i tid (Vercoe 1992). I partiturfilen angives for hver enkelt tone en

række parameterværdier, f.eks. starttidspunkt, varighed, lydstyrke, tonehøjde, vibrato, osv. som så

af computeren overføres til ”instrumentet” i lydgenereringsfasen. Her er den serielle musiks

sprogbrug smeltet sammen med en programmeringsteknisk datalogisk sprogbrug.

Allerede inden for den serielle musik kan der næppe skelnes klart mellem materiale og metode:

tilrettelæggelsen af materialet er en del af metoden. Hvis komponisten bruger computer som led i

denne proces, sådan som Iannis Xenakis anbefaler det, så er computeren og dens

beregningssoftware en del af hans redskaber, og brugen af den en del af metoden. Ved den

elektroniske båndmusik er imidlertid kompositions- og realisationsfaserne slået sammen, og

frembringelsen af materialet går fra at være en prækompositorisk aktivitet, som i den serielle musik,

i retning af at være en integreret del af selve kompositionsprocessen. Vi skal senere hos Barry

Truax se denne tendens udmøntet i et forsøg på at gøre klangens indre struktur til det væsentligste

formdannende træk.

Brugen af computeren har til dels forstærket den tendens til rationel fundering af

kompositionsprocessen som vi har set såvel i den serielle musik som hos Xenakis, og ofte kræves

der omfattende programmeringsfærdigheder hos komponisten for at kunne udnytte
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computermediets muligheder (se diskussionen s. 42). Xenakis' forsøg på at indplacere matematik

og naturvidenskab i et metafysisk kunstsyn med henvisning til antikkens helhedstænkning har

vundet genklang i dele af computermusikken, som det fremgår af et slogan som "Bringing Art and

Science Together"9. Spørgsmålet er på hvis betingelser en sådan syntese skal tilvejebringes:

kunstens eller videnskabens. Vi skal kigge mere på dette spørgsmål i det følgende kapitel.

Adornos opfattelse af at der kun var én vej til sandhed i musikken, nemlig ved at følge det

musikalsk materiales iboende historiske udviklingstrin, er naturligvis blevet skarpt kritiseret i disse

postmoderne tider. Ikke mindst John Cage stod for en radikalt anderledes tilgang til materialet og

skilte på en måde igen materiale fra kompositorisk fremgangsmåde ved at opfatte materialet som

noget præ-eksisterende lyd der kunne fremstilles på forskellig måde efter komponistens,

musikernes eller mønternes valg. Altså ”fremstillen” som en stillen-frem af det i forvejen

eksisterende, frem for ingeniørens produktion af helt nyt stof. Sabine Sanio anskueliggør spektret af

mulige bearbejdningsgrader i en diskussion af Adornos materialebegreb i tidsskriftet Positionen:

Damit aber ist das Struktur- und Formproblem zumindest relativiert und es wird im

Formproblem ein ganzes Spektrum an Möglichkeiten aufgemacht, vom gar nicht

bearbeiteten Material bis zum endgültig in einer einmaligen, nur so denkbaren

Form möglichen Kunstwerk (Motte-Haber mfl. 1997:8).

Her er det tydeligvis en bricolage-orienteret fremgangsmåde der er til diskussion. Men også inden

for ingeniørkategorien kan vi forvente at værkerne placerer sig over et bredt spektrum fra det

fuldstændigt abstrakte valg af materiale og kompositionsmetode til en musik der giver lytteren

større muligheder for at kunne identificere aspekter af materialet og den musikalske form. Eller

formuleret i Lévi-Strauss'ke termer: en vis gennemtrængelighed mellem musikkens struktur og de

hørbare hændelser. Inden for denne afhandlings tema er det interessant at være opmærksom på om

brugen af computerteknologien åbner nye muligheder for at skabe sammenhæng mellem musikkens

konstruktive side og det hørbare resultat. Eller måske for at sætte sig helt ud over en tænkning som

i strukturalistisk ånd fokuserer stærkt på en opsplitning i (musikalsk) dybdestruktur og overflade.

                                                  
9 Dette slagord indgår i logoet for International Computer Music Association (ICMA).
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Vi vil i dette kapitel se nærmere på computeren som musikinstrument i betydningen lydgiver og i

bredere forstand som musikalsk medie. Målet er at etablere en terminologi der dækker de vigtigste

anvendelser af computeren i forbindelse med specielt komposition af musik og at nå frem til en

brugbar definition af begrebet computermusik. I den tekniske gennemgang vil vi fremhæve nogle af

de egenskaber der adskiller den digitale computer fra det traditionelle elektronmusik-studie, og som

til dels berettiger beskæftigelsen med den snævrere kategori ”computermusik” som en særskilt del

af den elektroniske musik i bredere forstand.

Computeren som en repræsentativ teknologi

To forskellige opfattelser af repræsentation

Både inden for den naturvidenskabeligt baserede datalogi og den mindre disciplin humanistisk

datalogi1 har man lagt vægt på at forstå computeren gennem dens evne til at repræsentere, og dette

begreb byder sig derfor til som en mulig nøgle til at forstå computeren også i musikalsk

sammenhæng. Begrebets forskellige brug inden for forskellige computer-faglige sammenhænge gør

det ydermere velegnet til at fremhæve såvel tekniske som æstetiske aspekter af computerens

musikalske anvendelser, sådan som vi har ønsket det i afhandlingens overordnede problemstilling.

I datalogien forstås repræsentation som en formalisering af information til digitale datastrukturer

der kan implementeres på en computer. På samme måde repræsenteres de processer der benyttes til

bearbejdningen af data i form af formelle forskrifter eller algoritmer der kan implementeres på

computeren som et program. Det teoretiske udgangspunkt for både datastrukturer og algoritmer er

matematikken og den formelle logik. Datalogien er tilbøjelig til at tilkende sit

repræsentationsbegreb et objektivt skær, hvor data eksisterer uafhængigt af og så at sige før en

menneskelig tolkning (Jensen, Lytje og Øhrstrøm 1993:19).

                                                  
1 En humanistisk tilgangsvinkel til computeren er specielt veludviklet i Skandinavien, og humanistisk

datalogi findes som universitetsfag i Danmark i Århus og Aalborg, tæt forbundet med
kommunikationsvidenskab.
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Humanistisk datalogi er derimod rettet mod betydningsdannelsen i de sammenhænge hvori

computeren benyttes, og repræsentation skal i den forbindelse forstås semiotisk, om de tegn som

brugerne benytter i deres interaktion med computeren. Computer-semiotikeren Peter Bøgh

Andersen taler om særlige edb-baserede tegn som ikke ligger gemt i maskinen, men som først

kommer til syne i mødet mellem på den ene side systemet og på den anden side brugergruppen og

dennes sprog (resumé af disputatsen A Theory of Computer Semiotics, i Jensen; Lytje og Øhrstrøm

1993:162). Altså tydeligvis et andet repræsentationsbegreb end det datalogiske hvor

repræsentationen er at finde så at sige inde i maskinen.

Hvor datalogien således især er interesseret i datas strukturelle side, uden hensyn til konteksten, så

er det anvendelsen og tolkningen af data i en specifik menneskelig sammenhæng som er den

humanistiske datalogis anliggende. Det semiotisk orienterede syn på computeren som en tegn- og

betydningsteknologi har ført til at den opfattes som medium for menneskelig kommunikation, en

opfattelse som fører i retning af medievidenskab og studier af Internettet, multimedier o.s.v.2 Vi vil i

det følgende kort introducere et sådan semiotisk syn på computeren som baggrund for en diskussion

af dens anvendelser inden for musikken.

Brugergrænsefladen

Den del af et computersystem som omhandler interaktionen mellem bruger og maskine, kaldes

brugergrænsefladen, og det er i studier af denne at computersemiotikken i særlig grad har taget sit

udgangspunkt. Det er især fremkomsten af grafiske brugergrænseflader på systemer som Macintosh

og Windows der har gjort en sådan semiotisk computervidenskab interessant. Disse systemer er

baseret på en teori om direct manipulation interface som blev fremsat af Ben Shneiderman i 1982.

Ideen går ud på at objekter og handlinger fremstilles på skærmen ved hjælp af grafiske symboler og

tekst. Aktioner skal kunne startes ved at aktivere sådanne symboler eller ved menuvalg, og man skal

løbende kunne følge med i processens forløb og vurdere dens resultater (Shneiderman 1987).

Repræsentation forstås i denne sammenhæng ikke som formalisering af data og processer, sådan

som det ser ud så at sige inde i maskinen selv, men derimod som præsentationen af data og

handlinger for dem der bruger computeren. Computersemiotikken arbejder således med de tegn og

symboler i brugergrænsefladen som benyttes af brugerne til at formulere opgaven over for

                                                  
2 En generel indføring i humanistisk datalogi findes i (Lytje 1995), og specielt det semiotiske aspekt er

behandlet i (Jensen; Lytje og Øhrstrøm 1993). Min behandling af datalogi og humanistisk datalogi er især
inspireret af disse to tekster.
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computeren og for computeren til at præsentere resultaterne over for brugerne. Heri ligger altså

gemt en forestilling om ikke blot en interaktion, men om en slags kommunikation mellem

menneske og maskine.

Et vigtigt element i computerens præsentation af objekter og processer er sproget. Sproget optræder

dels direkte i form af tekstlige udtryk for objekter og handlinger i interaktionen med computeren.

Men sproget indgår også indirekte i computeranvendelsen, idet en given repræsentation lægger op

til brugen af bestemte udtryk når vi beskriver for os selv eller andre hvad det er vi foretager os med

computeren3. "Nu spiller jeg en tone med instrument 2" kunne man f.eks. sige om at lave en bestemt

type lyd i programmet Csound. Dette udtryk er betinget af at Csound bruger en instrumentmetafor,

og frembringelsen af den samme lyd ville i et andet program blive omtalt med andre udtryk.

Værktøj eller repræsentation af handlinger

I computerens første år måtte man selv kunne programmere maskinen for overhovedet at kunne

bruge den, og i de næste mange år krævede de kommandobaserede brugergrænseflader at man

benyttede en særlig computerterminologi for at kunne løse opgaver ved hjælp af computeren.

Arbejdssproget blev præget af computerspecifik syntaks, og når der indgik computer i løsningen af

en opgave, blev hele processen styret af computerens kommandostruktur og måde at fungere på.

Det er i lyset af dette at computeren er blevet opfattet som et værktøj, altså som et element der

spiller sin egen selvstændige rolle i de arbejdsprocesser hvori den indgår.

I de grafiske brugergrænseflader har man forsøgt at afskaffe dette særlige niveau af computersprog

og computertænkning til fordel for den direkte involvering med grænsefladens objekter og

symboler. Disse objekter skulle så i højere grad tilhøre opgavens eget domæne og kunne beskrives

med brugernes almindelige professionelle sprog. F.eks. kan vi inden for musikken snakke om toner,

taktart, tempo, o.s.v., altså musikalske begreber, i stedet for om computerkommandoer og

programkonstruktion. Computeren bliver nu ikke på samme måde opfattet som et værktøj, men den

repræsenterer i sin brugergrænseflade nogle værktøjer som er fagligt relevante for brugerne4.

Computerens rolle kan i en sådan sammenhæng siges at være skiftet fra at være værktøj til at være

et  medie for brugernes arbejde med en række repræsentationer af værktøjer. Brugerne skal ideelt

                                                  
3 I humanistisk datalogi benyttes ofte Wittgensteins begreb 'sprogspil' om dette forhold.
4 Et velkendt eksempel fra musikkens område på en sådan grafisk repræsentation af et værktøj er de

båndoptagerlignende kontrolpaneler med knapper til at afspille, optage o.s.v. som findes i næsten ethvert
sequencerprogram.
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set ikke oversætte deres ideer til computertekniske termer, men være direkte engageret i opgaverne

ved computeren som en del af den faglige praksis. En af de mest radikale semiotiske opfattelser af

computeren er blevet fremsat af programmøren og skuespilleren Brenda Laurel i bogen Computers

as Theatre. Med udgangspunkt i Aristoteles' Poetik har hun anlagt et synspunkt specielt på

brugergrænsefladen som er mere æstetisk end teknisk orienteret (Laurel 1993:126-27).

Det er brugergrænsefladens computerskabte virkelighed som hun sammenligner med et teater hvor

publikum også er deltagere på scenen. Det vigtigste er for Laurel handlingen, dvs. brugernes

interaktion med grænsefladens objekter, forløbet af de startede processer og disses evaluering. Det

bagvedliggende hardware og software er i den forbindelse helt uden betydning, det befinder sig

ligesom i teatret bag scenen. Laurel når herved frem til den radikale tese: "the representation is all

there is" (Laurel 1993:17), og det væsentligste aspekt ved et softwaresystem bliver efter denne tese

design af handlingen og interaktionsmulighederne5.

”Rå” data eller musikalske symboler

Vi genfinder forskellen mellem kommandobaserede eller programmeringsorienterede systemer og

grafisk orienterede systemer også på musikkens område. Især i ældre computermusik-værktøjer var

det nødvendigt at musikeren også skulle være programmør. For at lave et stykke musik måtte

komponisten skrive et program; de ”objekter” han arbejdede på, var den rå digitale repræsentation

af lyden, og de ”handlinger” eller procedurer han havde til rådighed, var formuleringen af

matematiske formler til beregning af disse data. Dette forhold var fra starten i 1950'erne og

1960'erne til dels forårsaget af udviklingens tidlige stade, rent teknisk.

Man kan dog ikke se bort fra at netop beskæftigelsen med musikkens strukturelle sider var generelt

fremherskende i 1950'erne og 60'erne hvor den musikalske udforskning af computeren begyndte.

Og trods fremkomsten af moderne grafisk orienterede systemer er rene programmeringsinterfaces6 i

dag stadigvæk udbredte inden for avancerede computersystemer til komposition. Måden at arbejde

med programmerne på i disse systemer er måske nok blevet moderniseret og pakket ind i en grafisk

brugergrænseflade, men i sidste ende arbejder komponisten stadigvæk direkte med algoritmer og

                                                  
5 Laurel mener selvfølgelig ikke at hardware og software er uden betydning for computerens funktion som

sådan, men at det ikke under normal brug bør indgå i brugerens bevidsthed som selvstændig del af
handlingen.

6 Et programmeringsinterface til f.eks. en software-syntesemetode vil sige at man selv skal skrive et program
for at kunne benytte sig af metoden.
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beregningen af digitale værdier. Interessant nok forsvares nødvendigheden af selv at kunne

programmere mere stædigt af computerkomponister end af nogen anden faggruppe jeg har mødt7.

Begrundelsen er ønsket om den totale kontrol som jo også var en del af den serielle musiks æstetik.

Sagen er at hvis værktøjet og objekterne gøres til repræsentation, så skal disse såvel som hele

interaktionen designes. Så skal der vælges ud og træffes valg undervejs: hvilke værktøjer skal

repræsenteres og hvordan? Hvilke musikalske objekter er det der skal repræsenteres? Hvad er det

musikalske materiale, og med hvilke fremgangsmåder bearbejdes det? Netop den nye musiks

mangfoldighed, mangelen på enighed om selv de mest basale spørgsmål, gør det vanskeligt at træffe

sådanne valg. Komponisterne vil i næsten en hvilken som helst symbolsk repræsentation af musik

kunne finde begrænsninger som de lige præcist ikke kan leve med.

I stedet for er nogle komponister tilbøjelige til at ville arbejde direkte med lydens basale fysiske

forhold: frekvens, lydstyrke, tid. I sidste ende passer den formelle tænkning og arbejdet med disse

rent strukturelle bestanddele måske godt til netop en side af musiklivet som ikke har paralleller i ret

mange andre faglige sammenhænge. Musikken er dermed på vej til at blive til lydkunst og er i hvert

fald ikke længere tonekunst i traditionel forstand. En anden holdning til materialet findes dog inden

for samplingsæstetikken hvis udøvere ikke bekymrer sig så meget om den enkelte lyds fysiske

opbygning, men derimod om hvordan allerede indspillede lyde sættes sammen til ny musik (se

nedenfor under Sampling/harddisk-optagelse).

Formalisering og tolkning: data og tegn

Forskellen mellem det datalogiske repræsentationsbegreb, hvor digitale data repræsenterer

”virkelige” fænomener, og den humanistiske semiotiske forståelse af repræsentation, som designet

interaktion ved hjælp af tegn, svarer for så vidt til forskellen mellem den naturvidenskabelige

tendens til at hævde at man beskæftiger sig med objektive facts og humanismens insisteren på at

beskæftige sig med tolkninger. Mødet mellem de to faglige kulturer fremgår med eksemplarisk

tydelighed af en diskussion mellem datalogen Lars Mathiassen og computer-semiotikeren Peter

Bøgh Andersen i forbindelse med dennes forsvar af disputatsen A Theory of Computer Semiotics

(Andersen 1990;  udskrift af forsvarshandlingen i Jensen; Lytje og Øhrstrøm 1993). Diskussionen

drejer sig om fly-kontrolsystemer som datalogen Mathiassen mener må være baseret på en objektiv

                                                  
7 Jeg har bl.a. afholdt computerkurser for folk i den grafiske branche. De var tilbøjelige til at opfatte

computeren meget specifikt i sine grafiske anvendelsesområder og var helt uvillige til at ville beskæftige
sig med mere generel computerterminologi og -arbejdsmåde.
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model for at undgå sammenstød, hvorimod semiotikeren Bøgh Andersen mener at enhver model er

et udtryk for en tolkning af virkeligheden.

Når vi i denne afhandling vil sætte komonisternes valg af teknik i forhold til æstetiske strategier, er

det klart at vi især interesserer og for computerens tolkning i en specifik musikalsk sammenhæng,

snarere end for hvordan musik formaliseres på et strukturelt datalogisk niveau. Beskrivelsen finder

derfor et passende teoretisk udgangspunkt i en humanistisk datalogisk orienteret forståelse af

computeren som et medie for arbejdet med repræsentationer af musikkens materiale, værktøjer og

fremgangsmåder. I praksis er der imidlertid ikke vandtætte skotter imellem de to nævnte forståelser

af repræsentation, og den efterfølgende beskrivelse af musikalske metoder vil da også i et vist

omfang gøre brug af begge teoretiske opfattelser.

Selv den mest brugervenlige semiotiske repræsentation er således begrænset til at omfatte forhold

der i det hele taget lader sig beskrive matematisk og logisk. Entydigheden i computerens

formalisering, helt ind i dens inderste logiske kerne hvor der kun skelnes mellem 0 eller 1, sand

eller falsk, virker tilbage på det fagområde som er genstand for digital bearbejdning. "Måske" eller

"nogle gange" er vanskelige at oversætte til dette niveau af formel logik. Der er derfor en

tilbøjelighed til at brugen af computer fremmer de entydige og præcist formulerede sider af faget og

nedtoner andre, mere vagt formulerede eller intuitive sider8.

På musikkens område nævner Eleanor Selfridge-Field i en diskussion om computerens brug inden

for musikvidenskaben problemet med på den ene side at få musikalske metoder gjort tilstrækkeligt

præcise til at gøre dem til genstand for datamatisk behandling, og på den anden side at opnå

tilstrækkelig generalitet i metoderne til at undgå mekanisk ensartethed i computerens bearbejdelse

(Selfridge-Field 1990)9.

Det er måske denne modsætning mellem det specifikke, præcist formulerede og det generelle,

vagere formulerede som ligger bag valget mellem musiksystemer med en veludviklet symbolsk

grænseflade og de mere åbne programmeringssprog til musik. Formalisering af til en præcis

symbolsk repræsentation baserer sig på musikteori, men vi har som bekendt ikke bare en enkelt

                                                  
8 I engelsksprogede tekster bruges ofte udtrykket "tacit knowledge", tavs viden, om sådanne ikke-udtrykte

aspekter af et fag som kan være af væsentlig betydning for fagets udøvelse, og som derfor også må indgå i
overvejelserne omkring brugen af computere.

9 Som eksempel nævner hun spørgsmålet om temagenkendelse. Det er let at forestille sig at computeren kan
genkende to fuldstændig ens temaer, men straks sværere at afgøre hvornår to temaer "ligner" hinanden. Det
sidste spørgsmål er imidlertid af langt større betydning for musikvidenskaben end det første (Selfridge-
Field 1990:310).
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musikteori, men mange musikteorier som hver især er udsprunget af et bestemt repertoire. De

musikalske begreber er bundet til stil, genre og periode, altså til en kontekst som ikke umiddelbart

lader sig indfange i den datalogiske forestilling om repræsentation.

Musikernes ”tavse viden” har blandt andet at gøre med en forståelse af denne musikalske kontekst

for arbejdet med det konkrete materiale, og den tendens til mekanisk ensartethed som Selfridge-

Field omtaler, er måske resultatet af at udviklingen ofte overlades helt til dataloger og ingeniører.

Mangfoldigheden af forskellige musikteorier som knytter sig til forskelligt repertoire, gør

naturligvis også at et musiksystem som er baseret på et veldefineret musikteoretisk grundlag, ikke

kan have universel gyldighed. Der må nødvendigvis være tale om ikke bare et, men mange

musikalske systemer, med repræsentation af mange slags musikalsk materiale og fremgangsmåder.

Nogle af de kendte fremgangsmåder vil vi forsøge at beskrive i det efterfølgende. Med titlen på den

computersemiotiske tekstsamling Tegn og data har vi opdelt fremstillingen i to underafsnit, som

dækker musik forstået som henholdsvis data i datalogisk forstand og tegn, i semiotisk forstand.

Selv om hovedvægten ligger på en humanistisk-datalogisk forståelse, vil det være umuligt at forstå

sammenhængen mellem det tekniske og det æstetiske uden at tage de fundamentale egenskaber ved

musik som digitalt fænomen i betragtning. Vi vil derfor starte vores gennemgang med at fastslå

nogle af disse og herefter beskrive de væsentligste fremgangsmåder til at arbejde med digital lyd,

sådan som de præsenterer sig for en komponist.

Musik som digitalt signal: data
Hele forudsætningen for den ”kulturens digitaliseringsproces” som i øjeblikket går for sig på

biblioteker, museer og i arkiver, foruden i pladestudier, radiofonier og TV-stationer, er at der findes

metoder til at omdanne medier som tekst, lyd, billede og video til talmæssig repræsentation. For at

vores digitale computere skal kunne arbejde med og lagre musik, skal lyden eller musikkens

struktur omformes til en følge at binære talværdier10. Det vi gemmer i form af ”data” på

computeren, er ikke lyden eller musikstykket selv, men digitale informationer om lyden, opfattet

som et elektrisk signal. For at genskabe lyden på forståelig form kræves en afkodning af de digitale

værdier, tilbage til et elektrisk signal som kan afspilles via forstærker og højttalere.

                                                  
10 Computere bruger det binære talsystem, altså to-talssystemet, hvor hvert ciffer kun kan have værdien 0

eller 1, svarende til logikkens sand eller falsk. Disse to basale tilstande kan rent fysisk repræsenteres ved
hjælp af en mængde forskellige medier af f.eks. elektrisk, magnetisk eller optisk art.
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Der er to væsentlige metoder til digital kodning af musik i daglig brug: dels omformning af et

elektrisk signal for lyden til digitale værdier, et såkaldt digitalt signal, og dels MIDI standarden som

i stedet for lyden selv arbejder med såkaldte performance data, dvs. information om det musikalske

forløb, forstået som en sekvens af toner, snarere end om lyden selv. Ved brugen af MIDI udstyr er

det nødvendigt at bruge en synthesizer eller et lydmodul, som i forvejen er i programmeret til at

frembringe lyd, for at kunne afkode de digitale informationer til klingende musik.

Omformningen af lyd til digitale data sker gennem en Analog-til-Digital konverter (ADC) som ud

fra et analogt elektrisk signal, altså et ubrudt signal som vi kender det f.eks. mellem forstærker og

højttaler i et stereoanlæg, danner en række samples ved hjælp af en teknik der hedder sample-and-

hold. I denne proces sker der i princippet en fundamental forandring af lyden, idet den omformes fra

en sammenhængende elektrisk energi til en række diskrete hændelser i form af talværdier som hver

især repræsenterer et ganske kort tidsrum af lydens forløb. Der sker altså et informationstab, fordi

den digitale repræsentation kun omfatter dele af det oprindelige kontinuerlige analoge signal.

Dette teoretiske problem i den digitale repræsentation af lyden løses i praksis ved afspilningen af

det digitale signal gennem brugen af en Digital-til-Analog konverter (DAC). Gennem særlige

elektroniske kredsløb og filtre søges det oprindelige signal genskabt ud fra de diskrete digitale

værdier. Som det er enhver CD-lytter bekendt, er det lykkedes for elektronikfabrikanterne at opnå

en tilstrækkelig troværdighed i afspilningen af digital lyd til at give et musikalsk tilfredsstillende

resultat. Dette skyldes at DAC-elektronikken i det udstyr vi bruger til at afspille musik, er udformet

med særligt henblik på musik og lyd, ud fra viden om hvordan musik sædvanligvis er sat sammen

rent akustisk.

Når man arbejder med musikteknologi, er det af afgørende betydning at man gør sig klart om man

er på den digitale eller den analoge side af det ”digitale skel”. Specialister inden for musikteknologi

taler somme tider om hhv. det  digitale og det analoge ”domæne”. I det analoge domæne er f.eks. et

filter et stykke hardware der skydes ind i et fysisk kredsløb. I det digitale domæne er et filter, måske

med samme navn og funktionalitet, implementeret som et program der opererer på lydens digitale

repræsentation ved hjælp af en matematisk algoritme. Brugen af ordet ”filter” er blevet til en

metafor der fortæller noget om hvad det givne program foretager sig, i termer vi kender uden for

computerens verden, i dette tilfælde fra den analoge elektronik.

Netop det at det digitale signal består af talværdier og bearbejdes ved hjælp af matematiske

operationer, er skyld i en meget væsentlig egenskab der adskiller det digitale fra det analoge
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domæne. Hver gang et analogt signal kopieres over på bånd, tilføjes der støj fra den fysiske

kopieringsproces hvorimod kopiering af et digitalt signal betyder kopiering af de digitale talværdier

og kan gøres fejlfrit, uden tilføjelse af støj. Original og kopi er identiske, og det er derfor til enhver

tid muligt at arbejde på en perfekt kopi af den digitale repræsentation af den indspillede eller

genererede lyd.

En anden egenskab ved det digitale domæne er muligheden for manipulationer med signalet uden

tilføjelse af støj. I et analogt studie kræver f.eks. filtrering af lyden at den filtrerede lyd indspilles på

bånd igen. Dette tilføjer et nyt niveau af indspilningsstøj. Den digitale version af det samme filter

udfører sit arbejde i form af en beregningsoperation på den digitale repræsentation af lyden. Der er

her tale om en symbolsk operation i stedet for en fysisk proces, og der tilføjes derfor ikke støj på

samme måde som ved den fysiske overspilning til bånd.

Brugen af digital lyd indbyder dermed til ubegrænset eksperimenteren med lyd og bearbejdning af

indspillede lyde af enhver art. Støjfri kopiering, mixning og manipulation ad libitum åbner

mulighed for skabelsen af utroligt komplekst opbyggede digitale signaler, sammensat fra mange

forskellige lydkilder, som hver for sig kan have være udsat for forskellig filtrering og bearbejdning.

Herved kan der, ud fra indspillede eller syntetisk genererede lyde, skabes nye lyde som næppe ville

kunne skabes hverken ad naturlig vej eller ved hjælp af analog elektronik.

En tredje væsentlig egenskab er at en hvilken som helst sekvens af digitale data vil kunne opfattes

som en repræsentation af lyd og afspilles ved hjælp af en DAC og passende afspilningsudstyr,

uanset hvordan det digitale signal er skabt. Afspilningen er ikke bundet af den eventuelle eksistens

af en oprindelig ”naturlig” lydkilde som f.eks. et musikinstrument eller stemmer, reallyd eller

analog elektronik. Der kan således skabes ”kunstige” digitale signaler ved simpelthen at

sammensætte en talrække, og det er således muligt ad matematisk vej at generere en digital

repræsentation af lyde som ikke ville kunne frembringes på nogen anden kendt måde.

En del synteseformer inden for computermusikken er metoder som allerede var kendt i det tidligere

elektronmusik-studie, og som er overført herfra. I elektronmusik-studiet var man dog underkastet de

fysiske begrænsninger i lydfrembringelsen som det analoge udstyr satte. Der er derimod ingen

fysiske grænser for den digitale repræsentation af lyd. Udviklingen af nye digitale syntesemetoder

handler således ikke om overvindelsen af fysiske begrænsninger, men om at finde frem til nye

algoritmer der kan frembringe den ønskede repræsentation. Ud over det repertoire af synteseformer
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som har været kendt siden den elektroniske musiks barndom, er der således inden for ren computer-

syntese blevet tilføjet væsentlige nye metoder i de senere år.

Musikalsk tilgængelighed af nye syntesemetoder

Det er dog vigtigt at gøre sig klart at en sofistikeret syntesemetode for de fleste musikere ikke i sig

selv byder sig til, førend der er udviklet musikalske begreber og en tilfredsstillende kompositorisk

proces omkring metoden. Vi er her tilbage ved skellet mellem de to former for repræsentation som

vi omtalte i sidste afsnit. Nye syntesemetoder bliver typisk udviklet af ingeniører eller dataloger

som led i forskningsprojekter, og de bliver eventuelt gjort tilgængelige for interesserede, ofte via

Internet, i form af programmeringsinterfaces. Kun i de færreste tilfælde bliver der udviklet en

egentlig musikalsk brugergrænseflade, og det betyder at metoden er forbeholdt de få komponister,

som er i stand til selv at programmere computeren11.

Hvis en metode skal gøres generelt tilgængelig, skal den, for nu at følge i Brenda Laurels fodspor,

designes som handlinger der lader sig indpasse i musikalsk praksis og sprogbrug. En sådan

udvikling kan naturligt nok medføre en fornyelse af den faglige terminologi, men ideelt set skal en

sådan fornyelse ske inden for det musikalske fagsprog og ikke konstituere et separat computersprog

som skal beherskes ved siden af det musikalske sprog. Komponisten skal kunne udvikle sine

musikalske ideer uden undervejs at skulle oversætte dem til computerterminologi. Heri er der

egentlig intet specielt omkring anvendelsen af computeren til komposition i forhold til alle mulige

andre anvendelser, det samme krav er blevet stillet af den såkaldt 'skandinaviske skole' af

systemdesignere i mange år.

Hvis anvendelsen af computerteknologi inden for et fag skal stimulere til yderligere faglig

udvikling og ikke blot automatisere manuelt arbejde, må en forståelse af fagets sprog og processer

indgå direkte i udviklingsprojekterne. Dette er et af den humanistiske datalogis idealer, og det

gælder selvfølgelig også på musikkens område. Vi har påstået at forståelsen af teknologiens

brugsmæssige kontekst og implikationer ikke er nogen naturlig del af datalogiens formelle

repræsentationsbegreb. Hvis forskningen i musikteknologi skal tilføres et sådant kvalitativt aspekt,

kræver det derfor at komponister og musikvidenskabsfolk i højere grad kan og vil indgå direkte i

udviklingsprojekterne.

                                                  
11 Et enkelt eksempel på et koncept med en veludviklet brugergrænseflade, er programmet MAX som blev

udviklet på IRCAM og nu markedsføres af firmaet Opcode.
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MIDI standarden

Mens komponisterne inden for kunstmusikken for det meste arbejder direkte med en digital

repræsentation af lyden, så benytter man inden for populærmusikken og jazzen ofte MIDI12 udstyr.

MIDI er en industristandard som blev indført af synthesizer-fabrikanterne i 1983 for at man fra et

enkelt synthesizer-klaviatur kunne benytte flere forskellige synthesizere som lydgivere samtidigt.

Den klang man hører, er dermed gjort uafhængig af de klanglige egenskaber på det instrument hvis

klaviatur man spiller på, idet klangen måske kommer fra et helt andet instrument. Dette har inden

for MIDI ført til en fuldstændig konceptuel opdeling mellem lydgivende instrument eller lydmodul

og klaviatur eller controller, selv om begge disse funktioner godt kan findes i det samme fysiske

instrument.

Efterhånden er computeren blevet en integreret del af MIDI udstyret, ofte som en slags

kontrolcenter i form af et sequencer program13. På grund af sin oprindelse i synthesizer-industrien er

MIDI baseret på det vestlige tonesystem og den tempererede skala, inddelt i 12 lige store halvtoner.

MIDI protokollen14 indeholder information om hvilke toner der anslås hvornår og med hvilken

styrke, samt enkelte parametre der definerer tonens ekspressive kvalitet, som f.eks. klaverets pedal

eller vibrato. Disse performance data omkring et stykke musik kan gemmes i en MIDI fil på

computeren og læses ind i ethvert program som understøtter MIDI standarden.

Ud fra en MIDI fil kan man imidlertid intet sige om hvordan stykket vil komme til at lyde ved

afspilningen uden at kende til det specifikke afspilningsudstyr. MIDI filen indeholder kun

information om hvilke toner der spilles hvornår, men intet om den klanglige realisering. På en måde

svarer MIDI således til et traditionelt nodebillede som jo nok siger noget om musikkens forløb og

struktur, men ikke noget om hvordan den rent faktisk kommer til at lyde på virkelige instrumenter.

MIDI standarden har da også vist sig velegnet som grundlag for adskillige kommercielle

nodeskrivningsprogrammer.

                                                  
12 Musical Instrument Digital Interface.
13 En sequencer var oprindelig et særskilt apparat hvis funktion nu er overført til software. Et sequencer

program bruges til at optage og bearbejde sequences, sekvenser af musikalske forløb, som så kan sættes
sammen og afspilles som hele musikstykker eller som akkompagnement til levende musikere. Hvert spor i
et sequencer program udgøres typisk af et enkelt instrument, og tilsammen udgør sporene et helt orkester
('spor'-metaforen stammer fra sporene på en båndoptager).

14 En protokol betegner i datalogien et regelsæt for informationsudveksling imellem forskellige enheder, i
dette tilfælde mellem musikinstrumenter eller mellem instrument og computer.
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Det er således helt op til fabrikanten af et lydmodul at afgøre hvordan MIDI informationerne skal

omsættes til konkret klang. Den digitale lydgenereringsdel ligger ude i synthesizeren eller

lydmodulet og fungerer efter de samme principper for syntese, DSP og sampling som diskuteres

senere i næste afsnit som computerapplikationer.  Der er da også tale om at man til en vis grad selv

kan programmere sine synthesizere og lydmoduler ved hjælp af særlige synthesizer-

redigeringsprogrammer. Det er som oftest denne type programmering der hentydes til når der i et

koncertprogram står opført en eller flere "programmører" i en liste af medvirkende musikere.

Repræsentation af musikalske arbejdsformer: tegn
Vi vil i dette afsnit beskrive tre væsentlige metoder til at arbejde med musikkens materiale på

digital form: syntese, optagelse/sampling/redigering og digital signal behandling. Materialet er

lyden som sådan, uden på forhånd at opdele i kategorier som toner, støj, o.s.v. Det vi således vil

diskutere, er forskellige metoder til digital lydbehandling foruden, i et separat afsnit, algoritmisk

komposition hvor computeren til dels udformer materialet eller sågar musikken selv efter givne

regler. De matematiske aspekter vil ikke blive gennemgået15, vi vil med Brenda Laurel lade

algoritmer og digitale samples forblive ude i kulissen, for at de tekniske fremgangsmåder så vidt

muligt fremstår som udtryk for forskellige musikalsk/æstetiske arbejdsformer.

Målet med gennemgangen er i første række at etablere en forståelse og en terminologi som står til

rådighed for vores musikalske analyser senere i afhandlingen. I bredere forstand er dette også et

forsøg på at bidrage til etableringen af en musikvidenskabelig terminologi der kan bruges til

beskrivelse af computerfrembragt musik, uden at forudsætte en omfattende datalogisk indsigt i

emnet. Det forekommer nemlig som om de terminologiske vanskeligheder virker som en barriere

for musikvidenskaben imod overhovedet at bevæge sig ind på dette område. I et større perspektiv er

en forståelse for computermusikkens metoder og terminologi en betingelse for at musikvidenskaben

kan indgå i en mere tværfagligt orienteret forskning, sådan som vi plæderede for i det foregående

afsnit.

Vi gennemgår de forskellige metoder hver for sig, men dette betyder ikke at de faktiske

musikstykker er et resultat af en enkelt metode. Der vil ofte være tale om at komponisten benytter

sig af en række forskellige værktøjer, f.eks. harddisk-optagelse til at indspille akustiske

                                                  
15 Den teknisk indstillede læser vil kunne finde den elementære matematiske baggrund for alle de nævnte

metoder i The Computer Music Tutorial (Roads 1996). Denne bog er den væsentligste kilde til den
følgende gennemgang og rummer en omfattende bibliografi for yderligere studier.
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instrumenter eller reallyd, digital signal behandling til at bearbejde den indspillede lyd,

synteseværktøjer til at tilføje syntetiske lydspor, redigerings- og mixnings-software til at færdiggøre

værket og måske et interaktivt performance-system hvis et præindspillet materiale skal indgå som

del af et samspil med levende musikere ved opførelsen.

Der er grund til at skelne mellem processer der foregår i ”realtid” (realtime) og dem der ikke gør

det, da denne forskel giver to helt forskellige udgangspunkter for komposition og opførelse.

Processer der foregår i realtid, giver hvad der opleves som en omgående respons. F.eks. hvis en

musiker i et interaktivt performance-system spiller en tone, og systemet 'svarer' ved at spille en tone

med samme klangkvalitet beliggende en kvint over så der bliver tale om en samklang mellem

musiker og computer. Dette vil opleves som en direkte respons fra computeren på den levende

musiker, altså en realtidsproces. Et eksempel på en ikke-realtidsproces er redigering af en række

forskellige lydfiler til et båndværk der først afspilles efter at redigeringsprocessen er afsluttet.

Realtids behandling af lyd var tidligere forbeholdt for musikere med adgang til særligt kraftige

computere (som f.eks. IRCAM's 4X arbejdsstation), på grund af de store beregningsmæssige krav

der stilles til digital signalbehandling og software syntese. Dette er imidlertid under forandring, i og

med at selv små personlige computere i stigende grad vil være udstyret med den tilstrækkelige

regnekraft. I fremtiden bliver det derfor æstetiske valg snarere end de akutte tekniske muligheder

der afgør hvorvidt komponister vil arbejde i realtid eller lave færdige studieproduktioner.

Syntese

Syntese betyder frembringelsen af lyd ad kunstig vej, og i computersammenhæng foregår dette ved

at computeren beregner den digitale repræsentation af lyden i form af en sekvens af talværdier.

Syntese af lyd har en lang tradition inden for den elektroniske musik, både som metode til kunstig

lydfrembringelse og som del af en kompositionsstrategi. Nogle software-synteseformer, såsom

additiv syntese, er metoder der er overtaget fra det analoge elektronmusik-studie. Mulighederne for

at skabe nye lyde ved hjælp af talmæssige beregninger er imidlertid langt større end mulighederne

for at sammenkoble komponenter i elektroniske kredsløb, og der er derfor også skabt en række nye

syntesemetoder som kun eksisterer digitalt.

Additiv syntese

Additiv syntese er baseret på Fouriers teorem hvorefter en hvilken som helst kompleks klang eller

tone kan opfattes som værende sammensat af et antal simple sinussvingninger med forskellig
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frekvens og styrke. I en tone som vi kender det fra musikinstrumenter, skelner man som bekendt

mellem grundtone og partialtoner hvis frekvenser har bestemte heltallige forhold til grundtonens

frekvens (1:2:3 o.s.v.). Klangfarven er ifølge denne teori et resultat af den specifikke kombination

af grundtone og partialtoner og disses indbyrdes frekvensforhold og styrke.

Fouriers teorem har vist sig velegnet som udgangspunkt for at bygge elektriske og elektroniske

musikinstrumenter, fra den kæmpemæssige Telharmonium synthesizer fra 1906 over de udbredte

Hammond orgler til moderne synthesizere. Enkle sinustoner, som i sig selv er monotone og uden

nogen klanglig karakter, kan fremstilles af elektriske generatorer og kombineres til rigere klange. I

den digitale verden er additiv syntese implementeret som software-syntese,  og ”generatorerne”

eller ”oscillatorerne” er her et program eller en del af et program.

Et tidligt eksempel på brug af additiv syntese i den elektroniske musik er Stockhausens Studie I fra

1953. Hele værket er baseret på rene sinustoner der bruges som råmateriale til opbygning af

sammensatte klange. Som grundlag tjener en tabel af frekvensværdier, regnet ud med baggrund i

overtonerækkens svingningsforhold, og både frekvens og lydstyrke for de enkelte toner er beregnet

med udgangspunkt i denne tabel16. Hele værkets formopbygning er tæt forbundet med de enkelte

toners komposition: "Die bewußte musikalische Ordnung dringt bis in den mikroakustischen

Bereich der Klangmaterie" (Stockhausen 1992:9).

Som ren syntesemetode, således som f.eks. benyttet af Stockhausen i Studie I, har additiv syntese

nogle begrænsninger. Der skal overordentlig store mængder rene sinustoner til at generere en rig

naturlig lyd. Og metoden kan kun med vanskelighed håndtere ændringer af frekvensindholdet i

løbet af lydens levetid, noget som altid forekommer i naturlige lyde17. Skal der tages højde for dette,

kræver additiv syntese i computersammenhæng meget store mængder beskrivelsesdata og

regnekraft. Der er derfor tilbøjelighed til at lyde som er frembragt ved ren additiv syntese, bliver

blip-blop-agtige, måske netop indbegrebet af computerlyd?

Subtraktiv syntese

En afart af additiv syntese er subtraktiv syntese der baserer sig på den samme teori, men hvor

klangen genereres så at sige efter den omvendte procedure: i stedet for at bygge en kompleks lyd op

                                                  
16 Danuser mener i øvrigt i sin omtale af Studie I at værket mislykkedes, opfattet som additiv syntese, idet de

enkelte 'overtoner' høres som separate toner i stedet for at flyde sammen til en klangfarve (Danuser
1984:319).

17 Det er f.eks. ansatsen til en tone, som ofte er støjfyldt, der præger vores oplevelse af klangkvaliteten i
højere grad end tonens spektralt stabile fase.
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som sum af enkelte sinustoner, tager man udgangspunkt i en spektralt rig klang, f.eks. støj, og

fjerner (subtraherer) fra denne en mængde spektrale komponenter til man når den ønskede klang.

Subtraktiv syntese blev tidligere benyttet i analoge synthesizere, men lider ligesom additiv syntese

under tilbøjeligheden til ensformige klange.

Stockhausen havde subtraktiv syntese som idegrundlag for sit Studie II fra 1954, med et ønske om

at inkorporere støj i det klanglige univers gennem filtrering af hvid støj til farvet støj (Stockhausen

1992:31 ff.). Ved realiseringen har han dog manglet de nødvendige filtre og i stedet forsøgt at

efterligne proceduren ved at sammensætte alle klangene additivt af fem sinustoner, ligesom i Studie

I. Det støjagtige skulle så fremkomme ved at de fem partialtoner ikke står i harmonisk forhold til

hinanden, og det er efter min mening lykkedes Stockhausen at skabe et klangligt univers som er

betydeligt mere støjagtigt end i Studie I.

FM syntese

Frekvens modulation (FM syntese) er en syntesemetode der blev udviklet af komponisten John

Chowning på Stanford universitetet og udnyttet kommercielt i den udbredte Yamaha DX-7

synthesizer i 1980'erne. I sin simpleste form kræves der blot to sinussignaler: et 'hovedsignal'

(carrier) som udgør tonens grundfrekvens og en modulator som hele tiden laver små ændringer

(modulerer) i frekvensen. Resultatet er at der dannes sidebånd (nye frekvenser ved siden af

hovedfrekvensen), der tilføjer lyden spektral rigdom og klanglig afveksling. Ved hjælp af FM

syntese blev det muligt med begrænset computerkraft at generere lyde der var mere interessante og

'naturlige' end de beregningstunge additiv og subtraktiv syntese, med disse metoders tendens til

statiske klange.

Granulær syntese

Specielt skal her omtales syntesemetoden granulær syntese som vi senere skal se anvendt i Barry

Truax' The Wings of Nike. Vi har allerede strejfet metodens teoretiske grundlag i Xenakis'

Formalized Music hvor han i stedet for at forstå lyd som bølger der var sammensat efter Fouriers

principper, fremsatte hypotesen om at lyden var sammensat af en række elementar-lydkorn som

hver kun høres i ganske kort tid (typisk langt under et sekund)18. Hvert enkelt lydkorn bestod i

                                                  
18 Såvel Xenakis som senere Curtis Roads og Barry Truax tilskriver ideen om 'lydkvantet' til fysikeren

Dennis Gabors arbejde i slutningen 1940'erne. Xenakis modificerer i 1992 udgaven af Formalized Music
sin kreditering til at det faktisk var Einstein som allerede i 1910-tallet forestillede sig lyden som "fonon"
(Xenakis 1992:xiii).
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Xenakis' teori af en ren sinussvingning, og tilsammen skulle et forløb med masser af lydkorn kunne

realisere lyde som vi hidtil end ikke har kunnet forestille os.

For at kunne arbejde i praksis med dette koncept må man begrebsliggøre sammenhængen mellem

de mange enkelte lydkorn og det overordnede klanglige forløb. Håndteringen af specielt forandring

i lydens 'levetid' er vigtig, fordi et af argumenterne for granulær syntese netop er at denne metode

skulle muliggøre mere dynamiske og 'naturlige' forløb end de hidtil kendte synteteseformer.

Xenakis beskriver granulær lyd ved hjælp af screens, som er todimensionale flader hvorpå

lydkornene placeres. Hvert lydkorn beskrives ved frekvens og intensitet (lydstyrke), og en screen

repræsenterer lydens totalitet i det korte tidsrum de enkelte lydkorn varer. Xenakis introducerer

begrebet skyer (clouds) til at beskrive lydkornenes placering i områder over en screen. En screen er

en formel beskrivelse eller forskrift for lyden. (Xenakis 1971:50 ff.). En lyd kan således hos

Xenakis beskrives som en følge af screens der hver er dækket med skyer af korn, ligesom en film er

en følge af enkeltbilleder med forskellige farver og farveintensitet i forskellige regioner af de

enkelte billeder.

Xenakis forsøgte at realisere metoden i det traditionelle elektroniske studie ved hjælp af filtre og

båndsplejsning i værket Analogique B fra 1958-59. Han skriver dog selv at denne realisering var et

forstadie til en realisering på computeren som endelig skulle bevise hypotesen om en "anden ordens

klange" baseret på lydkorn (Xenakis 1971). Denne realisering på computeren af granulær syntese er

først og fremmest blevet tilskrevet Curtis Roads og Barry Truax, Roads måske især for sit teoretiske

og pædagogiske arbejde og Truax for sin implementering og brug af metoden som komponist.

Curtis Roads taler lige som Xenakis om ”skyer” af lydkorn, men hvor skyen hos Xenakis er en

formel beskrivelse af kornenes frekvens- og energifordeling i et ultrakort tidsrum, så er en sky hos

Curtis Roads betegnelsen for udviklingen i kornenes spredning over et længere tidsforløb (Roads

1991; Roads 1996:168-184). Roads' skyer betegner fordelingen af korn på en tids-/frekvensplan, og

han bruger ligefrem meteorologiske betegnelser for at karakterisere forskellige typer som

kumulusskyer og stratusskyer, man kan tegne sådan en sky og omsætte den til lyd. Til gengæld for

at indføre tidsdimensionen har han måttet udelade intensitet fra sin skybeskrivelse, men det tages

der naturligvis højde for når metoden implementeres i praksis.
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Roads har fastlagt en række parametre som tilsammen afgør skyens udvikling og implementeret

disse i et simpelt, pædagogisk præget computerprogram, Cloud Generator, som kan hentes på

Internettet og installeres på enhver Macintosh computer (Roads og Alexander 1996).

Indtastningsfelter til parametre for granulær syntese i Cloud Generator programmet.

I Cloud Generator skelnes der mellem to typer af skyer: synkrone skyer hvor de enkelt korn følger

hinanden regelmæssigt med lige lang tid mellem kornene, og asynkrone skyer hvor kornene er

spredt tilfældigt i løbet af skyens tidsforløb, med et uregelmæssigt forløb til følge. De asynkrone

skyer giver et varieret lydforløb og egner sig til at fremstille naturlignende lyde som vanddråber

eller eksplosioner19. Roads har især udviklet sit koncept om skyer i forbindelse med den asynkrone

variant af granulær syntese, som han sammenligner med at give komponisten en "spray jet for

sound, where each dot in the spray is a sonic grain" (Roads 1996:176).

Curtis Roads har dog også udviklet en teori om quasi-synkron granulær syntese som er en slags

variation af den synkrone syntese. I quasi-synkron syntese er der omtrent lige længe mellem

kornene, men der forekommer små afvigelser i regulariteten. Dette betyder at der, ligesom vi

omtalte i forbindelse med FM syntese, dannes sidebånd til hovedfrekvensen hvorved der opstår en

                                                  
19 En nærmere gennemgang af effekten af de enkelte parametre findes i (Roads 1991).
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slags formanter. Således kan man ved at sammensætte flere parallelle strømme af quasi-synkrone

korn simulere resonansrum fra en sangstemme eller et instrument (Roads 1996:176).

Xenakis forestillede sig i sin beskrivelse udelukkende lydkorn bestående af rene sinussvingninger.

Roads tillader derimod brugen af en hvilken som helst bølgeform inde i kornene, og han skelner

desuden mellem syntetisk beregnede bølgeformer og bølgeformer som hentes ind i programmet

udefra i form af samplet lyd. Hvis bølgeformen i lydkornene stammer fra en eksternt optaget lyd,

snakker man om en form for granulær syntese der kaldes granulering. De basale metoder til styring

af syntesen er stort set de samme ved granulering som ved syntetisk genererede lydkorn, og et

program som Cloud Generator kan håndtere begge dele. Roads sammenligner granulering med en

akustisk makulator: lydene bliver skåret op i en masse korte sekvenser som så kan sættes sammen

på ny i form af korte lydkorn der kombineres til nye klanglige forløb.

Granulering giver dog flere muligheder med hensyn til input og output end Cloud Generator kan

håndtere: input kan være præindspillet materiale med optagelse af tale, sang eller andre lyde, eller

det  kan være en 'live' input-strøm (f.eks. ved en koncert) som løbende bliver "makuleret" til små

bidder og sat sammen på ny. Også brugen af lyd fra forudindspillede lydfiler kan behandles på

forskellig vis. Roads nævner muligheden for mange gentagelser af den samme lille bid af lyden, en

tilfældig reorganisering af lydens samples i en ny rækkefølge til en helt ny lyd eller sammensætning

og reorganisering af samples fra flere forskellige lydkilder (Roads 1996:183).

Hvis man gentager den samme bid af lyden i flere efter hinanden følgende lydkorn, opnår man en

strækning af lyden uden transponering. Den modsatte effekt, komprimering af lyden, kan opnås ved

at synteseprocessen overspringer visse dele af den oprindelige lyd, når den danner lydkorn.

Granulering kan således fungere som en praktisk implementation af proceduren ”ændring af

varighed uden transposition”, som er nærmere omtalt nedenfor i afsnittet Digital signalbehandling

(DSP).

Sampling/harddisk-optagelse

Vi har tidligere forklaret sampling som den basale tekniske proces der er forbundet med at omforme

et analogt elektrisk signal for en lyd til en digital repræsentation. Sampling er dog efterhånden også

blevet til betegnelse for nogle musikermæssige processer og for en æstetisk retning i holdningen til

musikalsk materiale.
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Sampling forstået som musikalsk-æstetisk procedure betyder optagelsen og brugen af allerede

eksisterende lyde i musikalsk komposition. Den har sine historiske rødder i musique concrète hvor

man optog sit rå lydmateriale med mikrofon, kaldet objets sonores, som derefter blev splejset

sammen til forarbejdede lydsekvenser på bånd, kaldet objets musicales. På lignende måde sampler

man lydsekvenser, enten reallyde eller musik, ved at disse overføres til computeren. Det samplede

materiale kan herefter indgå direkte som et element i realiseringen af et nyt stykke musik, eller det

kan danne grundlag for yderligere bearbejdning og dermed til skabelsen af nyt klangligt materiale.

Centralt for samplingsæstetikken står samplerinstrumentet, som er indrettet til at foretage digital

optagelse af korte lydsekvenser der derefter kan afspilles, transponeret til de forskellige tangenter på

et klaviatur. Dette giver mulighed for en umiddelbar musikermæssig omgang med et materiale der

kan stamme fra en hvilken som helst lydkilde: mikrofonoptagelser, pladeindspilninger eller

præfabrikerede instrument-”banker”. Inden for populærmusikken anvendes ofte korte sekvenser fra

andre musikeres plader, det være sig en enkelt instrumentlyd, f.eks. en trommesekvens, et skrig

eller en basfigur, eller en hel passage af musikken. Vi er her inde på et område der giver anledning

til omfattende diskussioner omkring copyright, som vi skal se senere i forbindelse med John

Oswalds musik.

En sampler kan indeholde en avanceret computer, og nogle samplerinstrumenter tilbyder

omfattende muligheder for at bearbejde lydene både under og efter optagelsen, ved hjælp af digital

signalbehandlings-teknikker (se nedenstående). Dette har ført til at sampleren, især i populærmusik-

kredse, er blevet identificeret med computermusik; således hed en af de mest udbredte samplere fra

1980'erne Fairlight CMI - en forkortelse for Computer Music Instrument. Spørgsmålet er imidlertid

om der er tale om computermusik alene fordi man bruger en sampler.

Set fra et datalogisk synspunkt er det ligegyldigt om teknologien er puttet ned i den ene eller den

anden kasse, den digitale repræsentation er den samme. Fra et brugermæssigt synspunkt er dette

imidlertid ikke tilfældet. Den musikermæssige omgang med samplerinstrumentet er ikke

nødvendigvis anderledes end med et hvilket som helst andet klaviaturinstrument, og ingen vil vel

kalde musik for computermusik blot fordi der benyttes f.eks. en digital synthesizer. På den anden

side er det muligt at kombinere det musikermæssige med en omfattende digital behandling af de

lyde der benyttes, og så kan betegnelsen computermusik være berettiget. Det er vanskeligt at afgøre

præcist hvor grænsen for computermusik skal gå i forhold til sampleren, vi må tage hensyn til både
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instrumentets anvendelse og - med vores humanistisk datalogiske udgangspunkt - hvordan

interaktionen med det foregår.

Samplings-teknologien trives imidlertid også i bedste velgående inde i den almindelige computers

kabinet. Harddisk-optagelse er en metode hvor et eksternt lydsignal, enten fra en mikrofon eller fra

allerede indspillet materiale, optages (samples) som digitalt signal og lagres som en lydfil på

computerens harddisk. Harddisk-optagelse giver mulighed for at sample længere lydsekvenser end

samplerinstrumentet, og optagelserne kan herefter indgå i materialet for en komposition. Metoden

var tidligere forbeholdt de professionelle lydstudier på grund af udstyrets pris, men er nu på grund

af de stadige fald i pris og stigning i kvalitet og ydelse blevet tilgængelig også i hjemmestudiet.

Ved hjælp af andre programmer kan en sådan digital lydfil bearbejdes, f.eks. af et

lydredigeringsprogram som er en slags lydens tekstbehandlings-software. Lyden repræsenteres

grafisk som en bølgeform der kan forstørres op, så man kan arbejde på de mindste detaljer. Det er

muligt at markere områder af lyden og ”klippe” og ”klistre” disse på samme måde som man

sædvanligvis arbejder med tekst. Mange lydredigeringsprogrammer giver desuden mulighed for at

tilføje effekter, at transponere eller strække lyden i tid eller anden form for digital signal behandling

(se næste afsnit).

Simpelt lydredigerings-vindue med to stereospor og en markeret region i højre kanal.

En mere avanceret form for lydbearbejdning kan foretages ved hjælp af programmer der analyserer

lydens opbygning af delfrekvenser og formanter og viser udviklingen af disse over tid som et
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sonogram hvor de enkelte delfrekvenser vises som vandrette linier i forhold til en tidsakse. Nogle af

disse programmer, som f.eks. IRCAM's Audiosculpt, giver mulighed for at man kan redigere direkte

i sonogrammets grafiske repræsentation og derved ændre klangens sammensætning ved at tilføje og

fjerne partialtoner o.s.v. Et eksempel på en sonogram analyse er vist i afsnittet s. 109 ff.

Endelig kan man med computeren som en digital mixer - igen et program - mixe mange forskellige

lydfiler sammen til et samlet forløb. På denne måde er det muligt at sammensætte særdeles

komplekse lydforløb hvor få minutters lyd eller musik kan være sammensat af hundredvis eller

tusindvis af korte lydsekvenser, måske af forskellig oprindelse og fremstillet med forskellige

metoder. Mixning i ikke-realtid på computeren giver således mulighed for at opbygge en

kompleksitet i den sammensatte lyd som det ikke er mulig at styre ved en almindelig mikserpult.

Digital signalbehandling (DSP)

Hvor vi inden for rammerne af denne afhandling definerer syntese som nyfrembringelsen af lyd ved

hjælp af matematiske algoritmer og realiseret af elektronisk udstyr og sampling som overførelsen af

eksisterende lyd til digital repræsentation på computeren, så vil vi definere digital signalbehandling,

ofte forkortet DSP efter den engelske betegnelse20, som enhver forandring af et allerede

eksisterende digitalt signal. Dette resulterer naturligvis i et nyt digitalt signal (re-syntese), og nogle

forfattere betegner derfor DSP som en art syntese.

Når vi diskuterer de tekniske fremgangsmåder i et æstetisk perspektiv er der imidlertid stor forskel

på nyfrembringelse af et signal, så at sige ud af ingenting, og manipulation af et allerede

eksisterende signal, hvad enten dette så er frembragt syntetisk eller samplet fra en ekstern lydkilde.

Derfor skelner vi i denne afhandling klart mellem de tre kategorier, syntese, sampling og DSP -

fordi de svarer til helt forskellige æstetiske tilgange til materialet.

En væsentlig bestanddel af DSP er filtre af forskellig afstøbning som alle har det tilfælles at de

fremmer visse dele af et signal og hæmmer andre. Vi har tidligere omtalt subtraktiv syntese som en

metode til at frembringe toner og klange ved at filtrere et støjspektrum. Filtre kan altså bruges til at

udelukke spektrale komponenter, f.eks. hvis man vil forsøge at isolere et enkelt instrument fra en

optagelse med et helt orkester. Filtre kan omvendt bruges til at fremhæve bestemte frekvensområder

og til at afskære dele af et signal der bevæger sig ud over et givent frekvensområde.

                                                  
20 Digital Signal Processing
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Forudsætningen for mange ændringer i et digitalt signal er at signalet først analyseres, d.v.s.

beskrives på en form der svarer til den ønskede ændring. Hvis man f.eks. vil transponere en tone, er

man nødt tal at kende dens oprindelige tonehøjde, og denne findes ved analyse. Vi har ovenfor

nævnt sonogram analyse som en anden form for grafisk repræsentation der forudsætter analyse,

nemlig af lydens spektrale sammensætning. Den spektrale opbygning analyseres ofte ved brug af

den såkaldte FFT metode (Fast Fourier Transform). Der er tale om en slags omvending af tanken

bag additiv syntese: den samlede klang opfattes som summen af en række partialtoner, og analysen

skal finde frem til disse.

En anden DSP anvendelse er tilføjelsen af effekter, enten ved hjælp af en separat effektprocessor

eller i et computerprogram. Effekter som ekko og forvrængning af forskellig art har været kendt i

mange år, også inden for den analoge elektronik, men er nu til rådighed f.eks. som en særlig menu i

et lydredigeringsprogram eller i specielt designede effektprogrammer. I nogle samplere kan der

tilføjes effekter direkte under indspilning, og der kan opbygges indviklede tilbagekoblingsløkker

hvor det oprindelige signal og en filtreret version af signalet underkastes yderligere

effektbehandling.

Endelig benyttes DSP til at strække en lyd i tid uden transposition eller til at transponere en lyd

uden strækning eller forkortning. Disse to fænomener, tonehøjde og varighed, er på den analoge

båndoptager tæt forbundne: skal man transponere en indspillet lyd, sker det ved at ændre

båndhastigheden og dermed også varigheden af lyden. Og omvendt betyder strækning af lyden

sænkning af hastigheden og dermed af tonehøjden. I computeren kan disse to operationer foretages

uafhængigt, baseret på forskellige typer analyse af det digitale signal. Det er muligt at foretage

transponering af samplet lyd uden at forløbet bliver kortere eller længere af den grund, ligesom en

lyd kan strækkes eller komprimeres uden ændring i tonehøjden (se også s. 53 ff.).

Algoritmisk komposition

Vi har i de foregående afsnit givet eksempler på hvordan computeren repræsenterer forskellige

fremgangsmåder i forbindelse med arbejdet med digital lyd. Ud over at repræsentere lyden selv, kan

computeren imidlertid også repræsentere musikalske forløb og strukturer, for så vidt som disse er

tilstrækkeligt entydige til at lade sig formalisere, sådan som vi f.eks. tidligere har set det

eksemplificeret i forbindelse med MIDI standarden. Når musikalske strukturer som f.eks. interval,

akkord eller kadence bliver formaliseret til digital repræsentation, kan det dels bruges som
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udgangspunkt for at lade computeren analysere eksisterende repertoire, men også til at lade

computeren selv 'komponere' ny musik efter nærmere fastsatte regler.

En sådan regelbaseret kompositionsmetode hvor beregningerne bliver udført af en computer,

betegnes som algoritmisk komposition. Komponistens rolle er her at udforme værkets ide som en

algoritme og at udarbejde denne i form af et program. Det computergenererede materiale skal

eventuelt efterbehandles af komponisten for at undgå et tilfældigt og automatisk præg21, og det er

naturligvis en mulighed at koble kompositionsmetoden sammen med computerbaseret syntese af

lyden.

Den kompositoriske fremgangsmåde som Xenakis foreslog i Formalized Music (se s. 32 ff.), kan

man betegne som algoritmisk komposition, da det er computeren der udarbejder musikken ud fra

komponistens definitioner og programmering. Xenakis forestillede sig i starten af 1960'erne at

resultatet af computerens beregninger var ”symbolsk”, d.v.s. et almindeligt partitur til instrumental

eller vokal opførelse. Alligevel ville man også kunne kalde sådan en musik for computermusik hvis

det i væsentlig grad er computeren der har sammensat toner, instrumentation m.v. I så fald ville

man kunne sige at computeren har haft en væsentlig andel i udformningen af det kunstneriske

resultat, selv om det er komponisten der har fastlagt reglerne for dens ”komposition”.

Selve ideen om en algoritmisk, altså regelbundet, kompositionsproces er imidlertid ikke bundet til

brugen af computer, men har været kendt i hvert fald siden den isorytmiske motet i Middelalderen.

Regelbaserede teknikker, som f.eks. den serielle musik vi har diskuteret tidligere i afhandlingen, har

været en væsentlig bestanddel af det 20. århundredes musik. I Danmark har komponisten Per

Nørgård benyttet regelsystemer til at udvikle tonerækker, rytmer og harmonik, først i form af sin

uendelighedsrække og senere tonesøerne som kan udvides i det uendelige ved tilføjelse af toner fra

uendelighedsrækken. Både uendelighedsrække og tonesøer er velbeskrevne som teoretiske

strukturer og har vist sig egnede til implementering i computerprogrammer22.

Som udgangspunkt er Per Nørgård dog ikke interesseret i computeren, og direkte adspurgt har han

afvist at han bruger computeren som del af kompositionsprocessen, hvorimod de

computerberegnede tonesøer er en lettelse for ham i realiseringen af projektet "mange-hundrede

                                                  
21 Det samme problem som Ligeti diskuterede i forbindelse med den serielle musik (se s. 29 ff.).
22 Musikteoretikeren Jørgen Mortensen har udgivet sine computerberegnede tonesøer som noder, og disse

benyttes i et vist omfang af Per Nørgård selv når han komponerer (Mortensen 1992).
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toner"23. Per Nørgård opfatter således udregningen af tonerækker som noget der ligger før den

egentlige kompositionsproces, ligesom vi i omtalen af den serielle musik opfattede opstillingen af

rækker og tabeller for en prækompositorisk aktivitet som gik forud for den egentlige komposition24.

At en sådan prækompositorisk fremstilling af materialet er regelbaseret, berettiger næppe til at kalde

den resulterende musik for algoritmisk musik, og at den eventuelt foregår ved computerens hjælp,

gør den lige så lidt til computermusik. Det er ikke meningsfuldt at tale om algoritmisk komposition

før det er selve kompositionsprocessen der formaliseres i form af en algoritmisk proces, og det må

på samme måde være frembringelsen af selve værkets struktur der skal foretages med computeren

som en afgørende part, før vi kalder algoritmisk komposition for computermusik. Per Nørgårds

musik er således ikke hvad vi forstår ved computermusik, uanset at tonesøerne måtte være beregnet

ved hjælp af computer25. Kompositionen er stadigvæk Per Nørgårds og ikke computerens.

Computermusik - diskurser og begrebsdefinition

Computermusik definition og afgrænsning

Vi kan nu samle overvejelserne i dette kapitel til en definition af begrebet computermusik.

Musikken skal, for at kaldes computermusik, i væsentligt omfang være komponeret ved brug af en

computerrepræsentation af enten klangen og de procedurer der er brugt til at producere og bearbejde

denne eller af den musikalske struktur selv, som i algoritmisk komposition26. Vi udelukker således

ikke at der kan indgå levende musikere i opførelsen af et stykke computermusik, eller at

computergenereret lyd kan suppleres med andre lydkilder. Det væsentlige er at computeren og de

arbejdsformer den repræsenterer skal have spillet en vigtig rolle i udformningen af det kunstneriske

resultat.

Det er således efter vores mening ikke computermusik at afspille præfabrikerede lyde på en

synthesizer eller sampler, ligesom det ikke er computermusik fordi en komponist bruger et

nodeskrivningsprogram til at producere sine partiturer eller opbygger og prøveaflytter et bigband

arrangement ved hjælp af et sequencerprogram. Computeren skal have bidraget med noget

                                                  
23 Telefonbesked til forfatteren fra foråret 1997.
24 "Som igangsættere for den kompositoriske proces fremstår tonesøerne nok som blot endnu et skud på den

serielle tankes århundredelange udviklingsgren, ..." (P.N. i efterordet til Mortensen 1992).
25 Wayne Siegel gør i artiklen Deus ex machina nærmere rede for forskellen mellem algoritmisk komposition

og en intuitiv kompositionsproces med computergenereret materiale (Siegel 1990/91:126-27).
26 Repræsentation skal her forstås i såvel datalogisk som semiotisk forstand, sådan som det er gennemgået

tidligere i kapitlet.
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substantielt, enten i den klanglige dimension eller i form af algoritmisk komposition, hvad enten

musikken her realiseres ved hjælp af computer eller ej.

Det indgår i diskussionen at det eller de apparater som frembringer computermusikken, er

anderledes end traditionelle instrumenter og rent faktisk bliver opfattet som computere. Vi tænker jo

ikke på f.eks. en vaskemaskine som en computer, selv om den måske er bestykket med den samme

slags mikroprocessor som computeren på skrivebordet. Det er således en betingelse for at begrebet

computermusik giver mening, at denne musik i væsentlig udstrækning skabes ved en anden proces

end at spille på traditionelle instrumenter. Jeg er tilbøjelig til her at ville holde fast i Brenda Laurels

understregning af computergrænsefladens repræsentation af værktøjerne: et instrument bliver i

computermusikken til en metafor for skabelsen af en lyd eller tone i computeren.

Det er her nærliggende at henvise til technomusikken, som fremstilles helt uden at man spiller på

egentlige musikinstrumenter. Udøverne stammer snarere fra diskjockeyernes rækker end fra de

udøvende musikeres, fremgangsmåden er i høj grad baseret på sampling af pladeindspilninger og en

slags kreativ sammensætning af materialet på nye måder. Denne musik baserer sig næsten

udelukkende på computere og samplere og er ofte slet og ret i sit eget miljø blevet kaldt

computermusik. Der er dog på det seneste, i hvert fald i Danmark, en tilbøjelighed til at

technomiljøet i stedet for kalder sin musik for elektronisk musik.

Også inden for den nye vestlige kunstmusik har man benyttet, og benytter til dels stadigvæk,

begrebet computermusik, især om musik der er baseret på software-syntese. Her er der nu en

tilbøjelighed til at benytte begrebet elektroakustisk musik, som vel egentlig stammer fra musique

concréte, for musik som indbefatter computeren i sin komposition eller realisation. Den fælles

tilbøjelighed til at rykke computeren væk fra forgrunden skyldes måske at den fra at have været

noget exceptionelt og dyrt nu er blevet dagligdags og hver mands eje, og at dens betydning dermed i

mindre grad gøres til genstand for bevidst refleksion hos dens brugere.

Den institutionaliserede computermusik

Der findes dog fortsat i hvert fald et enkelt musikalsk felt som uden omsvøb kalder sig

computermusik. Det drejer sig om musikfolk, dataloger og ingeniører der dels er involveret i store

institutioner som IRCAM i Paris og CCRMA på Stanford Universitetet, og dels er organiseret i

ICMA, International Computer Music Association der, trods navnet, er stærkt amerikansk
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domineret. Fælles for denne gruppe er at man opfatter computermusikken som et møde mellem

kunst og videnskab og dermed befinder sig i udkanten af det traditionelle musikliv.

Denne diskurs er akademisk orienteret og lægger overordentlig stor vægt på også det

kompositoriske arbejdes karakter af forskning. Dens publikationer er centreret omkring tidsskriftet

Computer Music Journal samt indlæg på de årlige ICMC27 konferencer. Et forsøg på at opstille en

egentlig taksonomi over computermusik som forskningsområde er lavet af redaktøren af Computer

Music Journal, Stephen Travis Pope. Hovedvægten ligger her helt overvejende på de teknologiske

aspekter, om end der forsøges indført enkelte kategorier der dækker æstetiske, historiske og

sociologiske aspekter af computermusikken (Pope 1994).

I et indlæg fra ICMC konferencen i Århus fra 1994 forsøger Evan K. Chambers at skitsere en

"etnomusikologisk og æstetisk" tilgang til "The Computer Music World View" (Chambers 1994).

Computermusikken tager, ifølge Chambers, sit filosofiske udgangspunkt i Pythagoras - bortset fra

dennes mystiske overtoner som filtreres fra - og udtrykker sig helst ved hjælp af tal, snarere end

ord. Det centrale er den digitale repræsentation, systematiske processer og en hierarkisk opdeling af

verden der bekræfter den kartesianske adskillelse af krop og sind, altså en orientering mod en

datalogisk forståelse af repræsentationsbegrebet, sådan som vi tidligere har beskrevet det.

Musikhistorisk har computermusikken ifølge Chambers sit udspring i den totale serialisme med sine

omfattende prækompositoriske aktiviteter. Den er heuristisk orienteret og opfatter sine

kompositoriske aktiviteter som forskning, med vægten på processen snarere end på det færdige

resultat, som ofte bedst kan beskrives som et system. Hvert nyt stykke kommer på denne måde til at

fungere som en validering af den bagvedliggende forskning, en tanke som tydeligvis har sit

udspring i naturvidenskabelig praksis. Ironisk nok var Chambers' indlæg da også et af de eneste

forsøg på overhovedet at medtænke en æstetisk dimension på den pågældende konference som

ellers bar titlen "The Human Touch".

Den her omtalte institutionaliserede og til dels akademisk orienterede computermusik har sin egen

historie og mytologi. I 20 års jubilæumsnummeret af Computer Music Journal fra 1996 gøres der

status over feltet, dets historie og fremtidsmuligheder. Ifølge John R. Pierce fra CCRMA startede

disciplinen i 1957 med Max V. Mathews' MUSIC I program til software syntese:

                                                  
27 International Computer Music Conference.
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Computer music began in late 1957, when Max Mathews used a general-purpose digital

computer to produce complicated musical sounds. The first piece produced was In the Silver

Scale, by Newman Guttman (Pierce 1996:49).

Curtis Roads skriver at den første koncert med "computer music" blev afholdt i 1958 i New York

City, efterfulgt af en paneldiskussion under forsæde af John Cage (Roads 1996:89). Et større forsøg

på en kronologisk gennemgang findes i F. Richard Moore's artikel som placerer computermusikken

i forlængelse af musique concrète og "Elektronische Musik" (Moore 1996). Det mytologiske præg

kommer især frem i artiklens billedside, med fotos af datidens monstrøse computersystemer og

terminaler, undertiden flankeret af pionerer som f.eks. John Cage og Lejaren Hiller ved ILLIAC

computeren eller Jean-Claude Risset der ved tavlen demonstrerer, hvordan han vil frembringe en

syntetisk trompettone.

Stil- og genreafgrænsninger

Det har ofte inden for den institutionaliserede computermusik været diskuteret om der skal være

genre- og stilmæssige kriterier for hvad der inkluderes af termen 'computermusik'. Ivar Frounberg

har i en artikel i Dansk Musik Tidsskrift forsøgt at fastlægge nogle genrer som kan betegnes som

computermusik (Frounberg 1991/92). Han afgrænser her begrebet fra den "mediefikserede musik",

såsom rene båndværker hvor tingene er fastlagt én gang for alle i studiet, ved at lægge vægten på

opførelsessituationen. Computermusik karakteriseres ifølge Frounberg ved at komponisten nok

fastlægger rammer og regler i form af et program, men der skal være plads til at de enkelte

opførelser af værket bliver forskellige.

Computermusikken findes ifølge Frounberg både "med og uden interaktivitet", og ud fra sin

vægtning af opførelsesaspektet er det ikke overraskende at han opfatter live electronics som

computermusikkens "alter ego". Frounberg afviser Xenakis' brug af computeren til at formalisere

materialet såvel som den beslægtede metode, algoritmisk komposition, fra at være computermusik,

da disse former for udregning principielt lige så godt kan foretages på regnemaskine. Mod

Frounbergs principielle indvending står dog det praktiske forhold, at netop computeren med sin

villighed til uendelige gentagelser er egnet til at implementere komplekse udregninger og algoritmer

som i praksis ikke lader sig gennemføre på anden vis, ej heller på regnemaskine.

Frounbergs definition omfatter klart nok udelukkende den kunstmusikalske sfære. Der findes

imidlertid også folk inden for den institutionaliserede computermusik som taler for at indbefatte
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populærmusikken i computermusik-begrebet og den tilhørende forskning. Således giver John R.

Pierce dette bud på en definition på computermusik:

To me, it is anything that has to do with the digital generation of musical sound -

commercial or academic. This includes sound synthesis, sound analysis, digital instruments,

and compositions realized by digital means (Pierce 1996:50).

John R. Pierce afviser altså genre- eller stilmæssige, såvel som kvalitetsmæssige afgrænsninger og

fokuserer i stedet på den "digitale generering af musikkens lyd". Heller ikke vores computermusik-

begreb lægger umiddelbart op til bestemte stil- eller genremæssige begrænsninger, defineret ud fra

musikhistoriske eller diskursive traditioner. Vi har taget udgangspunkt i mere generelle teorier om

computeren ud fra vores ønske om at forstå dens musikalsk-æstetiske potentiale i bred forstand og

har derfor sat de etablerede musikalske diskurser lidt i anden række. Det er således muligt at

komponisterne til noget af den musik vi efterfølgende vil undersøge, ikke selv ville kalde deres

musik for computermusik, selv om værkerne opfylder vores kriterier.
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Stilleben af Kaija Saariaho

Ingeborg Okkels

På opfordring fra den Finske Radio komponerede Kaija Saariaho i 1987-88 et 22 minutter langt

værk for solotape: Stilleben, til Prix Italia-konkurrencen 1988, organiseret af den Italienske Radio

(RAI), som et led i The International Radio and Television Festival. Værket vandt konkurrencen i

kategorien radio drama og året efter endnu en pris, nemlig den Østrigske Radios Prix Ars

Electronica 1989. Denne gang var det sammen med et af Saariahos tidligere værker IO fra 1986-87,

som oprindeligt var bestilt af IRCAM til 10-års-dagen for Pompidou Centrets åbning (Saariaho

1988:1). Prix Ars Electronica-juryens begrundelse lød følgende:

In ihren Stücken hat die Jury eine aussergewöhnliche Allianz aus handwerkliche

Fähigkeit, Sensitivität und Imagination gefunden, eine äusserst erfolgreiche

Mischung der Stimmen und Instrumente mit den neuen Möglichkeiten, die der

Computer der Komposition eröffnet, mit Klangsyntese und Transformation (Barrière

1989).

Stilleben er interessant fordi det adskiller sig væsentligt fra resten af hendes værker. Værket er for

det første for solotape, og ikke for klassisk ensemble, live electronics og tape, som Saariaho ellers

ynder at kombinere. For det andet er det et radiofonisk værk hvilket betyder at det er skrevet med

henblik på at blive udsendt i radioen og ikke, som størstedelen af hendes værker, til

koncertopførelse med musikere og forskellige former for klangregi (Ford 1993:48; Nieminen

1989).

For det fjerde har Saariaho udvidet sit lydrepertoire i forhold til hendes tidligere værkers mere

“klassiske” ensemblelyd, ved at inddrage tale i form af oplæst tekst, og reallyde i form af optagelser

af lyde fra hverdagens storbymiljøer (Ford 1993:48). En noget anderledes tilføjelse til hendes

almindelige lydrepertorie er hendes ’genbrug’ af et tidligere værk: Lichtbogen, som spiller en vigtig

rolle i Stilleben.
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Værket Stilleben
Efter et års arbejde med at optage, udvælge og bearbejde lydmaterialet til Stilleben begyndte

Saariaho i foråret 1988 at sammenredigere lydmaterialet i den Finske Radios eksperimentelle

lydstudie, assisteret af studieteknikeren Juhani Liimatainen: ”…set to work at the experimental

studio of the Finnish Broadcasting Company, processed her material, placed bits of it side-by-side

and one on the top of the other and deviced various ways of creating continua between the sounds”

(Nieminen 1989:9-10). Analyserer man lydmaterialet i Stilleben, består det af et bredt spektrum af

meget forskelligartet lyd. Det består af forskellige tekstcollager af Franz Kafka, Wassily Kandinsky

og Paul Eluard (se tekst og oversættelse s.155) optaget i forskellige akustiske miljøer, og konkrete

lyde optaget fra hverdagen. En stor del af Stillebens lydmateriale består, som tidligere nævnt, af

kasserede optagelser af prøveforløbet til pladeindspilningen af værket Lichtbogen med Avanti

Chamber Orchestra 1985-86. Det er for ni musikere (fløjte, perkussion, klaver, harpe, to violiner,

bratsch, cello, kontrabas) og live-electronics (Kankaanpää 1996:87).

Lichtbogens oprindelige motivation kom til Saariaho i Lapland en nat i december 1984. Fascineret

af nordlyset, “flickering rays as they leap across the sky, defying the eye, light as a feather”

(Nieminen 1989:7) skrev Saariaho Lichtbogen:

Lichtbogen begins with a single sound, which gradually acquires additional shades, then

other notes, tones. The sound becomes a texture, timelessness is anchored in time, music

begins (Nieminen 1989:7).

Saariaho fascineredes af det pludselige brud på et værks musikalske helhed, dets “uniform”, som

indtræffer når dirigenten slår af midt i forløbet, for at kommunikere en helt anden praktisk besked

ud til sine musikere (Saariaho 1988:10). I Stilleben har Saariaho suppleret fragmenterne af

Lichtbogen med korte passager komponeret for sopran, kammerkor og solofløjte. Der udover finder

man forskellige optagede lyde af transportmidler, som tog, fly, metro og togstation, og

kommunikationsmidler, som fax, telex, telefonsvarer, skrivemaskine m.m.

Ifølge Saariaho findes der et rigtigt partitur til Stilleben, men desværre ligger det et sted i

gemmerne hos hendes forældre i Finland1 og er således ikke tilgængeligt. Det eneste offentligt

tilgængelige partitur til Stilleben finder man inde i noterne til Saariahos CD (Saariaho 1989a), i

form af et mikroskopisk lyttepartitur (se forstørrelse på de efterfølgende sider). Lyttepartituret er

                                                  
1 Efter samtale med producer Heikki Valsta på den Finske Radio d. 14./9. 1998.
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opstillet som et klassisk partitur, med instrumenter, stemmer og konkrete lyde angivet lodret ude i

venstre side og en tidslinje inddelt vandret i minutter, da værket ikke har nogen fast takt eller puls.

Soloinstrumenter er placeret øverst, derefter kor og ensemble og nederst de lidt mere specielle

lydlag som tekstoplæsning, hverdagslyde og støj. Saariaho har valgt kun at notere de lydlag som

træder i forgrunden af musikken ved en stikordsagtig notation, for at klargøre det musikalske forløb

i Stilleben. Det sætter naturligvis nogle begrænsninger for partiturets detaljerigdom, men det kan

udmærket benyttes som lyttepartituret og dermed “guide” igennem det musikalske forløb.

Efterfølgende er lyttepartituret til Kaija Saariahos Stilleben aftrykt i forstørrelse (Saariaho 1988).
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Stilleben – et radiofonisk værk
Stilleben som radiofonisk værk knytter sig til en bestemt genre, radiokunst, som har rødder tilbage

til Brechts politiske radioteater i 30’erne, og dadaisterne Raoul Hausmann og Kurt Schwitters

lydpoesi2. Efter 20’ernes sensations- og katastrofehørespil, åbnede der sig helt nye muligheder med

Kurt Schwitters teser omkring klangdigtning eller konsekvent digtning. Hvert enkelt bogstavs

karakteristiske klang blev sat i fokus, hvorved betydningen af bogstavsammensætningen blev

underordnet. Dette blev begyndelsen til en ny slags hørespil som især har vundet udbredelse i

Tyskland, Das Neue Hörspiel (radio drama på engelsk), som i dag er blevet genstand for forskning

og historieskrivning (Döhl 1992).

Hørespillets suggestive virkning på radiolytteren har været anerkendt som vigtigt politisk

propagandamiddel lige siden radioens barndom, hvilket Brecht var en af de første til at udnytte i en

politisk-kunstnerisk kontekst. Radioen som politisk såvel som kunstnerisk kommunikationsmedie

var derfor det perfekte udgangspunkt for en ny kunstnerisk aktivitet i Tyskland i begyndelsen af

60’erne, Das Neue Hörspiel. I et af lydstudierne i WDR skabtes et radiokunst-forum, hvor

komponister, forfattere og dramaturger kunne mødes igennem eksperimenter med lydmontage og

lydcollage.

Med tiden udviklede radiokunsten sig i forskellige retninger som i dag betegnes Akustische Kunst

under ét. I Akustische Kunst-æstetikken er det især radioæteren som offentligt kunstrum, der er sat i

fokus: ”-et for alle tilgængeligt hørerum” (Schöning 1996:1), og betegnelsen dækker også andre

medier ud over radioen, såsom film, lydskulptur og offentlig performance. En af hørespillets store

komponister, Mauricio Kagel, beskriver Das Neue Hörspiel således: ”Es handelt sich hier um einen

Lyrismus des Imaginären, der von der Vorstellung von Räumen ernährt wird, wie von der

Durchdringen von Musik als Sprache und Sprache als Musik” (Schöning 1996).

Vender vi tilbage til Stilleben kan man tydeligt høre, hvordan Saariaho har ladet sig inspirere af de

muligheder der ligger i radiokunstens udvidelse af radiomediet til et både kommunikations- og

kunstmedie:

The concrete sound material present throughout - the human voice and sounds taken

from the environment - places it firmly in an everyday milieu (Nieminen 1989:9).

                                                  
2 Afsnittet om radiokunst er baseret på følgende kilder: (Döhl 1992; Schöning 1983; Schöning 1996).
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Tekst og hverdagslyde refererer, modsat musik, til mere præcise betydninger eller situationer i

vores hverdag, og netop disse typer lydmateriale er typiske ingredienser i det nye hørespil hvilket

giver Stilleben sit radiofoniske præg.

Uddannelse
Saariaho placerer sig som komponist inden for spektralmusikken, og hendes curriculum vitae

indeholder bl.a. deltagelse på sommerkurserne for Ny Musik i Darmstadt hvor hun i 1986 modtog

Kranichstein-prisen, samt professionel tilknytning til Boulez’ IRCAM center i Paris siden 1984.

Blandt sine vigtigste inspirationskilder nævner hun værker fra 60’erne af blandt andre Ligeti,

Penderecki og Xenakis (Ford 1993:47).

Saariahos karriere som komponist begyndte på Sibelius Konservatoriet i Helsinki, hvor hun

studerede komposition 1981-82. Hendes stigende utilfredshed med konservatoriets konservative

rammer fik hende til at tage til Freiburg, hvor hun færdiggjorde sine studier hos Brian Ferneyhough

1983 (Ford 1993:46). Den årelange interesse for computermusik blev vakt efter et

computermusikkursus på IRCAM centret i 1982, og computeren er i dag Saariahos foretrukne

kompositionsredskab (Saariaho 1988:2). Foruden IRCAM centret har hun arbejdet i flere

internationale radiostationers lydstudier for eksperimenterende musik: YLE-lydstudiet i Helsinki,

EMS-lydstudiet i Stockholm, GRM-studiet Paris og Südwestfunk-studiet i Freiburg (Saariaho

1988:2).

Inden for spektralmusikken er det især den mere performanceprægede computermusik: interaktiv

computermusik3 som er den musikalske form Saariaho foretrækker at arbejde med. Det interaktive

aspekt i Saariahos musik afspejles i termen live electronics, som i en nutidig kontekst betegner den

interaktive kommunikation der foregår mellem musikudøver og komponistens “forlængede arm” –

computeren, under opførelsen af et sådan værk. Computeren spiller også en central rolle i Stilleben,

og vi vil senere gå nærmere ind på hvordan Saariaho har brugt computeren i dette værk.

Meget af Saariahos arbejde med musik har karakter af decideret forskning og knytter sig ofte til

klassiske problemstillinger i musikken:

The distinctive feature of Kaija Saariaho’s style is her precise control over timbre and

harmony, two parameters closely related to each other in her work (Saariaho 1988:2).

                                                  
3 Begrebet interaktiv computermusik som defineret af Ivar Frounberg i kapitlet om computermusikbegrebet
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Dette afspejler sig i hendes videnskabelige artikler som kredser omkring computeren som

analyseredskab, resynteseredskab og kompositionsredskab, samt udviklingen af software til styring

af bestemte aspekter af spektralkompositionsprocessen. (Saariaho 1987).

 I den følgende analyse vil der blive gjort rede for hvilke temaer der ligger til grund for Stilleben,

hvilke tekniske midler Saariaho benytter til at formidle temaerne i musikken og hvilken betydning

der ligger i Stilleben.

Analyse af Stilleben
Da værket hverken har fast puls eller klart definerede overgange mellem hver enkel lyd, kan en

klassisk formanalyse på baggrund af takt og harmonik af gode grunde ikke lade sig gøre. I stedet

har jeg valgt at lade mig inspirere af Lévi-Strauss’ udgangspunkt i materialet, for derigennem at få

en dybere forståelse for værkets sammenhæng, og hvilke tanker Kaija Saariaho har skabt Stilleben

ud fra. Som udgangspunkt har jeg valgt at undersøge Saariahos noter omkring det rent tematiske i

værket, for at danne mig et overblik over hendes plan med Stilleben. Jeg har med vilje valgt at

understøtte mine iagttagelser igennem eksempler og ikke som en slavisk gennemgang af hele

værket, for at undgå en for stor og klodset analyse. I stedet vil jeg sætte fokus på de overordnede

virkemidler som i sidste ende får betydning for værkets endelige fortolkning, og som gør Stilleben

til en musikalsk oplevelse.

Tematik
L¾ser man Saariahos pr¾sentationsh¾fte af v¾rket Stilleben, skrevet specielt til Prix Italia juryen

(Saariaho 1988), f�r man et udm¾rket indblik i de tanker og id�er som Saariaho har gjort sig

omkring v¾rket:

a work about journeying, distances, communication between people when parted or far

from their country. how can people communicate with one another when they are apart?

when the medium most important of all to those in love, the eyes, cannot be used? what

is left? letters, telephones..(Saariaho 1988:10).

Alle disse løsrevne indtryk kan give os en fornemmelse af hvilken stemning det er Saariaho ønsker

at formidle. N¾rl¾ser man dette pr¾sentationsh¾fte viser der sig at v¾re nogle overordnede

begreber eller temaer som Saariaho kredser om, s�som det “at rejse”, “kommunikation” og

“transport”. Saariaho bruger de tre begreber på to forskellige planer: et plan som siger noget om
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hvordan Saariaho arbejder rent fysisk med lydmaterialets klanglige karakter, og et andet plan som

siger noget om hvordan Saariaho arbejder med lydmaterialets forskellige betydninger. Jeg har valgt

at opfatte disse to planer som to gennemgående temaer eller vinkler i Stilleben der på hver sin måde

er med til at sætte musikken i perspektiv.

Tema 1: ”undersøgelsen”

Det første tema udspringer af Saariahos egen nysgerrighed efter at forstå hvordan direkte

sanseindtryk spiller sammen med hendes egen indre tankeverden. Saariaho har med værkets titel

Stilleben villet fange netop denne nysgerrighed eller undersøgelse af forholdet mellem forskellige

bevidsthedsplaner. Stilleben refererer til et klassisk motiv inden for billedkunsten: en kunstnerisk

opstilling af frugter eller smukt arrangerede døde dyr. Ligesom kunstneren med en sådan opstilling

ønsker at indfange et øjeblik af livet og minutiøst undersøge hver eneste detalje, ønsker Saariaho at

indfange og undersøge en stemning, et øjeblik, og omforme det til et musikalsk værk i tid:

...I wanted to stop the moment and examine everything that may be embraced by the

twinkling of an eye - all the layers of thought, reception, seeing, hearing (Saariaho

1988).

Til titlen Stilleben knytter der sig en noget kryptiske undertitel: Nature morte avec paysage en

mouvement à travers la fenètre (- nature morte med landskab i bevægelse gennem vinduet). Med

denne undertitel bevæger vi os langt dybere ind i værkets tematik. Dét at rejse med tog og betragte

det forbipasserende landskab ud af en kupé-rude, samtidig med at refleksionen af ens eget ansigt i

ruden forbliver ubevægelig, er et andet tema i Saariahos stemningsmættede præsentation af

Stilleben:

...one is the idea of travelling in a train and gazing out at the scenery passing by as

darkness falls, while at the same time you can see your own reflection in the

window...the scenery changes but your face remains the same (Saariaho 1988:12).

Denne vision knytter sig direkte til “dét at rejse” og “transport” som overordnede temaer. Det er

samtidig en rejse ind i bevidstheden hvor flere lag af realiteter skiftevis dukker op for derefter at

glide ud til fordel for andre lag. Ligesom det metaforiske billede af landskabet udenfor og ansigtet

indenfor ruden observerer Saariaho flere lag i sin egen bevidsthed som skiftevis dukker op til

overfladen for der efter at synke ned igen. Idéen om mange transparente bevidsthedslag som væver

sig ind og ud af hinanden, fører Saariaho over i et musikalsk sammenhæng, ved at lade forskellige
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realiteter være repræsenteret af forskellige slags musikalsk materiale: tekst, musik og konkret lyd.

Det er især transformationerne og derved overgangene mellem lagene som interesserer Saariaho:

... how all these realities are constantly present and how experiencing and different

states of mind select a certain aspects of reality and how some situation becomes

transformed through our experience into something else...such experiences and

thoughts turned into musical ideas on the transformations and filterings between

different sorts of material..(Saariaho 1988:14).

Saariahos undersøgelse af hvordan sanseindtryk og tanker spiller sammen, bliver i Stilleben til en

reel undersøgelse af overgangene mellem forskellige typer lydlag. Jeg har derfor valgt at kalde det

første tema for “undersøgelsen”. Hvordan Saariaho rent teknisk vælger at realisere denne

undersøgelse vil blive gennemgået i afsnittet Undersøgelsen – en teknisk gennemgang af det

musikalske forløb i Stilleben.

Tema 2: ”fortællingen”

Det andet tema udspringer af en nysgerrighed efter at få noget at vide om hvordan mennesker

kommunikerer med hinanden, og især om alle de problemer der opstår når man ikke kan

kommunikere direkte med hinanden. I Stilleben kommer dette tema til udtryk i det lydmateriale

som har med tekst at gøre, nemlig i de oplæste tekster som Saariaho har udvalgt:

1. Forfatteren Frans Kafkas Breve til Milena, som handler om det håbløse i at kommunikere med

sin elskede over lang afstand;

2. En af den abstrakte kunsts store malere, Wassily Kandinskys BLIK fra digtsamlingen Klange,

som handler om at blive berøvet synet af sin elskede, og

3. Surrealisten Paul Eluards digt Nuits partagées fra la Vie immédiate, som Saariaho selv nævner

som “en poetisk kontrast til disse desperate tekster..” (Saariaho 1988) (se tekst i  Appendix A s.

155).

Uddrag af alle tre tekster citeres i Stilleben på henholdsvis: finsk som er Saariahos modersmål, tysk

som er det sprog hun talte i Freiburg under sin uddannelse og fransk som er det sprog hun er

omgivet af i dag hjemme i Paris (Nieminen 1989:10). De tre sprog har, udover at have personlig

betydning for Saariaho, også rent klangligt meget forskellig fonetisk karakter hvilket Saariaho

bevidst spiller på.
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Vigtigst er Kafkas tekster, da Saariaho bruger deres tematiske indhold som en skabelon for det

overordnede formforløb i Stilleben. Kafkas kærlighedsbreve til den gifte Milena afspejler hans

fortvivlelse over at se sig nødsaget til hovedsageligt at kommunikere gennem brevveksling. Hvad

sker der med de kys man sender per brev? er blandt nogle af de tanker Kafka gør sig i sine breve

(Kafka 1969:206)(se Appendix A). Samme tema går igen i Kandinskys poetisk-grafiske værk

BLIK, som også handler om berøvelsen af direkte kommunikation, men her i form af

synsindtrykket. I teksterne konkretiseres ikke bare temaet “kommunikation”, men hele værkets

dramatiske side, nemlig følelsen af at lide under savnet af sin elskede. Temaet i både Kafkas og

Kandinskys tekster er klassisk, og man genfinder det i et utal af dramaer som blandt andet det

græske sagn ”Orfeus og Eurydike” og Shakespears ”Romeo og Julie”.

Teksterne har i kraft af at være ”tekst” et semantisk indhold som kan fortælle en historie. I Stilleben

udfylder de således en narrativ funktion som knytter an til det kommunikationsmedie de er skrevet

til, nemlig radioen. Lydmaterialets semantiske indhold danner grundlaget for Stillebens andet tema

som jeg har valgt at kalde “fortællingen”. Hvilken betydning der ligger bag Saariahos valg af

tekster, vil blive gennemgået i afsnittet Fortællingen – en fortolkning af det musikalske forløb i

Stilleben.

Undersøgelsen – en teknisk gennemgang af det musikalske forløb i
Stilleben
Kigger man nærmere på det første tema i Stilleben , ”undersøgelsen”, og dermed på

transitionsprocesserne mellem forskellige lag af lyd, viser dette tema sig ikke bare at være

gennemgående for Stilleben, men for al Saariahos musik. I hendes tidligere værker har det

hovedsageligt været det klassiske instruments klanglige karakter som har været det centrale i

hendes undersøgelse. Med Stilleben har Saariaho øget kompleksiteten af sit lydrepertoire ved at

indføre lydkategorier der ligger på grænsen mellem støj og lyd, nemlig tale og reallyde. For konkret

at kunne skabe en glidende overgang fra et lydlag til et andet har Saariaho benyttet sig af sine egne

computerprogrammer, udviklet i forbindelse med hendes arbejde på IRCAM:

The computer programmes devised by her in the 1980s make it possible to specify the

variuos parameters of the music using the same model. Saariaho’s music often proceeds

as continuous, gradually transforming surfaces free from all sense of a regular beat

(Saariaho 1988:2).
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Flersporsbåndoptager og sampler

Der findes næsten ingen dokumentation af hvilken type software og hardware Saariaho har brugt til

at realisere Stilleben med. Men ud fra en fax til Prix Italia-juryen, som Saariaho var så venlig at

sende mig en kopi af4, fremgår det, at lydmaterialet først er optaget på en flersporsbåndoptager.

Derefter har det gennemgået forskellige processer så som forskellig slags computerfiltrering,

mixning og transponering, alt sammen foretaget på lydredigerings-computerprogrammet Composer

Desktop på en Atari Workstation.

Til sampling har hun brugt en AKAI S900-sampler (synthmuseum 1997). Denne sampler kunne

optage op til 11,75 sekunder langt sample på højeste samplingsfrekvens 40 kHz og afspille 8

forskellige sample-spor uafhængigt af hinanden. Desuden havde den nogle af de mest gængse

sample-operationer, som eksempelvis looping og crossfade-looping hvor man kan gentage en

sample så den danner et rytmisk mønster. AKAI S900 havde sin egen ADSR envelope-generator til

at styre nogle filtre med som man bl.a. kunne regulere amplituden og tonehøjden med.

Til forskellige former for digital filtrering af både optagede som syntetisk generede samples har hun

brugt effektprocessorerne Lexicon PCM-70 og Yamaha SPX 90 (Johansson 1997a; Johansson

1997b). Til lydsyntese har Saariaho brugt datidens populære YAMAHA DX7 og YAMAHA

TX816, som var nogle af de første programmerbare synthesizere, der kom på det kommercielle

marked til en betalelig pris (Colbeck 1997).

Lydsyntese og spektromorfologi

Lydsyntese spiller især en vigtig rolle i arbejdet med det, som jeg har valgt at kalde

”undersøgelsen”. Ud over samplerens noget grove sammensplejsningsteknikker, som looping og

cross-fade-looping, har Saariaho især arbejdet med en mere subtil teknik som kaldes

spektromorfologi. Som det engelske ord ”morfing” antyder, er der her tale om en teknik der ikke

bare ”sætter” to lyde sammen, men danner glidende overgange på et klangligt plan ved at gå ind og

arbejde med hver enkelt lyds overtonespektrum. Vesa Kankaanpää forklarer ganske kort teknikken

”som en analyse- og resyntesemetode med hvilken man, igennem analyser af instrumenters

overtonespektre, kan sammenstille deres klanglige karakteristika, og generere en helt ny lyd”

(Kankaanpää 1996:98).

                                                  
4 Hele afsnittet stammer fra samme fax-materialet (Saariaho 1989b).
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Nedenstående afsnit, fra artiklen Timbre and harmony: interpolations of timbral structures

(Saariaho 1987), er et godt eksempel på hvordan Saariaho helt konkret har brugt en

spektromorfologiske teknik i forbindelse med realiseringen af Lichtbogen:

My piece Lichtbogen (1985-86, for ensemble and live-electronics) could be an example

of the use of computer analysis techniques in the area of instrumental music. The

harmonic material used has been derived from the sounds of the cello analyzed with the

use of computer. Here I was particularly interested in the rich and noisy sounds of the

cello obtained by increasing the pressure of the bow to produce a multiphonic sound.

The transitions between such sounds also attracted my attention. As points of departure

I chose two types of transitions in which the sound is transformed as gradually as

possible from one pure sound - here a string harmonic (natural or artificial) - to a very

noisy sound (Saariaho 1987:129).

Rythmic interpolations

Pudsigt nok nævner Saariaho intet om spektromorfologi i sin opremsning af

kompositionsredskaber. Til gengæld skriver hun noget uklart om et bestemt computerprogram:

”Scores for both processing and synthesis were controlled with rythmic interpolations calculated

with the Esquisse Aid-to-composition environment developped in IRCAM for the Macintosh”

(Saariaho 1988:2). Hvilken slags ”rytmisk interpolations”-model der her er tale om - hvormed

Saariaho kan kontrollere forskellige filtreringsprocesser og lydsyntese-operationer, samlet i

”scores” - nævner hun intet om i resten af faxen. Vender vi et øjeblik tilbage til Saariahos tidligere

værk Lichtbogen for ensemble og elektronik, lægger beskrivelsen af kompositionsprocessen sig tæt

op ad Stillebens:

The rythmic models, designed to achieve an imperceptible shift from one rythm to

another, were also produced by a program network of her own devising (Nieminen

1989:7).

Den kompositoriske fremgangsmåde i Lichtbogen minder til forveksling om de processer

lydmaterialet i Stilleben har gennemgået. Min påstand er at der i Lichtbogen og Stilleben er tale om

den samme ”rytmiske interpolationsmodel”, udviklet af Saariaho selv med henblik på at skabe

glidende rytmiske overgange imellem forskellige lydlag. Til dette formål har Saariaho udviklet en

”rytmisk interpolations-algoritme”, eller med andre ord et computerprogram, som kan ”morfe” to
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forskellige samplede lydes rytmiske karakteristika sammen. ”Undersøgelsen” i Stilleben viser sig

altså ikke blot på et klangligt plan i Stilleben, men indbefatter også hele værkets pulsmæssige side.

Således kommer “undersøgelsen” i Stilleben til ikke blot at indbefatte forholdet klang-harmonik

ved hjælp af spektromorfologien, men også forholdet puls-rytme ved hjælp af Saariahos rytmiske

interpolationsmodel. Stillebens undersøgelsesfelt breder sig altså over hele lydens kontinuum fra

puls til tone til støj.

Det forudgående arbejde med de enkelte lydlag, og ikke mindst struktureringen af det musikalske

forløb i Stilleben må, efter alt at dømme, have været enormt tidskrævende, og det er næsten umuligt

at forestille sig at der ikke har været en overordnet, stramt komponeret plan over det musikalske

forløb i Stilleben.

Lichtbogens rolle i Stilleben

Stillebens slægtskab med Lichtbogen stopper ikke blot ved de to værkers identiske ”undersøgelse”.

Saariahos brug af fragmenter fra Lichtbogen kan også give os en idé om hvilken model Saariaho

har struktureret Stilleben efter. Kigger man på lyttepartituret (se lyttepartitur s. 68 ff.), “fylder”

Lichtbogen-fragmenterne meget i Stilleben, både hvad lydmaterialet angår såvel som værkets

gennemgående klangfarve. I Kankaanpääs artikel Displaced time: transcontextual references to

time in Kaija Saariaho’s Stilleben påviser han, hvor i Stilleben Saariaho har genbrugt fragmenter af

prøveoptagelserne til Lichtbogen (Kankaanpää 1996:89).

Stilleben (tid) Lichtbogen (takter)

(1) 0’47’’-0’50’’
(2) 1’07’’-2’25’’
(3) 3’05’’-4’52’’
(4) 5’55’’-6’05’’
(5) 8’32’’-9’22’’

(6) 10’57’’-11’38’’
(7) 12’41’’-16’41’’
(8) 17’18’’-17’24’’
(9) 17’32’’-17’38’’

(10) 19’25’’-21’07’’

1-18
1-40
37-99

110-114
137-160
189-203
201-294
301-303
313-413
334-357

Lichtbogen-fragmenternes placering i Stilleben er markeret i tid ude til venstre af tabellen og i takt ude til
højre i tabellen. Tabellen er taget fra Kankaanpääs artikel (Kankaanpää 1996:89).

Lichtbogen-fragmenterne breder sig samlet over ca. 16 minutter af Stillebens 22 minutter lange

spilletid og er således repræsenteret i langt størstedelen af værket. Ganske kort fortalt er Lichtbogen

en spektralmorfologisk fantasi over et enkelt anstrøg på en cello. Lichtbogen er bygget op omkring
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tonen fis1, som indleder værket unisont i alle stemmer. På baggrund af spektralanalyser af en cellos

anstrøg folder Saariaho i løbet af værket cello-anstrøgets karakteristiske overtonespektrum ud, ved

gradvist at lade instrumenterne overtage overtoner og overtonefluktuationer af celloens anstrøgne

tone. Vender vi tilbage til Stilleben, viser det sig at de komponerede passager for sopran og blandet

kor er mere end bare komponeret til Lichtbogen-fragmenterne. De er en imitation af hele

Lichtbogens idé, nemlig at tage udgangspunkt i et bestemt lydmateriales karakteristiske klang og

tekstur:

Many of the musical materials of Stilleben imitate the materials of Lichtbogen in one

way or another. Harmonic structures of the choir are derived from Lichtbogen. The flute

and the soprano in Stilleben imitate melodic gestures of Lichtbogen. Imitation can even

take place at textural or timbral levels (Kankaanpää 1996:91).

I Stilleben er det bare ikke et cello-anstrøg der er udgangspunktet for musikken, men selve

Lichtbogen-fragmenterne. Saariaho har således også her benyttet sig af de samme

spektralkompositionsteknikker som i Lichtbogen, nemlig analyse af et på forhånd givet

lydmateriale som hun så har komponeret passagerne for sopran og blandet kor ud fra. Vi vil i de

følgende eksempler fra Stilleben se hvordan Saariaho bruger de forskellige kompositionsteknikker.

I lyttepartituret har Saariaho markeret de overgange, hvor hun har benyttet sig af spektromorfologi

og rytmisk interpolation, med en pil med et ”filtered” første gang. Første gang Lichtbogen-

fragmentet introduceres er i tid 0’47’’. Lyden af et forbipasserende tog sætter værket i gang, og den

første Kafka-tekst oplæst på tysk begynder i tid 0’09’’. Koncentrerer vi os kun om overgangen fra

den optagede Kafka-tekst til det punkt hvor det første Lichtbogen-fragment tager over (tid ca.

0’30’’-1’08’’), kan man høre hvordan Saariaho, omkring tid 0’40’’, begynder at filtrere forskellige

overtoner ud af talen.

Den klang der herved opstår, kan minde om en almindelig rumklangseffekt, men karakteren af

klangen er meget mere kompleks end som så. I det filtrerede forløb af talen antydes kort et

akkordagtigt forløb som lægger sig til hvile på tonen g1 i tid 0’44’’. Sekvensen efterfølges direkte af

det første Lichtbogen-fragment hvor man genkender et lignende akkordagtigt klangforløb, men her

en halv tone dybere, nemlig på Lichtbogens gennemgående fis1. Følger man talens klanglige

udvikling, fra tid 0’51’’-0’55’’, kan man høre hvordan Saariaho har ladet Kafka-lydlaget glide ind

og ud af Lichtbogen-fragmentet karakteristiske fis-klangfarvning, ved at lade Lichtbogen-

fragmentets overtonespektrum være mere eller mindre dominerende i Kafka-lydlagets eget
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overtonespektrum. På den måde kommer det til at lyde som om at Lichtbogen-fragmentets fis-

klangfarvning fuldkommen overtager hele det klanglige indhold i Kafka-talen og lader en talende

”skal” stå tilbage i tid 0’55’’.

Lichtbogen-fragmentet går ikke kun igen hvad spektromorfologiske teknikker mellem de færdige

lydlag angår. Også passagerne for blandet kor og sopran er komponeret ud fra Lichtbogens

gennemgående fis-klangfarvning. Et oplagt eksempel er ”Menschen”-passagerne for kor (tid

5’05’’-5’57’’) hvor Saariaho tager afsæt i tonerne d og fis, og udvikler hele den musikalske idé ud

fra disse to toner; en direkte imitation af Lichtbogens tekstuelle udvikling (se udsnit af kor-partitur

nedenfor).

Følger man udviklingen af det to-tonige materiale d og fis i nodeeksemplet, kan man se hvordan

Saariaho har ladet den “harmoniske” kompleksitet stige i løbet af passagen. Fra t. 1-3 går hun fra en

nogenlunde diatonisk opbygget akkord, (fis, d, c, b), til et langt mere kromatisk forløb fra t. 4 og

ned i andet system som indledes af 2. tenorens f i t. 4. Eksemplet springer et antal takter og går

videre i andet system, hvor tonematerialet nu er blevet stærkt kromatisk, vævende omkring tonerne

d, cis/des, d, b i de to repetitionstakter. Hele passagen afrundes af 2. bassens dybe fis på ordet

“Menschen”, som en slags tilbagevenden til Lichtbogen-fragmenternes kernetone fis.
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Et udsnit af partituret til ”Menschen”-passagen for blandet kor (Saariaho 1988)
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En fuldkommen imitation af Lichtbogen finder man i sekvensen for blandet kor, i tid 9’49’’ (se

lyttepartitur omkring 10’, s.68 ff.), hvor akkordmaterialet er taget direkte ud af den efterfølgende

Lichtbogen-sekvens. Referencen til Lichtbogen er her helt åbenlys:

Til sidst et eksempel på en sammen-morfing af to forskellige reallyde: metro og skrivemaskine

(10’11’’-11’38’’). Sekvensen begynder med at man hører lyden af et metro-tog der afgår og

ankommer til en station hvor metro-dørene lukker op. Den smældende lyd af dørene der går

sammen glider langsomt over i lyden af en skrivemaskines tappen i tastaturet. Lægger man mærke

til overgangen mellem de to lydlag: metro-døre og skrivemaskine-tappen, kan man høre at

Saariaho, som overledning mellem de to lydlag har indopereret en ganske kort passage for cello

(11’19’’-11’20’’) fra et af Lichtbogen-fragmenterne. Følger man metro-dørenes smæld fra tid 11’08

til 11’17’’, kan man høre hvordan “smældet” langsomt går over i et mere rytmisk forløb. I tid

11’19’’ dukker celloen frem med et rytmisk forløb som metrodørs-smældet straks efter imiterer i tid

11’20 - 11’22’’:

For at kunne skabe denne rytmiske overgang mellem cello, metro-dørs smæld og

skrivemaskinetappen må Saariaho helt oplagt have benyttet sin egen softwaremodel til den rytmiske

interpolation. Ved hjælp af en og samme model har hun kunnet synkronisere de rytmiske overgange

mellem alle tre lydlag. For at gøre overgangen endnu mere dynamisk og pulserende har Saariaho

lagt en passage fra Lichtbogen-fragmenterne ind over forløbet (10’10’’-11’37’’). Lichtbogen-

passagens svungne skalabrydninger op og ned i violinerne danner en kontrapunktisk bevægelse som

besvarer de rytmisk interpolerede overgange mellem metro-dørs smæld og cello.
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Ud fra ovenstående gennemgang af Saariahos ”undersøgelse” i forbindelse med Stilleben skinner

klart igennem hvilken dominerende rolle Lichtbogen spiller i Stilleben. Ikke bare hvad den tekniske

side af Stilleben angår, men også det faktum at så godt som alle andre lydlag på en eller anden

måde imiterer Lichtbogen-fragmenterne. Min påstand er at Saariaho rigtig nok har ladet sig

inspirere af forskellige tekster af Kafka, Kandinsky og Eluard, begreber som ”kommunikation”,

”transport” og ”det at rejse”, men at hun i måske endnu højere grad har ønsket at forfølge

”undersøgelsen” i Lichtbogen, nemlig at undersøge hvad der sker i transitionsprocessen fra en lyd

til en anden.

En konklusion på ”undersøgelses”-temaet må derfor være at Saariaho i virkeligheden har bygget

hele Stilleben op omkring Lichtbogen, ved at genbruge dele lydmaterialet fra Lichtbogen, ved at

bruge de samme spektromorfologiske teknikker som i Lichtbogen og ikke mindst ved at bruge

Lichtbogens musikalske udvikling som model for de komponerede passager for sopran, kor og

fløjte i Stilleben .

Fortællingen – en fortolkning af det musikalske forløb i Stilleben.
I modsætning til ”undersøgelsens” næsten naturvidenskabelige tilgang til musik som forskellige

lydes karakteristiske frekvensspektrum, udspringer “fortællingen” af de associationer som musik

kan skabe i vores bevidsthed. Saariahos inspirationskilde er de anvendte tekster af Kafka,

Kandinsky og Eluard som bygger over det samme tema: den svære kommunikation mellem to

elskende som er adskilt og dermed følelsen af at lide under savnet af sin elskede. Temaet har en

direkte forbindelse til kommunikation og transport og dermed Saariahos ”togrejse”, men her

forstået som en rejse mellem den konkrete verden, et ydre plan uden for ”jeg’et”, og den indre

tankeverden, -et indre plan i ”jeg’et”. Stilleben bliver altså i temaet ”fortællingen” til en historie om

en rejse mellem flere bevidsthedslag.

For at skabe et overblik over sammenhængen mellem de gennemgående temaer og struktureringen

af det musikalske materiale i Stilleben har jeg opstillet en model som jeg kalder

transistionsmodellen der viser hvordan værket fungerer. Transistionsmodellen viser hvilken

funktion hvert lydlag har i Stilleben, og dermed hvordan Saariaho bruger dem til at skabe

associationer i lytterens bevidsthed. “Fortællingen” eller nærmere flere forskellige delfortællinger

opstår når de forskellige lydlag kombineres til et musikalsk forløb.

Transitionsmodel
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Ser man på transitionsmodellen, er lydlagene inddelt i de tre stemmegrupper: ”den menneskelige

stemme”, ”instrumenter” og ”konkrete lyde”. Første stemmegruppe, den ”menneskelige stemme”,

repræsenterer alle de lydlag i Stilleben som har med stemmen at gøre, som tekst, ord, fonemer,

konsonanter og vokaler og hvæse- og hvislelyde. Anden stemmegruppe, ”instrumenter”,

repræsenterer alle lydlag i Stilleben som indeholder instrumentalt frembragt lyd eller musik om

man vil, og tredje stemmegruppe, ”konkrete lyde”, indeholder så de forskellige lyde fra hverdagen

som har med transport og kommunikation at gøre.

Overgangene mellem hver stemmegruppe er markeret ved forholdet ”ord/lyd” eller ”lyd/støj”.

Begge forhold fortæller noget om hvad det er for nogle grænser som Saariaho interesserer sig for i

lydmaterialet. Som eksempel kan vi tage den første stemmegruppe, ”den menneskelige stemme”.

Sprog som musikalsk materiale

Kigger man på det klanglige aspekt af de oplæste tekster på finsk, fransk og tysk, har hvert sprog

sin egen musikalske kvalitet. Fra en forståelsesmæssig klarhed i teksterne, repræsenteret ved
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oplæsningen af Kafkas tekst (0’08’’), fragmenteres teksterne mere og mere til løsrevne ord, for til

sidst at blive til rene hvislelyde. Undersøger vi passagerne for kor, består tekstmaterialet

udelukkende af ord eller dele af ord fra Kafka og Kandinsky-teksterne. Saariaho har altså udvalgt

enkelte ord til korpassagerne ”Menschen”(5’15’’), “Augen” (11’38-12’30’’) og “seul”(18’03’’) og

knytter derved den tekstuelle og klanglige imitation af Lichtbogen sammen med det overordnede

tema i Stilleben: følelsen af at lide under savnet af sin elskede.

Senere i forløbet fragmenteres ordene yderligere: “les (lettres)” , “je” (13’57’’) og “Briefe”

(15’07’’). Ved at hviske og hvæse diverse konsonanter og fonemer, som eksempelvis “[læ’]”, stemt

“[j]” og [bri-](15’06’’), opløses forståeligheden af ordene til ren lyd og støj hvormed selve ordenes

mening forsvinder. I tid 7’58’’ er al tekst helt forsvundet, og sopranen synger på et åbent ”a”.

Vender vi tilbage til transitionsmodellen, kan man se hvordan lydlagene i ”den menneskelige

stemme” gradvist går fra noget tekstligt og forståeligt og over i en mere mere ordløs, sungen musik

hvorved vi nærmer os næste gruppe: ”instrumenter”.

Gemmer vi et kort øjeblik stemmegruppen ”instrumenter”, og springer ned til sidste gruppe,

”konkrete lyde”, viser det sig at Saariaho har brugt denne type lyde til at skabe en musikalsk form i

Stilleben med.

Konkrete lyde som formskabende element

Selve titlen Stilleben - Nature morte avec paysage en mouvement à travers la fenètre virker stærkt

billedskabende, spundet over Saariahos tanker omkring det at rejse i tog. “Konkrete lyde” er den

gruppe som rent auditivt lettest omskabes til konkrete billeder for vores indre øje. Lyden af trin i en

undergrundsstation, tappen fra en skrivemaskine, en flyver krydser himlen; alle disse lyde

genkender man fra hverdagen. Disse direkte lydreferencer danner scenarioet for Stilleben og er

dermed med til at gøre rejsen igennem Saariahos lydlandskab direkte, sanselig og “visuel”.

Følger vi de “konkrete lydes” udvikling, i lyttepartituret markeret som “environment, noises”, viser

det sig, at denne gruppe både introducerer og afslutter værket med lyden af flyver, tog, metro-

station etc. (se lyttepartitur 0’00’’ og ca. 21’00’’). Værket introduceres af en chokagtig lydkulisse

af tog, fly og metro (0’00’’) der suser imod lytteren. Halvt inde i værket overtager

kommunikationsmidlerne repræsenteret af telefonsvarer; skrivemaskine, telex og fax (ca. 3’00’’,

6’10’’, 11’30’’-13’00’’) som, kort afbrudt af metrolyde i værkets midte (ca. 10’00’’), sætter en

egentlig fortælling i gang.
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Hen imod slutningen af forløbet intensiveres tætheden af lydlagene (se lyttepartitur tid ca. 17’-20’,

s. 68 ff.) og kulminerer i tre chokagtige udbrud af selvsamme lydkulisse som introducerede

Stilleben: tog, fly og metro. Hvert udbrud anføres af togbuldren og hvinende violiner (17’20’’,

17’32 og 19’20’’) der ligesom dynamiske opsving accellerer udbruddene i gang. Ser man nærmere

på lydlagene i introduktion og afslutning, repræsenterer de transportmidler for mennesker, samtidig

med at de er med til at skabe en dynamisk bevægelse fremad hvilket skaber “lydlig” spænding i

musikken. På baggrund af forløbet i gruppen “konkrete lyde” viser der sig en form som i klassisk

terminologi nærmest minder om en bueform som spejler på midten. Bueformen viser sig altså både

på et klangligt såvel som et dynamisk plan af Stilleben.

Kafkas problematik i en nutidig kontekst

Umiddelbart kan det virke noget spinkelt at basere Stillebens formmæssige forløb på kategorien

“konkrete lyde”, men ser vi på det litterære materiale i Stilleben, går selvsamme transport- og

kommunikationsmidler igen som gennemgående temaer. Sammenligner man det litterære indhold i

uddraget af Kafkas Breve til Milena (9’22’’) med det tekstlige aspekt i gruppen “den menneskelige

stemme”, viser der sig et klart sammenhæng:

...de [menneskene] har, for om muligt at afbryde det spøgelsesagtige mellem

menneskene og skabe en naturlig forbindelse, fred i sjælen, opfundet jernbanen,

bilen, flyvemaskinen, men det nytter ikke længere, det er åbenbart opfindelser, der

bliver gjort i faldet, modparten er så meget roligere og stærkere, efter posten

opfandt man telegrafen, telefonen, radiotelegrafien. Spøgelserne vil ikke sulte ihjel,

men vi vil gå til grunde. (Kafka 1969:206) .

Ser vi et kort øjeblik væk fra metaforen ”spøgelser”, viser det sig at de selvsamme transport- og

kommunikationsmidler i Kafkas tekst går igen i “konkrete lyde”-gruppens lydlag, dog i en

moderniseret udgave. Radiotelegrafen er i Stilleben blevet udskiftet med telex og fax, og bilen

erstattet af storby-metroen. ”Spøgelser” bliver det billede som Kafka vælger til at beskrive den

følelse der opstår i forbindelse med adskillelsen fra sin elskede - savn. Ved at sætte Kafkas

opremsning af transport- og kommunikationsmidler ind i en moderne nutidig storbykontekst re-

aktualiserer Saariaho Kafkas problematik. Det at vi lever i en såkaldte kommunikationsalder, har

ikke gjort adskillelsen mellem mennesker mindre. Nogle påstår endda det modsatte.
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”Instrumenter” som musikalsk skiftespor

Gruppen “instrumenter” er interessant da den hverken indeholder konkrete referencer til transport-

og kommunikationsmidler eller gør brug af tekst og dermed sproglig formidling. Istedet spiller

“instrumenter” rollen som et slags musikalsk bindeled mellem “den menneskelige stemme” og

“konkrete lyde”. Ser vi først på tværfløjtens rolle i Stilleben, kan man sige at den i kraft af at være

et instrument som anblæses, og derved er afhængig af åndedrættet, nærmer sig “den menneskelige

stemme”. Ydermere “taler” fløjtenisten igennem fløjten ved hjælp af en speciel tale-

anblæsningsteknik (ca. 19’30’’) i slutningen af Stilleben hvilket giver den næsten menneskelige

træk og placerer den i grænselandet ”ord/lyd”.

Stemmegruppen “instrumenter” har altså en helt speciel funktion, nemlig at rette fokus mod

henholdsvis det tekstlige og det billedskabende plan som i transitionsmodellen er markeret med

henholdsvis ”tekstligt indre” og ”billedskabende ydre”. Ved at lægge sig klangligt tæt op af

skiftevis det ene og det andet plan “guider” den så at sige lytterens opmærksomhed rundt i

Saariahos forskellige komplekse lag af lyde. Således agerer ”musikken”, repræsenteret af

Lichtbogen-fragmenterne, musikalsk “skiftespor” mellem teksternes fortællende indhold og de

konkrete hverdagslydes billedskabende scenario og danner lange associationskæder der bugter sig

igennem værket.

Et bud på en associationskæde

Som afslutning på fortolkningsafsnittet vil jeg komme med et personligt bud på en sådan

associationskæde, blot som én ud af de uendeligt mange fortællinger der gemmer sig i Stilleben.

Min fortolkning bygger hovedsageligt på egne idéer om de enkelte lydelementers betydning og

funktion i Stilleben og lidt sladderagtige gisninger om Saariahos egen situation i Paris på dette

tidspunkt i hendes liv.

Sekvensen begynder med lyden af et nodeblad der vendes (6’05 - 6’11’’). Lyden af det knitrende

papir fremstår først nøgen og gentages der efter én gang til, nu tilsat en hel del rumklang som

svøber lyden i et erindringsagtigt slør som varsler et skift fra et ydre til et indre bevidsthedsplan.

Lyden af en telefon der melder optaget, kombineret med lyden af en allerede aflyttet telefonsvarers

hyletone, kunne fortælle historien om et menneske der prøver at komme i kontakt med en bestemt

person, hvilket understøttes af temaet i Kafkas tekster.

En hvisken sniger sig ind over lyden af telefon, og sopranens “Menschen” klinger skæbnesvangert

bittert mod lyden af telefonen der melder optaget (6’20’’). Med fornyet klangfarve og en ganske
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lysere stemning høres telefonens dutten igen (6’30’’), og man fornemmer at situationen har ændret

sig, - der er måske gået et stykke tid, og forventningen om snarlig forbindelse har måske fået nyt

håb. Forskellige mere eller mindre tydelige telefonbeskeder blander sig med hinanden. Især en

telefonbesked på fransk går tydeligt igennem (6’30’’): en ung mand afslutter sin besked ved at

lægge et telefonnummer. Sekvensen efterfølges af en kvindes hvisken: “aavéet” (spøgelser) der

som en Kafka’sk ånd forplumrer håbet om snarligt at komme i kontakt med sin elskede i den anden

ende af røret.

Flere beskeder følger med mere og mere højrøstede mennesker i baggrunden, og telefonduttet

bliver langsomt til en metallisk arbejdende lyd (7’27’’) som går over i lyden af et gammelt

lokomotiv. Måske er en af parterne rejst væk med tog, og de befinder sig nu adskilt fra hinanden.

Dette efterfølges af koloratursopranens drømmende ornamenteringer badet i rumklang som støttet

af fløjten (7’56’’), og sammen med en besnærende wienerwaltz, bringer noget nostalgisk frem i

musikken, som et kært gammelt minde. Alt efter temperament og associationsevne kan man blive

ved i det uendelige med at forfølge “fortællingens” forskellige associationskæder, som her bugter

sig igennem Stilleben og dermed danne kortere eller længere dramatiske forløb.

Ovenstående fortolkning kan sådan set føres direkte tilbage til en af Kafkas tekster som omhandler

selvsamme følelse af at lide under savn og afmagt, i forbindelse med et ubesvaret opkald eller brev:

Man kan tænke på et menneske langt borte og man kan holde om et menneske nær

ved, alt andet går ud over hvad der er menneskeligt muligt. Men at skrive breve er at

blotte sig for spøgelserne, hvad de grådigt venter på. Skrevne kys når ikke frem, men

drikkes ud af spøgelser på vejen. Ved denne rige næring formerer de sig uhørt

(Kafka 1969:206) .

Kafkas “spøgelser” bliver et direkte billede på de fantasifostre som man i desperation uvilkårligt

kommer til at danne oppe i sit hoved for at kunne slå sig nogenlunde til tåls med den uvisse

situation man befinder sig i. Netop denne situation, følelsen af afmagt ved adskillelsen fra sin

elskede, er det tematiske omdrejningspunkt i Saariahos Stilleben. Dog har tematikken fået en

drejning i Kafkas tekster ved det at fokus er sat mere på selve kommunikationsmidlet som årsag til

de besværligheder der opstår i forbindelse med brugen af dette.

Min tese er at Saariaho med det radiofoniske værk Stilleben har villet skildre det som Kafka skriver

han ikke kan; nemlig at beskrive den ulidelige følelse af adskillelse fra den man elsker,
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udelukkende igennem musik. Som undersøgelse er Stilleben blevet en øvelse i hvordan

overledninger imellem forskellige lydlag rent fysisk kommer til at lyde, og som fortælling er den

blevet en øvelse i at kombinere stærkt associationsdannende lyde på en sådan måde at de danner en

historie uden ord.

Et andet og langt mere usikkert aspekt af tematikken i Stilleben er det helt private forhold i

Saariahos liv, at hun på dette tidspunkt havde tilbragt fire år i Paris, sandsynligvis på grund af sin

(kommende) mand Jean-Baptiste Barrière fra IRCAM centret. Man kan derfor forestille sig, at hun i

denne periode har måtte gennemleve selvsamme følelse af savn, hvad enten hun var hjemme i

Finland hos familie og venner eller i Paris på IRCAM centret. Det at rejse over lang afstand har

højst sandsynligt været en stor del af hendes liv på dette tidspunkt, og derfor et oplagt tema.
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The Wings of Nike af Barry Truax

Anders Conrad

Komponisten og hans æstetik
Barry Truax er født i Ontario i Canada i 1947. Han blev oprindeligt uddannet i fysik og matematik,

en uddannelse som bl.a. omfattede computerprogrammering, men supplerede senere sin uddannelse

med musikstudier ved University of British Columbia i Vancouver. Herefter studerede han i starten

af 1970'erne computermusik ved Institut for sonologi på Utrechts universitet med bl.a. Gottfried

Michael Koenig som lærer1.

Truax kom i 1973 til Simon Fraser University i Vancouver som deltager i R. Murray Schafers

World Soundscape Project2. Senere overtog han Schafers lærestol ved SFU og er i dag professor

ved såvel School for Communication som School for the Contemporary Arts hvor han leder Sonic

Research Studio. Som komponist har han især gjort sig bemærket ved elektroakustisk musik, enten

rene båndværker eller værker som kombinerer computergenereret lyd med instrumenter eller

stemmer.

Sin oprindelige naturvidenskabelige uddannelse har han udnyttet i forbindelse med udviklingen af

computersystemerne POD og PODX til komposition og syntese. Mange af hans egne værker såvel

som en række værker af andre komponister er realiseret ved hjælp af disse systemer. Hans arbejde

ved School of Communication har i forlængelse af Soundscape projektet været fokuseret på

akustisk økologi3, kommunikation og design som han har publiceret såvel artikler som bøger om.

Heroverfor har hans kompositoriske virke indtil for nylig stået som forholdsvis abstrakt ”autonom

kunst”. I de seneste værker er disse to sider af hans arbejde dog ved at smelte sammen, idet han i

                                                  
1 En mere omfattende redegørelse for Barry Truax' karriere findes i et interview med Toru Iwatake fra

Computer Music Journal (Iwatake 1994).
2 Dette fortløbende projekt og Truax' rolle i det er kort omtalt i en artikel i tidsskriftet Positionen

(Breitsameter 1997). En mere omfattende beskrivelse af Schafers ideer om soundscapes, akustisk design
og musik kan f.eks. findes i hans bog The Soundscape (Schafer 1994).

3 Schafer har til dels skabt sin egen terminologi i forbindelse med Soundscape projektet. Akustisk økologi er
således et udtryk for balancen mellem et Soundscape - et lydmiljø - og de væsener som lever i det.
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sine kompositioner i stigende grad benytter sig af environmental sound - reallyde - som musikkens

materiale4.

Komponisten fotograferet i sit private studie, sommeren 1998 (foto: Anders Conrad).

Placering inden for musiklivet: kommerciel versus ikke-kommerciel kultur

Barry Truax har i mange år været en kendt figur inden for den institutionaliserede computermusik.

Han har publiceret adskillige artikler i tidsskrifter som Computer Music Journal og Organised

Sound, indlæg ved konferencer som ICMC5, og han har fået værker opført ved ICMC og vundet

flere priser ved International Competition of Electroacoustic Music i Bourges i Frankrig. Truax er

omtalt adskillige steder i litteraturen om computermusik, ikke mindst i forbindelse med hans

arbejde omkring udviklingen af PODX softwaresystemet til komposition.

På trods af sin relativt prominente stilling inden for den akademiske verden og computermusik-

samfundet er Barry Truax stort set et ukendt navn inden for musiklivet i almindelighed, også i

Canada. Ved en tur rundt i de største og i øvrigt særdeles velassorterede pladeforretninger i hans

                                                  
4 Et eksempel på et sådant nyere værk er Pendlerdrøm fra 1996 som blev bestilt af Jørgen Teller til SKRÆP

projektet Pendler. Materialet i dette værk er en times optagelser af tog og passagerer fra stationer og
strækninger omkring Københavns Hovedbanegård (Truax 1996b).

5 International Computer Music Conference, se også s. 63.
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hjemby Vancouver i sommeren 1998 fandt jeg ikke en eneste CD med hans musik. Ingen af de

”almindelige” canadiere jeg talte med, havde hørt hans navn. Til sammenligning fandt jeg adskillige

Cd’er med såvel ny som ældre dansk musik, f.eks. Per Nørgård, Bent Sørensen m.fl. Vil man købe

Truax' musik på CD, må man gå til Truax selv. Han producerer og udgiver sin egen musik, særdeles

professionelt og æstetisk præsentabelt, på plademærket Cambridge Street Records.

Der er flere grunde til at Truax, tilsyneladende bevidst, holder sig uden for det kommercielle

kredsløb, hvis indflydelse på den kulturelle sfære han har forholdt sig stærkt kritisk til i artikler og

bøger. Hjemmehørende i Vancouver, kun få hundrede kilometer fra grænsen til USA, kan

kommercialiseringen fremstå som en overvældende kulturel kraft. Truax' uddyber sin skepsis over

for den kommercielle kultur i artiklen Computer Music as Commercial or Public Culture: A

Personal View:

The most troubling aspect of this commercial force, at least for me, is the current

contest for what is going to define culture. Is it the commercial model - culture as

what sells - or the public one - culture as what has social value? (Truax 1996a:27)

Truax henviser denne konflikt til forskellige traditioner i hhv. Nordamerika og Europa, baseret på

styrken i hhv. den private og offentlige sfære (Ibid.). Og han tilføjer at computermusik-feltet

fremdeles vil være defineret af denne kamp. Rent konkret betyder den kommercielt baserede kultur

at komponisternes muligheder for at få deres værker opført afhænger af de økonomiske

konjunkturer. Konflikten rækker imidlertid videre end til spørgsmål om pladesalg og

koncertopførelser, kommercialiseringen påvirker også komponistens æstetiske muligheder:

Preset timbres and sound effects - and the distancing effect they have on me - are the

hallmarks of the marketplace's influence in terms of sound design, as in music based

on instrumental concepts of harmony and orchestration in terms of composition.

(Truax 1996a:28)

Den kommercielle markedsplads' dominans over musikteknologien fører til udbredelsen af

"presets", fabrikanternes forhåndsindstilling og fastfrysning af de klanglige muligheder i de

kommercielle synthesizere. Truax sigter i citatet på to niveauer af den kommercielle teknologis

indvirkning på komponistens æstetiske muligheder: dels lydene selv, "in terms of sound design",

som ofte blot er en kopi af allerede kendte instrumentallyde, og dels de mulige kompositoriske

strategier som bliver fastholdt i "instrumental concepts of harmony and orchestration". Den nye
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kommercialiserede musikteknologi virker således kunstnerisk begrænsende ved at fastholde den

etablerede musikalske tradition på teknologisk form6.

Spørgsmålet om "instrumental concepts of harmony and orchestration" uddybes i en artikel i

Perspectives of New Music hvor Truax beskriver disse koncepter som en "separation of sound and

structure" (Truax 1990:120). Denne adskillelse mellem "lyd" og "struktur" findes i

instrumentalmusikken som adskillelsen mellem et partitur der rummer musikkens abstrakte struktur,

og den konkrete klang som den frembringes af instrumenter ved værkets realisering. De to er adskilt

i den forstand at den samme musikalske struktur kan realiseres af forskellige instrumenter med

forskellig lyd. Denne adskillelse er ført ind i musikteknologien, f.eks. som opdelingen mellem

"score" og "orchestra" filer i Csound programmet og ikke mindst i MIDI-teknologiens adskillelse af

"performance" beskrivelsen fra den klanglige realisering, med det resultat at det samme musikalske

forløb kan lyde helt forskelligt når det afspilles på forskellige synthesizere.

Når lyd og struktur er adskilt, komponerer man "med" lyden (composing "with" sound) som er en

på forhånd givet instrumentalklang eller en elektroakustisk kopi heraf. I bogen Acoustic

Communication, som behandler akustisk miljø og kommunikation i en bredere forstand, inddeler

Truax lyde i et kontinuum: tale-musik-soundscape (Truax 1984:43). Kategorien 'musik' skal her

opfattes som de traditionelle musikalske lyde, toner, harmonier og slagtøjslyde. Mens synthesizer-

industrien altså til en vis grad prøver at begrænse musikkens lyd til sin traditionelle plads i dette

kontinuum, har musikken i det 20. århundrede i øvrigt udvidet sit klanglige repertoire i begge

retninger til også at omfatte tale og reallyd.

Denne udvidelse af klangrummet giver mulighed for en anden kompositorisk strategi som Truax

kalder at komponere "through sound", ordret oversat til "igennem lyd", med den implikation at

klangen ikke som i instrumentalmusik står uden for værket, men bliver til en del af musikken selv

(Truax 1990:121). Vi vil se nærmere på hvad dette betyder, og hvordan det har påvirket både

forestillingen om lyd, struktur og den kompositoriske proces hos Barry Truax.

Lyd, struktur og betydning

I stedet for de traditionelle instrumentallyde, organiseret i toner og akkorder, opererer Truax med

sound objects. Begrebet stammer, som han bruger det, formentlig fra soundscape forskningen og

                                                  
6 Spørgsmålet om musikteknologiens og specielt MIDI-standardens konserverende virkning og om det

klangligt begrænsende i synthesizernes presets diskuteres af Martin Knakkergaard i bogen IO
(Knakkergaard 1994:112ff)
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defineres her af R. Murray Schafer, med henvisning til Pierre Schaeffers objet sonore, som den

mindste selvstændige lyd der kan opfattes af det menneskelige øre (Schafer 1994:129-132)7. Den

metode til klangskabelse der især har tilfredsstillet Truax, er granulær syntese og granulering af

samplet lyd som vi tidligere har omtalt (s. 53 ff.). Truax beskriver på sin Internet hjemmeside

teknikken og især dens mulighed for strækning af lydene i tid uden transposition8 for at "allow the

inner timbral character of the sound to emerge and be observed, as if under a microscope" (Truax

u.å.-b). Temaet om en slags akustisk mikroskop tages op i artiklen i Perspectives of New Music

hvor han siger:

Microscopic timbral changes that normally go unnoticed become evident with the

repetition of the overlapping grains. Formant regions become especially pronounced

(Truax 1990:123)9.

Opdagelsen af lyden og det at lade lyden selv komme til orde er en del af at erstatte komposition

"with sound" med komposition "through sound", her citeret fra bogen Acoustic Communication,

altså i en kontekst der rækker ud over egentlig musikalsk produktion, men ikke desto mindre

formulerer ideen tydeligt:

In the former [composing with sound], one uses sound structures because they are

known to have a predictable effect, whereas in the latter [composing through sound],

one is in a sense "used" by the sound by being open to whatever meaning it may

suggest. It is the difference between sounds "expressing" something else (e.g.

happiness, danger, or a storyline), and the expression arising from their own

behavior and structure (Truax 1984:217-18).

Udtryk og betydning skal altså på en eller anden måde fremgå af lyden selv. Igen kan det være

nyttigt at vende sig imod kommunikationsforskeren Truax for en uddybning. For det første er det

vigtigt at notere sig at enhver lyd som benyttes til at lave elektroakustisk musik, er at betragte som

                                                  
7 Schafer skelner mellem sound objects og sound events ved at sound objects er "laboratory specimens" af

sound events, som er blevet optaget på bånd: "Thus the same sound, say a church bell, could be considered
as a sound object if recorded and analyzed in the laboratory, or as a sound event if identified and studied in
the community" (Schafer 1994:131).

8 Strækning af lyd uden transposition er nærmere omtalt i kapitlet s. 59 om DSP teknikker.
9 Truax' formuleringer omkring brugen af granulering som en slags mikroskop til at blotlægge lydens ellers

ikke-hørbare 'indre' giver mindelser om Walter Benjamins beskrivelse af hvordan filmen ved hjælp af
apparaturet trænger ind i sin genstand og med sin fokusering på detaljer åbner for nye perspektiver i
trivielle hverdagsbegivenheder (Benjamin 1977).
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et "sound object" (Truax 1984:45). Den er dermed i en vis forstand abstrakt, selv hvis det er tale

som er blevet optaget, og dermed sprog, fordi den i indspillet form er revet ud af sin kontekst.

Betydningen skabes derfor først ved at lydene struktureres som "organized sound"10. Truax har

udtrykt det i modellen (s. 47):

Structure
Sound Meaning

"Struktur" må i forbindelse med musik opfattes som musikalsk form, forstået som et formet forløb

af lydobjekter. Det er således formen der skaber betydningen af det elektroakustiske værk, også selv

om nogle af lydene måske i sig selv bærer semantiske levn fra en tidligere eksistens som reallyde,

tekst eller stemmeudtryk. Komponisten skal lytte sig ind i lydens egen struktur og skabe den

musikalske form ud af dens iboende udtryk. Kompositionsprocessen tager dermed sit udgangspunkt

i en lyttende holdning til materialet, og det er nok ingen tilfældighed at Truax konsekvent har

arbejdet med realtidssystemer hvor han umiddelbart kan reagere på de klangkvaliteter han hører.

Truax bruger granulær syntese og granulering til at virkeliggøre en sammenhæng mellem lydens

indre struktur og den overordnede musikalske struktur, en proces han betegner som "treating timbre

at a form-determining level" (Truax 1990:121). I Acoustic Communication  skelner han mellem tre

niveauer for akustisk information: et mikroniveau som består af ændringer i lydtrykket, et "event"-

niveau som defineres af de hørbare klanglige karakteristika, altså det vi har kaldt "sound object", og

endelig et makroniveau som består af sammenhængen og forholdet mellem mange lyde over et

længere tidsrum (Truax 1984). I granulær syntese udgøres mikroniveauet af de enkelte lydkorn,

som næppe kan skelnes fra hinanden af lytteren, mens makroniveauet er den samlede musikalske

form:

Finally, in terms of the theme of sound and structure, it is clear that the two are

inseparable with this technique. The macro level structure is best described in terms

of its component sounds, and the resulting sound complex is definable only in terms

of the structural levels that characterize its organisation (Truax 1990:123).

                                                  
10 Begrebet "organized sound" tilskrives komponisten Edgar Varèse som konsekvent arbejdede på at udvide

musikkens klangmateriale med først slagtøj og senere elektronik. Begrebet er ofte blevet benyttet af
komponister i den institutionaliserede del af computermusikken til at beskrive elektroakustisk musik som
omfatter al slags lyd, både syntetisk genereret og reallyd. Begrebet er blevet opfattet som så centralt at det i
1996 gav navn til et internationalt tidsskrift om computermusik.
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Formen skabes gennem ændringer i syntesens mikroelementer, de enkelte lydkorn. Disse lader sig

imidlertid ikke styre enkeltvis, på grund af deres mængde og kompleksiteten i deres

sammensætning. Tværtimod er også de enkelte lydkorn og det resulterende lydkompleks kun til at

styre på et "strukturelt niveau", altså ud fra organiseringen af et formforløb. Vi vil se nærmere på

Truax' kompositionssystem PODX og specielt GSAMX modulet til granulær syntese og komme ind

på hvilke metoder han her har udviklet til at organisere musikkens strukturelle eller formelle forløb,

og derefter i analysen af The Wings of Nike se hvordan han i praksis komponerer "through sound".

PODX systemet og granulær syntese modulet GSAMX
Barry Truax startede udviklingen af sit POD kompositionssystem i 1972 mens han studerede i

Utrecht på Institut for sonologi, og POD er senere blevet til PODX systemet. Truax selv kalder

systemet for et interaktivt kompositionssystem (Truax u.å.-a), mens Roads har klassificeret det som

et algoritmisk kompositionssystem og sammenlignet det med tilsvarende systemer af Iannis

Xenakis og Gottfried Michael Koenig (Roads 1996:836ff). Truax' program adskiller sig fra disse to

komponisters ved ikke blot at generere et partitur til instrumental opførelse, men at inkorporere

syntese af musikken direkte i den kompositoriske proces.

Et andet aspekt, nemlig realtids syntese, har ligeledes været en del af kompositionssystemet lige fra

starten, et træk som vi ovenfor forbandt med et af kravene til det at komponere "gennem" lyd:

nemlig kravet til komponisten om at være lyttende og uddrage form og betydning af klangen selv.

Der er altså noget der tyder på at det æstetiske program om foreningen af lyd og musikalsk struktur

som vi har gjort rede for ovenfor, har stået på Barry Truax' dagsorden lige fra starten af hans

komponistkarriere.

Skiftet mellem passiv lytten og aktiv indgriben kendetegner også Barry Truax' holdning til selve

udviklingsprocessen af kompositionssystemet. Truax forklarer i et interview med Toru Iwatake

hvordan softwareudviklingen både skal udtrykke og stimulere videreudviklingen af musikalske

ideer, som en art iterativ proces:
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Now the trick is to get enough technical facility so that you can produce something

that will stimulate the composer's imagination and then to funnel those directions

back into the software development so that software development isn't just

somebody's abstract idea of how to put together a signal processing-based system,

but it's a process to funnel musical ideas back into software development (Iwatake

1994:22).

Truax betoner at computerprogrammet er en form for musikalsk viden, et syn der ligger tæt op ad

den humanistiske datalogis opfattelse af computeren som en vidensmaskine. Brugen af

kompositionssystemet bliver således et møde mellem programmets eksplicitte og formaliserede

viden om musik og komponistens egen, måske mere intuitive, forståelse af klang og af den

kompositoriske proces (Truax 1984:221). Mødet mellem disse to former for musikalsk viden skulle

så gerne, ifølge citatet ovenfor, føre til ny viden som kan føres tilbage i kompositionssystemet, og

processen fortsætter på denne måde i en spiral.

Udviklingen af programmerne er altså for Truax en uadskillelig del af udviklingen af hans

kompositoriske ideer, og der er da også tale om en fortløbende proces fra han startede i 1972 og til i

dag11. Værk og system spiller således sammen i en proces på en måde som leder tanken hen på Evan

K. Chambers' etnomusikologiske beskrivelse af den forskningsorienterede computermusiks

verdensbillede (se s. 63). I modsætning hertil placerer Truax dog, bl.a. gennem sine Cd-udgivelser,

først og fremmest processens resultater som værker, altså som æstetiske objekter, snarere end som

blot og bar validering af processen, opfattet som forskning. Sammenhængen mellem værk og

system berettiger dog til et nærmere kig på hans system til granulær syntese, GSAMX.

Granulær syntese i realtid: GSAMX

Den væsentligste metode for Barry Truax til at realisere programmet om at komponere "gennem"

lyd er, som beskrevet ovenfor, granulær syntese. Det modul i PODX systemet der implementerer

granulær syntese og granulering hedder GSAMX. Programmet er indgående beskrevet i flere

artikler i Computer Music Journal af Truax selv (Truax 1988; Truax 1994). Jeg havde mulighed for

at se systemet demonstreret af komponisten ved et besøg hos ham i Vancouver i sommeren 1998,

og min beskrivelse vil i nogen grad være præget af dette direkte indtryk.

                                                  
11 En fuldstændig kronologi for udviklingen af PODX systemet findes på Truax' Internet hjemmesider (Truax

u.å.-c). Listen af værker der er realiseret ved hjælp af dette system udgjorde i 1998 98 værker af 26
forskellige komponister (Truax 1998).
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Et væsentlig karaktertræk ved GSAMX er at syntesen foregår i realtid. Syntesen styres fra et

skærmbillede hvor den nederste linie består af et antal kontrolparametre, til dels svarende til de

parametre man indtastede i skærmbilledet på Cloud Generator (se s. 53 ff.). Komponisten eller

brugeren af programmet kan her når som helst indtaste værdier for en eller flere parametre, og

modsat Cloud Generator, som først skulle generere en ny lydfil, så høres effekten af indtastningen

omgående i GSAMX. Sammenhængen mellem synteseparametrene og lyden bliver dermed lige så

umiddelbar som når man f.eks. skruer op for lydstyrken på en stereoforstærker eller trykker på en

tangent på klaveret.

Vi har tidligere sat Barry Truax' forkærlighed for realtids implementering i forhold til hans samlede

kompositoriske program. Han understregede da også i samtalen ved mit besøg at han, modsat sine

studerende som elsker lydredigeringsprogrammer og den dermed forbundne ikke-realtids metode,

insisterer på at kunne bruge ørerne direkte når han komponerer.

Lydmateriale og synteseform

GSAMX kan arbejde enten med ren syntese ud fra en fast bølgeform, f.eks. en sinuskurve, eller

med granulering af samplet lyd. Barry Truax bruger hovedsageligt samplet lyd som materiale, enten

et ganske kort sample (typisk 150 til 170 millisekunder langt) som gennemløbes igen og igen af

syntesen, eller en længere konstant strøm af lyd som granuleres på forskellig vis under sit forløb.

Han har i en artikel i Computer Music Journal opstillet en liste over de fem væsentligste kategorier

af styringsparametre eller kontrolvariable:

Average offset from the start and offset range

Average grain duration and duration range

Delay time between grains or grain density

Speed of output (this acts as a pitch/time transposition)

Total number of voices sounding (max 20), including the number of grain streams per stereo

channel (Truax 1994:40).

Her skal blot kommenteres på nogle af de muligheder der går ud over Curtis Roads' terminologi og

implementering som vi gennemgik i et tidligere kapitel (s. 53 ff.). Mange af parametrene har tilføjet

en "range" parameter. En sådan "range" værdi tillader en vis afvigelse fra den fastsatte

parameterværdi og er dermed med til at gøre lyden mere afvekslende. Computeren vil fordele de
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enkelte korns værdier statistisk jævnt inden for den definerede "range". "Average offset from the

start" betegner hvor langt inde i en samplet lyd syntesen skal begynde, og giver f.eks. mulighed for

at fjerne ansatsdelen af en vokallyd. "Average grain duration" er naturligvis varigheden af de

enkelte korn.

Også "Delay" parameteren, varigheden af pausen mellem de enkelte lydkorn, har tilføjet en "range".

Dette giver mulighed for at dække hele spektret af granulære syntesetyper som Curtis Roads har

beskrevet dem (Roads 1996). Sættes "Delay range" til 0, vil pauserne mellem de enkelte korn være

lige lange, og vi har at gøre med synkron granulær syntese. Med en lille smule afvigelse i pausen

fås et andet lydbillede, og der bliver tale om quasi-synkron granulær syntese. Sættes afvigelsen

derimod meget højt i forhold til pausens varighed, vil det høres som om kornene kommer

fuldstændig tilfældigt, og vi har så at gøre med det som Roads kaldte asynkron granulær syntese.

"Speed of output" fastlægger samplingsfrekvensen i syntesen. Hvis denne ændres undervejs, vil det

høres som om lyden transponeres, og konstante ændringer kan derfor føre til en slags glissando,

sådan som vi skal se det udnyttet i The Wings of Nike. Endelig betyder "Total number of voices

sounding" en interessant udvidelse i forhold til Cloud Generator.

GSAMX kan generere op til 20 samtidige stemmer ud fra et givet sæt parametre. Man kunne tale

om en vertikal tæthed som supplement til angivelsen af tætheden af korn i det horisontale forløb.

Oplevelsen er umiddelbart en kraftig forstørrelse af det akustiske rum, det høres som om lyden

forstørres op til voldsomme dimensioner. Det er naturligvis også med til at give lyden mere liv,

fordi graden af variation bliver langt større med så mange flere mikrobegivenheder pr. sekund.

Lyden kommer i højere grad til at fluktuere eller sitre, afhængigt naturligvis af hvad det er for en

lyd der granuleres, og hvordan parametrene for syntesen er sat.

Yderligere er det muligt at transponere et antal af stemmerne en oktav op eller ned.

Kompositorisk styring: presets, ramps og tendency masks

Vi vil vende tilbage til spørgsmålet om sammenhængen mellem lyd og struktur og til hvordan Barry

Truax i praksis bruger  mikrobegivenhederne, altså de enkelte lydkorn, til at skabe formen. I den

forbindelse omtaler han i Perspectives of New Music artiklen tre teknikker: presets, ramps og

tendency masks (Truax 1990).

Presets er bestemte kombinationer af værdier for synteseparametrene som tilknyttes en tast på

terminalens tastatur. Komponisten kan når som helst aktivere indstillingen ved at trykke på den
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pågældende tast. Presets kan samles i en Score fil som så kommer til at beskrive overgangen fra

tilstand til tilstand i et samlet kompositorisk forløb.

Ramps angiver en løbende forandring af en eller flere synteseparametre. Den nøjagtige opførsel

afgøres af dels en Increment værdi som angiver størrelsen af hver enkelt lille forandring, og dels en

Ramp værdi som angiver antal millisekunder mellem hver ændring. De parametre der skal omfattes

af rampen, markeres med et + eller - tegn som afgør forandringens retning 'med' eller 'mod' den

anførte Increment værdi. Såvel Increment som Ramp værdi kan selv være omfattet af

forandringsprocessen, så heller ikke denne kommer til at foregå med faste skift, men derimod med

skiftende intensitet.

Ramps kan samles i ramp files som igen kan kombineres med presets i Score-filer, der dermed får

funktionen af en slags overordnet partitur for et givet stykke musik. De forudbestemte

parameterværdier og ramps kan dog når som helst sættes ud af kraft af indtastninger direkte på

terminalen, enten af enkelte parameterværdier eller af Presets. Der er altså i systemet indbygget en

forrang for beslutninger taget i opførelsessituationen frem for det på forhånd kompositorisk

fastlagte.

Tendency masks er den sidste af Truax' kompositoriske værktøjer. Det er en slags grafisk

beskrivelse af udviklingen i synteseparametrene hvor man kan indtegne grænserne for de tilladte

værdier af granuleringsparametrene over tid. Truax viser i artiklen i Perspectives of New Music et

eksempel fra The Wings of Nike hvor synteseparametrene bliver afledt af en grafisk analogi til Nike

statuens vinger (Truax 1990:128). Han har samlet beskrevet mulighederne for styring af den

kompositoriske proces i følgende model (s. 126):
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COMPOSITIONAL STRATEGIES

SCORE TENDENCY
MASKS

RAMP FILE

PRESETS RAMPS

CONTROL VARIABLES

Det kompositoriske hierarki af kontrolniveauer i Barry Truax' system for granulær syntese

Som modellen viser, ender enhver indstilling i sidste ende med at computeren genererer de

pågældende værdier for de forskellige kontrolvariable. Systemet er hierarkisk i den forstand at

enhver indgriben på et lavere niveau i modellen får forrang fremfor indstillinger der måtte foreligge

på et højere niveau. Ramps har ydermere forrang for de faste indstillinger i scores.

Komponisten specificerer altså de overordnede forløb, den musikalske struktur eller form, som et

forløb af startparametre, ramps, presets og eventuelt tendency masks. Ud fra denne specifikation af

strukturen beregner programmet lyden, som dog løbende kan modificeres af komponisten ud fra det

hørte. Metoden granulær syntese er, således som den er implementeret i GSAMX, Barry Truax' bud

på en kompositorisk praksis der sammentænker lyd og struktur og skaber den musikalske form

direkte gennem ændringer i lydens mikroparametre, uden at disse ændringer på noget tidspunkt kan

overskues i deres helhed af komponisten.

Komposition "igennem" lyd: The Wings of Nike

Nike statuen, computergrafik

The Wings of Nike er et båndværk, komponeret og produceret på 8-spors bånd i 1987. Værkets titel

refererer til Nike statuen, sejrsgudinden fra Samothrake, og musikken er komponeret til et

lysbilledshow af Theo Goldberg12. Billedsiden består af computerfremstillede manipulationer af

fotos af Nike statuen. Musikken er komponeret ud fra to optagelser af den menneskelige stemme

                                                  
12 Goldberg (f. 1921) er selv uddannet komponist fra Berlin og immigrerede til Canada i 1954. Han har i de

senere år i stigende grad helliget sig samspillet mellem musik og visuelle medier som video og computer
grafik og arbejder nu hovedsageligt med grafik snarere end selv at komponere musik. Hans bibliografi og
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som ligesom billederne på computeren er bearbejdet og udstrakt til en samlet varighed på ca. 12

minutter. Truax fremhæver analogien mellem produktionen af billed- og lydsiden som begge

bunder i et samplet materiale af henholdsvis grafisk og auditiv art. Både lyd og billede udvider sig

gennem digitale manipulationer fra den menneskelige dimension mod det "episke og

overmenneskelige" (Truax 1990:125).

Den direkte årsag til valget af Nike statuen som tema er at den er symbol for Prix Ars Electronica,

som uddeles i Linz, og som må have haft Goldbergs opmærksomhed. Det er dog indlysende at han

må have følt en vældig inspiration fra den både kraft- og yndefulde hovedløse gudinde med alle

gevandterne og det mægtige vingefang. Hun har sat fantasien i gang!

Kopi af Nike fra Samothrake. (Foto fra Den Kongelige Afstøbningssamling, København. Tilføjet tekst er
fjernet af forfatteren ved digital billedbehandling).

Lysbilledshowet er inddelt i fire selvstændige sekvenser eller historier. Musikken består tilsvarende

af 4 navngivne satser eller dele: Album, Scherzo, The Illuminated Nike og Coda. For de 3 første

                                                                                                                                                                        
værkliste som komponist kan ses på Canadian Music Centre's Directory of Associate Composers
(Canadian Music Centre 1994).
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satsers vedkommende forelå billederne før kompositionen af musikken blev begyndt, og Truax

forklarede at det var skønheden af disse billeder der fik ham til at foreslå det fælles projekt. For 4.

satsens vedkommende (Coda) blev musik og billeder fremstillet i en parallel proces, og efter min

mening er det i denne sats at synkroniseringen mellem de to medier forekommer allertættest.

Desværre er billederne ikke tilgængelige for studier, men Barry Truax havde arrangeret en

forevisning for mig, samtidig med at han spillede musikken da jeg besøgte ham i sommeren 1998.

For at give læseren et minimalt indtryk af sammenhængen mellem billeder og musik vil jeg meget

sporadisk beskrive min oplevelse ved denne lejlighed, struktureret ud fra formen på Truax' musik.

Lysbilledshowets forløb

Lysbilledseriens første del, svarende til 1. satsen Album, starter med forholdsvis naturalistiske fotos

af hele statuen. I en opførelsessituation ville der ved hjælp af to lysbilledfremvisere være tale om en

langsom glidende overgang mellem billederne, og i løbet af satsen fokuseres i stigende grad på

detaljer af statuen. Billederne får en sensuel drejning og bliver samtidig mere abstrakte gennem

grafiske manipulationer af de optagne fotos. Efterhånden introduceres ny kontekst, sådan som f.eks.

på det billede der pryder forsiden til Barry Truax' CD Pacific Rim, hvor vingerne er stiliseret som til

et nedslag på havet, omkranset af bjerge som i indsejlingen til Truax' hjemby Vancouver.

Billede af Theo Goldberg fra lysbilledserien til The Wings of Nike (foto fra forsiden til Barry Truax' CD
Pacific Rim, her kopieret fra Internet på http://www.sfu.ca/~truax/cd2a.html).

2. sats, Scherzo, bygger på en enkelt ide, nemlig at give statuen som er hovedløs i sin bevarede

form, et hoved. Der er tale om hurtigere skift mellem billederne, men det samlede indtryk er
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alligevel mere statisk end i 1. sats. Statuen får både et og til tider to hoveder som spejler sig i

hinanden i symmetriske konstruktioner.

3. sats, The Illuminated Nike, er præget af det svævende og sfæriske, både i billeder og musikken.

Billederne er ligesom i 1. sats præget af langsomme overgange og går fra at vise den totale statue

mod mere specifikke detaljer, og samtidig gøres billederne mere abstrakte i forhold til forlægget.

Statuen bliver nu illumineret af glødende farver der ligesom kommer indefra og ud - det er Nike

selv og ikke omgivelserne der gløder. Truax påpegede en symbolsk lighed mellem illuminationen af

statuen og den FM syntese teknik han har brugt i musikken til den pågældende sats, hvor

”modulatoren” kan opfattes som en illumination af ”carrieren”13.

I 4. sats, Coda, er billederne i en noget anden stil, på grund af skiftet til et nyt computersystem. Der

er tale om en stigende dramatisk intensitet med fordobling og flerdobling af vingerne som

kulminerer i at statuen rent faktisk letter, altså den samme visuelle fortætningseffekt som man synes

at høre i musikken. I en performance situation ville Truax skrue op for lyden i denne sats.

Værkanalyse: fra lyd til form

Det musikalske materiale: de to fonemer

1., 2. og 4. sats af The Wings of Nike er lavet ved hjælp af granulær syntese, eller helt præcist

granulering af to meget korte fonemer som blev samplet på computeren: et mandligt "tuh"

(amerikansk stavemåde) og et kvindeligt "uh". Hver af de to fonemer er kun af ca. 150

millisekunders varighed, en omstændighed der skyldtes at Truax på tilblivelsestidspunktet af

tekniske grunde ikke kunne håndtere lyde der var længere end 150-170 millisekunder. Den

mandlige lyd er begyndelsen af ordet "touch", klippet ud af en tilfældig optagelse med en

studerende. Der er en vis bevægelse i lyden, hvorimod den kvindelige lyd er uden konsonant og

forholdsvis statisk.

At det lige blev disse to lyde der indgår i The Wings of Nike er lidt af en tilfældighed. Truax

fortalte mig at de kort før produktionen af stykket havde haft et disk-crash på deres computer, og

disse to lyde var de eneste filer med samplet lyd der havde overlevet crashet. At der er tale om

vokale samples, er dog nok ikke tilfældigt, Truax fremhævede over for mig betydningen af

referencen både til Nike statuen og til den menneskelige stemme i værket.

                                                  
13 Se s. 53 for en omtale af FM syntese og begreberne carrier og modulator.
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Musikken er oprindeligt produceret på et 8-spors bånd, beregnet til afspilning over otte højttalere

rundt i rummet. De otte spor er fremstillet i fire omgange, fordi GSAMX programmet kun kan

producere to stereospor ad gangen. Spor 1+2 er det mandlige fonem utransponeret og spor 3+4

transponeret, spor 5+6 er det kvindelige fonem transponeret og spor 7+8 utransponeret14. Dertil

kommer et ekstra spor i 1. og 4. sats med en høj hvislende lyd, som er fremstillet ved hjælp af FM

syntese ud fra den vingeformede tendency mask der er afbildet i Perspectives of New Music, som

omtalt ovenfor.

Til almindeligt lyttebrug findes værket i to Cd-udgaver: alle fire satser på Cd’en fra Perspectives of

New Music (1990) og 1., 2. og 4. sats på Truax' egen udgivelse Pacific Rim (Truax 1991). Her

mangler tredjesatsen, The Illuminated Nike, som modsat de øvrige satser er fremstillet ved hjælp af

FM syntese og ikke ved granulering. Jeg har selv haft Truax' egen 3-satsede udgivelse til rådighed

for analysen, og da vi i denne gennemgang vil fokusere på hans brug af granulære teknikker, ser vi

her bort fra tredje sats og nøjes med de tre satser der er med på Cd’en.

De fire runder i produktionen kan hver frembringe op til 20 samtidige strømme af lydkorn i den

granulære syntese. Det samlede lydbillede, som vi hører det på CD mikset ned til to spor, kan

således rumme op til 80 samtidige granulære strømme. Der er altså tale om en overordentlig stor

kompleksitet hvor det kan være svært at overskue den samlede klang da de forskellige trin i

produktionen kan have været lavet ud fra forskellige sæt af synteseparametre. Ikke desto mindre var

det ved mit besøg hos Barry Truax umiddelbart muligt for ham at genskabe lydbilledet fra stykket

ved at indtaste parametre fra sine oprindelige produktionsnoter i programmet og bruge disse på de

oprindelige lydfiler.

Klanglige gestalter

Selv om de to samplede lyde som ligger til grund for kompositionen, kun er omkring 150

millisekunder lange, høres de alligevel isoleret set som hver sin tone, hhv. A for det mandlige og g

for det kvindelige fonem, altså med en septims afstand15. Disse to toner suppleres med hver sin

oktavtransposition, den kvindelige opad og den mandlige nedad, og det er de eneste regulære toner

der høres i stykket. Sammen med den høje hvislende lyd, som ikke er lavet ved granulering, men

ved hjælp af FM syntese (se ovenfor), får vi altså fem klanglige grundgestalter som går igen i alle

stykkets tre granulerede satser:

                                                  
14 Ifølge Truax' håndskrevne produktionsnoter som han gav mig en kopi af.
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· vingeformet tendency mask (FM syntese)

· kvindelige fonem transponeret en oktav op (g
1
)

· kvindelige fonem (g)

· mandlige fonem (A)

· mandlige fonem transponeret en oktav ned (A1).

Musikken formes således ikke af tonematerialet, men af de rytmiske mønstre og den klanglige

fluktuering der opstår når synteseformen ændres fra f.eks. synkron til asynkron og når

synteseparametrene i øvrigt ændres undervejs. Undertiden bliver de enkelte korn i den granulære

syntese så korte at tonen ikke længere kan høres, og lyden bliver til puls, med kornenes tæthed som

frekvens. Lyden bliver tykkere, som et crescendo, eller tyndere, som diminuendo, ved at antallet af

stemmer16 forøges eller formindskes.

Da hver af de fem klanglige gestalter er blevet til ved en selvstændig proces, er det også muligt at

variere forholdet mellem dem. Antal stemmer i f.eks. det oktavtransponerede kvindelige fonem kan

stige, mens antal stemmer i det oktavtransponerede mandlige fonem samtidig falder. Effekten vil

være en lysning af det samlede klangbillede med overvægt af høje frekvenser og næsten ingen dybe.

Truax bruger i The Wings of Nike i nogen grad forskellige forløb i de forskellige klanggestalter,

men han benytter også i høj grad de samme forudprogrammerede ramp filer og score filer på flere

af klanggestalterne. Herved fås en fuldstændig synkron afvikling af syntesen i de forskellige

klanggestalter, på trods af at de er genereret i flere omgange (én klanggestalt ad gangen).

Vi vil efterfølgende beskrive udviklingen i de fem klanglige gestalter sats for sats, med vægten både

på den tekniske fremgangsmåde og på den samlede oplevelse af musikken, formuleret i musikalske

termer. Dette er forsøgt sat op i et diagram, ikke som en systematisk beskrivelse af enten det ene

eller det andet, men som et simpelt forsøg på at fastholde udviklingen i de enkelte satser på grafisk

                                                                                                                                                                        
15  Der anvendes absolutte tonehøjder i både tekst og diagrammer.
16 Der er et lille terminologisk problem i forbindelse med ordet 'stemmer'. Mens vi normalt bruger begrebet

om antallet af selvstændige systemer i et partitur, melodiske forløb i f.eks. en fuga eller en koral, så bruger
Truax i sit GSAMX program begrebet 'voices' om antallet af samtidige granulære strømme af den samme
lyd. Altså snarere som spørgsmålet om antallet af f.eks. 1. violiner i et orkester. Jeg har forsøgt at benytte
begrebet som Truax gør det og har derfor indført begrebet klanggestalter for det som i traditionel
musikalsk terminologi ville blive kaldt stemmer. Jeg må dog advare om at der også i min tekst er tilfælde
hvor jeg har følt det for unaturligt at snakke om gestalter i stedet for stemmer, og jeg håber læseren med
lidt opmærksomhed kan skelne betydningen i det enkelte tilfælde.
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form. Analysen er udført auditivt med støtte af komponistens noter fra produktionen, i nogle

tilfælde suppleret med grafiske analyser af musikken udført på computer. Hjemmeproducerede

lydfiler fremstillet bl.a. ved hjælp af Cloud Generator programmet har været benyttet til at sikre at

den hørte musik stemte nogenlunde overens med angivelserne i komponistens noter. Et eksempel på

en sådan lydfil (illuderende starten af Album satsen) findes på vedlagte CD.

I. Album

Den overordnede syntesetype i denne sats er synkron granulering i alle de fire granulerede

klanggestalter. Det klangligt og strukturelt bærende er det granulerede forløb af de to fonemer uden

transposition, på planchen kaldet "Kvinde g" og "Mand A". Disse to lyde sætter ind fra starten med

en kornstørrelse på 150 ms., det vil sige hele den samplede lyds udstrækning, og en delay på 0.

Kornene kommer altså lige efter hinanden med den regelmæssighed vi har kaldt synkron granulær

syntese . For begge lydes vedkommende gælder det at der er et stort antal stemmer slået til, for

kvindestemmens vedkommende 18 og for mandsstemmens vedkommende 15 stemmer, ifølge

Truax' produktionsnoter. Det giver fra starten en klangvirkning som for kvindestemmens

vedkommende er strygeragtig og for mandsstemmens vedkommende lyder koragtig.

synkron
granulering

fortætning

pdim.

Hvislen FM

Kvinde
overoktav

Kvinde g

Mand A

Mand
underoktav

0 1 2 3 4 5 6 min.

blafren blafren blafren

'skralde'

subito
stop!

ppp f

'skralde' 'skralde'

a niente

I. Album. Grafisk overblik over forløbet.

De to klangtyper udsættes for den samme udvikling, styret af en ramp, nemlig en forkortelse af

kornstørrelsen fra 150 til 20 ms., samtidig med at der indtræder et mellemrum mellem kornene

(delay) som stiger til 30 ms. Det bevirker en udtynding af klangen  der opleves som en faldende
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intensitet og styrke, et diminuendo. Når kornene bliver væsentlig kortere end 50 ms., er det sværere

at nå at opfatte det klanglige indhold i hvert enkelt korn. Lyden mister derfor til dels sin

sammenhængende karakter og bliver blafrende, den kvindelige klang går således fra det

strygeragtige imod lyden af en bisværm, og den mandlige lyder mere og mere som en skralde17.

Denne proces gentages tre gange i løbet af de første 4 1/2 minut, som en bølge der stiger og falder i

forløb på 1 1/2 minut pr. gang. Efter det første 1 1/2 minut kommer den strygeragtige og vokale

kvalitet igen og stiger i intensitet for så igen at tynde ud og blive til en blafren. Samtidig, det vil sige

omkring 1:30, sætter den høje hvislende FM-lyd, 'Hvislen FM' ind og bliver det dominerende

klanglige element for en kort bemærkning. Den høje hvislen gennemløber den tendency mask som

er afbildet i Perspectives of New Music (Truax 1990:128)18. Lyden høres som en flimren uden fast

tonehøjde, men man kan godt skelne vingens konturer fra spids til spids som et faldende

frekvensområde der udvider sig fra spidsen nedad mod kroppen hvor den er stabil for en kort

bemærkning inden den igen stiger opad til den anden vingespids.

Hvert gennemløb af masken varer 40 sekunder, og bevægelsen gennemløbes 6 gange frem til 5:30,

hvorefter klangen forbliver nogenlunde stabil på sin toptone frem til 6:00 hvor den pludselig klinger

ud. Denne klang kan alt i alt siges at leve sit eget tidslige og symbolske liv, uden direkte at lade sig

påvirke af hvad der sker i de øvrige stemmer.

                                                  
17 Dette er mere udpræget når man hører musikken over høretelefoner end på almindelige højttalere. Der kan

være tale om at flere af detaljerne fremtræder forskelligt, afhængigt af afspilningsudstyret.
18 Illustrationen i Perspectives of New Music indikerer at der også finder en granulering af det FM genererede

materiale sted. Her fokuserer vi dog blot på at materialet er syntetisk, i modsætning til de øvrige
klangelementer.
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Album, ca. 2:12 - 2:52, sonogramanalyse. Vingeformen fremgår tydeligt mellem ca. 3000 og 8000 Hz.

Samtidig med den høje hvislen sætter den transponerede kvindestemme, 'Kvinde overoktav' ganske

svagt ind omkring 1:30. Denne klang forbliver svag frem til ca. 3:00 hvor den stiger i et pludseligt

crescendo, samtidig med at den utransponerede kvinde- og mandsstemme kommer tilbage i

forgrunden som starten på det tredje gennemløb af deres ramp-cyklus. Den høje kvindelyd er mere

tæt og skærende og lidt ensformig i klangen, industriel i sin karakter, så at sige. Den forbliver en

stabil dominerende faktor gennem hele dette gennemløb af ramp’en, og går efter en kort stigning

først ned i lydstyrke omkring 4:30 hvor det sidste gennemløb af hovedstemmernes ramp er slut.

Herefter starter overoktaven ud på et langt glissando som varer de sidste 1 minut og 40 sekunder -

den eneste væsentlige ændring i tonehøjden gennem hele stykket. Den utransponerede

kvindestemme følger med, mens mandsstemmen tilsyneladende sætter helt ud. Først går

bevægelsen nedad, og faldet i frekvens følges af et diminuendo omkring 5:00. Til sidst bevæger

kvindestemmerne sig en smule opad fra 5:30, men går i stå i bevægelsen og satsen slutter tøvende

eller spørgende på 6:10 hvor de tilbageværende stemmer pludselig klinger ud.

Den oktavtransponerede mandsstemme, 'Mand underoktav', danner dels en slags klangligt

fundament og dels en slags kontrapunkt til bevægelsen i de to utransponerede stemmer, skønt det er

muligt at denne klanggestalt er genereret efter den samme ramp som de øvrige. I de første 4 1/2
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minut følger den de centrale stemmers bølgebevægelse. Fra starten lyder den som en meget luftig

dyb lyd. Efterhånden i 1 1/2 minuts forløbene som de to midterste stemmer bliver tyndere og

svagere, intensiveres baslyden tilsvarende og kommer frem i forgrunden. Klangen går fra det luftige

over i en slags klangfuld grynten, intensiteten af korn pr. sekund stiger, så selve granuleringens

frekvens høres som en blafren med tendens til selv at danne en stigende tone. Også denne udvikling

i understemmen gentager sig tre gange, synkront med de to midterste stemmer.

Til slut ligger den mandlige underoktav blot som en slags drone under det lange glissando i

overstemmerne.

II. Scherzo

2. sats er både kortere og enklere i sin musikalske opbygning end 1. sats. Betegnelsen Scherzo er

måske et udtryk for denne enkelhed efter en mere substantiel sats, men kan også være en henvisning

til billedsidens 'spøg' med at sætte et hoved på den i øvrigt hovedløse Nike statue ved hjælp af

computerens billedbehandlingsmuligheder. Også i Scherzo er det klanglige materiale direkte og

hørbart afledt af de to samplede fonemer som bliver granuleret. Satsen kommer dog alligevel til at

stå i kontrast til førstesatsen, ikke på grund af sit grundmateriale, men på grund af behandlingen af

de to fonemer. Det gælder både klang, rytme, tekstur og rum.

Scherzoen benytter fire ud af de fem grundliggende klanglige gestalter, nemlig alle de granulære

afledninger af de to fonemer, derimod udelades den høje hvislende FM-synteselyd. Satsen starter

med et meget tyndt klangbillede, enkelte spredte lydkorn i alle fire stemmer med lange pauser

imellem. Ifølge produktionsnoterne er varigheden af kornene fra starten 10 ms., altså meget korte,

og pausen imellem kornene 2500 millisekunder, altså 2 1/2 sekund. Der er yderligere tilføjet en

delay range på to gange delay værdien. Det betyder at den faktiske pause mellem de enkelte korn

kan variere fra slet ingenting og op til den dobbelte varighed. Effekten er at kornene høres som om

de er helt tilfældigt spredt, altså som om der var tale om asynkron granulær syntese.

Kornene i de fire stemmer er tilfældigt spredt ud i tid, og denne spredning er ført videre ind i den

rumlige dimension. Hvor 1. satsen havde et meget samlet stereolyd uden stærke markeringer af

klangrummets højre og vestre side, så er lydene i Scherzo spredt fra højre til venstre med en tydelig
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fornemmelse af retning på hver enkelt asynkront lydkorn. Det lyder som om stemmerne kommer så

at sige fra stereorummets hjørner19.

Scherzo, de første 10 sekunder, bølgeformen i hhv. højre og venstre kanal. Spredningen af lydkornene er
tydelig, både i tid inden for hver af de to kanaler og i rum, mellem kanalerne.

Det fragmenterede lydbillede med enkelte spredte korn danner den størst tænkelige kontrast til

førstesatsens store samlede klangbillede med sine mange synkrone stemmer for hver af de basale

klangelementer, trods det at begge satserne stammer fra det samme grundliggende materiale: de to

samplede fonemer.

Udviklingen i satsen er ganske enkel: efterhånden tiltager tætheden mellem kornene, og varigheden

af de enkelte korn stiger til 50 ms. Der tilsættes flere parallelle stemmer inden for de enkelte

klangelementer (ifølge produktionsnoterne op til 18 for granuleringen af det kvindelige og 15 for

det mandlige fonem). Omkring 1:00 stiger intensiteten væsentligt, og man går fra at høre de enkelte

korn over til at høre noget der minder om en klang, skønt stadigvæk flosset eller fragmenteret på

grund af den asynkrone fremgangsmåde og den rumlige spredning. Lyden går fra at fremhæve det

vokale i de enkelte korn til at være grynet.

Allerede omkring 1:30 begynder intensiteten at aftage, og omkring 2:00 er det atter de individuelle

korn med den vokale klangkvalitet der præger lytteoplevelsen. Fra omkring 2:20 sker en stærk

udtynding, og satsen er nu fragmenteret som i starten, helt frem til slutningen hvor lydene så at sige

dør ud. Samlet er denne sats altså en bueform formet som en næsten symmetrisk opspænding -

afspænding:

                                                  
19 Denne måde at indarbejde et 'virtuelt' akustisk rum ved hjælp af 2 eller flere kanaler er typisk for

elektroakustisk musik. Det giver på en måde en dobbelt rumdimension: dels dette virtuelle rum i musikken
selv, og dels den rumoplevelse som opnås når musikken bliver spillet via højttalere i et fysisk rum.



The Wings of Nike af Barry Truax

Anders Conrad 114

stærk
udtynding

a niente,
morendo

vokalgrynetvokal

tæt sværm

asynkron
granulering

spredt fortætning

Kvinde
overoktav

Kvinde g

Mand A

Mand
underoktav

0 1 2 3 min.

accelerando

II. Scherzo. Grafisk overblik over forløbet.

IV. Coda

Igen benyttes en klassisk satsbetegnelse, og satsen er en coda i den forstand at der ikke introduceres

nyt materiale, men de klanglige gestalter fra 1. og 2. sats bringes i spil over for hinanden i ny

kombinationer. Betegnelsen coda knytter sig måske også til samspillet med billedsiden. Både i

billederne og i musikken er codaen slutningen hvor Nike efter at have været behandlet som statue,

altså som fast stående, nu letter fra havet og flyver væk, måske for at overbringe sejrsbudskabet?

Det er også muligt at Truax og Goldberg har fornemmet denne sats som en coda de lavede sammen

til sidst, efter at have arbejdet separat på de øvrige satser.

Starten af satsen er den eneste del af værket som kræver manuel styring fra computerens terminal.

Forløbet starter meget tyndt, kun klanggestalterne fra de utransponerede fonemer er aktive. Inden

optagelsen starter, skal komponisten fjerne alle stemmer så der kun er én stemme aktiv for hver af

de to gestalter. De to klanggestalter sætter ikke ind samtidigt, men med et kort mellemrum, så der

fra starten dannes en rytme mellem de enkelte lydkorn. Efter ca. 10 sekunder tilføjes endnu en

stemme manuelt for hver af de to klanggestalter, og da de nye stemmer starter i præcist det øjeblik

komponisten trykker på tastaturet, altså asynkront med den igangværende syntese, så dannes der

yderligere rytmer mellem kornene som vil være forskellig fra optagelse til optagelse.

De enkelte korn kommer fra starten med et delay på 1/2 sekund, altså et tyndt forløb der minder om

2. satsens begyndelse. Men der er også store forskelle: i stedet for 2. satsens spredte asynkrone

lydkorn, kommer lydene her synkront eller i hvert fald quasi-synkront (produktionsnoterne antyder

en delay range). Og desuden er klangen af de enkelte korn anderledes: syntesen starter ikke fra

begyndelsen af de optagne fonemer, men et stykke inde i lyden (et vist offset  i GSAMX
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programmets terminologi), det vil sige. at lydene får en udpræget vokal karakter, ansatsstøjen i

f.eks. ”t”-et i ”touch” er væk.

Coda, bølgeform venstre og højre kanal, ca. 0:05 - 0:15. Man ser det rytmiske præg af det kvindelige og
mandlige fonem der kommer lige efter hinanden i begge kanaler, fra midten (ca. 0:10) tilføjes yderligere
stemmer. Ved forstørrelse af bølgeformen ses en faseforskydning mellem kanalerne.

Efterhånden tilføjes flere stemmer, op til de samme 15 eller 18 stemmer pr. klanggestalt der har

været i de øvrige satser. Efter 25 sekunder tilføjes de oktavtransponerede gestalter, og efter 50

sekunder starter - ganske svagt - den høje FM-hvislen som også var til stede i 1. sats. Denne

klanggestalt synes stadig at følge den vingeformede tendency mask. Ligesom i 1. sats gennemløbes

masken 6 gange, denne gang dog med en gennemløbstid på kun 15 sekunder, efterfulgt af ca. 5

sekunders pause, mod 1. satsens gennemløbstid på 40 sekunder, svarende til Codas meget kortere

varighed.

Gradvist intensiveres klangen: der bliver flere og flere stemmer, kornene bliver kortere og kortere

og kommer i stigende grad også til at omfatte ansatsen fra de optagne fonemer, og der bliver kortere

og kortere mellem kornene. Omkring 2:00 opfattes rytmen mellem kornene ikke længere, de enkelte

klanggestalter er smeltet sammen til de lyde vi kender fra især 1. sats: kvindens overoktav er

bisværmagtig, den utransponerede kvindelyd er strygeragtig, den utransponerede mandslyd koragtig

og den dybe transponerede mandslyd grynter af sted med fuld fart. Omkring 2:20 træder den dybe

mandslyd frem som en motor eller en flok Hells Angels der starter fra klubhuset, og intensiveringen

fortsætter indtil det de sidste 10 sekunder for alvor lyder som en flyver der letter.
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"motorcykler"

molto accelerandosynkron granulering

langsom, rytmisk

Kvinde
overoktav
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underoktav

0 1 2 3 min.

accelerando
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enkelte vokale korn

samlet klang

IV. Coda. Grafisk oversigt over forløbet.

Coda blander elementer fra Album: den regelmæssige synkrone granulering, lydkvaliteten af de

sammensmeltende korn (bisværm, strygere, kor), den intensiverende motoragtige lyd i den dybe

mandsgestalt, de 6 gennemløb af vingeformen i den høje hvislende FM-synteselyd, med elementer

fra Scherzo: det tynde fragmenterede klangbillede i starten med et præg af tilfældighed og

intensiveringen af klangen hvor de enkelte lydkorn efterhånden glider sammen i store klangflader.

Også det stereofone lydrum er en blanding af elementer: 1. satsens store samlede klang hvor lydene

lyder som om de kommer fra midten uden rumlig polarisering, bliver her alligevel spredt mellem

højttalerne med hvad der lyder som en faseforskydning mellem de to kanaler.

Samtidig er der i satsen helt nye elementer: fornemmelsen af rytme mellem de enkelte stemmers

korn i starten af satsen, såvel som det formelle, hvor der er tale om en konstant stigning og

intensivering frem til det afgørende 'take-off' til slut, hvor hele værket så at sige får sin udløsning i

at gudinden letter og flyver ud af vores syns-/hørefelt.

Konklusion
Barry Truax har i The Wings of Nike komponeret et forløb hvor hver af de tre granulære satser har

sit individuelle formforløb:

• I. Album er et forløb af tre bølgelignende forløb, efterfulgt af en coda.

• II. Scherzo er et enkelt spænding-afspændings forløb.

• IV. Coda er en konstant intensivering sluttende med en slags udløsning.
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Alle disse tre satser har udgangspunkt i det samme materiale: de to samplede fonemer. Formen i

den enkelte sats skabes ved den granulære behandling materialet udsættes for, og ikke mindst ved

hvordan de granulære parametre ændres undervejs, som det er fastlagt i ramp og score filer. Der

benyttes ikke traditionelle musikalske udtryksmidler som melodik eller harmonik i gængs forstand:

alle de tre analyserede satser er baseret på de samme fem fundamentale klanggestalter, hvoraf de

fire er baseret på kun to toner. Det er den forskellige udvikling af disse der skaber de forskellige

musikalske forløb. Musikken og dens form skabes således ene og alene gennem udvikling af lyden

eller klangen selv, og det må være det Truax forstår ved at komponere "igennem" klang.

The Wings of Nike er det første værk Truax har lavet alene ud fra samplet materiale, en

fremgangsmåde som senere har været fundamental for det meste af hans produktion. Værkets

enkelhed og det minimalistiske materiale giver næsten indtryk af en kompositionsetude, et første

forsøg på at udmønte teorien om at komponere igennem klang i en ny praksis.

Forskelligheden i de tre analyserede satser svarer til den forskellige karakter af billedforløbene i

Goldbergs lysbilledshow. Man kan sige at musikken er analog til billederne, men ikke at den

udtrykker historien i billederne (hvis der er nogen) som sådan20. Musikken forbliver abstrakt, på

trods af det til tider tydeligt hørbare menneskelige element i de vokale fonemer. I enkelte passager,

især starten af Scherzo og Coda, er den vokale genkendelighed stor på grund af den forholdsvis

tynde tekstur. Modsætningen hertil er klangens forstørrelse i Truax' klangmikroskop "fra det

menneskelige til det overmenneskelige" hvor der ifølge Truax opstår episke dimensioner.

Den historie værket fortæller bliver således historien om klangen selv, sådan som den bliver

forstørret op og undersøgt i forskellig retning ved hjælp af Truax' computerudstyr - præcist sådan

som han selv formulerede kravet til komponisten. Men da den oprindelige lyd er menneskelig, er

det på en eller anden måde alligevel det menneskelige udtryk der træder frem som målet med

undersøgelsen. Truax har, bl.a. af grunde vi tidligere har været inde på, i sit virke som komponist og

forsker følt behovet for at udvikle sit eget teknologiske apparat for at virkeliggøre dette mål. The

Wings of Nike kan således siges at udspille sig mellem det simpleste menneskelige udtryk og en

vældig teknologisk konstruktion hvis formål er at artikulere dette udtryk på kunstnerisk form.

                                                  
20 Der er muligvis tale om nogle symbolske hentydninger. F.eks. svarer den symmetriske struktur af Scherzo

til symmetrien mellem de to hoveder som Goldberg på et tidspunkt forsyner Nike statuen med i den
pågældende del af billedforløbet.



118

Trailer Music af Pizzicato Five

Ingeborg Okkels

Pizzicato Five
Den japanske popduo Pizzicato Five har indenfor de sidste par år gjort sig særlig bemærket i vesten

med deres humoristiske og ublufærdige måde at blande 50 års vestlig popmusik. Pizzicato Five har

eksisteret siden 1985 og består i dag af DJ, komponist, idémand og producer Yasuharu Konishi,

som har været med siden begyndelsen, og forsanger og sangskriver Maki Nomyia som kom til i

1990.

I Japan har gruppen været et etableret navn i flere år med mere end 20 pladeudgivelser bag sig, fine

placeringer på de japanske radiostationers hitlister og et rekordstort pladesalg. Takket været et

effektivt lanceringsarbejde af det amerikanske pladeselskab Matador, har Pizzicato Five siden

midten af 90’erne også opnået en anseelig status på det vestlige popmusikmarked. I 1994

debuterede gruppen med pladen Made in USA som hurtigt slog gruppens navn fast som japansk

halv-avantgardistisk popgruppe der gjorde en dyd ud af at benytte sig af ikke bare én, men flere

forskellige popmusikstilarter.

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i et lille musikalsk reklamespot, skrevet og komponeret af

Konishi; det 1 min. 47 sek. lange nummer Trailer Music fra deres tredje (evt. fjerde1)

pladeudgivelse i vesten Happy End of the World fra 1997 (Konishi 1997). Nummeret er en

musikalsk tour de force igennem et bredt udvalg af Pizzicato Fives popmusikrepertoire, og giver

derfor et ganske godt billede af gruppens stilistiske spændvidde. Før vi bevæger os ind i selve

analysen af Trailer Music, vil jeg gennemgå nogle af de perioder og popmusikstilarter som

Pizzicato Five er inspireret af og der efter forsøge en afgrænsning af gruppens æstetik.

                                                  
1 Kilderne er noget uenige på dette punkt. I Trailer Music nævnes det, at det er deres fjerde udgivelse modsat

de fleste anmeldelser som skriver, at det er gruppens tredie pladeudgivelse.
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Pizzicato Fives ”Shibuya”-lyd fra Tokyo

Pizzicato Fives musik adskiller sig fra den almindelige japanske pop, Kayo-kayoku, ved sin

såkaldte Shibuya Sound. Shibuya, ”-epicentre of japanese youth culture”, er navnet på en bydel i

Tokyo hvor spirende musiktalenter bliver opdaget af talentspejdere fra pladebranchen (McClure

1998; Rindholt 1997). Med tiden har bydelen fostret sin helt egen musikstil eller ”lyd”, som i den

japanske popmusikbranche betegnes som: “more sofisticated and stylish (...) closer to the feeling of

British or American pop” (Ariga og Kishi, citeret efter McClure 1998:63-65).

Netop den ”britiske og amerikanske popmusik-lyd” er et træk ved Pizzicato Fives musik som også

vestlige anmeldere har hæftet sig ved, især i forbindelse med pladen Happy End of the World. Med

”britisk og amerikansk pop” hentydes der til de nyest tilkomne stilarter indenfor 90’ernes

popmusik: house, techno, jungle og drum & bass, som ofte går under fællesbetegnelsen techno2. I

Trailer Music har Konishi blandt andet ladet sig inspirere af breakbeats3 fra drum & bass-stilen, dog

i en mildere og mere popmusik-venlig version:

”Drum & Bass sounds quite dark”, says Konishi. ”Tried to make it lighter for easy

listening” (Riche 1997)

Adjektiverne ”sofistikeret” og ”stilfuld” er straks vanskeligere at udlægge, men her henvises der

sandsynligvis til Pizzicato Fives fascination af 60’ernes store popkomponister: Burt Bacherach med

sine svulstigt orkestrerede popballader, Juan Garcia Esquivels eksotiske poparrangementer med

imitationer af jungle- og fuglelyde og John Barrys actionprægede og elegante James Bond-temaer.

For popmusikelskere i 90’erne repræsenterer disse komponisters musik noget forfriskende og

forfinet, og til dels også grinagtigt underholdende som man har forsøgt at efterligne i retro-

musikstilen easy listening. Pizzicato Fives repertorie indeholder også soul og disco fra 70’erne,

rock og funk fra 80’erne og er ligesom de fleste andre japanske popgrupper stærkt influeret af den

amerikanske hiphop-tradition (McClure 1998:63-65).

                                                  
2 Der hersker stadig stor uenighed om technomusikkens historie. Overordnet tyder flere sammenfaldende

kilder på at stilen kan føres tilbage til disco-miljøerne i Chicago og Detroit i 80’erne, som igen var
inspireret af Düsseldorf-gruppen Kraftwerks elektroniske popmusik fra 70’erne (Christensen 1998a;
Christensen 1998b).

3 Breakbeat betyder helt konkret at ”bryde en rytme op”. Begrebet kendes især fra den tidlige technomusik,
hvor DJ’s genbrugte en enkel trommesekvens fra en plade til at lave et underliggende rytmespor til et nyt
nummer ud af, ved rent teknisk at gentage dem i såkaldte ”loops”. Med sequencerens indtog på
popmusikmarkedet er breakbeat’et blevet standard for al technomusik.
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Easy listening

Ser man nærmere på begrebet easy listening hentyder det til en særlig let form for baggrundsmusik,

skabt med henblik på at virke afstressende og samtidig stimulerende på lytteren4. Begrebet dukkede

første gang op i England i begyndelsen af 90’erne som et musikalsk alternativ til det voksende

techno-musikmarked som på dette tidspunkt var ved at finde vej fra de små uafhængige

pladeselskaber til de mere internationalt etablerede pladeselskaber (Ring 1998:60).

Som reaktion på poppens techno-fisering gik man med easy listening bevidst i den modsatte retning

og greb tilbage til 60’ernes og 70’ernes akustiske og gennemarrangerede popmusik. Ud fra disse

musikalske forlæg valgte man de mest manierede, underholdende og kitschede5 stiltræk i musikken

som fundament for en friere mere stil-pluralistisk, og af nogle kaldt postmoderne, popmusik hvis

æstetik Susan Sontag så udmærket fanger med begrebet ”camp” (se kapitlet om musikbricoleuren

s.4). Easy listening er også kommet til at betegne en hel livsstil hvis mål ifølge musikbladet

Billboard er at gøre op med modebranchens monopolisering af “den rigtige smag”: ”Young

renegades, tired of constraints that the style police imposed on the generation before them, made

their own anti-fashion statement” (musikbladet Billboard citeret efter Jones 1997:18).

For den såkaldte “zapper-” eller “MTV-generation” som Konishi og Maki tilhører, tilbyder easy

listening et kunstnerisk frirum hvor man kan dyrke de mest overdrevne, glamourøse, vulgære og

kitschede sider af popmusikken med god samvittighed. Det som man med andre ord kalder den

”dårlige smag”.

Postmodernisme og eklekticisme

For at danne sig et billede af hvordan Pizzicato Five specifikt arbejder med forskellige

popmusikstilarter, kan vi tage udgangspunkt i anmelderen Geoff Carters artikel Pizzicato Five.

Happy End of the World (Carter (1997)). Carter er en af de ganske få anmeldere som har gjort sig

tanker om hvordan Pizzicato Fives musik er konstrueret:

                                                  
4 I forbindelse med easy listening nævnes begreberne ”muzak” eller ”elevatormusik”; en slags

baggrundsmusik som blev lanceret af Muzak Inc. i 50’erne, specialdesignet til stormagasiner og andre
offentlige rum, og hvis primære formål var at virke afstressende og forbrugsstimulerende på kunden
(Hamami 1996:1).

5 Udtrykket “kitsch” hentyder ifølge Gyldendals ordbog oprindeligt til “fidusmaleri; tarvelig, forloren kunst,
litteratur med billige, smagsløse virkemidler, juks”. Det er paradoksalt at dette udtryk, som oprindeligt
stod for dårlig kunst uden stil, i 90’erne er blevet et kvalitetsbegreb for en bestemt stilopfattelse, som er
gået hen og har skabt mode.
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Pizzicato Five takes the pop sound of the Sixties-Burt Bacherach, Esquivel, Sly Stone

and yes, even Petula Clark - breaks it down to its elements and reconstruct it, using

the club beats of Europe as a spin. (Carter (1997))

Sætningen ”breaks it down to its elements and reconstruct it” kunne næsten være taget ud af Lévi-

Strauss’ bricolagebegreb, men hos Carter hentydes der altså til Pizzicato Fives postmoderne måde

at bruge løs af forskellige perioders popmusikstilarter i et og samme stykke musik, uden at lade sig

distrahere af deres forskellige historiske eller sociale tilhørsforhold. En anden anmelder der ligesom

Carter har forsøgt at trænge dybere ind i Pizzicato Fives musik er Robert Levine. I sin artikel

Postmodern pop from Pizzicato Five (Levine 1995) bruger han det engelske ord ”recycling” til at

forklare Pizzicato Fives specielle musikæstetik:

Konishi and Maki Nomiya – the other half of Pizzicato five – have made an art of

recycling the Western pop music that they listened to while growing up in Japan

(Levine 1995:1).

Både Levines brug af begrebet ”genbrug” og Carters brug af begreberne ”nedbrydning” og

”genopbygning” peger i retning af en postmoderne materialeopfattelse hos Pizzicato Five, som kort

kan beskrives som kunsten at genbruge tidligere tiders popmusik, for igennem en fragmentering og

genopbygning af denne musik at lade et nyt og tidsvarende musikalsk udtryk komme til syne.

Et sidste begreb som især er rettet mod den stilistiske spændvidde i Pizzicato Fives musikalske

repertoire er ”eklekticisme”. På Pizzicato Fives nok mest omfattende fan-side på Internettet: ED’s

Pizzicato Five pages (Valdez u.å.) fremstår ”eklekticisme” som et nøgleord til forståelse af

Pizzicato Fives musik: ”The sound of Pizzicato Five can best be described as ’eclectic’. What ever

the music though, P5 does it with a sensibility and style that is too cool for words”. Trods begrebets

ofte nedsættende brug6 sætter Ed Valdez igennem begreb fokus på et meget vigtigt element i

Pizzicato Fives musik, nemlig gruppens udsøgte evne til kun at beskæftige sig med de mest

manierede og kitschede stilarter indenfor popmusikken. Et stiltræk der som sagt er typisk for easy

listening, og som man genfinder i Sontags ”camp”-begreb (bricoleur s. 19 ff.).

                                                  
6 I Gyldendals Den Store Danske Encyklopædi står der følgende under ’eklekticisme’: ” […] i kunsthistorien

betegnelse for en kunstners uselvstændige brug af stiltræk fra andre perioders eller kunstneres værker.
Anvendelsen af begrebet med negativ ladning har baggrund i det krav, der siden romantikken har været
stillet, om at kunsten skal være forankret idet skabende menneskes personlige originalitet”.
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I den efterfølgende analyse af Trailer Music vil belyse nogle af de ovenstående påstande om

Pizzicato Fives særprægede musikæstetik og der efter give mit personlige bud på en fortolkning af

musikken. Analysen analysen udelukkende baseret på mine egne auditive observationer, og Jeg har

derfor vedlagt en eksempel-CD som dokumentation hvor jeg har efterprøvet analysens hovedtese i

praksis (se eksempel-CD spor 8).

Analyse af det musikalske forløb i Trailer Music
Både titel såvel som tekst i Trailer Music fortæller hvad det er vi her har med at gøre, nemlig et

stykke musik, udformet som et reklamespot for Pizzicato Fives plade: Happy End of the World.

Ligesom i en rigtig japansk reklame præsenterer en veloplagt japansk-talende speakerstemme

reklamens produkt: Happy End of the World og dernæst producenterne af produktet: Maki og

Konishi fra Pizzicato Five. Præsentationen afsluttes med et par gode råd til lytteren om hvordan

musikken bedst kan bruges:

Trailer Music af Pizzicato Five7

“Mina-san, yôkoso. Sekaijû ga machi ni matta, pichikâto faibu no atarashii arubamu ga -
Velkommen allesammen. Pizzicato Fives nye album, som hele verden har ventet uendelig på, er nu
endelig færdigt -

yôaku kansei shimashita. Daishite: happî endo obu za warudo.
Det er det fjerde album. Titlen er: Happy End of the World

Itsumo châmingu na nomiya naki-san to,
Bragt til jer af den altid charmerende Maki Nomiya.

itsumo yukai na konishi yasuharu-san ga otodoke suru.
og den muntre Yasuharu Konishi.

Sore wa mô tamaranaku happî de, airashii ongaku no okurimono.
Det er en uimodståelig ”happî”8 og elskelig musikgave.

Kesshite anata o akisaseru koto wa arimasen.
Den vil I bestemt ikke blive trætte af.

Tanoshii doraibu ni, soshite uttori suru koibititachi no jikan ni mo.

                                                  
7 Aflytning og oversættelse ved cand. mag. i japansk, Sus Thestrup.
8 Som mange andre japansk låneord fra engelsk, betyder det japanske slang-udtryk “happy” noget lidt andet

end det engelske ”happy”. I ordet “happî” ligger der, ud over noget glædeligt og fornøjeligt, også et aspekt
af fordelagtighed ligesom i det engelske ord “fortunate”, og man kan på japansk f.eks. tale om den stabile
dollar og den stærke yens gensidige økonomiske forhold som “happî”.
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Hør den på en fornøjelig køretur eller i en stund for et forelsket kærestepar.

Sore dewa, dôzo mina-san, saigo made go-yukkuri”.
Værsgo, allesammen. Nyd den.

Trailer Music er næppe tænkt som en rigtig reklame til tv eller biograf da den langt overstiger tiden

for en almindelig reklame. Desuden figurerer Trailer Music som et almindeligt nummer blandt de

andre numre på pladen Happy End of the World. Alligevel kan man sige at den udfylder reklamens

funktion ved det at den på kortest tid giver lytteren et fyldestgørende indtryk af Pizzicato Fives

musikalske spændvidde.

Form

Konishi rent kompositorisk bygget Trailer Music op omkring et muntert lille tema som jeg

formoder han har samplet og dermed hugget direkte fra en unavngivet gammel plade. Ud af dette

første tema bygger han et helt nyt tema, Trailer Musics andet tema, ved så at sige at ”klippe” det ud

af hovedtemaet. Til temaerne har Konishi tilsat diverse perkussion-instrumenter og techno-rytmer

for at skabe så stor stilistisk kontrast som mulig mellem de to temaer .

Instrumentbesætningen i introen består af rørklokker, harpe og klokkespil som Konishi har

krydspanoreret stærkt fra side til side for at fange lytterens opmærksomhed lige fra det øjeblik

Trailer Music sætter igang. Tema 1s besætning derimod består af strygerensemble, piccolo og

tværfløjte og en tilføjet triangel hvilket skaber en stor klanglig kontrast i forhold til introen. Da

tema 2 er bygget op af lydfragmenter fra tema 1, er besætningen den samme. Blot har Konishi her

tilsat bongotrommer og techno-breakbeats.

Undersøger man Trailer Music’s form, følger nummeret overordnet en almindelig popmelodiform.

Den består af en intro efterfulgt af en præsentation af et tema (tema 1) som falder i en A-, B- og

A*-del, og et nyt tema (tema 2) som efterfølges af en coda i form af A*-delen, afsluttende med en

kadence.

Formskema for Trailer Music

Intro

(4t.) - introen genbruges i overledningerne

Tema 1

A (9t.) A1 (3+2) A2 (2+2)



Trailer Music af Pizzicato Five

Ingeborg Okkels 124

B (12t.) B1 (1+2) B2 (1+2) B3 (1+2) B4 (1)   + overledn. 1 (2)
A* (8t.) A*1 (3+1) A*2 (2)   + overledn. 2 m. bongo (2)

Tema 2

1.periode  (8t.) 2 gange 4-takters ostinatfigur (4+4)
2. periode  (8t.) 2 gange 4-takters ostinatifigur (4+4) m. bongo
3. periode  (8t.) 2 gange ost.fig. (4+2) m. bongo & breakbeat   + overledn. 3 m. bongo (2)

Coda

A*(8t.) A*1 (3+2) A*2 (2) m. break beat   + kadence Dominant – Tonika (2)

Dele af introen fungerer som overledning mellem henholdsvis tema 1s B- og A*-del, tema 1s A*-

del og tema 2 og mellem tema 2 og coda. Men her slutter ligheden med den almindelige

popmelodiform også. Ser vi nærmere på harmonikken i intro-delen i Trailer Music, viser den sig at

stå i C-dur hvilket man derfor umiddelbart skulle tro var stykkets hovedtoneart.

Intro (t.1-4) Trailer Music fra Happy End of the World af Pizzicato Five (aflytning) (Konishi 1997)

Men sammenligner man med tonenarten i tema 1 som også er tonearten i tema 2, står denne i D-

dur. Konishi bryder altså allerede fra starten med popmusikkens traditionelle 2-5-1-harmonik, ved

at lade introen begynde på det lave 7. trin i D-dur, nemlig C-dur. Ydermere genbruger Konishi hele

intro-delen som gennemgående overledningtema og lægger således en en C-dur-harmonik direkte

oveni Tema 1s og 2s D-dur, uden tilsyneladende at tage speciel notits af de harmoniske

sammenstød der derved opstår.
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Hm  triangel

Hm

              V

bongotromme

Tema 1,A-, B- og A*-del: tv-serietema samt mellemliggende overledninger 1-2 (t.5-13, 14-25, 26-33). Trailer
Music fra Happy End of the World af Pizzicato Five (aflytning) (Konishi 1997).

Ser vi nærmere på det harmoniske forløb i tema 1, følger det en almindelig popmusikharmonik9. A-

og A*-delen er bygget op omkring en ”wamp” i D-dur, altså et harmonisk forløb som følger en

traditionel 6-2-5-1-vending begyndende på 1. trin: D-dur, h-mol, e-mol, A-dur, D-dur, med enkelte

kvintskridt-udvidelser (se ovenstående nodeeksempel). Det eneste sted hvor wampen udvides er i

                                                  
9 Jeg har i den harmoniske analyse af Trailer Music valgt at benytte mig af becifring og trinanalyse som er

gængse analysemetoder indenfor rock- og popmusikanalysen.
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A*-delen t. 29. Her fungerer Fis-dur7 med forhøjet kvint som et højdepunkt der afrunder hele tema

1. Set ud fra trinanalysen udvider Fis-duren D-dur-wampens 6-2-5-1-vending med et dur-mol

omtydet 3. trin, fra fis-mol til Fis-dur7, for at give harmonikken et overraskende løft. Hele wampen

udvides således til 3-6-2-5-1, men med den lille undtagelse at 6. trins h-mol springes over i

kvintskridt-sekvensen tilbage til D-dur (t.32).

I B-delen følger harmonikken ikke længere wampen i D-dur men et noget friere forløb som er

affødt af melodien. B-delen starter på 4.trins akkorden G-dur (t.14), og følger der efter  den 4-

tonige melodifrases trinvise forskydning ned igennem D-dur. Den overordnede harmoniske sekvens

i B-delen bliver følgende: G-dur (t.14), fis-mol (t.17), e-mol (t.20) og en gentagelse af fis-mol og e-

mol, hvis funktion både er at udfylde en 12-takters periode og samtidig lægge op til A*delen via et

kvint-forudhold (t.24-25).

Ser man nærmere på tema 1s A- og A*-del har Konishi konsekvent frasorteret de afsluttende kvint-

forudhold i afslutningen af hver frase for at bryde med den oprindelige musiks traditionelle wamp.

Konishi har simpelthen erstattet alle 5. trins-akkorderne i slutningen af hver frase med to takters

solo-triangel (t.8-9,12-13,29). Således mangler: A-dur7 akkorden (t. 9), D-dur7 akkorden (t. 13), og

til dels også h-mol7 akkorden i de to sidste slag af takt 30 selvom denne fører mod 2. trins akkorden

e-mol. Langt sværere er det at gætte hvor meget Konishi har redigeret i tema 1s B-del da

harmonikken her ikke følger D-dur-wampen fra A- og A*-delen, men de korte 4-tonige

melodifraser.

Overledningerne i Trailer Music er hverken tænkt som glidende, harmoniske eller melodiske

overgange mellem de forskellige temaer og tema-led i musikken, men nærmere som kontrastfulde

musikalske effekter der fanger lytterens opmærksomhed.

I overledning 1 har Konishi tilstræbt en dobbelt ikke-kadancerende effekt. Ved at lade introen i C-

dur lappe over B-delen i D-dur bryder Konishi med nummerets hovedtoneart, D-dur. Desuden

ligger C-duren lige oveni i den del af B-delen hvor 5. trinsakkorden, A-dur7, er udeladt i wampen

hvilket yderligere bryder med harmonikken i temaerne (t.24-25). Overledning 2 er en undtagelse da

Konishi helt har udeladt intro-delen og i stedet ladet et par stærkt panorerende bongotrommer

fremstå som en kontrasterende overgang mellem tema 1 og tema 2 (t.33). Overledning 3 er en

gentagelse af overledning 1, men tilsat trianglen fra tema 1 og en pumpende breakbeat-sekvens som

varer resten af nummeret ud.
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Bongotrommer (t.33) og Breakbeat (55-56 og coda ud t.59-64, minus slutkadencen) Trailer Music fra Happy
End of the World af Pizzicato Five (aflytning) (Konishi 1997).

Også metrisk adskiller Trailer Music sig fra den traditionelle popmusikform ved at have et

forskelligt antal takter i de enkelte formled (se formskema). Sammenligner man antallet af takter i

hver af tema 1s og tema 2s fraser, har Konishi også her skabt kontrast mellem temaerne.

1.
per.

2.
per.

3.
per.

Tema 2 (t.34-58). Trailer Music fra Happy End of the World af Pizzicato Five (aflytning) (Konishi 1997).

Tema 2 er bygget op omkring en 4-takters ostinat-figur i melodien, besstående af seks toner som

brydes i en opadgående synkoperet bevægelse. Ostinat-figurerne er grupperet to og to i en 8-takters

periode som gentages i alt tre gange. Tema 2 er således inddelt i en første periode (t.34-42), en

anden periode (t.43-50) og en tredje periode (t.51-58). Efter første periode (t.42) introduceres en en

metallisk “buzzer”-lyd10 som har chokagtig effekt. ”Buzzer”-lyden lægger op til anden periodes

                                                  
10 Karakteren af denne lyd vil blive gennemgået under afsnittet Teknik.
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stærkt panorerende bongotrommer, genbrugt fra overledning 2, og tema 2 når sit klimaks i tredje

periode med introduktionen af den sugende techno-breakbeat sekvens.

Rent meoldisk er tema 2 ligesom tema 1 bygget op af opadgående, skalabrydende bevægelser, men

harmonisk set har materiale fået en drejning. Tema 2 er bygget op over et pentatonskala-materiale

bestående af ”tonerne” d, a, h, d, e og fis, og ikke som i tema 1 over en diatonisk skala. Desuden er

tema 2 mere synkoperet end tema 1 og helt uden nogen form for harmonisk variation i

gentagelserne af ostinat-figurerne. For det tredje har temaet en hel anden klang end tema 1. Når jeg

skriver ”toner” i anførselstegn er det fordi jeg mener at tema 2 ikke oprindeligt hører sammen med

tema 1 som det allerede er blevet nævnt, men er skabt specielt til Trailer Music. Nærlytter man de

enkelte ”toner” i tema 2s melodi virker det her som om der er noget galt med ”instrumentationen”

og dermed med hele klangen i temaet. ”Instrumentationen” synes at skifte for hver tone hvilket er

ret usædvanligt for popmusik. Dette skyldes at tema 2, som før nævnt, er bygget op af enkelte

lydfragmenter, samplet direkte fra tema 1.

For at finde ud af hvad det er for lydmateriale Konishi har genbrugt i tema 2, må vi derfor kigge på

tema 1. Her viser det sig at Konishi har ”strakt” visse toner i tema 1s A- og B-del én hel takt,

nemlig de toner som triangel-soloen overlapper. Det har han gjort for at skabe opmærksomhed

omkring frasernes sluttoner: A-delens a og d (t.8,12), og B-delens fis, e, d og h (t.15,18,21,24).

Tilsammen danner de nemlig den pentatonskala som Konishi bruger til at konstruere hele tema 2 ud

fra. Lytter man til ”tonerne” i tema 2, er det det samme lydmateriale som går igen for hver

tonegentagelse. Konishi er således kommet frem til tema 2s endelige form ved at ”spille” med de

samplede lydfragmenter. På den måde har Konishi skabt et asiatisk klingende skalamateriale ud af

tema 1s vestligt klingende diatoniske skalamateriale ved rent teknisk at gå ind og ”klippe” hele

lydfragmenter ud af tema 1s lydmateriale.

Når man ”klipper” i en samplet lyd, følger ikke bare den enkelte tone, men hele det samplede

musikudsnits tekstur, klang og varighed med, lidt ligesom når man klipper i analoge båndmaterialer

som eksempelvis spolebånd. Når man skal ”klippe” forskellig samplet lydmateriale sammen, skal

der altså tages højde for alle disse parametre for at den færdige musik kommer til at lyde
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homogen11. Konishi har således i arbejdet med tema 2 måtte afprøve forskellige muligheder for at

nå frem til et færdigt resultat med den ønskede homogene klang.

Teknik

Der findes ingen konkrete beskrivelser af hvilke tekniske kompositionsredskaber Konishi har

benyttet sig af i sit arbejde med at komponere Trailer Music. Min beskrivelse af det tekniske aspekt

i Trailer Music  og efterfølgende afprøvning af Konishis tekniske fremgangsmåde, er således skabt

på baggrund af ren auditiv analyse. At Konishi oprindelig er DJ og ikke komponist, giver os

alligevel en idé om hvilke kompositoriske processer Konishi har været igennem med Trailer Music.

Helt overordnet har Konishi benyttet sig af standardudstyr indenfor pop- og techno-musikken,

nemlig MIDI-sequencer og sampling, som i dag findes i de fleste kommercielle

lydredigeringsprogrammer til computer. I de følgende to afsnit vil jeg redegøre for hvordan Konishi

har anvendt MIDI og sampling til at fremhæve forskellige sider af lydmaterialet i Trailer Music.

MIDI

Intro-delen med rørklokker, harpe og klokkespil er efter min overbevisning ikke samplet fra en

plade men indspillet på MIDI-sequencer. Undersøger man lydkvaliteten i dette lydlag har de

enkelte instrumenter en syntetisk og steril biklang som man kender den fra underlægningsmusik til

tv-reklamer hvor lydkvaliteten er dårlig.

Konishi benytter gennemgående mange “rumlige” effekter, som panorering mellem højre og

venstre kanal eller rumklang og ekko-delay, til at modellere lydbilledet med. Ser man nærmere på

intro-delen, er både rørklokker, klokkespil og harpe krydspanoreret i forhold til hinanden (se

nodeeksempel s. 166). Harpen som lydstyrkemæssigt er placeret forrest i lydbilledet, når en

panorering fra side til side på en takt. Rørklokkerne er krydspanoreret modsat harpen og når en

panoreringsperiode på den dobbelte tid, altså to takter. Klokkespillet, som rent lydstyrkemæssigt er

mixet længst tilbage i lydbilledet, starter i samme side som rørklokkerne og forbliver i denne side af

lydbilledet hele stykket igennem. Over hele intro-sekvensen har Konishi lagt en kraftig

rumklangseffekt som på en bevidst uraffineret og kitschet måde fremhæver intro-delens dåseagtige

og dermed syntetiske lydkvalitet.

                                                  
11 En yderligere gennemgang af Konishis tekniske fremgangsmåde vil blive gennemgået i det næstfølgende

afsnit ”Teknik”.
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Samme effekt finder man i rytmesektionenerne med triangel og bongotrommer. Trianglens

rumklangsløse og tørre lyd virker som kontrast til tema 1s lette rumklang. Bongogtrommerne i

overledning 2 har også samme tørre rumklang, hvilket får dem til at virke mere som en kontrast end

som en egentlig overledning til tema 2. Breakbeat-sekvensen har Konishi helt bevidst ikke villet

karikere da det er det element som gør Trailer Music til dansemusik.

Sampling

Sampling spiller en vigtig rolle for selve strukturen i Trailer Music. Tema 1 er  ikke komponeret

ved hjælp af en MIDI-sequencer, men som sagt samplet fra en gammel unavngivet plade. Grunden

til at jeg mener at temaet er hugget fra et andet stykke musik, er at Konishi som sagt ikke oprindelig

er komponist men DJ, og derfor højst sandsynligt ikke ville være i stand til at udarbejde og

arrangere et så stilsikkert stykke underholdningsmusik som tema 1 er. Istedet mener jeg at Konishi

har ”samplet sig frem” til den musikalske form i Trailer Music ved hjælp af et harddisk

redigeringsprogram til computer, da denne proces på sin vis kan minde om DJ’ens arbejde med at

mixe forskellige musikudsnit af plader sammen et langt, sammenhængende nummer.

Konishi har altså klippet ”toner” ud af tema 1, ved at redigere direkte i den grafisk repræsentation i

computerskærmen af det samplede tema. Således har Konishi rent teknisk “klippet” tema 2s

pentatonskala ud af akkordmaterialet fra tema 1, og derefter sat tema 2 sammen som en

lydmontage. Konishi har med vilje klippet de enkelte toner i tema 2 så korte og tilsat så tilpas

meget ekko-effekt, at hele temaet kommer til at virke syntetisk og konstrueret, som et absurd

klimaks i Trailer Music. For yderligere at understrege det konstruerede aspekt i tema 2 har han

panoreret hver ”tone” over i skiftevis venstre og højre side for at skabe forvirring i lydbilledet.

For at underbygge min påstand har jeg efterprøvet Konishis fremgangsmåde i praksis og selv

klippet ”tonerne” ud af tema 1s lydmateriale i form af en grafisk repræsenteret lydbølge på

computerskærmen. Dernæst har jeg samplet ”tonerne” og efterfølgende ”spillet” tema 2 i et

harddiskredigeringsprogram. I dette redigeringsprogram har jeg gjort mine ”spille”-anslag præcise

ved hjælp af en såkaldt ”quantisize”-funktion, som automatisk retter mine indspillede anslag ind så

de følger  en 16-dels underdeling. Til sidst har jeg tilsat en kraftig ekko-effekt og panoreret tonerne

ud i skiftevis højre og venstre kanal af stereobilledet. De små ordbidder man kan høre er resterne af

den japanske speakerstemme som ligger oveni Konishis tema 1 i Trailer Music. (lyt venligst til spor

8 på den vedlagte eksempel-CD )
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Når man sampler fra plade eller CD gælder det om at redigere eller “klippe” det rigtige sted i den

lydsekvens man har tænkt sig at bruge. Dette er nødvendigt hvis loopningen af lydsekvensen skal

fremstå som en musikalsk helhed. Sætter man sine “cue-points”, altså hvornår loopet skal begynde

og slutte, forkert, kommer loopet til at lyde urytmisk og uhomogent. Sætter man cue-points’ene for

tæt, bliver resultatet en nærmest granulær støj. Netop denne effekt har Konishi udnyttet i den

metalliske “buzzer”-lyd (t.42).

Det der rent teknisk sker i “buzzer”-lyden, er at gennemspilningen af det samplede fragment er

blevet så kort at man ikke længere kan identificere den oprindelige lyd som samplingen er taget fra.

Man kan sige at det oprindelige lydmateriales ”identitet” eller ”struktur” er forsvundet, og at der er

kommet en helt anden lyd ud af det. Konishi har med ”buzzer”-lyden ikke blot skabt et nyt slags

lydmateriale, men har på sin vis omdefineret selve brugen af samplingteknikken ved at benytte

“fejlsampling” som musikalsk effekt.

Fortolkning af Trailer Music

Efter at have gennemgået det musikalske forløb og den tekniske side af Pizzicato Fives Trailer

Music vil vi nu vende os mod den stilistiske side af musikken og undersøge hvad det er for

popmusikstilarter Konishi benytter i Trailer Music, og hvordan han har valgt at sammensætte dem

for at skabe størst mulig kontrast. Følgende tolkning belyser de stilarter og stilbrud som

forekommer i løbet af de 1’47’’ minutter Trailer Music varer.

I Trailer Music finder man fem forskellige popmusikstilarter spredt ud over en periode på godt og

vel 50 år. De har alle det tilfældes at de rent stilistisk knytter sig til underholdningsbranchens film-

og tv-genrer. Introen synes at lede tankerne hen på underlægningsmusik til fantasi- eller

eventyrfilm fra 40’ernes store amerikanske Technicolor-filmproduktioner som eksempelvis Walt

Disneys tegnefilm “Snehvide” og “Peter Pan”. Intro-delens harpeglissandi, rørklokker og

klokkespil er alle musikalske stilelementer som man genfinder indenfor filmverdenen, og som

bruges til at symbolisere overgangen fra en bevidsthedstilstand til en fantasitilstand. Konishi har

altså lige fra starten ønsket at placere lytteren i forventningsfuld spænding ved at benytte

ovenstående besætning som intro. Havde harpeglissandiene i Trailer Music været over en

heltoneskala havde der været tale om en drømmesekvens. Men da det her er glissandi over en

almindelige durskala, tolker jeg det til at være en fantasi- eller eventyrtilstand hvor lytteren er ved

fuld bevidsthed.
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Hovedtemaet, tema 1, fremføres naturligvis af pizzicato-spillende strygere med kontrapunktisk

staccatospillende fløjter som snor sig om temaets melodi. Kigger man nærmere på tema 1s

stilistiske karakter, giver de glade, opadgående og nedadgående pizzicato-bevægelser i strygerne

associationer til en familie-tv-serie fra 50-60’erne. Stemningen er munter, harmonisk og tryg med

sin begyndelses- og sluttone på tonika, og melodikken så tilpas kliché-agtig at temaet virker

bekendt selvom man aldrig har hørt det før. Temaets stærke reference egner sig således perfekt til at

blive dekonstrueret og reorganiseret til et nyt tema, nemlig tema 2.

Med trianglens jazzede, trioliserede sekstendedele ledes tankerne et kort øjeblik væk fra

familieidylen og over i en hel anden filmgenre, nemlig detektivfilmen fra 60-70’erne, hvor

trianglens pirrende rytmesekvens bruges til at understrege spænding og fare. Konishis formål med

trianglen i Trailer Music er således at forpurre familiefreden i familie-tv-serie-temaet.

Familieidylen genetableres nogenlunde med overledning 1s genanvendte intro-del som ganske kort

fører lytteren tilbage i den eventyrtilstand som indledte Trailer Music.

Det næste stilbrud finder sted i overledning 2. Et sæt vildt panorerende bongotrommer sætter

uventet ind og danner en absurd overgang til tema 2. Vender vi tilbage til filmmusikkens symbolik,

er bongotrommerne 70-80’ernes action-film rytmeinstrument par excellence. Latin-

rytmeinstrumentet bruges indenfor denne filmgenre til at understrege de karakteristiske sider af

actionhelten: hans fysiske og psykiske udholdenhed i halsbrækkende situationer som eksempelvis

en frisk biljagt og den mere afslappede og underholdningssyge ‘macho’-side af ham som elegant

kvindecharmør. Både trianglen og bongotrommerne i Trailer Music peger stilistisk set i retning af

agent-film som “James Bond” og “Mission Impossible”, hvilket passer fint ind i Pizzicato Fives

repertoire af easy listening-musik.

Med tema 2 slutter denne særprægede lydrejse igennem 40 års pseudo-fortid brat. Konishis har i

redigeringen af pentatonskala-”tonerne” (t.8, 12, 15, 18, 21, 24) “klippet” hver enkelt akkordtone så

tæt at hele tema 2 kommer til at fremstå så tilpas metallisk og hult i klangen at det afslører sin

egentlige oprindelse som et kunstigt sammensat musikprodukt. Absurditetens virkemidler stilles til

skue i den trinvise lag-på-lag-opbygning af tema 2 og når klimaks da de sugende techno-breakbeats

introduceres. Herved placeres Trailer Music i sin rette tidsmæssige kontekst: 90’er-popmusikkens

flair for maskinagtig og dansevenlig trancemusik, repræsenteret af techno-musikken. Ringen sluttes

i codaen hvor familie-tv-serie-idyllen og de pumpende breakbeats forenes i collageagtig

samhørighed, og Trailer Music afsluttes på behørig vis af en kadence.
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Konishi har med Trailer Music skabt underholdende popnummer som på 1 min. og 47 sek.

gennemløber Pizzicato Fives lydrepertoire af 50 års vestlig popmusik. Ser man nærmere på de

forskellige popmusikstilarter som Konishi arbejder med i Trailer Music, kan man sige at han

forholder sig til dem som var de løsrevne lydfragmenter hvis oprindelige tilhørsforhold ikke

længere peger i én bestemt retning, men i flere forskellige retninger. Mulighederne for hvad

lydmaterialet kan komme til at betyde står således til Konishis disposition: han kan således frit

dekonstruere og sammensætte disse løsrevne lydfragmenters musikalske ”auraer” til et nyt

musikalsk udtryk.

For Konishi har lydmaterialets oprindelige identitet i form af pladenavn, komponist og årstal, ikke

nogen større betydning i arbejdet med det musikalske udtryk i Trailer Music. Her er ikke tale om

kendte ”auraer” hugget fra etablerede kunstnere indenfor popmusikken, men om ukendte

kunstneres manierede og kliché-agtige musik, hvis stiltræk i dag virker håbløst gammeldags og

latterlige. De forskellige popmusikstilarter i Trailer Music er blevet til lyd-simulacrae, hvis fineste

kvalitet er deres underholdningsværdi.



134

7th af John Oswald

Anders Conrad

Komponisten
John Oswald er ikke en komponist eller musiker der springer i øjnene eller ørerne på en dansk

musikforsker eller musiklytter. Han optræder ikke på festivaler eller i radioen, og det er ikke meget

der er skrevet om ham i den musikvidenskabelige litteratur. Min nysgerrighed blev vakt af en kort

notits i tidsskriftet Positionen hvor Donna Zapf i en artikel om musikken i det vestlige Canada

skriver følgende om ham:

Seine seit 1989 als CD erschienene Komposition Plunderphonics (1987) eignet sich

Computer-Neukompositionen allgemein verbreiteter Musik an wie White Christmas,

Beethoven, the Beatles, Michael Jackson. (Zapf 1997:7)1.

Det lød som en rigtig bricoleur! John Oswald optræder i Canadian Music Centre's komponistkatalog

på Internettet med et foto, en kort biografi og en værkliste . Et fødeår har jeg dog ikke kunnet

opdrive, men hans første værker daterer sig fra starten af 1970'erne hvor han bl.a. arbejdede med at

klippe og sammensætte ord fra digteren William Burroughs oplæsninger. Hans musikalske metier

falder ifølge Internetbiografien inden for fire områder:

1. creative recording, 2. improvising, 3. the visual aspects of the performance of

music, and 4. musical theft (Canadian Music Centre 1991).

Af disse fire kategorier vil vi i denne sammenhæng beskæftige os med "musical theft" som  i

sammenhæng med "creative recording" synes at være den mest karakteristiske del af hans

produktion, i hvert fald i forhold til emnet for denne afhandling.

Placering i musiklivet

Lige som Barry Truax synes John Oswald, også i sit hjemland Canada, at befinde sig i periferien af

musiklivet, og specifikt i decideret opposition til den kommercielle pladeindustri. Som for Truax'

                                                  
1 Fremhævelsen er Donna Zapfs.
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vedkommende kunne jeg ikke finde hans Cd-udgivelser i pladeforretningerne i "Down-Town"

Vancouver, men måtte søge dem i specielle lidt avantgarde- eller undergrundsagtige butikker uden

for byens hovedstrøg. Enkelte af hans udgivelser, som Plunderphonic Cd’en fra 1989, der var

omtalt i Zapf artiklen, findes slet ikke kommercielt tilgængelige, men må hentes ned fra Internettet.

Forklaringen på denne isolation og modsætning til musikindustrien skal til dels søges i selve den

musikalske praksis Oswald opererer i, "musical theft" eller plunderphonics som han selv kalder

den, "plyndringsfoni" oversat til dansk. Denne plyndring foregår nemlig for det meste af materiale

som allerede er indspillet på plade og dermed ofte underlagt copyright beskyttelse. Specielt

udgivelsen af Plunderphonic Cd’en, det efterfølgende intermezzo med pladebranchens store

koncerner og det deraf følgende distributionsstop og destruktion af Cd’en og dens masterbånd har

ført Oswald ind i et modsætningsforhold til musikindustrien og dens interesser.

Oswald og hans arbejde er i et vist omfang blevet præsenteret i nogle artikler og interviews i det

canadiske tidsskrift for eksperimentel musik, Musicworks. Han har i mange år været leder af

institutionen Mystery Labs som fremtræder næsten lige så mystisk som navnet antyder. Mystery

Labs er produktionsfacilitet for bånd og Cd’er, men har også udviklet nye metoder til at indspille

musik på og producerede i 1980'erne de såkaldte X-tapes hvor musikken fremtrådte uden

komponistangivelse eller nogen informationer om tilblivelse i øvrigt2. Den enkelte båndkopi blev

opfattet på linie med et unikt kunstnerisk tryk, og båndene blev løbende revideret og udgivet med

nyt versionsnummer, efter samme mønster som man versionerer computer software3. Mystery Labs

har desuden været rammen om John Oswalds udvikling af Plunderphonics som musikalsk praksis.

Plunderphonics

Oswald definerer plunderphonics på følgende måde i forbindelse med et interview i Musicworks:

Plunderphonics is a term coined to counter the covert world of converted sound and

retrofitted music. A plunderphone is an unofficial but generally recognizable audio

electroquote. These blatant borrowings of the privateers of macrosampling are a

class distinct from common parroting, samplepocketing, and tune thievery.

Plunderphonography identifies the lexicon (fodnote 1 til Oswald 1990:10).

                                                  
2 Mystery Labs' X-tapes er behandlet i en artikel i Musicworks i samme nummer hvor tidsskriftets første

større John Oswald artikel optrådte (Drewery 1986).
3 Oswald benytter i nogen grad den samme form for versionering af sine egne værker (se f.eks. Cd’en der

følger med Musicworks 60).
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For det første baserer Plunderphonics sig på elektronisk kopiering af indspillet musik, det som

Oswald med et fysikagtigt begreb kalder "audio electroquote". Altså parodi i form af et "elektrisk

citat", modsat den klassiske musiks tradition for parodi som altid betyder indarbejdelsen af kendte

temaer i et nedskrevet partitur. Oswald baserer sig udelukkende på kopiering af allerede realiseret

musik, teknologisk fastholdt i form af en pladeindspilning. Det er lyden han kopierer i højere grad

end musikkens struktur, for nu at bruge begreberne fra diskussionen omkring Barry Truax, altså

korte, men karakteristiske og dermed genkendelige klip af ”sound”4.

Sampling af enkelte instrumentallyde, trommefigurer, vokallyde og lignende er umådeligt udbredt i

popbranchen5, og Oswald anfører at denne praksis som regel foregår i det skjulte og uden at den

oprindelige kilde til lyden krediteres. Han skelner mellem på den ene side Plunderphonics' åbenlyse

brug af klart genkendelige lyde og af længere indspillede musikalske forløb, det han betegner som

"macrosampling", og på den anden side den kommercielle industris lydtyverier i det skjulte. Han

har derfor også gentagne gange insisteret på at anføre kilderne (komponist/musikere) til sine

macrosamples og elektriske citater, i form af en "plunderphonography", svarende til at man i

akademiske tekster sædvanligvis opstiller en bibliografi over de refererede tekster.

Oswald bruger altså forhåndenværende indspillet musik, hvis lyde han udsætter for elektronisk

manipulation i forskelligt omfang, hvorefter materialet arrangeres til nye stykker musik. Oswald

betoner i en diskussion af Plunderphonic Cd’en fra 1989 betydningen af genkendeligheden af den

oprindelige musikalske kilde (Igma 1990a:5-6). Chris Cutler lægger herimod i sin historisk

betonede gennemgang af Plunderphonics fænomenet mere vægt på at der, uagtet den tydelige

genkendelighed af det originale materiale, er tale om en helt ny, selvstændig komposition som kan

høres og give mening, uanset om man kender originalen eller ej (Cutler 1994:6). Vi vil senere kort

vende tilbage til dette spørgsmål i forbindelse med analysen af 7th.

Teknologiens rolle for Plunderphonics

Med sin brug af "electroquotes", elektrisk optagne musikalske citater, er genren helt og holdent

baseret på elektronisk teknologi, pladespillere, båndoptagere, computere og samplere, til at

bearbejde og forme materialet. Diskussionen om hvorvidt der er tale om kopi eller plagiat, sådan

                                                  
4 Oswald gør i et interview i Musicworks 47 rede for nogle lytteforsøg i Mystery Labs der skulle afsløre hvor

korte stumper af samplet 'sound' af et kendt rockorkester der skulle til for at forsøgspersonerne genkendte
den originale sang, trods det at materialet var blevet arrangeret til nye melodier og rytmer (Igma 1990a:5).

5 En udmærket gennemgang af en typisk popgruppes kopieringspraksis findes i Bob Drakes beskrivelse
Everyday Sample and Plunder fra 1994 (cit. i Cutler 1994:19).
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som musikindustrien påstår, eller skabelsen af et helt nyt værk, som Cutler påstår, peger på den

involverede elektroniks rolle som enten reproduktiv eller produktiv teknologi.

Netop dette spørgsmål har været et af udgangspunkterne for at Oswald gik i gang med

Plunderphonics omkring 1970. Han forklarer selv i artiklen Plunderphonics or, Audio Piracy as a

Compositional Prerogative  om mulighederne i at bruge almindeligt reproduktionsudstyr som

pladespillere og båndoptagere på måder som ikke er foreskrevet i manualerne, f.eks. ved ændring af

afspilningshastighed eller ved at spille flere forskellige musikstykker eller dele af et musikstykke

samtidigt:

As a listener my own preference is the option to experiment. My listening system has

a mixer instead of a receiver, an infinitely variable speed turntable, filters, reverse

capability, and a pair of ears.

An active listener might speed up a piece of music in order to more clearly perceive

its macrostructure, or slow it down to hear articulation and detail more precisely

(Oswald 1986).

Udgangspunktet for Plunderphonics er altså i virkeligheden lytteoplevelsen og en forestilling om at

gøre denne til en aktiv skabende proces. En mixer bruges til at ændre lydens sammensætning,

ændring af afspilningshastigheden vil uvægerligt ændre hele musikkens karakter6.

Det tekniske instrument som næsten legemliggør overgangen fra passiv lytning til aktiv musiceren,

er den digitale sampler. Med sampleren - og i udvidet omfang med computerens harddisk-

optagelsesudstyr - kan man optage lyd der omformes og lagres på digital form. Lyden kan herefter

formes som materiale til afspilning eller til komposition af ny musik, ved bearbejdelse og

filtrerering med forskellige digitale signalbehandlings-teknikker. Som instrument betjenes

sampleren ved hjælp af et ganske almindeligt klaviatur, og hele processen indspilning - digital

bearbejdning – afspilning står således til rådighed i det samme instrument.

Den uklare skillelinie mellem produktiv og reproduktiv teknologi kan ifølge Oswald føres tilbage til

John Cages brug af radioer i Imaginary Landscape No. 4. Plunderphonics som distinkt praksis

                                                  
6 Dette aspekt er overbevisende demonstreret på Plunderphonic Cd’en i stykket Pretender. Her sænker

Oswald hastigheden så originalens sangerinde Dolly Parton bliver gjort til tenor i stedet for sopran, for til
sidst at synge duet med sig selv i to forskellige stemmelejer. Det er Oswalds pointe at Parton faktisk er en
bedre tenor end sopran, og han beskriver selv det intrikate spil mellem stemmens skjulte maskuline
kvaliteter, sangens titel "Pretender" og Dolly Partons renomme for brugen af plastisk kirurgi og
silikonebryster som en slags kvindelig "pretending" (Plunderphonics u.å.).
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opstod ifølge Oswald og Chris Cutler i 1961 med James Tenneys Collage No. 1 (Blue Suede Shoes),

en manipulation af Elvis Presleys berømte hit-nummer Blue Suede Shoes. Men det var først med

den digitale sampler at hele processen optage-bearbejde-afspille kunne rummes i et eneste

instrument:

Producing could be no more than critical consuming; an empirical activity of Pick

´n' Mix (Cutler 1994:14).

Hvor samplerinstrumentet i sidste ende, i sit performative aspekt, er et realtids instrument på linie

med andre, også akustiske, musikinstrumenter, så benytter John Oswald i Plunderphonics også

ikke-realtids redigering og manipulation. Han gennemgår i interviewet med Norman Igma en række

produktive ”musikteknologier”, fra levende musikere over kommercielt afspilningsudstyr, det

professionelle lydredigerings og -mixningsstudie til computeren. Computeren bliver af Oswald

programmeret til f.eks. at analysere et stykke indspillet musik, og resultatet af analysen bliver et nyt

stykke musik, måske med ændringer i både klanglige og melodiske forløb, hvor computeren agerer

som musiker, eller som Oswald foretrækker at betegne den, som dirigent (Igma 1990a:6-7).

Et par mere specielle John Oswald eller Mystery Lab teknikker skal kort omtales. Folding er en

digital teknik der så at sige klapper et lydforløb sammen på midten, hvorved den foldede lyd kun

bliver halvt så lang som originalen. Den foldede lyd vil høres som samtidig afspilning forfra og

bagfra af den oprindelige lyd. Oswald fortsætter imidlertid foldeprocessen, og folder i visse tilfælde

lyden adskillige gange. I et enkelt tilfælde på dobbelt Cd’en Grayfolded, har han foldet hele den

første CD 16.384 gange til en enkelt ultrakort lyd som så er mikset ind i den anden CD. Resultatet

er her rent abstrakt (Oswald 1995).

En anden teknik er omtalt som en "Mystery Lab Solo-izer" (Brain 1997) som er i stand til at isolere

en solostemme ud af et samlet musikalsk forløb. Jeg har ikke fundet uddybende omtale af

teknikken, men formoder at der må være tale om en DSP teknik, altså et stykke software som

foretager analyse af signalet og resyntetiserer en eller flere solostemmer uden de øvrige

instrumenters eller stemmers  spektrale komponenter. Teknikken må, så vidt jeg kan høre, have

været anvendt på flere stykker fra Plunderphonic Cd’en, f.eks. i ”free-jazz” nummeret Mirror  hvor

Oswald har sammenklippet fire solister fra fire forskellige andre pladeindspilninger til en imaginær

kvartet.
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Endelig bruger han også teknikker som er direkte knyttet til afspilningsmediet, først og fremmest

hastighedsvariationer ved brug af pladespiller. Men også en Cd-afspiller giver muligheder, f.eks.

søgefunktionen, hvor afspilleren kun spiller ca. 150 millisekunder ad gangen, hvorefter den hopper

et sekund frem (eller tilbage). Også den velkendte rytmiske effekt af ridsede plader som kører rundt

i en enkelt rille, udnyttes i nogle stykker. Herudover bruges mere komplekse digitale redigerings-

og mixningsteknikker til opbygningen af meget komplekse sammenhænge, bestående af op til

tusinder af bearbejdede "electroquotes".

Oswald har givet en detaljeret gennemgang af den tekniske fremgangsmåde i Michael Jackson

parodien DAB7 hvor han fremhæver manipulation af det tidslige aspekt frem for brugen af

klangorienterede DSP teknikker. Oswald rearrangerer ved hjælp af traditionel båndklipning med

barberblade, suppleret med digital sampling og redigering det originale materiales forskellige

bestanddele i nye sammenhænge og lag:

What is left is location in time. Fractional portions of the original music, varying in

duration from about 25 milliseconds to phonemes and sonemes, to phrase fragments,

have been superimposed and rejuxtaposed (Oswald 1990:9).

Op til 10.000 samtidige løkker er mikset sammen i en meget kompleks collage som, også ifølge

Oswalds egen beskrivelse, svinger mellem materialets genkendelighed og ren abstraktion. Oswald

leger med forskellige rytmiske lag og tematiserer herved også mangespors-teknikkens pseudo-

samtidighed8 og musikteknologiens tendens til mekaniske rytmer. Såvel de mange samtidige lag,

den tidslige omflytning af originalens elementer og udeladelsen af originalens melodi som sådan

peger mod 7th, som vi skal undersøge nærmere med hensyn til hvilke tekniske procedurer der er

benyttet, og hvordan det originale materiale er blevet behandlet.

Målet med hele proceduren, og det der kvalificerer Plunderphonics i forhold til regulært tyveri, er at

der sker en forbedring af originalen. Således begrunder Oswald sin fremgangsmåde i forbindelse

med DAB:

                                                  
7 John Oswalds sangtitel DAB er Michael Jacksons oprindelige titel BAD stavet bagfra.
8 Det musikalske forløb på især popplader er ofte bygget op ved at hver enkelt instrument er optaget for sig

på separate båndspor. Samtidigheden er udelukkende en illusion ved afspilningen.
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These techniques derive from our attempts, by artificial means, to liven up what

sounds to me like a relatively dead recording, in terms of joy of performance, ...

(Igma 1990a:6).

Oswald hørte altså en kedelig sang og brugte sit perceptionssystem, baseret på sine ører udvidet

med hele det teknologiske apparat, til at forbedre denne til et mere interessant stykke musik.

7th

Plunderphonic Cd’en

Når materialet til musikken i forvejen foreligger som indspillet musik, er det indlysende at resultatet

i de fleste tilfælde bliver en ny indspilning af det bearbejdede, skønt man i nogen grad ved hjælp af

sampler og computer kan forestille sig live-plunderphonics. En komposition er således et stykke

som det er nedfældet på bånd eller plade, og det ligger i hele Oswalds brug af pladeindspilninger

samt hans tilknytning til produktionsfaciliteterne i Mystery Labs at hans værker også udsendes i

form af plader eller Cd’er, snarere end at blive opført ved f.eks. elektroakustiske koncerter med

båndværker.

Den første større udgivelse fra Oswalds hånd var Cd’en Plunderphonic som blev produceret i et

oplag på 1000 eksemplarer på hans egen regning og distribueret "free of charge" til radiostationer,

biblioteker og musikblade i oktober 1989. Cd’en rummede 25 stykker, realiseret fra 1979-89, og

den var påført en "shareright"9 med teksten

All resemblance to existing recordings is unlikely to be coincidental. This disc is

absolutely not for sale. All copying, lending, public performance and broadcast of

this disc permitted. (Brain 1997).

Oswald mente at udgivelsens tydeligt ikke-kommercielle karakter, sammenholdt med de eksplicitte

referencer til alle citerede musikalske kilder, ville fritage ham for copyright problemer. Det skulle

vise sig ikke at være tilfældet, og januar 1990 måtte han aflevere det resterende oplag af Cd’en samt

masterbåndene til musikindustriens repræsentanter i Canada. Det lykkedes Oswald at modsætte sig

en tilbagekaldelse af de kopier der allerede var i omløb, og det er skæbnens ironi at hver af disse

digitale kopier i sig selv er en perfekt version af masteren. Oswald gør sig da også i et interview

                                                  
9 Ideen om shareright på musik er taget fra computer softwaremiljøet hvor der sideløbende med den

voldsomme udvikling i kommerciel software har været en konstant og idealistisk betonet bevægelse for
gratis software som kan distribueres frit.
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lystig over dette forhold, såvel som over sin mulighed for at høre pladen på sit lokale bibliotek

(Igma 1990b:20).

Det er ganske følgerigtigt at hele Cd’en efter en række år som kultagtigt undergrundsobjekt i 1997

er blevet gjort tilgængelig på Internettet, angiveligt af en anonym fan. Det giver enhver mulighed

for at hente al musikken ned og genskabe den originale CD på en CD-ROM brænder, sådan som vi

også selv har gjort det10. Denne form for udbredelse og digital kopiering via Internettet synes at

være en logisk videreførelse af John Oswalds ide om at enhver skulle kunne kopiere Cd’en fra

radioen eller fra det lokale bibliotek. At lave en perfekt CD ud fra Internettet er at medvirke til

projektets succes.

Ikke bare musikken, men også CD omslaget benytter sig af digital manipulation. På omslaget ses

popsangeren Michael Jacksons ansigt og jakke som ved hjælp af digital billedbehandling er blevet

sat på en i øvrigt nøgen hvid kvindekrop. Dette er frækt af Oswald fordi det åbent leger med

Michael Jacksons offentligt kendte ambivalens i forhold til sit køn og sin race. Det er måske i højere

grad dette billede end Cd’ens musikalske indhold der har provokeret pladeindustriens angreb på

Oswald. Nogle af artiklerne om Plunderphonic antyder i hvert fald at det specielt var Jackson og

hans pladeselskab der stod bag forbuddet mod pladens udbredelse.

Plunderphonic Cd-forside med digital manipulation af foto af Michael Jackson (her kopieret fra
Plunderphonics u.å.).

Oswald har på Plunderphonic benyttet musik i en række forskellige genrer: fra pop og rock i

forskellige afskygninger til jazz og klassisk musik. Hvis man overhovedet kan tale om et 'værk' i

konventionel forstand, så er det måske hele pladen der er værket, sådan som rockmusikken i

slutningen af 60'erne fik etableret Lp-pladen som et kunstnerisk medie i sig selv, fordi den

                                                  
10 Der kræves dog en del tålmodighed! Man må hente musikken nummer for nummer, og det tager adskillige

timer at hente hele Cd’en (Oswald 1989a). Det er dog også muligt at hente musikken i det komprimerede
MP3 format (Oswald 1989b).
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repræsenterer denne bredde i materiale og også i forskellige benyttede teknikker. Oswald forklarer

at han for at opfylde sit eget genkendelighedskriterie med vilje har udeladt en del eksperimentel

musik som han ellers gerne ville have haft med (han har dog inkluderet et stykke af Webern) (Igma

1990a).

Foruden genkendeligheden har et vigtigt princip været at hvert stykke har en enkelt fremtrædende

optrædende, altså ingen nævneværdige ”cross-over” forsøg hvor f.eks. Elvis Presley synger foran et

orkester der spiller Stravinskij. Hver af stykkerne er således markeret på omslaget med navnet på

den musiker eller komponist der er hovedkilden til det benyttede materiale. Vi vil nu kigge nærmere

på stykket 7th, bygget på 4. sats af Beethovens 7. symfoni. At det lige blev dette stykke vi vil

undersøge, skyldes ikke et systematisk valg, men den simple omstændighed at det var det første

stykke fra pladen vi fandt på Internettet.

7th forløb

7th består udelukkende af materiale som er blevet samplet fra en optagelse af Beethovens 7.

symfoni, 4. sats. Starten og slutningen hos Oswald svarer til starten og slutningen hos Beethoven, så

for den der kender forlægget, er der tale om klar genkendelighed fra første øjeblik. Ind imellem sker

der dog væsentlige forskydninger og udvælgelse af materialet. Mest iørefaldende er det at sonate-

rondo hovedtemaet, som er særdeles prægnant hos Beethoven, helt er udeladt i Oswalds version

(svarende til hans Michael Jackson parodi DAB hvor selve melodien også var udeladt).

Bearbejdelsen minder i øvrigt en del om Michael Jackson bearbejdelsen: det er også i Beethoven

især den tidslige reorganisering af materialet der falder i ørerne.

Denne tidslige omflytning sker ved at sammenstille små motiver, enkeltklange og

akkompagnementsfigurer på nye måder, helt uafhængigt af deres oprindelige placering og funktion

i satsen. Undertiden lyder det som om han har brugt ”solo-izeren” til at filtrere f.eks. en violinfigur,

en bastone eller en blæserklang ud af sammenhængen. Andre gange bygger han flere orkesterforløb

oven på hinanden til en mangedoblingseffekt af hele orkestret som f.eks. udstyres med tre

strygergrupper der spiller forskellige figurer samtidigt, og masser af pauker.

Materialet deles op i mindre motiver og klip som gentages igen og igen i form af løkker. Oswalds

indgriben mærkes ikke blot i hvordan disse løkker arrangeres til en ny helhed, men også i udvalget

og sammensætningen af løkkerne. I nogle af løkkerne har han ændret metrum i forhold til
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Beethovens 2/4. I andre tilfælde har han selv klippet motiver sammen ud fra flere forskellige figurer

hos Beethoven.

Stykket starter med de samme fanfareagtige akkorder som i de første fire takter hos Beethoven:

Men hvor Beethoven fra t. 511 går over i hoved-/rondotemaet, så begynder Oswald straks at

”udvikle” fanfarerne i stedet. Bassen tilføjes et kraftigt element af tonen C som angriber den tonale

stabilitet E-A.  Samtidig giver flere overlejringer af motiverne et rytmisk spil hvor hver enkelt

gentagelse af hovedfiguren danner rytme med den foregående og den efterfølgende indsats. Der er

ikke nogen egentlig puls i den første del af stykket, Oswald sætter hver enkelt forekomst af fanfaren

ind efter forgodtbefindende og intensiverer forløbet ved at lade indsatserne komme tættere og

tættere.

Efter ca. 15 sekunder kommer et kontrasterende motiv i strygerne:

Denne lille figur har Oswald klippet sammen af to forskellige forekomster af et sekvenserende

motiv fra gennemføringsdelen hos Beethoven: bevægelsen opad b->g fra t. 147-48 og det

efterfølgende fis fra t. 145. Hos Oswald falder motivet til ro med en nedadgående lille sekund, hos

Beethoven er der hver gang tale om en lille terts.

Som kontrapunkt til dette motiv benyttes indledningsfanfarernes blæserakkorder, altså uden

strygernes betonede etslag:

                                                  
11 Alle takttals-angivelser følger studiepartituret fra Editio Musica Budapest (Beethoven u.å.).
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Hermed er det rytmiske spil mellem daktyl og anapæst, som Albrecht Riethmüller omtaler i sin

analyse af Beethoven-satsen (se s. 147), sat i gang, også hos Oswald. Det lille, men klangligt

prægnante punkterede motiv med sin modstemme får næsten en slags sidetemavirkning, hvis man

samtidig vil godkende 'udviklingen' af indledningsakkorderne som en slags hovedtema. Et lille

øjeblik høres de to ”temaer” (som naturligvis ikke er temaer i klassisk forstand) sammen, og

”hovedtemaet” får overtaget, efterhånden med hornene transponeret op til a og strygerakkorden op

til g, altså en intensivering op til indsættelsen af en ny figur, igen tilpasset af John Oswald:

Her er der tale om en akkompagnementsfigur i strygerne, t. 344-47, som Oswald har ombyttet

metrisk ved at udnytte sf på 2-slaget hos Beethoven til at gøre dette til 1-slag i sin egen version. Han

bruger to takter af figuren, som gentages nogle gange i løkke. Fra nu af noterer vi løkkerne med

gentagelsestegn, fordi de herfra og stykket ud gentages uden ophold eller rytmiske afvigelser i

noget der minder om den oprindelige puls. Denne 16-dels figur afløses af en anden 16-dels løkke

med strygere som Oswald har klippet fra t. 116-120, med et ekstraslag på e i de høje strygere

klippet ind, så figuren tilsammen udgør fem fjerdedele, fordelt på tre plus to:

Omkring 1:00 kommer det første og eneste egentlige melodiske stof ind, de første 4 takter af et 8-

takters tema (t. 38-41) der er afledt af hovedtemaet:
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Beethoven bruger temaet til at modulere fra A-dur til fis-mol (på vej mod cis-mol), men hos Oswald

virker det ved de mange gentagelser derimod næsten overdrevent tonalt stabiliserende, der er ikke

længere tale om egentlig tonal musik, men om en slags minimalisme. Efter dette motiv som får lov

til at stå forholdsvist alene i over et halvt minut, bygges flere og flere motiver oven på hinanden,

bl.a. det hjemmelavede

en figur i hornene som Oswald har klippet sammen, måske ud fra t. 108, 110, 112 eller 114, jeg

synes man også aner paukernes 16-dele på dette sted. Taktarten er hos Oswald ændret til 6/8

(fremhæves ved udnyttelse af sf betoningen på 1-slaget) som derved giver et rytmisk spil mellem

denne løkke og resten af teksturen som respekterer Beethovens 2/4. Denne figur blandes

efterhånden med flere strygerfigurer i 16-dele samt med en insisterende gentagelse af slutakkorden i

hornene (t. 465).

Alle løkkerne er korte nu, der er flere lag end tidligere og gentagelserne foregår over længere tid.

Musikken får dermed et stærkt minimalistisk præg, samtidigt med at klangopbygningen når et

næsten overdimensioneret volumen. Virkningen af denne kolossale opbygning bliver grotesk fordi

den til at begynde med er et troværdigt plagiat af Beethoven, men derefter fortsætter langt ud over

det punkt der hos Beethoven ville have udløst en større udladning. Violinerne filer hos Oswald

videre i det absurde, og musikken imploderer nærmest i stedet for at eksplodere, med 16-dels

akkompagnement til det sidste. Rytmisk skaber opbygningen stigende kompleksitet gennem de små

forskelle der er på pulsen i de mange samtidige fragmenter. Til slut parodieres Beethovens hang til

det pompøse med en overdrevet mangedobling af satsens slutakkorder.

John Oswald har selv på pladeomslaget til Grayfolded fremstillet oversigtsdiagrammer ved at bruge

en udskrift af musikkens bølgeform som en tidslinie hvorpå han har påført detaljer om de benyttede

klip. Jeg har nedenfor taget ideen op og påført nodeudskrifter af de væsentligste af Oswalds løkker

til en tidslinie, bestående af bølgeformen for 7th. Det skal understreges at der kun er tale om en

oversigt over forløbet, der er mange mindre vigtige løkker som ikke er med, ligesom alle de små

rytmiske og klanglige nuancer som afværger monotonien i gentagelserne, ikke fremgår af planchen.
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John Oswald: 7th, oversigtsdiagram. Bølgeform og tidslinie med de væsentligste løkker markeret.
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Ligheder og forskelle i forhold til Beethoven

Skønt Oswald i bearbejdelsen har foretrukket at bruge akkompagnementsfigurer og sekundært

materiale og har udeladt næsten alt væsentligt melodisk materiale fra Beethoven-satsen, så er

genkendeligheden, som jo også var et af Oswalds programpunkter, ikke desto mere umiskendelig.

Ja, faktisk vil jeg sige at jo flere gange i forløbet jeg hørte John Oswalds stykke, jo mere syntes jeg

at høre Beethoven selv. Dette er måske en tilfældighed eller et spørgsmål om tilvænning, men der

kan også peges på den mulighed at det er et resultat af nogle træk ved den 7. symfoni selv og den

måde Oswald har udvalgt sit materiale på.

Nogle ansatspunkter til en sådan teori kan man få i Albrecht Riethmüllers analyse af den 7. symfoni

(Riethmüller 1994). Han fremhæver det rytmiske ved værket, og det lægger jo i sig selv op til en

bearbejdningsform som John Oswalds, som benytter sig af gentagelser af små løkker på nogle få

takter der fungerer som rytmiske celler. Disse grundlæggende rytmiske celler kalder Riethmüller for

det "subtematiske", med et udtryk fra Carl Dahlhaus (Riethmüller 1994:57). De er robuste over for

ændringer i tempo og karakter, og det er ifølge Riethmüller på det subtematiske niveau, i vævet

imellem disse celler, deres afledninger og transformationer, at det egentligt enhedsskabende i denne

musik skal findes.

Riethmüller sammenligner 4. satsens hovedtema med hovedtemaet i Mozarts symfoni KV 543. Hos

Mozart er temaet helt afhængigt af balancen i melodilinien, og intet kan ændres uden at temaet

ændrer karakter. Hos Beethoven derimod kan man udmærket, siger Riethmüller, ændre både

rytmiske og melodiske elementer, uden at den musikalske mening går tabt. Temaet er i sig selv

monotont og træder først i karakter gennem sit forhold til hele satsstrukturen:

Während der Hörer in Mozarts Ziselierung sozusagen keinen Ton verlieren darf,

kann er in Beethovens Satzstruktur die heterogenen Elemente auf verschiedene

Weise zusammenfassen (Riethmüller 1994:53).

Det er altså, siger Riethmüller, muligt hos Beethoven at arrangere om på satsstrukturens forskellige

elementer, uden at satsen mister sin karakter. Og det er det, som Oswald helt bogstaveligt har gjort.

Riethmüller giver nogle eksempler på subtematiske elementer, som minder vældig meget i omfang

og karakter om de løkker af småmotiver, vi ovenfor har fundet hos Oswald (Riethmüller 1994:58).

Ud fra Riethmüllers analyse kunne man således beskrive Oswalds projekt som gående ud på at

ændre sammensætningen af de subtematiske elementer og at fremhæve disse, en proces der ikke
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afgørende ændrer musikkens karakter. Modsat Beethoven, der kun sjældent lader det subtematiske

komme frem i forgrunden (Riethmüller nævner overledningen fra den langsomme indledning i 1.

sats som et sådant enkeltstående eksempel), så afstår Oswald stort set fra brugen af egentlig

tematisk stof og udstiller derved åbent det subtematiske i sit stykke.

Man kan sige at han ved at fremhæve det strukturelle i musikken viser de sider af Beethoven-satsen

der især betinger vores genkendelse, og nedtoner de aspekter ved musikken, især det melodiske,

som ifølge Riethmüllers analyse alligevel kan tåle at blive brudt ned, uden at karakteren anfægtes.

For os der kender Beethoven-symfonien, spiller 7th således på genkendeligheden i løkkernes

subtematiske karakter over for ændringerne i teksturen, rytmen, klangene og formforløbet og måske

især de iørefaldende udeladelser af væsentligt tematisk materiale.

Mon alligevel ikke Chris Cutler har ret i at stykket også vil kunne høres med udbytte, selv om man

ikke kender forlægget? Oswalds bearbejdelse har så meget selvstændig karakter og form at jeg tror

stykket må kunne stå alene, selv om oplevelsen naturligvis vil blive en anden.

”Normal” eller eksperimentel musik?

Det er, trods al strukturel indlevelse fra John Oswalds side, klart at hans 7th ikke er ”klassisk”

musik, ligesom hans pop- eller jazzparodier må opfattes som værende i hvert fald i periferien af de

pågældende genrer. På spørgsmålet i Musicworks 47 om hvorvidt hans musik er "experimental

music or not", svarer han undvigende at han ønsker sin musik opfattet som værende på en eller

andet måde forbundet med ”det normale” (Igma 1990a:6). Det normale ligger for John Oswald

tydeligvis i genkendeligheden som vi har gjort rede for i forhold til 7th. Trods genkendelighed

ligger det nok ikke lige for at betegne Oswalds musik som ”normal”, hverken hans klassiske

bearbejdelser eller hans popparodier.

En klassificering som eksperimentel musik synes på den anden side heller ikke at ligge Oswald

fjern. Han placerer sig i sit æstetiske manifest (Plunderphonics, or Audio Piracy ...) til en vis grad i

forlængelse af især John Cage og, i en lidt fjernere fortid, Charles Ives og opfatter hermed sig selv

som del af en amerikansk tradition for experimental music som har receptionen som en vigtig

faktor. Chris Cutler uddyber i sin artikel Plunderphonia nogle af de træk hos Oswald som kunne

berettige til en karakteristik som eksperimentel musik (Cutler 1994).

Cutler fremhæver et træk ved al musik når den bliver indspillet på plade: som teknologisk medieret

objekt unddrager den sig efter hans mening distinktionen mellem "høj" og "lav" kultur eller mellem
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kunst- og popmusik. Pladen er den samme slags lydobjekt uanset sin oprindelse, hvilke musikere

der har indspillet den, eller hvilken musik der er tale om. Den indspillede musik er ikke længere en

del af en bestemt genre, den tilhører ikke længere de indspillende musikere, men er blevet en del af

"the universe of recordings" (Cutler 1994:15). Interaktion med denne indspillede musik refererer

derfor direkte til "sound and structure", snarere end til bestemte dele af musiklivet12. I denne

genrefri tilstand sker der en masse udveksling mellem forskellige former for lydkunst:

There is a whole range of sound work now of which it simply makes no sense to

speak in terms of high or low, art or popular. Indeed the two sometimes

interpenetrate so deeply that to attempt to discriminate between them is to fail to

understand the sound revolution which has been effected through the medium of

sound recording (Cutler 1994:15).

Tesen er altså at der i den teknologisk formidlede musik sker en opblødning mellem genrer og

musikformer som ellers er skarpt adskilt. Mens altså på den ene side det genkendelige i John

Oswalds musik, som han lagde meget vægt på i sine udtalelser, er genrebestemt og kun kan forstås i

forhold til de respektive genrer han plyndrer, så kan på den anden side Cutlers ide om indspillet

musik som "lyd og struktur" alene, siges at fange noget ved John Oswalds brug af teknologi til at

skabe en ny musik som i sig selv er svær at genrebestemme. Ud over den fundamentale forbindelse

til en æstetik som tager udgangspunkt i det hørte, taler dette aspekt, friheden i forhold til de

eksisterende genrer, for at placere John Oswalds Plunderphonics praksis som eksperimentel musik.

Konklusion

7th er lavet med udgangspunkt i det kendte og umiddelbart forhåndenværende. Grundmaterialet er

en eksisterende indspilning af Beethovens symfoni. Herudfra tilrettelægger Oswald sit eget

materiale i form af talrige løkker som han så komponerer sit stykke med. Værktøjet er til at begynde

med reproduktionsudstyr: pladespiller eller Cd-afspiller. Dette udstyr udvides undervejs med

optagelses-, bearbejdnings-, og redigerings-/lyddesignmuligheder i form af båndoptager, sampler

og/eller digitale computere med passende, måske til dels selvudviklet software13. Fremgangsmåden

                                                  
12 At indspillet musik skulle stå uden konkrete bindinger, svarer for så vidt til Barthelmes beskrivelse af

musik-bricoleuren for hvem materialet i en vis fase var uden betydning. I begge tilfælde er det op til
modtageren at definere den specifikke betydning (se gennemgangen af Barthelmes s. 14).

13 Strengt taget har vi ikke dokumentation for at Oswald overhovedet har benyttet computere eller digital
teknologi til fremstillingen af 7th. Han kan teoretisk have indspillet masser af analoge båndsløjfer som så
er mikset sammen til det færdige værk. Analysen står dog under alle omstændigheder ved magt, fordi de
procedurer der benyttes klart peger imod en digital implementation. Med stigende kompleksitet og
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er manipulationer af det forhåndenværende og nydesign af både materiale og stykkets

sammensætning ud fra dette.

Der er ikke tale om at Oswald selv har skabt så meget som en eneste original lyd under processen.

Alligevel forekommer der mange originale musikalske virkninger, både klangligt og rytmisk, som

et resultat af hans nye måder at sammensætte det kendte materiale på. Der skabes en musik hvis

virkninger ikke ligger i sammensætningen af enkelte toner, som hos Beethoven, men i

sammensætningen af hele klippede forløb, eller det Oswald har kaldt macrosamples. Disse

musikalske virkninger kan næppe forudses på forhånd, de er ikke del af en nøje plan, men opstår

som muligheder undervejs ved arbejdet med materialet. Det er således stadigvæk ørerne og det

hørte som ligger til grund for komponistens endelige valg blandt de uendeligt mange muligheder.

Stykket er på den ene side klart refererende gennem sit materiales oprindelse og igennem

tilrettelæggelsen der overtager de formale hovedpunkter: start og slut i klart genkendelig form. På

den anden side har Oswald lavet et stykke som har sit helt eget forløb. Ikke blot i materialets

udvælgelse, men især i den tidslige organisering afviger Oswald fra Beethoven og skaber sin egen

form. De mange nye klange og rytmer vi omtalte ovenfor, er et andet aspekt af stykkets

individualitet i forhold til sit forlæg. Musikken bliver dermed på en måde abstrakt, i samme forstand

som Beethovens egen musik er det.

Værket er således på en gang konkret refererende, samtidig med at det har sit eget liv, sin egen

eksistens. Måske har det et skær af det postmoderne simulacrum: vi kender det - og alligevel ikke?

                                                                                                                                                                        
materialemængde og en mere sofistikeret bearbejdning som man finder det i Oswalds senere musik, er rent
analoge fremgangsmåder næppe længere en mulighed.
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Ud fra de fire analyser har vi set hvordan komponisterne på forskellig vis anvendte computeren til

at realisere deres musikalske idéer. Anvender vi bricoleur-ingeniør-teorien på analyserne, viser der

sig en opdeling af de fire komponister i henholdsvis musikingeniør, repræsenteret af Truax og

Saariaho, og musikbricoleur repræsenteret af Oswald og Pizzicato Fives Konishi. En væsentlig del

af Truax’ og Saariahos arbejde med at komponere musik består af at formulere og programmere nyt

software til computeren. Man ser det i ekstrem grad med Truax’ PODX realtidsprogram hvor den

musikalske form opstår ud af selve lyden, igennem en ”mikroskopering” af dens klang. Målet for

Truax er at trænge ind i selve lydens musikalske struktur for derigennem at nå frem til, med Ligetis

ord, ”de rene strukturers skønhed”.

Saariahos ”undersøgelse” afspejler også det samme ønske om at udøve den præcise kontrol over

komponsitionsprocessen. Men udgangspunktet er ikke ”lyd-atomer” som Truax’ grains, men en

undersøgelse af de klanglig transformationer i overgangene mellem forskellige slags musikalske

strukturer. Målet for musikingeniørerne Truax og Saariaho er at komme så tæt ind på lydmaterialets

mindste dele som overhovedet mulig hvilket bedst lader sig gøre igennem udvikling af

computerprogrammer, som ifølge Truax er det samme som udvikling af kompositoriske idéer.

Ser vi på musikbricoleurerne Oswald og Konishi, forholder de sig til computeren som mere

almindelige brugere, forstået på den måde at de ikke i samme grad udtænker og programmerer deres

eget software, men i stedet udnytter de muligheder der måtte ligge i eksisterende musikprogrammer.

Computeren bliver i Oswalds ”forbedringsproces” af andre kunstneres musik det perfekte værktøj

til at optage, redigere og mixe de udvalgte kunstneres særlige ”auraer”. Konishi benytter sig også af

computeren som redigeringsredskab, men for ham er der ikke tale om bestemte kunstneres ”auraer”,

men om at kopiere mere eller mindre ukendte komponisters særlige musikstil for der efter at

omdanne dem til lyd-simulakrae.

Målet for musikbricoleurerne Oswald og Konishi bliver at komme så tæt ind på lydmaterialets

betydninger som overhovedet muligt, hvilket for dem bedst lader sig gøre igennem det direkte
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arbejde med den grafiske repræsentation af lyden, enten som lydbølge eller sonogram på

computerskærmen. Den grafiske repræsentation af lyden bliver det tætteste komponisterne kommer

på at arbejde direkte med lydmaterialets betydninger.

På baggrund af tekniske fremgangsmåder er opdelingen af komponisterne i henholdsvis

musikingeniør og -bricoleur klar. Knap så skarpt tegner opdelingen når man umiddelbart ser på

komponisternes valg af lydmaterialer. De tager nemlig alle udgangspunkt i en type lydmateriale

som har en vis grad af semantisk indhold. Alligevel gør det semantiske forhold dem ikke alle til

musikbricoleurer. Ser vi på Truax og Saariaho, forholder de sig anderledes til det konkrete

lydmateriale end Oswald og Pizzicato Five gør.

Fra det øjeblik hvor lyden er kommet ind i studiet, opfatter Truax og Saariaho dem nemlig som en

slags abstrakt ”sound object”, der primært er interessant for sin musikalske strukturs skyld. Ifølge

Truax har det abstrakte lydobjekt den fordel at det står ”åben” for enhver betydningsdannelse, i

modsætning til et bekendt lydobjekt hvis kulturelle reference har en forudsigelig effekt på lytteren.

Musikingeniøren undersøger derfor primært sine lydobjekter for deres klanglige karakteristika, og

ikke for deres betydningsmæssige indhold.

Modsat Truax opfatter Oswald og Konishi den forudsigelige effekt i lydmaterialet som et

betydningspotentiale hvis musikalske udtryk de kan arbejde videre. Målet for Oswald og Konishi

bliver at skabe en musik hvis musikalske referencer bruges til at guide lytterens associationer hen i

den retning som komponisten ønsker. Musikbricoleuren opfatter således sit lydmateriale som

havende en musikstilistisk ”aura” han kan omforme til et nyt musikalsk udtryk.

Sat i forhold til hinanden kommer komponisterne Truax og Konishi til at fremstå som ingeniør-

bricoleur-modpoler til hinanden, hvor Saariaho og Oswald bevæger sig i gråzonen mellem ingeniør-

og bricoleur-siden. Saariaho nærmer sig bricoleuren ved at udvide sin ”undersøgelse” med et

semantisk betydnings-aspekt i form af tekst og reallyd repræsenteret i ”fortællingen”, og Oswald

nærmer sig ingeniøren ved at tilføje sin plyndringsteknik forskellige hjemmeudviklede teknikker

som folding og  solo-izing. I det hele taget er det ikke muligt at inddele komponisterne i enten ren

ingeniør eller ren bricoleur da de alle arbejder ud fra forskellige former for reallyd. Truax tager

udgangspunkt i to fonemer, og Konishis granulerer en samplet lyd til en abstrakt ”buzzer”-lyd i stil

med Truax.
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Ser man de fire komponisters forskellige materialeforhold i et historisk lys, kan der drages nogle

paralleller til kendte musikhistoriske problemstillinger. Truax’ ”composing through sound” kan ses

som et forsøg på at ophæve det modernistiske skel mellem struktur og hørbar overflade. Ved hjælp

af sit realtids granuleringsprogram bliver Truax i stand til at høre hvordan den musikalske form

genereres direkte ud af lydens klang. Ligeledes kan Saariahos ”undersøgelse” af klang- og

rytmetransformationer ses som en direkte forlængelse af serialismens ”parametrisering” af

musikken, igennem en yderligere videnskabeliggørelse af serialismens klangforskning.

Forbindelsen til serialismen er heller ikke overraskende hvis man tager de to komponisters

placering indenfor kunstmusikken i betragtning: Saariahos tilhørsforhold til den institutionaliserede

kompositionsmusik igennem tilknytningen til IRCAM centret og Truax’ tilhørsforhold til den

institutionaliserede computermusik ved sit professorat i computermusik på Simon Fraser

universitetet.

Også Oswalds og Konishis materialeopfattelse kan føres tilbage til nogle musikhistoriske

problemstillinger. Udgangspunktet for Oswald er den indspillede og dermed reproducerede musik,

og det er således i selve receptionen af musikken at idéerne til kunstnerisk omtydning og opstår.

Derved indtager han den ”aktive lytters” position i en Cage’sk forstand ved at gå ind og komponere

videre på allerede eksisterende musik. I Oswalds tilfælde er der ikke blot tale om en omtydning af et

musikalsk materiale men også om af teknikken, og computeren bliver det medie som muliggør

omtydningen af reproduktionsteknik til produktionsteknik. For Konishi baner digitaliseringen af

lydmaterialet vejen for den perfekte kopi og dermed for problematisering af det originale

kunstværk, som var et af modernismens mål. Med Oswald som repræsentant for den

eksperimenterende musiktradition og Konishi som repræsentant for populærmusikken placerer de

sig modsat af Truax og Saariaho indenfor den ikke-institutionaliserede musik.

Om brugen af Lévi-Strauss’ bricoleur-ingeniør-teori på computermusikkens felt kan man sige at den

har været med til at uddybe vores forståelse af de fire komponisters materialeforhold og mere

konkret resulteret i kategoriseringen af lydmaterialet i henholdsvis ”abstrakt lydobjekt” og

”musikstilistisk ’aura’”. Hvad komponisternes valg af teknik og fremgangsmåde angår, har

begreberne også her vist sig at være anvendelige. Komponisternes valg af computerprogrammer og

kompositoriske processer viste sig at afspejle de sider af lydmaterialet som de hver især

interesserede sig for: lydmaterialets struktur og/eller dets betydning. Med andre ord hvordan valg af

tekniske fremgangsmåder og æstetiske mål i de fire analyserede værker hang sammen.
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Hvad teorien ikke kunne påvise var at opdelingen ingeniør-bricoleur gik på tværs af etablerede

musikhistoriske grænsedragninger. Selvom der var overlap mellem ingeniør- og bricoleur-siden hos

visse af komponisterne, ændrede det ikke ved det faktum at musikingeniørerne primært placerede

sig indenfor den institutionaliserede kunstmusik, og at musikbricoleurerne placerede sig modsat den

institutionaliserede kunstmusik, nemlig indenfor popmusikken og eksperimenterende musik.

Vender vi et kort øjeblik tilbage til den tidlige elektronmusiks to skoler, musique concrète og

Elektronische Musik, viser musikbricoleuren og musikingeniøren at kunne bidrage med en

interessant vinkel på netop disse to æstetiske retningers materialeforhold. Relationen mellem

Elektronische Musiks og musikingeniørens måde at strukturere sit lydmateriale på er indlysende, og

ud fra denne iagttagelse ville det være oplagt at relatere musique concrètes udgangspunkt i konkret

lyd til musikbricoleuren.

Men ser man nærmere på Pierre Schaeffers arbejde i lydstudiet i 50’erne, viste det sig her at han

ligesom Saariaho og Truax, forholdt sig til sit konkrete lydmateriale som abstrakte lydobjekter, eller

som han selv benævnte dem: ”objets sonores”. Den konkrete lyd var for Schaeffer primært

interessant som et abstrakt lydobjekt der kunne undersøges og kategoriseres i forskellige

klangfamilier, alt efter frekvensens og amplitudens udvikling. Pierre Schaeffers musique concrète-

æstetik er i denne sammenhæng ikke et udtryk for en bricolage-praksis, men tværtimod udtryk for

en ingeniør-praksis; en forskning i en nyopdaget lydkilde, nemlig den konkrete lyd.

Et sidste og yderst vigtigt aspekt i afhandlingen er den humanistisk-semiotiske idé om lyd-data og

kompositionsprocesser som repræsentation i computeren. En af grundene til at analyserne lod sig

gøre uden brug af de voldsomste tekniske færdigheder var at den humanistisk-semiotiske opfattelse

af computeren som repræsentationsmedie gjorde det lettere at opfatte de tekniske processer i

computeren som udtryk for kompositoriske fremgangsmåder. Dette betød at vi rent metodisk kunne

arbejde med begreber som ”betydning” og ”fortolkning” i forbindelse med vore analyser af

computermusik og dermed blev i stand til at sige noget meningsfuldt om forholdet mellem teknik

og æstetik.
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Tekst og oversættelse til Stilleben af Kaija Saariaho

Tekster af Kafka, Kandinsky og Eluard på finsk, fransk og tysk (Saariaho 1988).

Frans Kafka: Briefe an Milena, ed. Fischer Taschenbuch Verlag.

Frans Kafka: Lettres à Milena, Traduites par Alexandre Vialatte, ed.Gallimard.

Frans Kafka: Kirjeitä Milenalle. Suomentanut Aarno Peromies, ed. Otava.

Paul Eluard: Nuits partagées, de La Vie immédiate, ed. Gallimard.

Wassily Kandinsky: Blick, aus Klänge, Christian Bourgois Editeur.

(0’03’’)
Sie wissen ja, wie ich Briefe hasse. Alles Unglück meines Lebens – womit ich nicht klagen, sondern
eine allgemein belehrende Feststellung machen will – kommt, wenn man will, von Briefen oder von
der Möglichkeit des Briefeschreibens her. Menschen haben mich kaum jemals betrogen, aber Briefe
immer undszar auch hier nicht fremde, sondern meine eigenen. Es ist meinem Fall ein besonderes
Unglück,von dem ich nicht weiter reden will, aber gleichzeitich auch ein allgemeines. Die leichte
Möglichkeit des Briefeschreiben muss – bloss teoretisch angesehn – eine schreckliche Zerrüttung
der Seelen in die Welt gebracht haben. Es ist ja ein Verkehr mit Gespenstern undzwar nicht nur mit
dem eigenen Gespenst, das sich einem unter der Hand in dem Brief, den man schreibt, entwickelt
oder gar in einer Folge von Briefen, woein Brief den andern erhärtet und sich auf ihn als Zeugen
berufen kann. Wie kam man nur auf den Gedanken, dass Menschen durch Briefe mit einander
verkehren können! (se oversættelse Kafka K1)

…de la possibilité d’en écrire. Je n’ai pour ainsi dire jamais été trompé par des hommes; par des
lettres toujours; et cette fois ce n’est pas par celles des autres mais par les miennes. Il y a là en ce
qui me concerne un désagrément personnel sur lequel je ne veux pas m’étendre, mais c’est aussi un
malheur général. (se oversættelse Kafka K1)

Voidaan ajatella kaukana olevaa ihmistä ja lähellä oleva ihminen voidaan tavoittaa, kaikki muu käy
yli ihmisvoimien. Mutta kirjeiden kirjoittaminen merkitsee itsensä paljastamista aaveille, jotka
odottavat sitä ahneesti. Kirjoitetut suudelmat eivät pääse perille vaan aaveet juovat ne matkalla.
Juuri tämän runsaan ravinnon voimasta ne lisääntyvät niin tavattomasti. (se oversættelse Kafka
K2)

(2’25’’)
Olen katsellut sitä ja sen lävitse Sinua. Toisinaan, ei unessa, minä kuvittelen näin: hiukset peittävät
Sinun kasvosi, minum onnistuu jakaa hiukset kahtaalle ja työntää ne oikealle ja vasemmalle. Sinun
kasvosi tulevat näkyviin, minä pyyhkäisen otsaasi ja ohimoiasi ja pidän sitten Sinun kasvojasi
käsieni välissä. (se oversættelse Kafka K3)
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So bin ich jetzt, ohne irgend etwas sonst zu machen, bis 1/2 2 nachts über diesem Brief gesessen,
habe ihn angesehn und durch ihn Dich. Manchmal, nicht in Truam, habe ich diese Vorstellung:
Dein Gesicht ist von Haaren zugedeckt, es gelingt mir das Haar zu teilen und rechts und links
wegzuschieben, Dein Gesicht erscheint, ich fahre and der Stirn und den Schläfen hin und halte nun
Dein Gesicht zwischen den Händen. (se oversættelse Kafka K3)

(2’30’’)
Je viens donc de passer tout mon temps sur cette lettre, sans rien faire d’autre, jusqu’a une heure et
demie je l’ai regardée, et toi à travers. Parfois (ce n’est pas en rêve), voici ce que je vois: tes
cheveux cachant ton visage, je réussis à les partager et à les rejeter sur la droite et la gauche, ton
visage apparait alors, je promène mes doights sur ton front et tes tempes et je le tiens entre mes
mains. (se oversættelse Kafka K2)

(4’13’’)
Man kann an einen fernen Menschen denken und man kann an einen nahen Menschen fassen, alles
andere geht über Menschenkraft. Briefe schreiben aber heisst, sich vor den Gespenstern entblössen,
worauf sie gierig warten. Geschriebene Küsse kommen nicht an ihren Ort, sondern werden von den
Gespenstern auf dem Wege ausgetrunken. Durch diese reichliche Nahrung vermehren sie sich ja so
unerhört. (se oversættelse Kafka K2)

(5’03’’)
Menschen Menschen…

(6’27’’)
ei unessa

(6’45’’)
aaveet

(7’09’’)
Warum schaust du auf mich durch den weissen Vorhang? Ich rief nicht nach dir, ich bat dich nicht,
durch den weissen Vorhang zuschauen auf mich. Wozu verbirgt er dein Gesicht vor mir? Warum
sehe ich nocht dein Gesicht hinter dem weissen Vorhang? Schau nicht auf mich durch den weissen
Vorhang! Ich rief nicht nach dir. Ich bat dich nicht. Durch die geschlossenen Lider sehe ich, wie du
auf mich schaust, da du durch den weissen Vorhang schaust. Ich ziehe den weissen Vorhang zur
Zeite und werde dein Gesicht sehen, und du wirst meins nicht sehen. Warum kann ich nicht den
weissen Vorhang zur Seite ziehen? Wozu verbirgt er dein Gesicht vor mir? (se oversættelse
Kandinsky D1)

(8’57’’)
La neige même, qui fut derrière nous l’écran douloureux sur lequel les cristaux des serments
fondaient, la neige même était masquée. (se oversættelse Eluard E1)

(9’22’’)
Eliminoidakseen mahdollissimman tehokkaasti tämän ihmisten väliintunkeutuneen aavemaisuuden
ja saadakseen aikaan luonnollisen seurustelun, sielujen rauhan, ihmiskunta on keksinyt rautatiet,
autot, lentokeet, mutta niistä ei enää ole mitään apua,ne ovat ilmeisest keksintöjä, jotka oon tehty
romahdukksen ja iapahtessa, vastapuoli on niin paljon rauhallisempi ja voimakkaampi, se on postin
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jälkeen keksinyt lennättimen, puhelmen, radiosähkötyksen. Aaveet eivät näänny nälkään,mutta me
tuhoudumme. se oversættelse Kafka K4)

L’humanité le sent et lutte contre le péril; elle a cherché à éliminer le plus qu’elle pouvait le
fantomatique entre les hommes, à obtenir entre eux des relation naturelles, à restaurer la paix des
âmes en inventant le chemin de fer, l’auto, l’aéroplane; mais cela ne sert plus de rien, (ces
inventions ont été faites une fois la chute déclanchée); l’adversaire est tellément plus calme,
tellement plus fort; après la poste il a inventè le télégraphe, le téléphone, le télégraphie sans fil. Les
esprits ne mourront pas de faim, mais nous, nous périons. (se oversættelse Kafka K4)

Sie hat, um möglichst das Gespenstische zwischen den Menschen auszuschalten, und den
natürlichen Verkehr, den Friende der Seelen zu erreichen, die Eisenbahn, das Auto, den Aeroplan
erfunde, aber es hilft nichts mehr, es sind offenbar Erfindungen, die schon im Absturz gemacht
werden, die Gegeneseite ist soviel ruhiger und stärker, sie hat nach der Post den Telegraphen
erfunde, das Telephon, die Funkentelegraphie.Die Geister werden nicht verhungern, aber wir
werden zugrundegehn. (se oversættelse Kafka K4)

(10’07’’)
Réunis, chaque fois à jamais rèunis

(11’37’’)
Augen, Augen…

(12’37’’)
Schreiben

(12’37’’)
Man kann einen fernen Menschen denken
nahen Menschen fassen - - - >

(13’45’’)
Les baisers écrtis…

(14’05’’)
je/hais/les lettres

(15’15’’)
Je/les lettres
Briefe/schreiben

(15’46’’)
Eivät
Je
Briefe
Gespenstern

(17’)
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Nous deux, j’insiste sur ces mots, nous étions vraiment ensemble, nous étions vraiment, nous étions,
nous.
(se oversættelse Eluard E2)

(17’15’’)
le téléphone

(17’37’’)
J’insiste, j’insiste…

(17’50’’)
Suudelmat
les lettres
warten

(18’13’’)
seul, seul…

(18’13’’)
nous deux nous étions vraiment ensemble

(20’)
Quand j’arrive, toutes les barques s’en vont, l’orage recule devant elles. Une ondée délivre les
fleurs obscures, leur éclat recommance et frappe de nouveau les murs de laine. (se oversættelse
Eluard E3)

Oversættelse af ovenstående tekster

K1 Kafka:
Breve til Milena (1920-?), på dansk ved Birte Svensson, Gyldendals Bekkasinbøger 1969, s. 206

De ved jo, hvor jeg hader breve. Al ulykke i mit liv - hermed vil jeg ikke klage, men blot fremsætte
en alment oplysende konstatering - kommer, om man vil, af breve og af muligheden for at skrive
breve. Mennesker har næppe nogen sinde bedraget mig, men breve altid og her ganske vist ikke
andres, men mine egne. Det er i mit tilfælde en særlig ulykke, som jeg ikke vil tale mere om, men
samtyidig også en almen. Den lette adgang til at skrive breve må - rent teoretisk set - have medført
et frygteligt kaos i sjælene i denne verden. Det er jo en omgang med spøgelser og ikke kun med
adressatens spøgelse, men også med ens eget spøgelse, der vokser frem under hånden i det brev,
man skriver, eller snarere i en række af breve, hvor det ene brev bekræfter det andet og kan
påberåbe sig det som vidne. Hvordan fik man dog den tanke, at mennesker kunne omgås med
hinanden i breve!

K2 Kafka:
Breve til Milena (1920-?), på dansk ved Birte Svensson, Gyldendals Bekkasinbøger 1969, s. 206

Man kan tænke på et menneske langt borte og man kan holde om et menneske nær ved, alt andet
går ud over hvad der er menneskeligt muligt. Men at skrive breve er at blotte sig for spøgelserne,
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hvad de grådigt venter på. Skreven kys når ikke frem, men drikkes ud af spøgelser på vejen. Ved
denne rige næring formerer de sig jo så uhørt.

K3 Kafka:
Breve til Milena (1920-?), på dansk ved Birte Svensson, Gyldendals Bekkasinbøger 1969, s. 201

Sådan har jeg nu, uden at foretage mig noget som helst andet, siddet over dette brev til 1/2 2 om
natten, har set på det og gennem det på dig. Somme tider, ikke i drømme, ser jeg dette syn: Dit
ansigt er dækket af dit hår, det lykkes mig at dele håret og stryge det til højre og venstre side. Dit
ansigt kommer frem, og jeg strejfer pande og tindinger og holder nu dit ansigt i mine hænder.

K4 Kafka:
Breve til Milena (1920-?), på dansk ved Birte Svensson, Gyldendals Bekkasinbøger 1969, s. 206

Hun havde forsøgt så effektivt som muligt,at tilintetgøre det spøgelsesagtige mellem menneskene, og
at opnå et naturligt forhold imellem dem, genoprette sjælenes fred, igennem opfindelsen af
jernbanen, bilen, flyveren; men de er ikke til megen hjælp længere, de er vitterligt opfindelser der
allerede er blevet skabt efter faldets udløsning, Modparten er så meget roligere og stærkere, efter
posten har den opfundet telegrafen, telefonen, radiotelegrafen. Spøgelserne sulter ikke, men vi vil
gå til grunde.

D1 Kandinsky:
BLIK fra KLANGE digte 1912, på dansk ved Asger Schnack, Brøndums forlag 1989

Hvorfor ser du på mig gennem det hvide forhæng? Jeg råbte ikke efter dig, jeg bad dig ikke om at
se på mig gennem det hvide forhæng. Af hvilken grund skjuler det dit ansigt for mig? Hvorfor ser
jeg ikke dit ansigt bag det hvide forhæng? Se ikke på mig gennem det hvide forhæng! Jeg bad dig
ikke.Gennem de lukkede øjenlåg ser jeg, hvordan du ser på mig, når du ser gennem det hvide
forhæng. Jeg trækker det hvide forhæng til side, og vil se dit ansigt, og du vil ikke se mit. Hvorfor
kan jeg ikke trække det hvide forhæng til side? Af hvilken grund skjuler det dit ansigt for mig?

E1 Eluard:
Egen oversættelse

Selve sneen, som var bag os et smerteligt filter på hvilket krystalernes besværgelser smeltede, selve
sneen var maskeret.

E2 Eluard:
Egen oversættelse
Vi to, jeg insisterer på disse ord, vi to var virkelig sammen, vi var virkelig, vi var, vi.

E3 Eluard:
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Egen oversættelse
Når jeg kommer, tager bådene afsted, uvejret trækker sig tilbage foran dem. En regnbyge forløser
de dunkle blomster, igen oplyses de i glimt og rammer på ny murer af uld.
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