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Varifrån kommer musiken?
Fakta om musikseminariet under Bottna Kulturfestival 2010.
Seminariet ägde rum på Botnik Studios lada i Bottna Gerlesborg, i Tanum i norra
Bohuslän.
Medverkade gjorde Gunnar Eriksson, professor och kördirigent, tillsammans med
Göteborgs Kammarkör. Signe Bäck, musiker och sångerska, och Juan Romero Silvera,
rytmmusiker och slagverkare, hade bägge rest från Stockholm, med två stora candombetrummor i bagaget. Från Göteborg kom sångerskan och sångpedagogen Carolina
Friberg samt Daniel Björkdahl, dirigent och körledare, bägge ledare för Bohusläns
Kammarkör, som också hade några av sina körsångare på plats.
Seminariet var öppet och samalde runt femtiotalet deltagare, körsångare inräknade.
Sida vid sida trampade och sjöng rutinerade som ovana sångare under ledning av ovan
nämnda dirigenter och musiker.
Initiativtagare och seminarieledare var Gunnar Bäck.
Seminariet arrangerades med stöd av Frispel, Västra Götalandsregionen, tillsammans
med Bottna Kulturfestivalförening med samarbetspartner.
Seminariet avlöpte i tre delar, var och en med sin karaktär och alla tre länkade till
varandra, så att erfarenheten, den akustiska, den visuella och den kinestetiska, omedelbart ledde vidare till nästa del.
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Del I: Det trampande och ljudande
seminariet
Juan Romero Silvera etablerar en puls i form av en
gemensam tramprytm. Pulsen blir snabbt ljudande
och kännbar, golvet gungar.
Carolina Friberg går in med röstuppvärmning,
trampets puls ligger kvar, kroppen släpper muskelspänningar, andningen djupnar och rösterna frigörs.
Juan Romero Silvera återkommer och etablerar
motrytmer till trampet med handklappningar – ”claves” i rytmen tre mot två, den som fortsatt kallas
tre-tvåclaven. Nu tas steget från puls till rytm, och
rytmen ligger (oftast) på en stadig puls.
Signe Bäck lär ut melodin ”Fey o!”, först med underliggande tramp som puls, nu sticker pulsen nervöst
iväg men återkommer, tryggare sedan med tre-tvåclaven. Nu har seminariet puls, rytm och sång.
Daniel Björkdahl lär ut stämmor till ”Fey o!”. Nu
gör seminariet rytmisk, i harmonier klingande musik.
Till detta sjungande, trampande och rytmiserande
lägger Juan och Signe sina trummor. Dessförinnan
har Juan lärt ut enkla danssteg, ett enkelt afrikanskt
dansmönster.

Del II: Det talande seminariet
Ett samtal med deltagarna sittande i en stor ring, under ledning av Gunnar Bäck.

Del III: Det experimenterande seminariet
En sångverkstad med Gunnar Eriksson på Herr
Gurka, barnvisa med text av Lennart Hellsing och
musik av Knut Brodin. En dirigerad gestaltning och
förklaring av musikens matematik. Ytterligare andra
verk förekom, där stämmorna försköts mot varandra tidsmässigt och med olika tempi för att slutligen
mötas unisont (förklaras!) efter – kanske – 35 takter. Lyssna t ex på ljudfilen i bilagd CD-rom och hör
vad som sker med ”då gräs och gröda gror” ur Den
blomstertid nu kommer.

Och plötsligt är det afton

Ognuno sta solo sul cuor della terra
traffito da un raggio di sole
ed è subito sera.
Salvatore Quasimodo, italiensk diktare och nobelpristagare i litteratur 1959

Var och en står ensam på jordens hjärta,
genomborrad av en solstråle –
och plötsligt är det afton.
Tolkad till svenska av Arne Lundgren, författare och översättare

Det var ordens klang och betoningar i Quasimodos dikt som enligt en av seminariedeltagarna, Reidun Iversen, kom att leda den norske tonsättaren Arne Nordheim i
komponerandet av ett helt nytt orkesterstycke.
Stycket Iversen åsyftade var Nordheims berömda Epitaffio per orchestra e nastro
magnetico (1963) som han ursprungligen skrev för kör och orkester. För att uppnå en
mer svävande effekt bearbetade han sången på elektronisk väg med magnetbandsinspelningar. De enda orden som efter bearbetningen kan urskiljas är diktens titel och
sista versrad ”Ed è subito sera”.
Arne Lundgren, författare och översättare av italiensk, spansk, katalansk, portugisisk och latinamerikansk litteratur, bl a Juan Ramón Jiménez, Fernando Pessoa och
Salvator Quasimodo. Översättningen återfinns i samlingen Och plötsligt är det afton
från 1957.
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Var inspirationen kommer
ifrån vet jag inte
Signe Bäck
MUSIKER, SÅNGERSKA, LÅTSKRIVARE
YAKUMBÉ, SIGNEBAND

Du förde in sången på musikseminariet. Vad var det du gjorde? Hade du jobbat med
Fey o! tidigare?
Vi (jag och Juan) ville på ett naturligt sätt sammanföra melodin med rytmen vi klappade, tre-tvåclaven. Vi började från rytmen och gick sedan över i sången. Jag sjöng
sången del för del och deltagarna härmade. Någon önskade lära texten separat, så det
gjorde vi en liten stund. Vi sjöng och lade till claven efterhand. Kanske hade vi för lite
tid för att alla skulle hinna lära sig hela baletten, att stampa pulsen, klappa claven och
sjunga sången. Men vi lät sången födas ur rytmen och visade hur de går i varann. Jag
har sjungit Fey o! tidigare i kör.

Du är musiker, sångerska och låtskrivare. Varifrån kommer dina låtar?
Musiken kan komma från orden eller orden kan komma från musiken, inifrån och
utifrån. Det kan vara något jag hör eller vill höra. Något jag tänkte eller kände. Behov
av att avreagera mig. Gitarren. En idé. Ilska. Uppgivenhet. Kärlek. Sorg. Uppror. Fågelsång. Vädret. Ibland uttänkt, ibland slumpartat. Ibland inspiration, men varifrån
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kommer inspirationen? Det vet jag inte.

Hur kommer musiken till när du komponerar?
Då brukar jag spela gitarr och så gör jag en ackordföljd och en melodi, sen kan det bli text om det funkar. Eller så skriver jag först en text som jag sedan
tonsätter.

Vilka konstellationer ingår du i för närvarande?
Signeband som mitt band heter, och slagverksgruppen Yakumbé.

Vad gör du just nu?
Är föräldraledig med Lua.

En motorisk evighet i
miniatyr
Daniel Björkdahl
ORGANIST, DIRIGENT
DRIVER MUSIKFÖRETAGET KULTURFILUREN TILLSAMMANS MED CAROLINA FRIBERG

Du är till vardags dirigent och körledare. Den här gången hade du en trampande grupp
framför dig, hur var det?
Det var lite speciellt såtillvida att det ger en rytmisk känsla som alla förhåller sig till
och en ljudande ram. Eftersom det fortsätter och fortsätter utan slut så påverkar det
tidsuppfattningen på ett intressant sätt, en motorisk evighet i miniatyr.
Trampandet underlättar för folk att relatera till rytmer jag lär ut och att göra det
till ett flöde som sitter ihop. Komplicerande faktorer är att man behöver överrösta
trampandet vid instruerandet samt framför allt att trampandet börjar leva ett eget liv.
Det blir gärna så att trampandet accelererar och tappar sin synkning, framför allt för
amatörer och helst när flera moment tillkommer och man blir lite stressad.

Hur tänkte du när du arbetade med seminariet?
Jag tänkte på att bygga upp en instudering av körsatsen där jag bygger lego med
bitar och moduler som jag sammanfogar till större enheter. Det gäller då att stycka
av lagom stora bitar, se till så att de förebildas tydligt, att auditoriet omsätter dem
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tillfredställande och att ta modulerna i en ordningsföljd som blir musikaliskt och minnesmässigt begripliga. I hög grad improviserar jag och anpassar hur
jag bygger ihop det, det är inget jag har bestämt från
början.

Var och med vad arbetar du för närvarande?
Jag arbetar som organist i Lundby församling där
jag spelar orgel, leder körer och symfoniorkester och
samordnar musiklivet i församlingen. På frilansbasis
dirigerar jag Bohusläns Kammarkör samt Ensemble
Merula. Dessutom undervisar jag en del i piano och
gehör.

Att väcka instrumentet och
föra människan in i sig själv
Carolina Friberg
SÅNGERSKA, SÅNGPEDAGOG
DRIVER MUSIKFÖRETAGET KULTURFILUREN TILLSAMMANS MED DANIEL BJÖRKDAHL

Under själva seminariet tog du vid när trampandet kommit igång och innan deltagarna
började sjunga. Vad var det du gjorde? Och vad var det du ville få fram?
Jag hade fått i uppdrag att göra en röstuppvärmning så jag utarbetade övningar för
att väcka instrumentet och föra människan in i sig själv och sin egen kropp. Kroppen
är vårt instrument som sångare och vårt fokus och närvaro. Det är våra mentala och
emotionella koncept som styr kroppen och därmed också rösten! Därför är det viktigt
att starta med att balansera och massera dessa områden innan själva ljudandet börjar.
Många tror att en röstuppvärmning är lika med skalor upp och ner, för det är ofta så
man fått göra i de sammanhang man sjungit i, men med den approachen missar man
ofta stora delar av röstens kapacitet och den inneboende musikaliteten får svårare att
finna kanaler ut. Just här använde jag mig av en ”Call and respons”-metod som passar
ypperligt när man håller och följer en given rytm, i det här fallet trampet.
Trampet i sig centrerade och satte fart på kroppen. Jag förevisade en övning rytmiskt
och gruppen härmade i samma rytm. Jag började i ett bekvämt tonläge och begav mig
därifrån uppåt och neråt och ökade successivt komplexiteten i övningarna.
Jag arbetar alltid på det sättet; först centrera och fokusera, släppa käken, tungan,
strupen, lungorna, magen, hitta kraften i bäckenet, andas i det fria och öppna och först
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därefter ljuda i det ”space” man skapat. Vi går från det enkla till det komplexa. Som
en inre resa man sedan ska kunna företa själv när man börjar känna igen byggstenarna
och hur de hänger ihop.
Övningarna i sig, d v s melodierna, har alltid en mening men det är inte de som gör
jobbet. Det är hur man gör dem som ger resultat! Med vilket fokus man tar sig an dem
är avgörande. Man kan öva på en durskala och få röstproblem och man kan sjunga
exakt samma toner och bli världssångare!
Rent konkret använde jag dessutom intervall och melodisnuttar från sången vi skulle
få lära oss senare, liksom för att indirekt marinera in musiken i förbifarten. Jag ville
lägga grunden för en bra inlärning, där man redan kände igen sig rent melodiskt och
därför faktiskt kunde bibehålla lite av den teknik man nyss tränat på.

Berätta mera om röster och röstbehandling! Vad grundar du dig på i ditt arbete som
sångpedagog?
Förutom det jag redan sagt vill jag gärna föra fram likheterna mellan olika genrer snarare än olikheterna. Rent tekniskt är det faktiskt inte så jättestor skillnad. Jag sjunger
själv opera, romanser, folksånger, pop, jazz, visa och hojtar emellanåt till i en kulning.
När jag gick min solistdiplomutbildning i Australien blev jag strängeligen beordrad
att inte blanda stilar, eftersom man menade att det skulle förstöra min teknik. Lika
befängt som att be en elitlöpare att sluta upp att använda sina ben till att gå eftersom
det skulle förstöra löpsteget! Jag anser att det är bättre att lära sig en bra, gedigen
och grundläggande sångteknik, som grundar sig på hur kroppen och rösten är skapt
och inte hålla på att hitta på massa stilelement till höger och vänster, som sedan
hindrar mig som sångare att sjunga det jag vill! Det är den absoluta grunden i min
sångpedagoggärning.
Det innebär rent praktiskt att jag lägger mycket tid och stor möda på att frigöra
rösten, att skala bort förutfattade meningar om hur det ”ska låta”, att inte låta stil
och genre styra röstarbetet. Jag har en helt okultiverad approach till sångteknik. När
sångaren sedan har en bra teknik, när rösten kommer ut på optimalt sätt, befriad från
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hämningar, spänningar och förutfattade meningar
om hur den ”ska låta”, då först börjar arbetet med
att kultivera den.
Detta hoppar man tyvärr alltför ofta över i körer
och på sångutbildningar och går rakt på kultivering
och stilelement. Man tycker att det tar för lång tid
att gå på djupet. Det är som att säga att man inte har
tid att lära sig köra bilen för att man har bråttom och
måste åka nu. Det är extra olyckligt eftersom sång är
det enda instrument man bygger samtidigt som man
lär sig hantera det. Men inte alla vill gå på djupet och
utveckla sitt instrument. Och det är ju helt okej det
också, så länge man mår bra och är nöjd själv!

Hur är det, kan alla människor sjunga?
På den frågan svarar jag tveklöst JA! Om man har ett
muskulärt och neurologiskt fungerande instrument
som inte är bortopererat och om man kan tala, så
kan man sjunga! Men samtidigt är frågan besläktad
med frågor i stil med ”finns Gud?”. Det är omöjligt
att ge ett svar innan man har definierat vad eller vem
Gud är, eller i detta fallet vad sång och att sjunga är.
Måste det vara struktur i sång? Bestämda tonhöjder på bestämd tid? Måste det låta vackert? Och vem
bestämmer vad som är vackert? Måste man sjunga
rätt? Och vad är i såfall det? Är sång till för den som
sjunger eller för den som lyssnar? Vem bestämmer
tolkningen på de här frågorna och på sången?
Jag anser personligen att det är en mänsklig rättighet att få sjunga och att själv få svara på de här
frågorna! En rättighet som tagits ifrån många människor, då de t ex tvingats sjunga efter andras regler
framför en skolklass och bedömts som hopplösa fall
och förvisats till tystnad, dåligt självförtroende och
låg självkänsla för kanske resten av livet. Det borde
vara kriminellt att definiera för någon annan hur dennes röst och kropp ska vara och fungera!
ALLA kan lära sig sjunga friare, mera spänningsfritt och öppnare. ALLA kan utvecklas! Jag har undervisat över 800 privatelever de senaste 15-20 åren

och ingen – INGEN! – har varit ett hopplöst fall!
Det handlar mycket om att frigöra människor från tvångsföreställningarna som omgärdar sång. TV-produktioner som Idol och Körslaget har tyvärr förvärrat situationen.
Det märker jag i undervisningsrummet. Sång har blivit en fråga om rätt och fel, kan
och kan inte, ”det-faktor”, berömmelse, utseende och följden blir att människor lär
sig skämmas för sina röster och sin sång runt om i stugorna.
Jag är en rabiat motståndare till alla slags tävlingsformer i sådant som naturligt tillhör alla människor! Något märkligt händer så snart man gör tävling av sång. Fokus
hamnar på prestation, och konstens och människans eget inneboende värde sjunker.
Rösterna blir till slut spända och tvekande, ofta sökande efter yttre bekräftelse i sin
avsaknad av förankring i den egna klangens värme och frihet. Själva glädjen rinner
ur den.
Men slaget är inte förlorat för den vars röst tystnat på grund av okunniga människors klumpighet! Rösten finns där och den eufori som uppstår när den vaknar till liv
igen går knappt att beskriva! Jag har världens bästa jobb som får vara med då!
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Kroppen ska njuta när den
sjunger
Juan Romero Silvera
RYTMMUSIKER, SLAGVERKARE
LEDARE FÖR RYTMORKESTERN YAKUMBÉ, RINKEBY

Vad gjorde du på seminariet? Hur tänkte du?
På seminariet var målet att föra samman puls, rytm, sång och sväng. Med syftet att
det oftast görs separerat och att de egentligen är i stort behov av varandra, inte bara
för musikens skull utan också för att kroppen ska njuta medan den sjunger och inte
stelna och må dåligt. Vi satte ihop Fey o!, haitisk sång, med tre-tvåclaven i klapp
medan fötterna höll pulsen i rörelse. Sedan sjöng vi.

Vad gör du nu?
Nu är jag med mitt barn så mycket det går.
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Musikens ordning och reda
Ett samtal med Gunnar Eriksson
KÖRDIRIGENT, PROFESSOR
LEDARE FÖR GÖTEBORGS KAMMARKÖR, RILKEENSEMBLEN MM

Trettondagsafton sätter vi oss i bilen och kör söderut. I Ljungskile gungar julgranen
framför COOP sina ljusgirlanger i vinden, när vi köper årets första semlor.
Vi är på väg till Gunnar Eriksson för att prata om musikseminariet för ganska
precis ett halvår sedan. Då var det sommar och sol, nu snöar det glest när vi knackar
på hans dörr i Restenäs. Gunnar sätter på kaffe och inspelningen från seminariet går
ut i högtalarna. När Signe en fras i taget lär ut Fey o! börjar han gnola stämmor i
soffan. Bakom honom ser man bryggan och familjens båtar, de ligger uppdragna på
land, vita av snö.
–Musikern Sten Källman var en period med i Göteborgs Kammarkör. Han hade bott
på Haiti i Västindien och i bagaget låg just Fey o!. Det var Sten som tog den haitiska
musiken till Sverige.
Jag frågar Gunnar om det han gjorde på seminariet. Han kommer in på det matematiska i musiken. Hur tonsättare kan skapa komplicerade förlopp, som efterhand får
sin ljudande förklaring. Att han med herr Gurka-experimentet ville visa på strukturen
som låg under det sammelsurium som uppstod, när stämmorna sjöng melodin i olika
tempi, hur ovant det tedde sig för örat, och hur den spänningen till sist löstes upp.
För närvarande tonsätter Gunnar Eriksson texter ur Endura, diktsamlingen av Katarina Frostensson. Hon skriver där om katarerna i Languedoc, vars enda brott var att
säga det som för dem var sanning och trons innersta kärna. Dikterna ekar av röster
från det förgångnas inkvisitioner. ”Vita ryggar ner för berget/I natten och från sidan
sedda”.
–De vägrade underordna sig, säger Gunnar.
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–”Bara händerna kan ge tröst...”, citerar han och går efter boken och läser högt från
sidan 31 i Endura: ”Är handen tanken, är den handen bön”.
–Livet, säger Gunnar, är för människan svåröverskådligt med långa komplicerade
perioder. Därför måste musiken ha en inneboende ordning och reda, så att den kan
återspegla ett idealt liv. Vi hotas hela tiden, utan konsten riskerar vi att hamna i
fördärvet.
Vi pratar om tröst. Ingmar Bergman har vittnat om hur musiken gav tröst. Men för
Gunnar erbjöd inte musiken någon som helst lindring tiden efter det att hans fru Anita
utan förvarning gått bort en sensommarnatt.
–Och inte båtarna heller. Det fanns helt enkelt ingen mening. Rutinerna var det som
höll mig uppe.
Från huset har man havsviken för ögonen. Idag är det disigt. Men vid klart väder
ser man Orust.
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Där kom musiken
TEXT: GUNNAR BÄCK, SEMINARIELEDARE

Tramp, trummor, haitisk sång en sommardag i Botnik Studios och ett
framtrampat samtal efteråt. Vad är musik?
Varför sjunger man? Fey o! – sauvez la vie moin – örter, rädda mitt liv, å – det gäller
det korta och hotade livet och min protest mot dessa villkor, klagan, smärta – och så
uttrycket, kontakten med den kraft som ger musiken dess odödlighet, ögonblicken
när rummet mitt i all rörelse blir stilla, en annan tid uppstår, ett besök i evigheten.
Man tänker och talar. Tanken är också kropp som vill fram ur hjärnans vindlingar.
Den uppstår mellan hand tunga och hjärna, javisst, men lika mycket mellan dig och
mig, den har lämnat kroppen via min tunga och återuppstår i samma stund i ditt öra,
och mitt eget, som musiken. Formade vackra tankar som får håren att längta och resa
sig.
Vi måste tala med varandra och lyssna efter musiken mellan orden och människorna.
Ett seminarium dokumenterades och nu långt senare lyssnar jag på ljudfilerna. De hjälper minnet men lägger också till något, samma sak flera gånger är inte längre samma
sak. Man tänker över det man hör och reflektionen gör att man lyssnar på ett nytt
sätt nästa gång och uppfattar nya saker. Ljudfilen är som en bok där man kan backa
och lyssna om och man uppfattar allt mera noggrant. Man kan analysera ett samtal
på ett sätt som man inte kan medan det pågår, då är man fullt upptagen med att delta
och skapa det. Jag vill nu skriva om detta seminarium. Det har gått ett år sedan det
ägde rum och jag har genom allt som hänt samlat mig till ett slags svar på seminariets
fråga, varifrån kommer musiken.
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När man lyssnar, kan man uppfatta något suggestivt växande i det första partiets
gradvisa påbyggande av trampet som också är en antydd musikhistoria. Man kunde
också märka det på samtalet i seminariets mitt som var livligt och där det förekom
flera originella synpunkter. Man har en gemensam erfarenhet att relatera till.
Samtalet rörde sig mellan påpekanden om hur musiken å ena sidan hänger ihop med
de biologiska rytmerna i vår kropp och hur musiken å andra sidan kommer sig av att
någon har tänkt ut den. Juan Romero Silvera visade på hjärtats puls som rytmens
början. Agneta Wingate, fotograf, berättade om sin tvåmånaders son, hur hon gjorde
ett slags lyckligt ivrigt i-i-ljud och han varje gång svarade omedelbart med lika ivrigt
arm- och bensprattel. Harald Svensson, jazzpianist, sade: men musiken fanns innan
vi blev människor! och Gunnar Eriksson svarade att där har du fel, Harald. Musiken
görs, den kräver att någon tänker ut den. Men Haralds tanke är trots det intressant, att
musik i någon form skulle ha medverkat till att skapa mänskligheten, att människorna
pratsjungit och kanske dansat sig fram till språket som det är nu innan musiken och
pratet skilts åt. Likväl: musiken uppstår, eller görs, nu, man kan inte enbart söka efter
den på avlägsna tider och platser.
Seminariet i sig självt var ett exempel på att det gäller att fatta rummets här och
nu, det man kunde kalla rummets tysta musik: att uppfatta vad som är möjligt, hur
långt man kan nå i den aktuella situationen – kunskapen i att leda består i att göra
övningar som sträcker sig aningen längre än vad deltagarna inledningsvis klarar, men
inte så långt att förvirring uppstår. Det är mycket tillfredsställande när detta fungerar.
Men svaret på seminariets fråga, varifrån kommer musiken? kräver att man behåller åtskillnaden mellan natur och kultur. Dirigenten, den person som leder den
komplicerade organisation som kallas symfoniorkester, får illustrera detta. Orkesterverket är oftast tekniskt komplicerat och musikerna liksom dirigenten är synnerligen
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välutbildade och kompetenta. Men att framföra en symfoni utan att vilja säga något
med den är meningslöst och det är därför dirigenten måste gå till verket med lidelse
och passion om tekniken ska vara till någon glädje.
Och vad vill man säga med musik? Vad skulle det vara annat än att man längtar
efter något annat än allt det småskurna och futtiga som fyller tankarna och dagarna?
Vi behöver sätt att meddela det alla vet – att tiden är begränsad och att vi vill använda
den till något viktigare. Den drabbande musiken säger just detta, att det finns en grund
som också är en himmel, en verklighet vi kan vara del av som inte är förhandlingsbar,
den är.
Men musiken görs. Medvetandet måste in, det måste finnas någon eller något som
pekar: lyssna här! Man behöver få sin uppmärksamhet riktad för att uppfatta. Gunnar
Eriksson var den under seminariet som särskilt hårt tryckte på det överlagda i musiken
och med Göteborgs Kammarkör som hjälp visade han mot seminariets slut hur vacker
musik kan bli som kommer ur några ganska enkla matematiska förskjutningar.
Likväl finns det ingivelser. En norsk kompositör på besök i Italien råkade höra tre
ord i en dikt han inte förstod – sole, terra, sera – och med dem hade han utgångsmaterial till nästa symfoni. Keith Richards låter riffen komma till sig genom dimmorna
av alkohol och narkotika, det är en särskild rockens ängel som levererar och Richards
känner igen, tar emot och lämnar några grymtningar till Mick Jagger som gör en låt
av dem. Andra kompositörer sätter sig – nyktra – på kaféer och lyssnar efter tonfall
som de kan bygga melodier av.
Det gäller att sluta göra motstånd och komma rätt i ett flöde som redan finns där,
se musiken som något som väntar på att bli upptäckt. Det finns improviserad musik
som bara handlar om detta, att befinna sig rätt i flödet och låta musiken styra sig
själv. Improvisatörerna lyssnar efter impulsen och är beredda på att bli överraskade.
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De delar musik- och impulsflödet med åhörarna när sådana är på plats. Improvisatören rör sig med sina begränsningar och med sitt kända material men det måste ändå
förbli något utom, som en kraft som bara under vissa villkor kan uppväckas. Delvis
sker detta genom provokationer försåvitt man söker det klarvakna, ett ostört flöde är
snarast sövande eller meditativt.
Jag påstår alltså: det finns krafter ”utanför” människan, sådan hon vanligen uppfattas, som styr musiken i en situation: ett mönster, ett paradigm eller en gud. Dessa
krafter bygger förstås på hur musik har gjorts tidigare, att sjunga blues exempelvis
sker i en mycket fast form. Men mönstret kan inte förverkligas, guden uppenbarar
sig inte, enbart med hjälp av formell kunskap och vilja. Musikern måste också låta
sig vara styrd och lyssnande. Autenticiteten, eller kraften, eller det övertygande, i det
hon gör beror på hennes förmåga att lyssna till paradigmet och underordna sig det
och inte bara som formellt-tekniskt bemästrande. Paradigmet och kunnandet är en
språngbräda mot det viktigare.
Men någon gång har någon skapat paradigmet. Det finns då paradigm även för
skapande, i en improvisation kan man säga att paradigmet omdanar sig i det som
händer mellan musikerna och åskådarna och att detta är möjligt i en speciell atmosfär,
en tillåtande stämning som också har med kärlek att göra. Kärleken uppstår under
förutsättning att man törs lita på den som framträder. Improvisatören i sin tur litar
på ingivelsen. Ingivelser kommer, försåvitt improvisatören väntar utan oro och lyssnar
efter sina impulser och lyssnandet ska ske i rummet tillsammans med åhörarna, han
behöver ta ledningen i rummet och vinna det men han ska samtidigt lyssna efter den
rätta pausen, lyhörd.
Ingivelsen hör till rummet, som del i atmosfären eller stämningen mellan aktör och
åhörare, det är rummets gud som ger sig till känna. Atmosfären avgör vad som är möjligt, vad paradigmet tål, en rummets potential i det givna ögonblicket. Improvisatörens
svårighet är att uppfatta detta. Ingivelsen återfinns i mellanrummen. Den är också en
svävande gräns för jagets ”yttre” och ”inre”: var börjar jag och var börjar atmosfären.
Härifrån kommer musiken, från det pepprade ögonblicket i en atmosfär. Man måste
säga att musiken skapar sina ögonblick. Musikerna skapar musiken men musiken
skapar också musikerna. Alla förberedelser görs och allt kunnande samlas i förhoppning om att den extraordinära tiden ska uppstå, den förhöjda uppmärksamheten, en
tillvarons hemlighet avslöjad: den stillastående tidsvågen.
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Tack
framför allt till er som medverkade i seminariet: Gunnar Eriksson, Göteborgs kammarkör, Carolina Friberg, Daniel Björkdahl, Juan Romero Silvera och Signe Bäck.
också till alla er som kom och deltog, som trampade och sjöng, haitiskt och svenskt,
och tack för alla inlägg, som gjorde samtalet så intressant.
till Botnik Studios och Bottna Kulturfestivalförening.
till Gunnar Eriksson, som en vinterdag tog emot oss i sitt hem för ett samtal om musiken och döden och vad som är viktigast i livet och till Daniel Björkdahl, Signe Bäck,
Carolina Friberg och Juan Romero Silvera, som alla svarat på intervjufrågor i mail
och bidragit med det som ligger dem varmast om hjärtat.
till Sten Källman och Bo Ejeby förlag för vänligt upplåtande av noter och arrangemang
av Fey o!
till Carolina Friberg särskilt, som generöst delat med sig av förslag till digitala lösningar och som lotsat redaktionen genom IT-rymden samt accepterat ändringar i
tidsplanen.
till sist till Frispel som beviljade oss medel till den oprövade idén med r.e.
Skärkäll 21 september 2011
Catharina Göransson och Gunnar Bäck
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r.e
• är en publikationsserie för reflektion kring konsthändelser i det fria
kulturlivet.
• är en multimediaprodukt med fördjupande texter tillsammans med filmer, ljudfiler och bildspel.
• är en konstprodukt i sig, att tas med som present vid presentationer,
ansökningar och kvalitativa utvärderingar.

r.e
• vill göra erfarenhet tillgänglig för reflektion.
• träder in efteråt, när något har ägt rum.
• tillhandahåller dokumentation och reflekterande texter.

Nästa nummer

1. 2 0 1 1

har konstformen Land Art som tema. Fantastiska bilder av platsspecifik
konst utlovas tillsammans med intressanta texter. En och annan gästskribent
medverkar och det blir två nyproducerade filmer om konstnärlig praktik och
nya konstellationer i kulturlandskapet runt Bottnafjorden.

r.e

c /o.g ö r a n s s o n.b ä c k

r e f l e k t i o n.e r f a r e n h e t

Vad är r.e?

r.e
har med sitt första nummer just lämnat startgroparna. Snart kommer r.e att
kunna läsas och avlyssnas på nätet (googla!), laddas ner för tryck samt hittas på papper, på oanade ställen. Redan nu är r.e som samverkanspart med
från början i nya konstprojekt. På sikt är r.e: reflektion.erfarenhet en tjänst,
där redaktionen går in i rollen som mentor och bollplank, ger handledning
och skriver texter.

Redaktion
Catharina Göransson
KONSTNÄR, SKRIBENT
LEDER OCH UTVECKLAR KONST- OCH KULTURPROJEKT

Samtal tillhör det nödvändiga i livet. Kanske för att osäkerheten i levandet
aldrig tycks upphöra och att just det har visat sig vara själva förutsättningen
för det konstnärliga, liksom för allt skapande. Men i samtalet kan det uppstå
ett tillfälligt rum i tiden av trygghet. Förmodligen för att vi erfar kulturskapandets naturlighet, när vi bland andra får formulera och tvinna tankar
vidare in i nya mönster. Projekt och seminarier är därmed en del av min
konstutövning. Att skriva är att kalla fram verklighet, med lätt överdrift kan
jag därför säga att jag lever med pennan i handen.
cath.g@telia.com
0730380838

Gunnar Bäck
FORSKARE, LÄRARE, AKTÖR

Att tala: en fantastisk ekvilibristik i samspel mellan lungor, mellangärde och
talorganets alla delar, till råga på allt som svar och social insats och det skapas
tankar mellan människorna. I sinom tid blir detta talande och gemensamma
tänkande till verklighet i annan form, något av allt det människorna kan
åstadkomma, musik kanske, eller motorvägar. Detta vill jag förstå. Förut
gjorde jag teater, nu händer det att jag gör musik; läser och skriver gör jag
hela tiden. Och undervisar.
gunnar.back@telia.com
0703648947
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