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Abstract

!

Upphovsmannens ursprungsidé var att skriva ett stycke som skulle kombinera element
från influenser inom pop/rock, jazz, västerländsk konstmusik, elektroakustisk musik
och ljudkonst. En stilistisk balans var ett önskat resultat för att undvika polystilism
och istället hitta ett tonspråk som tar tillvara på upphovsmannens olika influenser.

!

Efter en konsert som genomfördes med hans egna material inom pop/rock, kom en
insikt att det fanns, utöver det stilistiska, olika attityder till notation kopplat till
musicerande mellan traditionerna afro och klassiskt.

!

Ett experiment utfördes där notationssätt med olika styrningsgrad kunde jämföras.
Den så kallade slashnotationen blev en grund för ytterligare notationsmässiga
utforskningar i stycket som sedan skrevs.

!

Den stilistiska problematiken i kombinationen av influenserna löstes genom styckets
form. Tydlig tematik användes, med teman som hade stilistisk rörlighet. Styckets
storform utgörs av en stegrande dynamisk utveckling, kopplat med en stilistisk
vandring från konstmusik till mer afro-inspirerad musik. Elektronikspåret som var
synkroniserat med live-musiken fungerade som ett sammanhållande element som gick
från ett abstrakt ljudlandskap till att bli mer beatorienterat.
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Inledning

!
Terminologi
!

Jag använder mig av namnen pop, rock eller afro1 i denna uppsats för att syfta på den
musik jag själv skriver som bäst passar in i dessa genrer. Orden används generellt sett
inte i sin större innebörd, som en svepande term för en hel musikgenre.

!

Begreppet konstmusik använder jag på min musik som är mer förankrad i den
västerländska noterade musiktraditionen. Detta görs för att det är en term som jag
uppfattar som allmänt accepterad inom fältet och för att det är missvisande att säga
klassisk musik. Med användandet av uttrycket menar jag inte att förringa
konstnärskapet i annan musik.

!

Ofta används termen tapestämma för att syfta på ett ljudspår som ackompanjerar
livemusiker. Jag har valt att benämna det som elektronik i denna uppsats eftersom
termen tape för mig kändes inaktuell då jag använde mig av dator för att skapa och
reproducera ljudet.

!

Bakgrund
Under mitt sista år på gymnasiet (2004-2005) skapade jag aliaset nötknäpparen2 [sic!]
som jag använde för mina egna låtar. Jag började senare studera klassisk musik på
heltid men detta soloprojekt fanns hela tiden med i bakgrunden. När jag började
studera musikvetenskap i Uppsala 2009 fick jag upp intresset av att komponera
konstmusik, som var det fält som jag lagt ner mest studietid på. Ljudkonst och
elektronik är det område där jag hade minst erfarenhet och det mesta av den kom från
kursen Ljudkonst/Ljuddesign som jag gick 2012-2013. Där prövade jag bl.a. på att
förvränga ljud med hjälp av datorn, sätta samman field recordings3 till konkret musik
och göra inre lyssningsövningar.
Många konserter jag besökt som innehållit konstmusik skriven under senare delen av
1900-talets har ofta något stycke med elektronik i kombination med livemusiker och
det konstnärliga uttrycket tyckte jag många gånger var espressivt. Detta var något jag
själv ville pröva på.

!
!
!
!

1 Afroamerikansk

musik; ett samlingsnamn för musik som härstammar från bl.a. jazz och blues.

2

Namnet nötknäpparen är taget från baletten skriven av Pjotr Tjajkovskij, 1892, som bygger på En
nötknäppares öden av E.T.A. Hoffmann. Jag valde att använda mig av små bokstäver både på
soloprojektets namn och titlar på låtar gjorda för detta projekt.
3

Ljud som spelats in utanför en studio.

1

!
!
Meditation som inspirationskälla

!

Under en workshop som jag deltog i med ljudkonstnären Kim Cascone fick deltagarna
träna på att meditera och koppla detta till ett inre lyssnande (att föreställa sig ljud
inom sig). Erfarenheten gjorde ett starkt intryck på mig och mitt skapande blev
influerat av tankar kring meditation. Jag ser sedan dess detta som en viktig
inspirationskälla.

!
Idén till stycket
!

Jag insåg att jag hade tre olika arbets- och uttryckssätt. Som ett försök att sammanföra
dessa bestämde jag mig för att skriva ett stycke för flöjt, klarinett, elgitarr, sång,
piano, slagverk, violin, viola och cello samt elektronik.

!

Risken att stycket skulle få ett splittrat uttryck såg jag som stor då jag tänkte
kombinera så spridda influenser. Jag ville undvika vad jag kallar för ett polystilistiskt
kollage. Vad jag menar med detta är musik med mer eller mindre tvära kast mellan
olika musikaliska stilar. Ett exempel på ett sådant stycke är General William Booth
Enters Into Heaven, av Charles Ives. Mycket av den konstnärliga idén i stycket
bygger på användandet av olika stilar för dramatisk effekt och detta tyckte jag var
utsökt men det klingande resultatet var något jag inte tilltalades av estetiskt. Därför
bestämde jag mig för att försöka undvika att artikulera skillnaderna mellan genrerna
genom att istället fokusera på det som kunde få dem att smälta samman.

!
!

Syfte

Syftet var att undersöka hur jag kunde komma fram till ett nytt personligt uttryckssätt
genom att kombinera influenser från konstmusik, ljudkonst och pop/rockmusik i en
15-20 minuter lång komposition.
Forskningsfrågor:
Vilka svårigheter kan finnas i att kombinera tre skilda genrer?
Vilka problem kan finnas i att skriva för en ensemble med musiker från olika genrer?
Hur kan jag arbeta formmässigt på ett sätt som fungerar när man använder sig av
spridda influenser?
Hur kan jag blanda genrerna utan att det blir polystilistiskt?

!

Metod
Jag anordnade en konsert den 7 november med poplåtar jag hade skrivit de senaste
tre-fyra åren. Syftet var kunna jämföra min arbetsmetod inom pop/rock med
tillvägagångssättet och infallsvinkeln jag har till konstmusik.

!

2

!
!
Jag utförde vid ett tillfälle, i februari 2014, fyra olika notationsexperiment med de
musiker som skulle utföra stycket där experimenten varierade i notationsmässig
frihetsgrad, s.k. aleatorik4: fri improvisation, proportionelig notation5, slashnotation
och vanlig notation.

!

Stycket FLUX färdigställdes under februari och mars 2014. Det uruppfördes i Black
Box, Acusticum, 29 mars 2014 med hjälp av musiker, dirigent och ett ljudspår som
spelades upp via musikproduktionsprogrammet Logic. Jag analyserade stycket i
efterhand utifrån mina frågeställningar, i aspekter som harmonik, form och tematisk
bearbetning.

!
!

Processbeskrivning

Nedan behandlas hur jag kom fram till stycket FLUX genom avsnitten Förarbete,
Komponerandet av stycket och Repetitionerna och framförandet.

!
Förarbete
!
Sommarsång
!

Jag började under 2011 skriva låten Sommarsång och den blev klar våren 2013. Just
den låten ser jag som representativ för min popmusik då jag spenderade mycket tid på
både komponerandet och produktionen av den samt att slutresultatet var vad jag hade
sökt efter sedan 2005 då jag inledde soloprojektet nötknäpparen.
Jag fann tre saker som jag ville ta tillvara på, som jag såg som typiska för just min
popmusik: Statisk harmonik, ljudväven och synthkompet.

!
Harmoniken
!

Harmoniken i låten har en viss statisk karaktär. Både vers och refräng består av en
rundgång med ackorden D6sus2, Esus4 och A (i refrängen förekommer F#m7 ibland,
dock endast som en variation på A). Dessa susackord i form av kvartstaplingar är
något jag märkt att jag gärna använder i min popmusik.

!
!
!
!
!
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” A term applied to music whose composition and/or performance is, to a greater or lesser extent,
undetermined by the composer.” Grove Music Online
5

”In proportional notation, time equals horizontal space, with notes placed approximately in relation to
the given time frame”. (Cope, s. 94, 1997)
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Bild 1 - Harmonik i Sommarsång

!
!
Ljudväven
!

Då ackordföljden är så pass repetitiv får låten sin form utifrån idén att musikaliska
skikt gradvis adderas - som ett konstant crescendo - tills en ljudväv uppstår. Varje
instrument spelar en egen rytmisk figur som passar ihop likt ett pussel, mer eller
mindre kontrapunktiskt.

!
Synthkompet
!

Flera olika lager av synthljud används som rytminstrument vilket ger en ljudbild med
ett uttryckssätt som skiljer sig från om man hade använt traditionella
slagverksinstrument.

!
The Dreamer Awakens
!

Molnskalan och mikropolyfoni har varit två viktiga element för min konstmusikaliska
stil. Jag använde mig av dem för första gången i stycket The Dreamer Awakens, som
jag komponerade våren 2013. Jag laborerade med dem sedan 2011 men det var först i
detta stycke som jag lyckades använda mig av koncepten som ett uttrycksmedel i ett
helt stycke.

!
Molnskalan
!

Skalan (se bild 3) härstammar från ackordet Cmaj7b9b5 (se bild 2), som var en
teoretisk uppfinning jag skapade under hösten 2009. Skalan kom till först under våren
2011 för att sätta ackordet i ett tonalt sammanhang som överensstämde med den
impressionistiska stämning jag tyckte ackordet bar på.

!

Bild 2 - Ackordet som låg till grund för Molnskalan

Skalan bygger på tetrakordet C-D-E-F# som sedan upprepas en liten sekund ovanför;
G-A-B-c# och sedan d-e-f#-g# osv. Skalan fortgår på detta sätt tills grundtonen nås

4

!
!
igen sju oktaver upp. Man kan tänka skalan som kalejdoskop-artad då det från varje
kvint staplad från grundtonen bildas en lydisk skala som undviker grundtonen (t.ex.
e1-f#1-g#1-a#1-b1-c#2-d#2-f2), eller som en snedvriden övertonsserie. De högsta
tonerna är i praktiken inte spelbara men då skalan är symmetrisk fungerar de tonerna
som en teoretisk konstruktion. Det viktiga för mig är skalans karaktär, inte de enskilda
tonernas förekomst.

!

Namnet syftar på hur jag ser på skalan; att varje oktav är som tonala moln vid olika
höjder i en atmosfär

Bild 3 - Molnskalan

!

Jag upptäckte under hösten 2011, ett knappt halvår efter jag att skapat skalan, att jag
läst om samma skalformation i Twentieth-Century Harmony (Persichetti, 1961).
Skalans uppkomst är således troligen ett fall av kryptomnesi6, men skalan har näst
intill oändligt med praktiska användningssätt och den bakomliggande teorin som jag
applicerar på skalan ger den en personlig prägel.

!
Mikropolyfoni
!

Under mina studier på Framnäs folkhögskola 2010- 2011 läste jag om
kompositionstekniken mikropolyfoni i Techniques of the contemporary composer
(Cope, 1997). Cope beskriver det så här:

!
!

Micropolyphony resembles cluster chord, but differs in its use of moving
rather than static lines.

Mikropolyfonin (se bild 4) är i viss mån besläktad med konceptet om ljudväv som
nämndes i avsnittet ovan om Sommarsång. Det som jag ser som den stora skillnaden
är att ljudväven består av flera lager med olika klanger så att man kan urskilja de olika
lagrerna, medan mikropolyfoni handlar om att på storskalig nivå bilda en levande
struktur, på det sättet att ett flertal fristående stämmor rör sig individuellt utan att
kunna uppfattas enskilt.

!
!
6

”The appearance in consciousness of memory images which are not recognized as such but which
appear as original creations” (www.merriam-webster.com)

5

!
!

Bild 4 - Mikropolyfoni (exempel ur The Dreamer Awakens)

6

!
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Elektronik och ljudkonst

!

Då jag komponerade Inkubation under sommaren 2013 använde jag mig av
sequencerprogrammet Cubase där jag till stor del använde förprogrammerade ljud
som var menade att användas för att göra elektronisk dansmusik i synthesizerprogrammet Massive. Ljuden användes på okonventionella sätt, t.ex. använde jag ett
synthljud, tänkt för diskanta melodilinjer, i ett lågt extremregister vilket gav ett
abstrakt ljud som sedan kunde förvrängas med effekter så som distorsion, filter och
delay. För att ljuden skulle få liv använde jag mig av automatisering7 av effekternas
olika parametrar för att göra t.ex. panoreringsförflyttningar eller volymkurvor, se bild
5.

Bild 5 - Volymautomatisering i Logic

!
Sammanfattning av stilistiska grepp
!

Harmoniken, ljudväven och synthkompet i Sommarsång; molnskalan och
mikropolyfonin som jag använt bl.a. i The Dreamer Awakens samt mitt
tillvägagångssätt med syntetiserade ljud var aspekter jag såg som viktiga i mina olika
musikaliska personligheter och därför var det naturligt för mig att försöka få med dem
i komponerandet av stycket jag ville nå fram till.

!

Jag insåg att det fanns en hel del gemensamt i dessa stilistiska grepp och det gick att
dela in dem i tre övergripande kategorier: harmonik, textur och elektronik.

!
!
!
!
!
!

7 Automatisering

är en term inom musik- och ljudproduktion som innebär att man ritar kurvor i ett
sequencerprogram för att förutbestämma hur en viss parameter ska förändras. Ett vanligt
användningsområde är att justera volymen för ett ljudspår beroende på var i låten/stycket man befinner
sig.

7

!
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Harmonik

!

Popharmoniken (främst ackordtypen 6sus2) var möjlig att kombinera med
Molnskalan i vissa läggningar och oktaver. Eftersom skalan är symmetrisk och starkt
förknippad med kvintcirkeln kan man förflytta samma ackordläggning upp eller ner
en kvint och därmed uppnå ackordprogression baserad på tonika-subdominant. Skalan
gav stor möjlighet att bibehålla en ”poppig” karaktär samtidigt som jag kunde
använda den på det sätt jag gjort i min konstmusik.

!
Textur
!

Ljudväv och mikropolyfoni hade mycket gemensamt, så jag valde att se
kombinationen som allmänt kontrapunktiskt arbete och det kändes logiskt att stycket
skulle få ett polyfont karaktärsdrag.

!
Elektronik
!

Användandet av synthar i Logic för att skapa abstrakta ljudlandskap hade ett identiskt
arbetsflöde med när jag skapade de rytmiska synthstämmorna i Sommarsång.
Skillnaden var att jag för ljudlandskapen använde mig av fler effekter och mer
automatisering och att de rytmiska synthljuden användes idiomatiskt till popmusiken.
Jag skulle utan problem kunna skapa båda i ett och samma projekt i programmet.

!
Konsert med nötknäpparen, 7/11 2013
!

Jag valde att ha en konsert under hösten 2013 för att få mer idéer om hur jag kunde
hantera pop/rock i arbetet. För att känna mig bekväm i att framföra mina låtar valde
jag en grupp med musiker som jag kunde känna mig avslappnad och trygg med.
Sättningen blev leadsångare, körsångare, två gitarrer, bas, piano och trummor. Jag
medverkade själv som leadsångare och kompgitarrist.

!

Musikerna fick ett lead sheet till alla låtar förutom på några som noterades med
slashar (se bild 6) istället för den utskrivna sångmelodin och detta fungerade lika bra
som lead sheets. Formen var given utifrån noterna men inte vad som skulle spelas,
mer än vilka ackord (i några fall skrev jag ut när instrumenten skulle börja eller sluta
spela). Jag var orolig att musikerna skulle tycka att notbilden var för vag men ingen
klagade över detaljgraden och en av musikerna, som i huvudsak är gehörsmusiker,
tyckte det var lyxigt att få noter. Där fanns snarare en beredskap för att lära sig låten
helt på gehör.

Bild 6 - Slashnotation

8
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!
!

Arrangemangen mejslades ut i replokalen och fick mer liv än jag hade vågat hoppats
på. Det blev troligtvis inte lika många arrangemangsmässiga finesser som om jag
hade gett musikerna traditionella noter, men varje musiker bidrog med smakfulla och
idiomatiska idéer som jag själv troligen inte hade hittat på.

!

Att musiker ofta kan komma på bättre saker om de får friare tyglar, istället för att
allting är exakt noterat, var något jag hade lärt mig under lektionerna i jazz- och pop/
rockarrangering under hösten 2011 och hösten 2012 men när jag upplevde det på plats
som en medmusikant och med musik jag själv komponerat slog det mig att det fanns
en charm och styrka i att våga lita på musiker och ge dem utrymme att musicera
gehörsbaserat.

!
Notationsexperiment, 12/2 2014
!

Efter popkonserten såg jag att det utöver det stilistiska inom genrerna även fanns en
skillnad i attityden till notbilden. Därför ville jag undersöka hur klassiska musiker
skulle reagera på den typ av gehörsbaserat musicerande som användes under
repetitionerna av mina poplåtar. Jag utförde med detta i åtanke ett experiment den 12
februari, för att undersöka hur klassiska musiker skulle reagera på slashnotation, med
de musiker som tackat ja till att spela på mitt stycke (slagverkaren kunde dock inte
närvara). Jag tog ett två minuter långt utsnitt från elektroniken som jag redan gjort i
Logic och komponerade, med olika typer av notation, tre versioner till detta. En av
versionerna skulle vara fri improvisation och den behövde jag därför inte komponera
något till. De olika versionerna benämns här experiment 1-4. Innan de olika
versionerna spelades igenom förklarade jag tillvägagångssättet och lät musikerna höra
elektronikspåret en gång. Jag dirigerade själv de delar som krävde dirigent. Tidsramen
för hela experimentet var en timme och därför begränsas mina iakttagelser till just
denna a prima vista-situation.

!
!
Reflektion efter experimentet
!

Experiment 1 innebar att musikerna uppmanades att improvisera fritt till elektroniken
men med utgångspunkt i att de skulle gestalta att de sitter vid en flod och mediterar.
Musicerandet i detta delmoment var alltså helt bortkopplat från notation, och detta
genomfördes bara en gång. Det musikaliska resultatet överraskade mig; jag hade
förväntat mig något mindre välklingande. Det kan dock poängteras att musikerna
tidigare hade fått möjlighet att höra en tidig version av stycket och sett lite av noterna,
vilket kan ha påverkat i vilken riktning de improviserade. Detta ser jag inte som ett
problem utan snarare en styrka. Att musikerna hade en viss vink om vilken typ av
musik jag tänkt mig kan ses som en sorts förberedelse som underlättade för dem att
gestalta den.

!

Experiment 2 var inriktat på slashnotation och spelades igenom två gånger. Musikerna
som var vana vid slashnotation musicerade obesvärat, men även de mest klassiskt
9

!
!
skolade musikerna förstod konceptet tämligen snabbt och tolkade sina stämmor på ett
sätt som stämde med min musikaliska vision. Problem uppstod då musikerna ibland
tappade bort sig i takter där slashnotation förekom. Det berodde troligen både på
otydligt givna insatser (som beror på min ovana som dirigent) och på att det är lätt att
hoppa fel med ögonen i en notbild utan grafiska referenspunkter när man instrueras att
spela fritt. En av musikerna påpekade att det skulle underlätta om dirigenten
signalerar när en period av slashar slutar, utöver att ge insatser, så att man inte blir låst
i sitt musicerande genom att man samtidigt behöver lägga fokus på att räkna takter.
Under andra genomspelningen blev det färre sådana missar. Det verkade som att detta
notationssätt skulle vara relativt enkelt att vänja sig vid, om bättre förutsättningar
skulle ges, i form av en erfaren dirigent och inprickningar i stämmorna.

!
!

Bild 7 - Experiment 2 - Slashnotation sid. 1

Experiment 3 fokuserade på aleatorik och proportionerlig notation. Musikerna fick
spelpartitur och experimentet spelades igenom tre gånger, en gång med dirigent och
två gånger utan. Första gången dirigerade jag genom att ge en signal var femte sekund
för att ge en referenspunkt till tidsaxeln i partituret. Det visade sig vara stressigt för
musikerna med så täta intervall. De två följande tagningarna genomfördes utan att jag
dirigerade. Musikerna instruerades istället att vara uppmärksamma på sina
medmusikers stämmor. Detta sätt verkade kräva mest reptid och med tanke på att det

10

!
!
musikaliska resultatet inte blev nämnvärt annorlunda så valde jag att inte använda
detta notationssätt i det slutgiltiga stycket.

!
!

!

Bild 8 - Experiment 3 - Boxar/Tidsaxel sid. 1

Experiment 4 var noterat traditionellt utan aleatoriska element och spelades igenom
sist med två tagningar utan problem. Den största kontrasten mellan det fjärde och de
andra tre var att det här hade mer struktur än de andra. Jag insåg att jag behövde vara
försiktig med hur mycket jag skulle använda mig av slashnotation så att stycket kunde
behålla en tydlig form. En avvägning skulle behöva göras, för det fanns mycket
positivt i de friare experimenten som försvann då den exakta notbilden användes.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Full Score in C

Experiment 4 - Exakt noterat
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Bild 9 - Experiment 4 - Traditionell notation sid. 1
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!
Musikerna fick svara på en enkät jag sammanställde efter experimentet. En av
frågorna var vilka versioner de föredrog. Svaren var spridda men slashnotationen var
det val som förekom flest gånger. En kommentar som skrevs var att just det
notationssättet fokuserade mindre på att spela ”rätt” och mer på att musicera.
Feedbacken av enkäten gav mig tillräcklig grund för att känna att det fanns en
berättigad funktion för slashnotation för att pröva att använda det i stycket.

!
Skillnader mellan aleatorik och slashnotation
!

Det finns många olika sorters aleatorik inom konstmusik, både i
kompositionsprocessen (t.ex. att låta en tärning bestämma någon parameter i styckets
form) och utförandet av ett verk. I detta arbete pratar jag endast om det senare.
Slashnotation betyder ”fortsätt i ungefär samma stil”8, vilket egentligen också innebär
en form av aleatorik, men då det bygger på musicerande i en gehörsbaserad tradition
så kan många musikaliska val tyckas mer förutsägbara, och slump är, estetiskt sett,
inte ett koncept som den typen av notation vanligen förknippas med.

!

En skillnad mellan boxar och slashnotation illustreras i bild 10. Båda notsystemen
innehåller en melodilinje på fyra toner. I det övre systemet förväntas musikern efter
första takten att variera melodin på ett sätt som är smakfullt i hänseende till den
musikaliska omgivningen, och kanske t.o.m. spela toner som inte noterats. Det undre
systemet förväntas spelas på samma sätt oavsett vad som spelas samtidigt och ger en
mer slumpartad karaktär än det övre systemet. Boxar utförs ofta utan tempo; istället
kan en tidsangivelse användas för att indikera hur länge en box ska utföras (Stone,
1980) och en anledning att använda det kan vara att uppnå en mikropolyfonisk textur
som skulle kräva komplex traditionell notation (Cope, 1997).

!

De två notationssätten har olika fördelaktiga användningsområden och därför behöver
man inte dogmatiskt förkasta den ena för den andra. Trots det valde jag att inte
använda mig av boxar i komponerandet för att begränsa mig och därigenom lättare
upptäcka för- och nackdelar med slashnotationen i ett konstmusikaliskt sammanhang.

Bild 10 - Skillnad mellan slashnotation och aleatorik

!
!

8

Lundqvist, Mathias; universitetslektor vid institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå
tekniska universitet. 2011. Arrangering, föreläsning 8 november.
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Komponerandet av stycket

!
Koncept och formidé
!

Styckets namn, FLUX9, kom sent i processen, vilket för mig var ovanligt då titeln
brukar vara det som eggar min fantasi. Jag förkastade ett flertal idéer om konkreta
titlar och valde denna för att den kunde vara mångtydig och därför ge lyssnaren
möjligheten att sätta musiken i ett individuellt meningsfullt sammanhang.

!

Jag hade en tidig idé om att styckets form skulle vara flytande och organisk. Min
konstnärliga handledare, Jan Sandström, föreslog mig att läsa Siddhartha av Herman
Hesse och kom även med idén att stycket kunde ses som en flod i vilken man kastar
olika färger som blandas och gradvis sköljs bort i strömmen. Jag fastnade för den
liknelsen och sökte efter en utommusikalisk betydelse för stycket, vilket kändes
viktigt för mig. Att finna någon sådan visade sig vara problematiskt. Efter hand
började jag uppskatta att endast använda grundidén om något "flytande" och
"organiskt" - en musikalisk flod - som inspiration. Därifrån kom sedan titeln till
stycket.

!
Jämvikten mellan stilarna
!

Jag lade under hösten 2013 mycket fokus på att fundera över hur influenserna från
popmusiken skulle introduceras i stycket utan att det blev ett tvärt kast. Fokuset på
den stilistiska blandningen blev en mental blockering, vilket ledde till att
komponerandet gick för långsamt framåt. Problemet, som jag såg det, låg i att jag
fokuserade på negationer i kompositionsprocessen - jag tänkte på de resultat jag inte
ville uppnå. För att kunna komma vidare valde jag att överge idén att blanda stilar
likvärdigt. Jag bestämde att de konstmusikaliska influenserna fick stå i fokus och att
de andra eventuellt fick komma att inverka som inspiration.

!

Efter att den första tredjedelen av stycket komponerats fick jag trots allt en idé för
elektroniken som kom att bli det beat som kompar live-musikerna. Jag bestämde mig
att forma stycket så att beatet inträder i styckets klimax. Detta resulterade i att en
stilistisk övergång, från konstmusik till pop, växte fram. Den ursprungliga idén om
jämvikt mellan de olika stilarna uppnåddes därför inte inom varje del av stycket, men
genom den gradvisa övergången så resulterade det inte i ett polystilistiskt kollage,
som i arbetets början var något jag ville undvika.

!
Harmoniken i stycket
!

Jag valde att förhålla mig fritt i användandet av molnskalan (se avsnittet Förarbete). I
de flesta utnoterade passagerna bibehålls skalan. När jag valde att avvika från skalan
var det antingen i stråkflageoletter (se repetitionsbokstav G), i violans motiv i takt
51-52, eller då musiken innehöll mycket slashnotation och/eller improvisation (t.ex.
9

Latin för flöde.
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!
!
bokstav H eller L fram till M). I många av dessa avsnitt med lösare styrningsgrad
valde jag att använda mig av den lydiska skalan för att den liknar molnskalan (så
länge man rör sig inom en oktavs omfång, se bild 11) och för att det är en välkänd
skala som ingår i grundläggande musikteoretisk undervisning (Baur, 1985) och därför
bör vara välbekant för de flesta musiker.

!

Bild 11 - Molnskalan jämfört med lydisk skala

Stycket har fler kontrapunktiska inslag än homofona och den pandiatoniska10
harmoniken växer fram ur kontrapunktiken. Passagen mellan repetitionsbokstäverna
D och E är ett typiskt sådant pandiatoniskt skede över E-lydisk/E-dur. Basklarinett,
viola och cello spelar ett långt E medan ett kontrapunktiskt förlopp sker i altflöjt och
violin (som basklarinetten sedan ansluter sig till i takt 64). I takt 165 förekommer
ackordet F#maj7b9b5 (ackordtypen som inspirerade bildandet av molnskalan) och det
är ett av de få tydligt homofona avsnitten.

!

Harmoniken är mer åt det konstmusikaliska hållet, popharmonik användes knappt.
Däremot fanns den med under kompositionsprocessen som influens vilket troligen är
en anledning till att skarpa dissonanser sällan förekommer i harmoniken. Det hade
annars förstärkt kontrasten till de pop-element som förekommer, som t.ex. det popinfluerade temat som blommar ut till fullo i sopranstämman vid takt 212.

!

I slutskedet av stycket (från bokstav L till slut) bildas en mikropolyfon textur över ett
Emaj13#11, vilket innefattar alla sju tonerna i E lydisk skala. Jag ser det dock inte
som ett kluster då alla tonerna inte ligger staplade som sekunder, vilket enligt
Persichetti är kriteriet för ett kluster (1961).

!
Sång i FLUX
!

Jag medverkade som tidigare nämndes själv som sångare och funderade även på att
göra en stämma för mig själv att sjunga i stycket FLUX, med en egenskriven dikt som
textmaterial. Men även om jag gärna sjunger mina egna poplåtar så insåg jag efter
popkonserten att det fanns en risk att jag inte skulle kunna hålla samma höga
musikaliska nivå som de andra musikerna, och därigenom sänka styckets kvalitet i sin
helhet. Jag tänkte även att en leadsångare skulle dra fokus från de andra musikerna
och bli ett problem i att balansera de musikaliska stilarna.
10

”…a specific kind of static harmony in which an entire scale is used to form the members of an
implied secundal, static chord” (Persichetti, 1961)
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!
!

Oron fanns att både leadsång och sjungen text skulle leda till att stycket gav
associationen av att vara en längre poplåt med psykedeliska inslag. Jag valde därför
att själv avstå från att sjunga och att låta sångstämman vara en vokalis för sopran, med
tanken att sångerskan då skulle kunna uppfattas som en musiker i ensemblen och inte
som en sångerska med ackompanjemang.

!
Notationen i FLUX
!

När jag komponerade stycket förhöll jag mig till den notation som grundlades i
notationsexperimenten. Jag gjorde avvägningar för varje musikalisk insats om den
borde noteras exakt eller som slashar, med olika grader av styrning.

!

Ovanför notsystemen där slashar förekommer i afromusik anges oftast
ackordsymboler. Detta behövde jag översätta till min konstmusikaliska värld, där jag
stundtals använder mig av klanger som inte kan beskrivas lämpligt med traditionella
ackordsbeteckningar. Jag löste detta på två sätt, som gav olika grader av frihet.

!

Den ena lösningen var att för icke-ackordiska instrument (som t.ex. violin, viola och
cello) notera tonhöjder ovanför slasharna. Då skulle den noterade gesten utföras från
den tonhöjd som angavs. Tonhöjderna skrevs med små bokstäver för att undvika att
systemet blandades ihop med ackordsbeteckningar. Musikerna hade inte sett detta
notationssätt förut och det behövdes förtydligas på repetitionerna att det inte var
ackordsymboler. Detta notationssätt gav musikern frihet angående den rytmiska
aspekten. Både längd och tidsmässig placering av tonen kunde varieras fritt.

!
!

Bild 12 - Slashnotation med bestämd tonhöjd

Den andra lösningen var att notera ett tonmaterial eller en skala som fungerade med
den aktuella harmoniken, se bild 13. Musikern fick välja fritt vilken ton den skulle
utgå ifrån för att utföra den angivna gesten. Mer frihet gavs med detta notationssätt då
både rytm och tonhöjd (med avgränsning av skalan) var upp till musikern.

!

!
!
!
!
!
!
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Bild 13 - Slashnotation med bestämt tonmaterial

!

Utöver dessa förekom en variant med endast en instruktion, för insatser där varken
rytm eller tonhöjd var bestämd. Denna användes företrädelsevis i slagverksstämman
med några passager som undantag (t.ex. pianosolot vid takt 115). I bild 14 visas en
passage där en uppmaning ges att musicera passande i relation till elektroniken. Vissa
partier i stycket består bara av sådana instruktionsbaserade slashar.

!

Bild 14 - Slashnotation utan bestämd rytm eller tonhöjd

!

Under experimenttillfället var det, vilket nämndes tidigare, en musiker som påpekade
att det var svårt att hålla koll på vilken takt man var på när det bara var en massa
slashar i varje takt som ser likadana ut. För att undvika att musiker skulle tappa bort
sig skrev jag inprickningar i stämmorna medans slashar pågick, se bild 15. Detta gav
musikerna stöd till att veta när en fras skulle avrundas och tog bort lite av stressen att
räkna var man befann sig i sina slash-fyllda takter.

Bild 15 - Inprickning i slashar

!
Fri improvisation
!

Den fria improvisationen var uppskattad vid experimenttillfället och jag ville ha med
detta på något sätt. Styckets slut fick bli en ca tre minuter lång fri del med
instruktionen att gradvis sjunka i intensitet till piano pianissimo. I partituret skrev jag
två minuter, men vid repetitionerna bestämde jag i samråd med dirigenten att detta
kunde förlängas då två minuter kändes för kort för att improvisationen skulle hinna ta
fart.

!
!

17

!
!
!
Elektroniken
!

När jag bestämde att använda mig av elektronik ville jag att den skulle vara
sammankopplad med den instrumentala musiken så att jag obehindrat kunde förflytta
den ena till förgrunden och den andra till bakgrunden. Jag ville genom det undvika att
ljudspåret blev en pad-liknande11 atmosfär i bakgrunden. Jag ville kunna sätta styckets
olika delar i nytt ljus genom att variera elektronikens funktion. Jag ville förhålla mig
till ljuden som ett instrument i ensemblen - även om ett ljudspår nästan kan innehålla
hur många musikaliska element samtidigt som helst.

!

Tematik var en viktig del för att stycket skulle ha en röd tråd och jag valde att
begränsa mig i vad jag skulle använda i elektroniken. Jag valde att avstå från
samplade instrument, då jag inte tyckte det skulle utnyttja potentialen i användandet
av elektronik. En gräns sattes för hur många ljud som skulle användas, då jag
halvvägs in i komponerandet av elektroniken märkte en tendens hos mig själv att
addera fler och fler spår. Jag insåg risken att en osammanhängande form kunde uppstå
om jag fortsatte på det sättet. Då min utgångspunkt för stycket var att kombinera mina
influenser, ville jag på så många sätt som möjligt fokusera på enhetlighet.

!

Till en början komponerade jag de instrumentala stämmorna i samma Logicprojekt
som jag arbetade med ljudspåret i. Efterhand gav det mig känslan att jag tappat
överblicken och det försvårade möjligheten att reflektera över det jag hade
komponerat. Jag hade tidigare under mina studier prövat gränssnittet Rewire, som är
till för att synkronisera två musikprogram med varandra. Jag hade inte använt det
under arbetet med något större projekt så jag tog tillfället att bekanta mig mer med
det.

!

Det som gjordes var att sammanlänka Logic med notationsprogrammet Sibelius.
Effekten blev att om man flyttade spelhuvudet i ena programmet flyttades den även i
det andra, takterna och tidsangivelserna överensstämde mellan programmen och båda
programmen spelade upp sina ljud tillsammans. Det gjorde att jag på ett enkelt sätt, på
separata datorskärmar, kunde arbeta i Logic med ljudspåret och i Sibelius med att
notera instrumenten.

!

Elektronikspåret utformades i de flesta fallen före de instrumentala stämmorna, även
om jag arbetade med båda mer eller mindre simultant. Den arbetsprocessen fungerade
bra men påverkade troligen uttrycket. Skulle jag ha gjort det omvända, börjat med de
instrumentala stämmorna först, hade kanske andra resultat uppnåtts.

!

Elektronikens roll skiftade mellan tre typer genom styckets gång och kunde gå från att
dominera ljudbilden till att ligga subtilt i bakgrunden.
11

En synth pad är oftast ett uthållet ackord som understöder harmoniken och ger atmosfär i afro-musik.
Synthljudets karaktär är oftast lik orgel-, stråk- eller röstklang.

!

Synthesizer. Wikipedia. Tillgänglig: http://en.wikipedia.org/wiki/Synthesizer#Synth_pad [2014-05-20]
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Ljudfond
!

Denna term, som jag har myntat i brist på bättre beskrivning, liknar konceptet för
synth pad då det används för att ligga som en atmosfärisk bakgrund och ge musikerna
plats i ljudbilden (t.ex. bokstav C). Skillnaden ligger dels i att den oftast inte
innehåller tonhöjd (speciellt inte tonhöjd som understöder harmonik) men främst i att
ljudbilden består av flera olika ljud som förvrängs på olika sätt så att en mindre
förutsägbar ljudbild uppstår. Det var ett av de vanligaste sätten som elektroniken
användes på i stycket.

!
Mellanspel
!

I några fall agerade elektroniken mellanspel (eller intro) då alla musikerna hade paus
(se t.ex. styckets början eller bokstav K).

!
Motstämma till musiker
!

Under några passager fungerade elektroniken som en tydlig rytmisk motstämma. Takt
83-93 är ett exempel på detta.

!
Ackompanjerande funktion
!

Mot slutet av stycket fick elektroniken ett tydligt beat som, förutom att ge musikerna
ett tempo att förhålla sig till, hjälpte till att brygga över till den mer poporienterade
slutdelen.

!
!
Repetitionerna och framförandet
!

Att få musikerna att spela sina stämmor synkroniserat med elektroniken var ett
praktiskt problem som behövde lösas. Att använda dirigent uteslöts till en början med
tanken att det skulle vara svårt för en dirigent att hålla ett exakt tempo genom hela
stycket. Istället funderade jag på att ställa en datorskärm framför musikerna där de
skulle kunna följa ljudspårets tidskod och med hjälp av tidsangivelser i stämmorna
veta när de skulle börja spela. Problemen med den lösningen var att musikerna skulle
behöva vara helt fokuserade på skärmen vilket skulle kunna äventyra det musikaliska
uttrycket och att insatser som behövde vara exakta skulle vara svåra att repa in utan
dirigent.

!

Jag insåg att stycket troligtvis skulle bli mer lättrepat om bara en person behövde
fokusera på att elektroniken skulle vara synkroniserad med musikerna. Musikerna
skulle då kunna följa dirigenten, så som de är vana vid, och fokusera på att spela.
Eftersom jag lade så mycket vikt på det gehörsbaserade musicerandet i och med
användandet av slashnotation ville jag, genom en dirigent, ge musikerna en stressfri
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miljö för att underlätta. Den dirigent jag tillfrågade hade praktisk erfarenhet av att
dirigera stycken där traditionell slashnotation förekommer, från att ha dirigerat i
SMASK12.

!

Lösningen för synkroniseringen mellan elektronik och dirigent blev att ha en
applikation på iPad, styrt via Bluetooth, som visar en synkad tidskod från programmet
Logic. Jag var själv med som tekniker vid datorn och skötte uppspelningen av
elektroniken. Jag hade i förväg lagt in markeringar för repetitionsbokstäverna i Logic
vilket visade sig vara väldigt praktiskt då man kunde förflytta sig snabbt mellan
sektioner när dirigenten ville repetera olika delar. Dirigenten valde att även ha en
metronom som han synkroniserade manuellt med iPaden för att kunna se pulsslagen,
då endast tidskoden visades.

!

Dirigenten hade en ovärderlig roll när det kom till att verkligen frambringa all
potential ur musikerna. Många tolkningsmässiga val gjordes som jag hade tänkt
undermedvetet men inte formulerat för mig själv, och när jag hörde dem så var min
reaktion ofta ”Ja exakt så vill jag ju ha det,” fast jag själv inte hade kunnat sätta
fingret på vad det var.

!

Min handledare besökte en av repetitionerna och vi diskuterade efteråt att det var
positivt att dirigenten tog improvisationsdelarna på allvar och jobbade lika noggrant
med dem som med traditionellt noterade passager. Jag är övertygad om att en stor del
av styckets konstnärliga resultat är tack vare hans tolkning. Bl.a. i den fria
improvisationen i slutet var han noggrann med att få fram ett musikaliskt resultat som
stämde överens med resten av stycket. På ställen med mycket slashnotation gav han
instruktioner som t.ex. att spela mer, vilket var något jag förväntade mig att man
skulle behöva göra med en sådan typ av notation.

!
Elektronik-ouvertyren
!

När publiken släpptes in på konserten och satte sig ned startades ett fristående
ljudspår, som jag komponerade dagarna innan konserten, med ett basmuller som sakta
steg i volym över fem minuter. Strålkastare var riktade mot publiken så att den inte
kunde se musikerna och dirigenten som var redo på scenen. Sorlet bland folket pågick
fram tills mullret blev så starkt att man förstod att det inte var ett ambient rumsljud.
Då tonades ljuset på publiken ned samtidigt som ljuset mot scenen tilltog. Den tänkta
effekten av allt detta var att man helt plötsligt skulle befinna sig i stycket och i rätt
sinnesstämning efter att blivit indragen omedvetet. Några ur publiken kom fram
efteråt och berättade att styckets introduktion hade haft ungefär den påverkan på dem,
utan att jag berättat om min tanke för dem, vilket talar för att det fungerade.

!
!
12

Sveriges Musikakademikers Sång Kåntest. ”En årlig tävling i schlageranda som arrangeras av
Sveriges sex musikhögskolor från Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Piteå och Ingesund”.
(smask.org)
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Reflektion över styckets notation

!

Jag förväntade mig att utförandet av de passager som bestod av slashar skulle skilja
sig mer mellan musikerna än vad det gjorde. Under de första repetitionerna märktes
att musiker som endast hade klassisk skolning var ovana och nästan lite blyga när de
stötte på passager med lös styrningsgrad. Det dröjde dock inte länge förrän de kom till
rätta med konceptet och gjorde en lika bra tolkning av slasharna som de mer erfarna
afromusikerna.

!

Jag använde mig flera gånger av slashar i ett instrument samtidigt som exakt notation
förekom i ett annat. Den typen av hybrid blev lyckad, troligtvis för att musikern som
hade slashar kunde bli förtrogen med den noterade musiken runt omkring och då
kunde musicera utifrån en bekant kontext.

!

Ibland överanvändes dock slashar med låg styrningsgrad vilket ledde till att musiken
blev osammanhängande och tematiskt svag. Bokstav M var ett sådant ställe och för att
lösa det gav jag musikerna olika instruktioner för att göra den passagen, fram till
improvisationsdelen, mer tematisk. Stråket ombads t.ex. att spela längre toner utifrån
temat b-c#-e-d# och träblåset att använda staccatotemat (som inträder i takt 134) som
en byggsten för musicerandet.

!

Den låga styrningsgraden blev även problematisk i improvisationsdelen i slutet av
stycket. Vid de första repetitionerna kändes delen nästan omotiverad då musikerna
släppte allt tematiskt material till fördel för fri improvisation, när stycket fram tills
dess hade varit starkt kopplat till tematik. Därför tillades instruktionen att musikerna
gärna fick använda sig av det musikaliska materialet, som de stött på tidigare i
stycket, som grund för improvisationen. När musikerna gjorde det blev resultatet mer
enhetligt med resten av stycket. Jag upplevde det även som att musikerna blev mer
inspirerade och motiverade av att ha något att utgå ifrån. Denna slutdel hade kunnat
noteras med en stor box med instruktioner men jag ville med den tomma takten
förmedla känslan av en öppen yta till musikerna och uppmuntra dem att frigöra sig
från notpapperet.

!

Skillnaderna mellan M och den fria improvisationen efter de justeringar som gjordes
är inte uppenbara, men en viktig sådan ligger i attityden och infallsvinkeln till
utförandet. Vid M fanns det tydliga beatet i elektroniken, vilket verkade göra att
musikerna relaterade mer till varandra och pulsen. Den fria delen inbjöd istället till
tempobefriat och en aning introvert musicerande. Hade den fria improvisationen
noterats ut som trettio takter slashar (två minuter, i 60 bpm) skulle ingen större grafisk
skillnad ses i noterna och då hade musikerna möjligen inte ändrat den gestaltande
inställningen. Av det skulle man kunna dra slutsatsen att det är viktigt när man
använder slashnotation att fundera över vad syftet är med användningen och hur
musikern kommer uppleva det. Att använda slashnotation till ackompanjerande skikt
fungerade problemfritt men när det melodiska skiktet lösgjordes fanns en tendens att
musikens riktning stannade upp. Det är ovanligt att slashar traditionellt används för
melodier, utöver solopassager, och anledningen är troligen att melodin i en låt ofta är
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det mest karaktäristiska. Detsamma verkar gälla om man ska använda slashnotation på
det sätt jag gjort i detta arbete. Vissa insatser borde kanske ha noterats striktare ur en
konstnärlig synpunkt men ur ett experimentellt perspektiv gav det en insikt i när
slashnotation skulle kunna få en negativ inverkan på det konstnärliga uttrycket.

!

Många konstnärliga val behöver göras av musiker eller dirigent när slashar används,
kanske fler än vanligt, eftersom kompositören på många sätt förlitar sig på deras smak
i realisationen av notbilden. Jag är glad att jag arbetade med en dirigent som inte var
rädd att justera saker för att bättre nå det han såg var min konstnärliga tanke.

!

Jag kan se slashnotation som ett bra komplement till annan aleatorisk notation, som
t.ex. boxar och proportionerlig notation. Där både boxar och slashar kunde användas
för samma sak skulle jag generellt tro att slashar vore att föredra. Det är grafiskt
enkelt att läsa och det är okomplicerat att blanda med traditionell notation. Skillnaden
mellan annan aleatorik och slashnotation bör undersökas mer för att kartlägga
användningsområden.

!

Diskussion/Reflektion

!
Tankar kring forskningsfrågorna
!

Vilka svårigheter kan finnas i att kombinera tre skilda genrer?
Jag insåg under arbetets gång att en stor skillnad mellan genrer kan vara inställningen
till notation. Detta ledde mig till tanken att stilen, eller det musikaliska materialet, i
sig inte är vad jag vill fokusera på som kompositör. Min kontrapunktslärare, Gary
Verkade, sade på en lektion att om man hittar på en fin melodi är man en uppfinnare,
medan en tonsättare ”sätter samman toner” så att det material som stycket använder
ger känslan av att vara något förutbestämt. På ett liknande sätt känner jag inför att
kombinera mina olika stilistiska grepp. Jag har efter detta arbete börjat sträva efter att
inte tänka att göra något utan istället röra mig mot hur och varför. I stycket FLUX
fungerar elektroniken på samma sätt som världen runt omkring oss; den existerar som
en kontext vi föds in i. Övergången från konstmusik till pop ser jag som en människa
som går genom livet och samlar på sig kunskap som allt eftersom leder till insikter.
Inget i stycket har dock någon egentlig utommusikalisk betydelse. Jag delar för
tillfället Stravinskys syn att musik till sin natur inte kan uttrycka känslor, tankar eller
fenomen i naturen (Stravinsky, 1962) och bör få existera utan att bli påtvingad en
innebörd som den inte i sig själv besitter.
Med detta sagt ska jag gå in på de mer hantverksmässiga svårigheterna i att blanda
genrer.
Harmoniken var problematisk att göra en övertygande blandning av. I det här arbetet
ville jag använda mig av ackord jag gärna använder inom pop tillsammans med
molnskalan och jag fann sätt att kombinera de två, men i slutändan använde jag inte

22

!
!
mycket av detta i det färdiga stycket. Orsaken var att jag fokuserade på det linjära
skeendet som är något jag tenderar att göra, vilket kanske till viss del beror på mitt
intresse för mikropolyfoni.
Elektronik och ljudkonst upplevde jag som det minst problematiska att blanda. En
anledning skulle kunna vara att det redan är relativt vanligt inom konstmusik med
stycken som innehåller s.k. tapestämmor och inom pop/rock experimenterar
musikproducenter med ljud sedan Beatles började med det på skivan Revolver13.
Rytmik är något som jag i kompositionsprocessen inte medvetet reflekterade över. Det
finns olika rytmiska (och harmoniska) språk för olika genrer och även mellan
kompositörer. Det skulle kunna leda till tvära kast om dessa skiljer sig allt för mycket.
I FLUX gick rytmiken generellt sett från att underminera taktarten till att förstärka
den. Eftersom detta är ett skeende som fortlöper genom stycket uppfattas inte någon
kontrast. Undermedvetet komponerade jag troligen mina rytmer på ett sätt som skulle
göra dem sammanhållna och logiska. Jag tror det är bra att ha rytmik i åtanke, oavsett
om man vill uppnå stilistisk enhetlighet eller splittring.
Vilka problem kan finnas i att skriva för en ensemble med musiker från olika genrer?
Under repetitionerna fick de klassiska musikerna ibland kämpa med att gestalta de
friare delarna av stycket. Det blev dock bättre för varje genomdrag, vilket tyder starkt
på att det handlar om något man behöver vänja sig vid.
En av musikerna var djupt rotad i gehörsbaserat musicerande och därför ovan att läsa
traditionella noter. Då jag visste det på förhand tog jag hänsyn till detta och skrev
slashnotation så långt som möjligt utan att behöva kompromissa med de konstnärliga
idéerna. På samma sätt som de klassiskt skolade musikerna vande sig vid friare
musicerande så gjorde afromusikern detsamma med traditionell notation. Att blanda
in notationssätt från främmande genrer kan vara förvirrade men håller man musikerns
kunskap och begränsningar i åtanke kan det vara överkomligt. Det är en klar fördel att
veta vilket slags erfarenhet varje musiker har, vilket inte alltid är möjligt. Om jag
skrev för en ensemble jag inte kände personligen skulle jag vara försiktig med att
använda mig av okonventionell notation för att undvika problem i den kommunikativa
process som sker mellan kompositör och musiker genom notbilden.
Hur kan man arbeta formmässigt på ett sätt som fungerar när man använder sig av
spridda influenser?
Den stilistiska utvecklingen som växte fram, från konstmusik till pop, är en
fascinerande upptäckt i det här arbetet och är något jag funderar på att utforska vidare.
Att använda stil som ett formmässigt verktyg är inte något jag hade tänkt på tidigare
men efterhand som jag har funderat över det, har jag kommit till ståndpunkten att stil
är ett yttre skikt av musik som man kan förhålla sig till som ett retoriskt verktyg för
13

Erlewine Thomas, S. Revolver - The Beatles. Tillgänglig: http://www.allmusic.com/album/revolvermw0000189174 [2014-05-02]
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att kommunicera med lyssnaren eller som en pensel för att måla upp det musikaliska
landskap som tjänar den konstnärliga idén bäst. Det är på ett sådant sätt Charles Ives
använde olika stilar i General William Booth Enters Into Heaven. Formmässigt är jag
fortfarande tveksam till den typen av hastiga skiften. Jag föredrar att använda stil som
tematiskt material lika varsamt som ett traditionellt tema som utgörs av toner på ett
sätt som övertygar lyssnaren om att den utveckling som skett är den enda rimliga
vägen.
Hur kan jag blanda genrerna utan att det blir polystilistiskt?
I mitt komponerande var jag varsam med att introducera nya saker och förhöll mig
tematiskt strikt och lät saker utvecklas långsamt. Under arbetets gång märkte jag att
stycket behövde en tydlig tematisk grund att vila på. Det är något jag tror spelade en
roll i att polystilism, som jag ser det, kunde undvikas. De aspekter som lyftes fram i
förarbetet var till stor hjälp genom att ge något handfast att att arbeta med. Eftersom
jag valde att inte försöka blanda alla parametrar från de olika stilarna samtidigt blev
den stilistiska utvecklingen en möjlighet. Jag ser det som en slags kontrapunktik att
inte introducera alla element samtidigt utan att låta dem sjunka in hos lyssnaren innan
man inför något nytt.
Med färre element att sammanfoga tror jag det blir enklare att skapa enhetlighet. Jag
undvek t.ex. att använda mig av elbas och trumset i sättningen för att jag var orolig att
de skulle dominera och att musiken skulle bli för mycket typisk pop/rock och inte
bidra till en utveckling av mitt tonspråk. Stycket fick visserligen en tonvikt på de
konstmusikaliska influenserna men då det är mitt huvudområde ser jag det ändå som
en representativ fördelning av genrerna. Kanske hade det heller inte gått att blanda
helt jämlikt utan att hamna i ett polystilistiskt uttryck.
Ett sätt att blanda genrer på ett sätt som gör att de smälter ihop skulle alltså kunna
vara att begränsa sitt omfång av musikaliska parametrar, på samma sätt som man
begränsar musikaliska motiv för att uppnå en logisk form, och att introducera dem på
ett kontrapunktiskt sätt.

Avslutande diskussion

!

Hela djupdykningen i och laborerandet med slashnotation för klassiska musiker har
varit fascinerande, speciellt eftersom det konstnärliga resultatet blev något som jag är
nöjd med. Om jag haft idén om slashar när jag påbörjade arbetet hade jag troligen
undersökt den grundligare och experimenterat mer med notationen. Med detta sagt
hade jag förmodligen inte ens fått den idén om processen hade sett annorlunda ut.

!

Kanske spenderade jag för lång tid under höstterminen med att fundera över styckets
form och mening, och på hur stilblandningen skulle lösas. Men samtidigt ledde alla
funderingarna till att jag insåg att det finns mer i genrer att hämta än det klingande.
Den omkringliggande estetiken i olika musikkulturer är nästan mer intressant för mig
som kompositör än vilka toner, rytmer och ackord som används. När jag till slut
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släppte på det och utgick från grundkonceptet blev det enklare att göra framsteg i
kompositionen.

!

Begreppet stil har fått en annan betydelse för mig i och med att jag inte längre ser det
som något statiskt utan mer som ett kompositionsverktyg och jag ser redan flera sätt
att använda det på. Begreppet stilistisk utveckling innefattar inte enbart en progression
från konstmusik till pop/rock, utan skulle lika väl kunna användas inom en genre. Att
gå från minimalism till senromantik, eller från heavy metal till indiepop borde vara
lika genomförbart med samma typ av tillvägagångssätt. Men stil är ett vagt begrepp
och det bör användas försiktigt så att det inte på ett förminskande sätt beskriver ett
konstnärligt verk. Jag ser det som att varje individ är lika unik i sitt skapande som i
sina livserfarenheter och även om två människor gör t.ex. heavy metal-musik så
kommer det finnas skillnader i deras uttryckssätt. Det är därför viktigt att inte bara
konstatera att en viss stil används, utan också hur, och kanske varför, en viss stil
används. Med tanke på den mentala blockering jag upplevde under delar av processen
tror jag att det kan vara värt att inte lägga för stor vikt vid stilbegrepp i
kompositionsprocessen, men det tror jag gäller de flesta parametrar i
kompositionsprocessen.

!

Det har varit en process med många trådar att knyta samman men på vägen har jag
samlat på mig en mängd erfarenheter, insikter och en större nyfikenhet på
arbetsmetoderna än jag hade innan jag påbörjade arbetet. Mina estetiska värderingar
har blivit tydligare och min förståelse för form har berikats både genom det faktum att
jag skrivit mitt längsta stycke hittills och att jag grubblat mycket över vad min musik
betyder.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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