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Magisk realism
Inledning
Under en längre tid – det kanske rörde sig om fem år – associerade jag mitt komponerande med en metafor
som jag fann hos Simone Weil:
Två fångar i celler intill varandra som samtalar genom knackningar i väggen. Väggen är det som skiljer dem åt
men också det som gör att de kan tala med varandra. […] Varje skiljemur är ett band. 1

I flera av mina verk kom liknelsen att i det närmaste bli till en mental bild av musiken, inte minst då
jag ofta arbetade med duosättningar: två musiker som bankade, gned och frustade rytmer mot varandra,
tydligast manifesterat i mitt halvtimmeslånga verk från 2010, Order, del 1 för flöjt och slagverk:

Det som skilde instrumenten åt, väggen, var aldrig konkret, utan snarare en balans mellan resonansen
som uppstod i rummet och den notation som blev till ett slags växande syntax. Att göra ett ett-till-ett
förhållande intresserade mig inte och det är viktigt att förstå att liknelsen snarast var en inspiration och
i lika höga grad en efterkonstruktion för att skapa distans (och reflektion) till mitt skapande.
Insikten om hur starkt metaforen var knuten till mina verk kom med tiden att generera fler hinder än
öppningar. Det som hämmade mest: muren förblev statisk. Även om den aldrig materialiserades, så fanns
den där, antingen som partitur, som begränsning för instrumenten – eller som ram för min fantasi. Bilden
förmådde skapa mycket, men i all väsentlighet blev den alltmer till ett slutet, kalt rum. Och, utan att jag
vill göra narr av det, men allt som påminner om ett vitt, avskalat, minimalistiskt rum i vårt tidevarv gör
mig obehaglig till mods. Jag behöver ornament, jag behöver svärta ... sirlighet... Jag ville inte finna
begränsningar (det var så jag alltmer kom att se det) som enbart gestaltade en reducerad verklighet.
1. Weil, Simone Tyngden och nåden (Stockholm 1978/1952), 145
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Det är svårt att urskilja när ett nytt skede tar vid. Jag minns det jag vill minnas. Ett spår som ger min
inre, musikaliska berättelse kontinuitet är mitt pågående samtal med Simone Weil, denna franska filosof,
som först under senare decennier börjat tillerkännas den framskjutna plats hon bör ha i det västerländska
tänkandet. Även om mer eller mindre samtida tangerande tänkare som Heidegger och Merleau-Ponty oftast
nämns först, ger Weils överlevande texter prov på ett rikt, djuplodande tänkande, där förmedlingen av den
“stumma” 2 kunskapen (som många fenomenologer velat gestalta) inte bara får en belysande form, utan
även ett konstnärligt sken. Weil anlägger ett holistiskt perspektiv och inom sin ljuskrets ritar hon fram en
orientering mot/i världen, där kroppen utgör centrum: “I am in the world; that is, I feel that I am subject
to some external thing that I feel is more or less subject to me.” 3 I denna kropp är konsten och andens liv
(för henne klätt i ett katolskt-judiskt töcken) alltid närvarande:
Even though I die, the universe continues. That does not console me if I am anything other than the universe.
If, however, the universe is, as it were, another part of my soul, my death ceases to have any more importance
for me than that of a stranger. 4

Händelser

För fyra år sedan, i tonsättaren Pierluigi Billones Wienska hem, diskuterade han och jag i timmar kring
notation, om när ljudet och dess tecken (notationen) kan börja tala med varandra, bli del av en ömsesidighet.
Plötsligt ställer sig Billone upp och tar fram en av de bilfjädrar som utgör slagverk-solot Mani. De Leonardis
hjärta. Han slår an, dämpar, slår igen och låter det klinga ut. Billone sätter sig ned och vi sitter i tystnad
en stund innan vi fortsätter. Verbalt berör vi det inte, men någonting har förändrats och vi förstår i tyst
samförstånd.
För tre år sedan framförde slagverkaren Pontus Langendorf mitt öppna verk Nattarbete (2009). Det är
ett verk som inte definierar instrument, utan där ett grafiskt system, ändå minnande om konventionell
notation, istället ger instruktioner om durationer, dynamik och klangfärg:

På denna konsert väljer Langendorf att framföra verket på en schamantrumma (en typ av ramtrumma)
och med sin kropp (och röst). Även platsen (golvet) kommer till användning, vi hade aldrig diskuterat en
sådan version tidigare, även om vi hade arbetat tillsammans från och till under tre år. För mig, som vuxit
upp med en schamantrumma på väggen i barndomshemmet blir Langendorfs tolkning som en hemkomst.
2. Merleau-Ponty, Maurice Kroppens fenomenologi (Göteborg: Daidalos 1997), 10
3. Weil, Simone Formative writings 1929-1941 edited by Dorothy Tuck McFarland and Wilhelmina Van Ness (University
of Massachusetts Press 1987), 55
4. Weil, Simone the Notebooks of Simone Weil (London: Routledge 1956), 19
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Han framför ljuden och sina rörelser som om i trance och jag minns inte bara mitt hem, utan också rituella
upplevelser från tonåren. Det är en ytterst kort, extatisk erfarelse.
Två år senare: Jag sitter hemma en kväll med min ramtrumma. Jag arbetar med ett slagverkssolo och
har under en längre tid inte kunnat komma vidare i arbetet. Tidigare under kvällen har jag läst en artikel
om en sibirisk stam och deras användning av trumman. Då jag sätter mig ned och slår slött, som det känns,
på punkten där skinn och ram möts, låter jag intuitivt min röst, knappt hörbart, imitera klangen:

Ögonblickligen upplever jag en stark känsla: ljudet, instrumentet och kroppen – klangen är oskiljbara.
Arbetet, det konkreta, med Kuarup A börjar där och då. Jag spelar in mängder med material, där jag i
all väsentlighet följer en myriad av möjliga utvecklingar ur just denna enkla impuls. I Kuarup A bestämmer
jag mig för, i den mån jag kan, att försöka fånga musiken genom transkription. Kuarup A är det första av
mina stycken, där jag explicit arbetar med att spela in en egen demoversion. Därefter (först då) griper jag
mig an att finna en notation för att återskapa, inte bara musiken, utan också upplevelsen.
Dessa tre episoder har blivit emblematiska för mitt skapande sedan dess. Två huvudspår har kommit
att formuleras:
• Är det möjligt att närma sig musiken i tyst förståelse, utan att ge efter för den insikt och förklaring,
som väsentligen är skapad av (talat och skrivet) språk?
• Är det (istället) möjligt att närma sig ljudet med djurets omedelbarhet, likt lejonets vrål, att uppnå
en direkthet i uttrycket, som kan ses som en del av en större helhet (ett holistiskt perspektiv)?
Ljudkonstnären Diamanda Galas (f. 1960) utgör ett typexempel på det performativa förhållande som jag
söker. I förbindelse med hennes vokala verk Wild Women with Steak-knives från 1982 skriver hon följande:
[W]ithin microseconds, coalescing one moment and dissolving the next towards an ultimate dissolution, which is
the soul's own implosion […] You do not go to a hospital to inspire the recreation of your own death onstage. You
know it by heart […] An actor may simulate the desired emotive […] or he may use the raw materials of his own
soul in a process which is the immediate, the direct experience of the emotion itself […]. The second concern is
felt by performers who, not just professional, are obsessional performers. 5

Hennes ord ger otaliga uppslag. En given referens är också Antonin Artauds teorier om teatern, där den
starka passionen måste ges utlopp som ett motstånd mot vår “disinterested and inert idea of art” 6 :
5. Galas, Diamanda The Shit of God (New York: High Risk Books 1996), 1
6. Artaud, Antonin The theatre and its double (New York: Groove press 1958), 17
27

Esaias Järnegard

Abandoning Occidental usage of speech, [the theater] turns words into incantations. It extends the voice. It
utilizes the vibrations and qualities of the voice. It wildly tramples rhythms underfoot. It pile-drives sounds. It
seeks to exalt, to benumb, to charm, to arrest the sensibility. 7

Framförallt träder det extatiska i förgrunden hos Artaud, något som hos Galas enklast känns igen i the
obsessional performer, en musiker utan gränser.
Galas och Artaud är två exempel, det finns många fler. I denna text har jag för avsikt att visa på en
begynnande strategi som upprättas i en dialog mellan det jag studerar och det jag komponerar, om det så
är studier av schamanska tekniker eller en avantgarde-musiks mest partikulära uttryck. Explicit låter jag
Diamanda Galas Wild Women with Steak-knives för soloröst (framgent: Wild women) bli tematisk fond för
ett kortare nedslag i mitt violasolo Noein • Noaidi (framgent: Noein) . För att kontextualisera ger jag en
kortare inblick i vissa randbegrepp och praktiker.

Begrepp och kontext
1. Språk8

It is perhaps time to call into question the prestige that language has enjoyed […] considered in itself, it is no
more beautiful than birdsong, no more efficacious than the signals insects exchange, no more powerful than the
roar with which the lion asserts his dominion. 9

Vårt medvetande, vår förmåga att uppleva oss själva som subjekt med allt vad det innebär, är –
åtminstone i vardagen – det som främst definierar oss och som överhuvudtaget gör oss medvetna om att
vi är de vi är. Detta skiljer oss från djuren, men har sin grund i något fragilt, språket, såväl talat som skrivet.
Språket, och det gäller givetvis också notationen, visar alltid på ett tänkandets modus. Det vi inte kan
uttrycka i språk existerar inte. Språket genererar därför ett paradigm som i grund och botten inte är
deduktivt utifrån en empiri, utan i själva verket dras slutsatser utifrån premisser som härleds i analogi
med varandra: ”man exists in language like a fly trapped in a bottle: that which it cannot see is precisely
that through which it sees the world.” 10 Hos Nietzsche finner vi ett sökande efter en lösning där riktningen
pekar mot ett slags idé om språkets vagga. En vagga, som är barnet. I det nyfödda, språklösa barnet ser
Nietzsche möjligheten att överkomma metafysiken. Hos barnet är språket omedelbart, det vill säga det
finns inget avstånd mellan semiotiken (tecknets ”nivå”) och semantiken (tecknets mening). Kommunikationen
hos det nyfödda barnet är som hos djuret. Perspektivet kan därmed vridas på ända. Måhända är inte
människan ett djur som har språk, utan ett djur som tillägnar sig språk för att kunna överleva. Hos andra
djur är språket ett med deras väsen. Uttrycket hos ett ljud skapar ingen referentialitet, utan direkt mening.
Den här direkta meningen i djurets läte eller i den nyföddes skrik öppnar ett filosofiskt eller snarast poetiskt
perspektiv: Mallarmés dictum ”la voix sacrée de la terre ingénue” 11 ekar suggestivt.
Att arbeta med ljudets direkthet, inte att ta sig an det utifrån ljudens likheter, deras referentialitet,
men att arbeta med dem som autonoma, självständiga väsen, är att utvidga ett ljuds plats i rummet. Att
försöka höra ljudet, eller åtminstone arbeta med ljudet utifrån dess autonomi är att – i viss mån – söka
7. ibid. 91
8. En längre variant av detta avsnitt har tidigare publicerats i essän Lung dril – vindspel i Nutida Musik nr 2
2014/2015, 34-35
9. Agamben, Giorgio, The Sacrament of Language; an archeology of the oath (Cambridge: Polity 2010), 71
10. Durantaye, de la Leland, Giorgio Agamben – A critical introduction (Stanford: Stanford University Press 2009), 93
11. ”Den ovetande jordens heliga röst”
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efter ett ursprungligt språk. Vi förnimmer en doft av en värld där ljud och mening (formen och meningen)
inte är separerade utan ett och samma; ett större.
2. Kropp
Människan är orienterad mot världen. Kroppen är även i dess mest hopkrupna tillstånd exponerad mot
världen. Och vi tar in världen genom rörelse: genom att vidröra, genom att vrida oss, genom ögats lins
som ömsom fokuserar och blickar. Men, och det är viktigt, det finns också en inre rörelse, som är en del
av perceptionen. Detta inre, vår föreställningsförmåga eller fantasi, är en tankens rörelse (i den mening vi
förstår det): “It is impossible to have the idea of shape without the idea of movement.” 12 Ett öga, en hand
– pennan eller tankens fantasi är alla del i en rörelse där relationen mellan saker är det som ger dem
identitet. Utan rörelse ekar världen stumt. Musiken, det klingande, är givetvis inget undantag: “Music
doesn’t reside in any single note, but in a relationship: and yet it makes us weep. Man is made like that.
Relationships touch his body” 13 I musiken, i konsten i stort, ställs vi inför ett mysterium, där orden kommer
till korta. Konsten beger sig in i verken genom konstnärens händer och det krävs inte någon ordrik förklaring.
Kroppen blir inte enkom ett medium, utan är själv (tagen i vid tänkande bemärkelse) skaparen. Det är en
kropp, som förmår forma och förmedla något, som sinnet inte kan föreställa sig eller uttrycka verbalt.
Att dra mig själv – tonsättaren – in i skapandets mitt, innebär att vidröra något. Jag griper instrumentet.
Jag slår an det, smeker det, eller för att exemplifiera med rösten: jag genljuder i ett skrik/rop (eller knappt
hörbart pp) med hela min varelse satt i vibration. I samma stund som jag avlägsnar mig, tystnar och
retirerar till skrivbordet blir tecknet det som stannar kvar. Tecknet söker att gripa an och bli ett medium,
vill föra de två leden samman: ljudet (genom kropp) och dess tecken möts endast skenbart – som hos
Herakleitos rör det sig om två skilda tillstånd:
Människan griper i natten ett ljus, död för sig själv med utsläckta ögon, griper levande den döde i sömnen, med
utsläckta ögon, griper vaken den sovande. 14

Filosofen och strofens översättare, Hans Ruin, anmärker: ”Mötet självt är ogripbart […].” 15 Bildens
suggestiva kraft återfinns just där, i spänningen mellan leden.
Vi lyssnar med kroppen och lyssnar då inte bara med öronen, utan ofta även med ögonen, men det
viktiga är att vi inte kan urskilja ett eller två organ. Vi lyssnar med hela kroppen, medvetet eller ej.
3. Extatiska tekniker
Riten förenar människor över tid och rum. Vissa arkaiska former dröjer sig ännu kvar, i mer eller mindre
levande bruk. Schamanism är ett exempel, som kommit att definiera en mängd utspridda kulturer över
hela världen, där viss släktskap uppvisats, inte minst i de rituella praktikerna. Mircea Eliade beskrev dessa
praktiker på 60-talet som “extatiska tekniker.” 16 De är alltid dramatiska till formen, de involverar ljud,
men kan egentligen aldrig beskrivas utifrån vår konsertkultur. Det finns ingen publik, istället är alla
närvarande under en del av ritualen och riten ledsagas av en eller flera personer, framgent benämnda,
schamaner.
Extasen är ett gränsöverskridande tillstånd, ett sätt ”att dö, att gå bortom, att passera från ett tillstånd
12. Weil, Simone Lectures on Philosophy (Cambridge University Press 1978), 41
13. Weil, Simone the Notebooks of Simone Weil (London: Routledge 1956), 486
14. Herakleitos Fragment (Lund: Kykeon 1997), 65
15. ibid, 66
16. Eliade, Mircea, Shamanism – archaic techniques of ecstasy (Princeton University Press 2004/1964), 4
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till ett annat.” 17 Det är en passage mellan två disparata tillstånd som uppnås inom ramen för ritualen. En
ritual är, för att låna antropologen Turners ord: ”By ritual I mean prescribed formal behaviour for occasions
not given over to technological routine, having reference to beliefs in mystical beings or powers.” 18 Ritualen
är ett sätt att kommunicera med en ”högre” ordning. Ritualen som form är därmed inte bara ett
återskapande av ett önskat ”mål”, utan även – genom upprättandet av de rituella formerna – ett sätt att
få det som sker att bli än starkare. Ritualen bygger upp en spänning mellan två poler: å ena sidan det
mänskliga och å andra sidan det gudomliga. Spänningen har en dynamisk form, som blir till en manifestation
av kontakten mellan ytterligheter: det låga, det höga, det mörka, det ljusa etc.
I Anna-Leena Siikalas avhandling The Rite Technique of the Siberian Shaman analyseras ett stort
antal fältdokumentationer av sibiriska ritualer. Det hon framförallt lyckas gestalta är likheterna i form,
som ritualerna över detta vidsträckta område uppvisar. I mångt och mycket bekräftar Siikala den ofta
debatterade bilden av schamanen som Mircea Eliades klassiska Shamanism – Archaic Techniques of
Ecstacy, ger. I Eliades verk definieras schamanen som en gestalt, som för att bli en ”sann” schaman, i
tidiga år måste uppvisa vissa patologiska tillstånd eller tendenser. Hysteriska anfall, epilepsi eller
schizofrena drag är alla del av de tecken som märker ut potentiella schamaner. Det hypnotiska (låt oss
kalla det så) kännetecknar i dessa kulturer kommunikationen med det övernaturliga. Eliade menar dock
att den sanne schamanen alltid – genom den träning han eller hon får – har kontroll över sitt gränslösa
tillstånd. Det vill säga, schamanen är inte besatt, utan behärskar sin psykologiska instabilitiet. Detta är
en av orsakerna till att Eliade sällan tillmäter kulturer där olika hallucinogener är centrala samma genuina
betydelse. Istället ser han dessa som en svagare och mer andligt fattig form av schamanism. Siikala visar
i sin avhandling hur Eliades definition bekräftas i det sätt på vilket merparten av de schamanska
kulturerna ser på riten: hur en schaman, som i de tidiga åren uppvisar psykisk instabilitet, genom sin
initiering helas och istället kan kanalisera sina överkänsliga förmågor till extasen och det
gränsöverskridande i riterna.
Siikala beskriver elva principer som definierande för de extatiska tekniker som schamanen nyttjar. Inom
ramen för dessa elva variabler tecknas ett komplext porträtt av schamanen: en gestalt som är till lika delar
präst, helare, skådespelare och musiker. Schamanen är människan, är stammen, är andarna, är demonerna
etc. Jag citerar tre av de vägledande principerna:
1. The framework of the shaman's technique of ecstasy is similar to the basic psychic mechanism on which
hypnosis is founded […].
5. The shamanic trance or the shaman's altered state of consciousness then comes into being as generalized reality
orientation disappears along with an increase in the intensity of the rhythmical, gradually accelerating sensory
stimulus and role-taking directed at the supranormal.
9. Not even in the deepest trance does the shaman's reality orientation completely vanish; supported by the
scheme of the séance, he retains his contact with the audience. 19

Väsentligen är schamanen en konstnär, en gestalt som formar verkligheten genom skådespelet, dikten
– musiken, dock i ljuset av en övernaturlig (gudomlig) överföring. Schamanens psykiska instabilitet påminner
inte så lite om en poetisk ådra. Det är en ådra som genom schamanens initiering blir till en balanserad
och raffinerad sensibilitet:
17. Jag väljer här den etymologi som Gilbert Rouget använder i sin klassiska Music and Trance.
18. Turner, Victor The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual (Ithaka: Cornell University Press 1967), 19
19. Siikala, Anna-Lena The rite technique of the Siberian Shaman (Helsingfors: Academia Scientiarum Fennica 1978),
340-341
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That was how he became a shaman, after the sickness, after the torture. He had been ill for seven years. While
he was ailing, he had dreams; he was beaten up several times, sometimes he was taken to strange places. 20

Diamanda Galas – Wild Women with Steak-knives för röst
Det är för att förstå, som jag närmar mig Galas verk som vore hon schamanen, som jag närmar mig det
likt en musiker med ambitionen att suggerera en annan (rikare) verklighet. Min ansats blir att gå in i
hennes rörelser, hennes dynamiska form och de facto skriva mig och röra mig igenom dem – för att
därigenom förstå. Alltså, en process där intellekt och kropp är i rörelse tillsammans, där jag sätter kroppen
i centrum för upptäckandet, så som Simone Weil gör det i sitt fenomenologiska tänkande.
Inte genom pastischer, utan genom att skriva av och spela mästarna kommer man dem nära. Bach
exempelvis: genom att jag spelar igenom stämma för stämma får noternas och musikens rörelser en plats
i min egen motorik. På det viset förnimmer jag även Bachs fingrar och muskelminne. Imitationen kan ta
sig andra uttryck: du kan skriva av noterna, takt för takt. Ställd inför Galas musik krävs egentligen inget
annat, men förutsättningarna är inte desamma: Galas verk är gjort för röst och ett quadrofoniskt ljudsystem
och ryms inte inom den vanliga vokala praktiken. Jag kan inte sjunga musiken och jag kan inte återskapa
elektronikens manipulationer (varje mikrofon är kopplad till effekter som varieras under styckets gång).
Musiken är inte heller konventionellt noterad, det finns inget att skriva av. I boken Shit of God 21 finner
jag dock några utdrag, en sorts instruktioner för (enligt vad jag förstår) durationerna och den elektroniska
manipulationen av rösten:

Varje system består av två lager. Det övre, som kan utläsas som grekiska bokstäver i kombination, anger
vilken eller vilka mikrofoner som hon sjunger in i (och med vilken intensitet) och ger referenser till vilket
slags elektronisk manipulation varje mikrofon har. Det undre lagret kan sägas representera texten och
rösten. En viss frasering och en viss indikation av vokalt register går att utläsa. Vid framförande kan man
möjligen se hennes partitur som en orienteringskarta inuti en performativ akt, där plasticiteten i såväl
klang som gestik är viktigare än att följa en grafik.
Jag valde att göra något liknande, ett slags grafisk representation av musiken. Det blir delvis en
transkribering, men i vidare bemärkelse en noggrann genomgång av det temporala, dynamiska och gestiska
utifrån ett perspektiv, som mer skulle kunna sägas likna hennes egen notation än den konventionella.
Kanske vore det riktigare att likna min grafiska representation vid ett led mellan dem båda. Jag gör det
för att på så sätt komma närmare ljudet, för att finna ett sätt att internalisera ljudet i min kropp. Det är
en strategi som saktar ned musiken och gör det möjligt för mig att – åtminstone för en tid – låtsas vara
20. Anna-Leena Siikala & Mihály Hoppál Studies on shamanism (Budapest: Akadémiai Kiadó 1992), 31
21. Galas, Diamanda The Shit of God (New York: High Risk Books 1996), 6
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musikens upphov. Nedan ett par-tre utsnitt för att ge en bild av det hela innan jag återvänder till Galas
poetik.

Galas skriver även följande i Shit of God om den röst som hon i wild women presenterar efter flera års
utforskande:
In 1975 I […] create[d] a new vocal music which employs an unmatrixed production of vocal sound as the most
immediate representation of thought, the primary concern is with the execution – sequentially, chordally, or
contrapuntally – of different processes of severe concetration, ”mental” or ”sentient” states, for which the vocal
sound is used as the most fundamental physical coordinate. 22

Rösten är ett med uttrycket. Inget avstånd finnes däremellan. I verket använder hon texten som
skärningspunkt. Orden bildar grund för de sinnestillstånd som hon i framförandet önskar överföra som
”the direct experience of the emotion itself.” 23 Texten kommer att likna cinematografiska episoder, där den
emotionella textens lingvistiska egenskaper blir till ljudens grogrund – sonora och associativa utgångspunkter
växer till klang. Ordbilderna blir den punkt där röst, narrativ och koreografi möts, ett möte som formar
rummet och blir både mikro- och makrostruktur. Vibrato, distorsion, tal, glissando, merklanger sätts i
olika relationer till det koreograferade (mikrofonriktning, munposition etc.) och går in och ut ur varandra.
Tydligast uttrycker Galas sin ”immediate representation of thought” genom att varje specifik teknik i
stycket i ett ögonblick kan transformeras till vilken annan beståndsdel som helst. Verkets exposition, de
första 45 sekunderna, ger ett exempel på merparten av de karaktärer som wild women under hela sin
duration laborerar med:
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Efter denna knappa minut zoomas olika delar av rösten in för att transformeras, än till en utdragen
sjungande form, än till en sönderhackad mer textligt reciterande driven form. Jag vill till och med hävda,
att det är möjligt att se wild women som en filtrering av ett utdraget skrik interfolierat av kortare
andhämtningar, där den muttrande, aggressiva texten blir till partier, vilkas längd sätts i relation till hur
långt, intensivt och starkt det följande urskriket blir.
I schamanens extatiska tekniker finner man en återkommande musikalisk form uttryckt i trummandet.
Enklast kan den beskrivas som kulminativ24 för att sedan ebba ut, men detta är i högsta grad en förenkling
om man ser till ritualen i sin helhet. Hela ritualkomplexet är en rikt dramatisk föreställning. Efter de
inledande förberedelserna påbörjas trancearbetet genom ett mångfacetterat rollspel där hjälpandarnas
djuriska form åkallas. Schamanen frustar kanske som en häst, ylar som en varg, framför till och med långa
meningar på djurets hemliga språk (en vanlig form av magisk kunskap, som förmedlas under initiationen
av schamanen). I alla steg är det en process av rollarbete, men ett rollarbete där distansen mellan schaman
och ande/demon eller vad det än månde vara minimeras – helst inte ens är skönjbar.
I Galas wild women möter vi en liknande direkthet i uttrycket. Galas personifierar och utagerar passionen
– det finns inga mellanled: inga patienter som ska helas, inga gudar som ska helgas. Hon är redan från
sekund ett i extas, hon försätter sig i ett tillstånd, där hennes virtuosa teknik inte vet av några gränser.
På det viset är Galas en av dagens schamaner. Hon behärskar de extatiska teknikerna – hon är inte fången
i trancen, utan hela tiden medveten om periferin, ett slags kvasi-kontroll som i sitt utryck och sin förmedling
ges gränslöshetens form. En gränslöshet som leder musiken, ljudet, texten, rörelsen – hela den performativa
akten – mot ”an ultimate dissolution, which is the soul's own implosion.” 25

Noein • Noaidi för viola
Ett – av mig – nytt verk är inte ett carte blanche, utan ett continuum, det samtalar med min tidigare
musik, men framförallt visar det på en dialog med vad jag har omkring mig. Att skriva mig igenom wild
women, att lyssna in minsta detalj i stycket blir en metod för mig att levandegöra det samtalet. Hos Galas
känner jag igen (och det är därför jag väljer verket ifråga) något som å ena sidan resonerar i mitt eget
skapande, men som samtidigt pekar mot det som jag ännu inte förmått få att ljuda i min musik. Wild
women gör det på alla nivåer, i såväl form som detalj.
Då jag har ett i grunden hantverksmässigt förhållande till musiken blir det djupare steget för mig att
försöka överföra Galas ambition in i min egen. Om hon – som jag vill mena – närmar sig en musik, där
det språkliga på något vis hamnar i relief inför ett extatiskt tillstånd – ljudets omedelbara kraft slår emot
lyssnaren – så vill jag pröva att iscensätta hennes metodik i mitt eget skapande.
Arbetet med wild women blir ett sätt för mig att upprätta en förbindelse med ett konstverk, att följa
det på flera nivåer, men kanske framförallt att på ett konkret vis befinna mig i klang. Formen på både
mikro- och makronivå talar till mig och ställer frågor kring mina egna begränsningar. Jag använder
”analysen” för att komma i kontakt med strategier som förvisso talar till mig, men som ändå är mig
främmande. Exakt vad jag gör med detta material förblir under lång tid en öppen fråga. Jag gör det i hopp
om att komma vidare i mitt eget konstnärskap, men jag undviker att för tidigt rikta det mot ett konkret
verk.
Jag ställs inför primärt två val: att meditera över ljudet och ljuden eller att förkroppsliga dem.
Meditationen kan äga rum var och hur som helst, den kan suggereras genom att följa grafiken (den utefter
22. Galas, Diamanda The Shit of God (New York: High Risk Books 1996), 2
23. Ibid, 1
24. Anna-Leena Siikala & Mihály Hoppál, Studies on Shamanism (Budapest: Akadémiai Kiadó 1992), 34
25. Galas, Diamanda The Shit of God (New York: High Risk Books 1996), 1
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Galas) eller jag kan med slutna ögon minnas hennes röst, föreställa min egen, eller vrida det ytterligare:
föreställa mig hennes röst inuti en annan ljudkälla, en annan klang, men ändå med samma brännande
intensitet. Jag kan också göra det inför pappret och assistera min inre rörelse med text: vad är det jag
känner, vad kommer för mig etc? I det momentet börjar jag ana ett visst förkroppsligande. Handen, pennan,
pappret börjar bli en länk mellan en föreställning och en manifestering.
Att förkroppsliga kan bli långt mer konkret. Tidigt i arbetet med violasolot (innan violasolot som tanke
ens existerar) prövar jag Galas grafik genom att invertera källan. Jag tar fram min ramtrumma, prövar
att se hur långt jag kan närma trumman till rösten. Att det är en övning är jag väl medveten om, men
övningen förskjuter Galas specifika stycke i en tydlig rörelse mot mig själv. Den distans, som oundvikligen
existerar mellan ett spänt skinn och ett vibrerande stämband blir till en emancipieringsprocess. Jag är
tvungen att lägga till eller omformulera nästan varje röstaktion på ett vis, som efter ett tag gör att Galas
sonora kvaliteter till slut inte längre finns kvar. Istället fortlever hennes dynamik, hennes frasering etc.
Det här är en strategi…
Trumma

…som jag upprepar, partier av Galasgrafiken för jag över till flöjt, sedan till fiol:
Flöjt
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Violin (viola)

Det är i fiolen något händer. Materialet har redan vridits så mycket, att jag vid det här laget inte
längre aktivt försöker minnas annat än Diamandas närvaro. Jag är i ett mellanled där kommunikationen
mellan min fantasi och olika nivåer av grafik har börjat tala fritt. Fiolen kan likt Galas sjunga, men
saknar ändå ett visst djup. Jag själv vill också i så stor utsträckning som möjligt vara den som sjunger
och jag har svårt att identifiera fiolen med min egen röst. Fiolen associerar jag alltför starkt med något
eteriskt och fragilt.
Istället kan jag med violan, som redan har en djupare klang, stämma ned strängarna utan att förlora
strängspänningen. Det ger upphov till ett större motstånd i klangen, ett behov av en intensivare
stråkhantering, som gnider fram tonen. Jag upplever hur jag själv kan kommunicera mer fritt i det avstånd
jag nu upplever mellan Galas och den emanciperade grafiken. Detta, i kombination med att jag fick en
beställning att skriva för instrumentet ifråga26, gör att jag bestämmer mig för att agera och pröva att se
hur långt eller nära jag kan föra violan, utan att återskapa Galas musik – istället fånga hennes utryck,
eller kanske snarare, på samma vis som Galas suggerera fram en extatisk musik.

Praktik
Text, grafik och praxis (på instrumenten) är i mitt arbete satta i en relation, där jag oundvikligen hela
tiden finner mig omgärdad av ett språkfängelse – tydligast immanent i partiturformen. Intresset för rituella
praktiker, schamanska tekniker och Weils fenomenologi bottnar i en ambition att arbeta fram en metod
där utforskandet av min musik sker primärt genom kroppen. Kroppen är inte bara sinnlig, utan den är
satt i relation till en rörelse i mitt tänkande i enlighet med Weils ord: ”It is impossible to have the idea of
shape without the idea of movement” är satt i relation till en rörelse i mitt tänkande.
I Noein finns ingen text, som i Galas-förlagan. Den text jag använder för att skapa en skärningspunkt
mellan kropp och tanke är istället den grafiska representationen av wild women. Någonstans i den finns
de här starka ögonblicken. Magin ligger i att behålla dem i det taktila, att från pennans tryck mot
papperet föra handen till stråken. Varje teknik i wild women prövas mot violan. Varje sektion blir en
del av mitt verk. Nedan visar jag en, låt vara otydlig, bild av mitt arbete med Galas första 45 sekunder
och de fyra (a-d) teman som jag identifierar, teman som går igen i Galas verk, men som framförallt
utvecklas i mitt eget verk och blir till Noeins egna ljudvärld: (bilden finns till höger på nästa uppslag,
redaktörens anm. )
På samma sätt som min inre bild av musiken växer och samtidigt skruvas åt, stäms också violan ned,
till slut (i de svaga och mumlande partierna) liknar den stundom en viola da gamba, för att i nästa ögonblick
(som i de frenetiskt distorterade eller maniskt sjungande partierna) skrika med all kraft:

26. Noein • Noaidi skrevs åt den brittiska violasten Emma Richards inför ensemble Distractfolds USA- turné under
april 2016.
35

Esaias Järnegard

Bevekelser
Den metod som jag i denna text öppnar gläntan till har inte sin grund i brist på inspiration eller brist på
tilltro till det egna. Det handlar om att finna former för de visioner och den strävan som jag bär inom mig.
I det ögonblick en vision blir beskriven, så försvinner mycket av dess magi. Just det ögonblicket utgör
en övergång från en nästan oändlig form till en snöpt verklighet. Ju längre jag befinner mig i drömmen,
desto längre kan jag behålla visionen.
Metoden skisseras enklast enligt följande:
Jag behöver:
– ett fritt grafiskt förhållande: en hand, en penna som inte definierar kroppar, eller ens ljud. Som bara
beskriver ett ljudande.
– en reell ljudkälla, en konstruktion som existerar och som jag relaterar till.
I fallet med Noein utgör Galas wild women den redan existerande ljudkällan medan den öppna grafiken
blir föreställningen om en musik utifrån Galas grafik … hur jag prövar den mot trummor, mot flöjt, mot
fiol och slutligen viola.
Något uppstår i mötet. Det viktiga blir inte hur jag försöker fånga Galas skrik i en viola eller hennes
hysteriska närvaro genom speltekniker. Nej, jag ser inte processen som pekande mot vad som händer, utan
som pekande mot det mötets ögonblick, vilket plötsligt ger upphov till något som kan hända. Vi talar nu
om något som inte finns i Galas och som inte finns i min relation till violan. I Noein ser jag det som
ögonblicket, då musiken stannar upp, blir till en extremt långsam stråkrörelse på öppna strängar. Från
greppbrädan till bryggan hörs något, som utvecklas från ett knappt ohörbart pppp till ett knarrande legno.
Munnen börjar plötsligt röra sig, tunga, läppar och frikativ talar med violan. Kropp, rum och instrument
är en enhet, stadd i en besvärjande bön:
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