Workshop 1
I Workshop 1 som pågår i fyra dagar arbetar tonsättaren Catharina Backman och jag
med sångarna Alexandra Büchel–Zetterström (sopran) och Olle Persson (baryton) samt med
instrumentalisterna Anita Agnas (ackordeon) och Johannes Bergion (cello). Det övergripande
syftet med denna första Workshop är att utforska hur den dramatiska utgångssituationen och
konflikten mellan de två rollfigurerna kan grundas hos de medverkande via deras egna
associationer och erfarenheter innan det finns någon fastlagd text eller komponerat material.
Metoden har likheter med hur jag tidigare har arbetat med regissörer och skådespelare i
utvecklandet av talpjäser. Den avgörande skillnaden här är att undersökandet sker via de
medverkandes musikaliska uttrycksmedel. Inför workshopen skriver jag texter som sträcker
sig från noveller kring rollfigurernas bakgrund, poetiska rörelsebilder som gestaltar
stämningar på den strand där dramat utspelar sig, två monologer och en poetisk prologtext (se
Appendix 1 och 3). Med avstamp i dessa, undersöker vi med hjälp av olika röstliga, fysiska
och musikaliska övningar en början (se exemplet nedan), ett centralt möte och en
vändpunktsscen ur det tänkta dramat, där kvinnan som har flutit iland på stranden upptäcker
att den vaktande mannen har träffat hennes bror Nir, som flydde före henne.
Prolog – Skiss I (III)
Intro: Ha…(Alla andas viskande på fonemet. Långa andetag, som avlägsna
dyningar. Alla har samma puls. En vila i det. Gå nu ifrån pulsen, synka ej
med I, II och IV)…
Hav. Urhav. Ur hav.

Fortsätt med dina andetag…

Kropp i hav. Kropp ur hav.

…andas…
När du hör Krrr-sssss (som en skallerorm, härma ljudet, ej synkat
med de andra)

Kropp mot grus, rasslande.

Krrr-sssss, rasslande (sista ordet synkat med texten)

Kropp mot sten, släpande

Krrr-sssss, släpande (sista ordet synkat med texten)

Slungas, skakas, kastas upp på land.

Slungas, skakas, kastas upp på land.
(Börja läs när du hör de andra viska. Gör ett crescendo):

Kastas upp i sand.

p: Kastas upp i sand.

En kropp ur havet uppkastad på land.

En kropp ur havet uppkastad på land.

En kvinnas kropp.

En kvinnas kropp.

Kastad på en strand.

mf: Kastad på en strand.
”tttt…ttttt ”(upprepade lätta tungsmack samtidigt som man håller andan,

Kvinnan ur havet som ska hittas av en man.

osynkat tillsammans med I och II).

Kvinnan som ska hittas av en vaktande man.

(fortsätt): ”ttt…ttt…ttt…ttt…ttt…ttt…ttt…

Mannen som vaktar mellan hav och land.

”ttt…ttt…ttt…ttt…ttt…ttt…ttt…
”sss”…(håll ut konsonanten så länge det går)…

I detta skede finns ännu inget detaljerat synopsis. Det som finns är min tanke om en
övergripande dramaturgisk båge kring hur mannen och kvinnan utmanar varandras gränser,

släpper in och stänger ute, hur kvinnan försöker manipulera mannen som blir berörd av henne
mot sin vilja men gör allt för att slippa ta ansvar för henne, för att slutligen nå fram till ett
möte när mannen inte längre kan värja sig mot sitt eget samvete utan går med på att hjälpa
kvinnan. Inom denna dramaturgiska båge som jag och tonsättaren Catharina Backman har
börjat samtala och fundera kring, finns skisserade situationer, tankar om relationens och
förloppets utveckling och vissa handlingsfragment.
Inför Workshopdagarna har de medverkande, såväl instrumentalister som sångare,
ombetts välja ut och ta med sig tre vardagliga ”ljudobjekt” hemifrån som de kan ”spela på”
och som kan variera med avseende på klang och dynamik. Med hjälp av klang– och
ljudövningar där samtliga medverkande arbetar med musikaliska uttrycksmedel som inte
tillhör deras vanliga, vill vi få dem att i första hand fokusera på ”vad” de vill uttrycka i de
scenarion vi ger dem med hjälp av de begränsade ljud de har till sitt förfogande. Genom att
”spela” de textskisser jag skrivit som gestaltar situationer och stämningar ur dramat och
rollfigurernas bakgrundshistorier, vill vi se om vi tillsammans kan fokusera på att utforska
gestalterna och deras dilemman musikaliskt, snarare än att skapa ”bra” musik.
Sättet att utforska grundsituationen där kvinnan vädjar om mannens hjälp med att ta
sig vidare, för att om och om igen mötas av hans avståndstagande, undersöker vi ingående
med hjälp av ”den egna” rösten. Detta innebär att samtliga medverkande, såväl sångare som
instrumentalister, uppmanas att använda ”den röst de har” (oavsett om rösten är det
musikaliska uttrycksmedel de är mest förtrogna med) och med hjälp av den uttrycka kvinnans,
respektive mannens, vilja. Deltagandet i en kurs i Frankrike där tonsättaren och jag själva
provade att arbeta med ”Roy Hart–metoden”, (Roy Heart centre, 2015), en metod som
utvecklades av skådespelaren Roy Hart efter studier hos röstpedagogen Alfred Wolfsohn som
hade arbetat med utvidgade rösttekniker efter andra världskriget, blir här en viktig
inspirationskälla när vi lägger upp arbetet med våra medverkande kring just ”den egna
rösten”.
Sammantaget blir detta en Workshop där samtliga medverkande får använda
ljudobjekt, sina röster och sina instrument på sätt som de inte är vana vid, för att grunda den
dramatiska utgångssituationen i sig själva och utforska den genom att associera via sina egna
uttryck och erfarenheter.
Denna metod har vi sedan utvecklat och fördjupat i vidare Workshops och benämnt
som Steg 1: Grundutforskande. Jag kommer att återkomma till de tankar som denna metod
ger upphov till och hur den relaterar till ”den blindes käpp” och andra aspekter som vi
utforskar längre in i Workshoparbetet.

Under Workshopens sista dag tar arbetet en ny vändning när vi gemensamt undersöker
två monologer/ariatexter improvisatoriskt, genom att spela och sjunga dem trots att det ännu
inte finns något noterat material (se exempel nedan). Går det att använda texterna som noter
utifrån en gemensam tanke om textens dramatiska rörelse och vissa musikaliska parametrar
och begränsningar som ges av tonsättaren?
Kvinnans mardröm - Skiss 1
”Hon ropar mitt namn
kvar bland vågorna.
Ett avslitet huvud i gapet på ett vilddjur.
Ansiktet gulblekt. Håret drypande.
Skräcken i ögonen. Två fladdrande lågor.

Hon ropar mitt namn
vrålar det till stjärnorna
stammar det till strömmarna
skickar det med vindarna.
Det kretsar kring mig som en efterhängsen fågel.
Jag ser henne inte, hör henne inte
rycker mig loss, sparkar mig fri.
Jag hänger mig till dånet, i våg efter våg,
lämnar henne efter mig, efter mig, efter mig.

Tills vindarna vänder och ropen tystnar”.
***

Alla nedanstående klangvarianter ska användas när texten framförs.
Tänk igenom var du vill använda vilken av klangerna.
Full operaklang
Talröst i mycket lågt läge
Viskningar
Skrik
Klang som när man sjunger en vaggvisa
Talröst i högre läge än normalt
Kvidande, knarrande stämma

Arbetet med de två texterna som får namnet Mannens mardröm - skiss 1 respektive
Kvinnans mardröm - skiss 1, sker i avgränsade steg.
I det första steget gör instrumentalisterna en ljudimprovisation kring textens rörelse
med hjälp av ljudobjekt, instrument och röst för att hitta ett ackompanjemang till sången. I det
andra steget improviserar sångarna kring texten utifrån instruktioner om ett antal olika
sångsätt som de uppmanas att lägga in på valfria ställen. I det tredje steget läggs sång och
ackompanjemang ihop.
Varje dag avslutas med 10 minuters eget associativt skrivande kring det var och en har
upplevt under dagen.

Workshop 2
I Workshop 2 som också pågår i fyra dagar tillkommer tre instrumentalister: Hedda
Heiskanen (fiol, dhan ni, kamanche och nyckelharpa), Ola Denward (klarinett och saxofon)
och Lars Ljungberg (slagverk). I början på Workshopen som varar i fyra dagar tar vi mycket
tid till att föra in våra nya medverkande i arbetssättet och projektets frågeställningar, genom
röst–, ljud– och klangövningar. Sedan presenterar vi det text– och musikmaterial som vi ska
arbeta med denna gång. Kvinnan och Mannen har nu fått namn och blivit Aila och Aron. Till
skillnad från i Workshop 1, där vi arbetade med olika nedslag i dramats situationer och
rollfigurernas bakgrund utan någon kronologisk ordning, har jag här skissat på ett dramatiskt
förlopp som vi kallar ”vändpunktsjoket” och som, via en snårig väg av känslomässiga
komplikationer, ”förhandlingar” kring ansvaret för den andre, egna gränser och rädslor, leder
till att Aila och Aron börjar mötas. Här har vi också lagt in Ailas mardröm Kompositionsskiss
I och Arons mardröm Kompositionsskiss I. I de senare har tonsättaren integrerat och låtit sig
inspireras av röstliga uttryck, element och stämningar som vi har bedömt som utvecklingsbara
efter det musikaliska grundutforskande vi gjorde av textmaterialet till samma partier i
Workshop 1. Kompositionsskisserna består av vokalstämmor och en enklare utkomponerad
instrumentalstämma, det vi nu kallar en känslomässig generalbas. I exemplet nedan utgörs
denna av en dragspelsstämma.

För att bättre kunna kommunicera kring detta skisserade förlopp och hur det rör sig i
rummet, utvecklar jag och tonsättaren nu ett visualiseringsverktyg som vi kallar
terrängkartan. Denna har vi under det vidare arbetet upprättat i olika varianter och är ett
verktyg som möjliggör kommunikation mellan librettist och tonsättare, men också med de
medverkande, kring delarna och helheten utifrån parametrar som har med musikdramats
inneboende rörelse, temperaturförändringar och egen rumslighet att göra (se resonemang
kring detta i introduktionen) innan det finns någon sammanhängande eller fastlagd text eller
musik. Terrängkarta 2 är en grafisk representation vars syfte är att visualisera det dramatiska
förloppet, de viktigaste hållpunkterna i handlingen, vilka ”låtar”, (10 stycken) i
Kompositionsskiss I som korresponderar till vilket parti i dramat samt hur vi har tänkt att
sångare och instrumentalister ska röra sig i rummet under förloppet och i förhållande till
Kören som de ibland är del av, ibland lösgör sig ifrån. Den bakomliggande dramaturgiska
tanken som här börjar få en allt tydligare form, är att vi arbetar utifrån att de medverkande är
vad de är, det vill säga sångare och instrumentalister som gestaltar en historia med hjälp av
sina musikdramatiska uttrycksmedel för att ibland ”gå i spel” och bli del av handlingen,

ibland med såväl sin musik som sin närvaro, representerar någon eller något i den. Andra
gånger utgör Kören ljudmiljöer, känslorum eller ett annat fiktivt lager. Aspekter som vi har
fått en alltmer fördjupad kunskap kring för varje Workshop vi sedan har gjort och som
relaterar till den övergripande frågeställningen kring hur vi kan gå emellan inlevelse och
distans, artificiellt och ”dramatiskt sant” (se introduktionen).
I Workshopens början introducerar vi Terrängkarta 2 (se exempel nedan) för de
medverkande med tillägget att vi tillsammans med dem vill gå den grovt snitslade bana som
kartan beskriver, samtidigt som vi vill förhålla oss öppet och lyhört för vad som kommer att
hända när vi går den tillsammans med dem.

I ”vändpunktsjoket” finns även ett parti som vi har arbetat med på ett sätt som vi båda
är mer vana vid sedan tidigare - det vill säga att jag har skrivit en dialogtext varpå tonsättaren
har komponerat musik. Under den scen som vi har kallat Aila och Aron, börjar våra rollfigurer
för första gången se varandra som de människor de är, inte som två hinder som måste
övervinnas. Men stämningen bryts abrupt av att Aila upptäcker ett armband runt Arons
handled som hon känner igen som det armband hon själv flätade och gav till sin bror Nir,
innan han gav sig iväg över havet. Hon visar Aron att hon bär ett likadant runt sin egen

handled.
I skeendet som följer på denna vändpunkt och som vi kallar Nir respektive
Misshandeln, har vi bestämt oss för att prova ett mer komplext arbetssätt. När Aila upptäcker
armbandet runt Arons handled förstår Aron att den bror som Aila hela tiden har nämnt som
sin enda räddning, är Nir, den unga man som han själv har mött - här på samma strand - och
hjälpt undan en misshandel. Aron drabbas av minnet av mötet med den öppna, levnadsglada
Nir och de tre män som gav sig på honom och försökte råna honom. Men det sista han vill är
att visa sina känslor för Aila. Om han visar sig mänsklig och sårbar, får hon ju en hållhake på
honom och kan kräva hans hjälp. Den hjälp hon så desperat har bett honom om från första
stund, men som han försöker avfärda som någon annans ansvar.
Detta dramatiskt komplicerade förlopp som består av flera steg, innehåller dels delar
där Arons sång finns utkomponerad tillsammans med en känslomässig generalbas, (dragspel
och cello), samt ett ställe där cellon har en utkomponerad stämma som vi tänker ska fungera
som känslomässig generalbas och där Arons sång ska improviseras utifrån tonsättarens
musikaliska instruktioner. Andra delar i förloppet vill vi se om vi kan utforska med hjälp av
en kombination av scenanvisningar om förflyttningar i rummet och
improvisationsinstruktioner. I kompositionsskissen har tonsättaren även integrerat våra
gemensamma tankar om hur cellisten via sitt spel tar gestalt av Nir i ett visst ögonblick samt
hur violinisten, slagverkaren och klarinettisten tar gestalt av de tre rånarna. Dessa tankar
kommer ur vårt gemensamma förarbete med terrängkartan och är något vi vill utforska genom
att lägga ut förloppet i rummet. Det är en metod jag tidigare använt när jag har undervisat i att
skriva dramatik och är ett sätt att undersöka dramats ”egen terräng”. (Det har alltså i detta
skede ingenting med iscensättning och regi att göra.) Metoden har vi sedan fortsatt använda
genom alla Workshops i olika varianter.
Processen med detta parti visar sig bli både problematisk, spännande och på många
sätt klargörande. Genom de svårigheter som uppstår ”på golvet” och skillnaderna mellan
tonsättarens och mina upplevelser kring det vi hör och ser, blir projektets huvudfrågor belysta
vilket påverkar riktningen för det vidare arbetet. I ett senare avsnitt, när jag gör en djupare
analys av hur projektets tankegångar och frågeställningar hänger ihop med det praktiska
arbetet och vilka slutsatser jag tycker mig kunna dra, kommer jag därför att sätta
förstoringsglaset till just detta exempel och skärskåda det närmare.
Även denna gång avslutas dagarna med 10 minuters eget associativt skrivande kring
vad var och en av oss har upplevt under dagens arbete.

Workshop 3
Under förarbetet med Kompositionsskiss II till Arons minne får tonsättaren en idé och
ber mig skriva tre nya poetiska rörelsebilder (enligt den metod vi använt oss av i Workshop 1)
som hon lägger in som transformationsvägvisare i noterna (se Appendix 3) Tanken om
poetiska texter som vi kommit att benämna på det sättet uppstod redan efter Workshop 2, där
vi diskuterade hur man skulle kunna behålla vissa partier improvisatoriska i ett partitur, men
ändå styra den gemensamma avsikten och rörelsen och utforska hur den kan låta musikaliskt
eller för att uttrycka sig fenomenologiskt; utforska intentionaliteten i det som spelas. En av
dessa Transformationsvägvisare har fått namnet Hav/Vatten och lyder:
Det likgiltiga havet
glittrar i guld
rullar, sträcker sig
i långa vågor
från kontinent till kontinent
Tillsammans med Sand och Mörker/Rök blir dessa, instruktioner till tre improviserade
partier i ett, för övrigt, noterat avsnitt. (Se exempel nedan samt Appendix 3).

När vi arbetar med de olika transformationsvägvisarna uppstår något intressant. Det är som
om Kören med hjälp av dem skapar olika musikaliska känslo– eller resonansrum som öppnar
dramat och för in en tidlös aspekt som uttrycker naturens gång och likgiltighet inför
människornas enskilda öden. En aspekt som är starkt kopplad till Arons gestalt och hans
livssyn eller snarare livslögn. Stjärnornas och planeternas rörelser, sköldpaddorna som lägger
sina ägg och försvinner tillbaka ut i havet - det är såna bilder han tröstar sig med och gömmer
sig bakom för att slippa ta ansvar för de val han gör, eller snarare inte gör, i sitt eget liv. En
viktig upptäckt för oss är att de olika transformationsvägvisarna skapar olika slags intentioner
och därmed olika stämningar i musiken.
Arbetet med den omskrivna kompositionsskissen av Arons minne - Kompositionsskiss
II, leder till många spännande insikter. Intentionen som har drivit min omskrivning av

textmaterialet, det vill säga att lyfta fram Arons inre process med att minnas Nir, bland annat
genom att arbeta mer riktat med fysikalisk poesi, har tonsättaren nu mer medvetet sökt
omvandla till vokalt agerande. Slagsmålet ”hörs” nu i vår barytons sång så att man ”ser” det
framför sig. Orden hugger, hackar och hotar och Nirs blå ögon lyser till i den komponerade
sångstämman. Hela skeendet blir på det sättet förvandlat till ett närvarande ”Nu”, snarare än
att det återberättas. (Se notexempel nedan)

Innan komponerandet hade vi också talat om vilken typ av vokalt agerande som skulle
kunna uppstå när Aron blir så rasande på rånarna att orden tar slut. Skulle ”orden” som
bubblar upp ur honom till slut bara kunna bestå av röst och ljud, det vill säga bli till en form
av emotionell gestikulation? Ur arbetet med notbilden och sångarens makalösa improvisation
där orden löser upp sig och blir till någon slags känslomässiga urljud, föds en diskussion i
ensemblen som bidrar till att vi alla får nya insikter om Arons gestalt. Men viktigt att påpeka
är att det är via det musikaliska arbetet i kombination med sångarens associerande till egna
erfarenheter när han utforskar Arons noterade stämma, som vi upptäcker nya skikt av hans
rollfigur. Insikter som kommer att påverka hur jag ser på dramats fortsatta utveckling. Det
märkliga är ju att man inte heller som dramatiker har alla svar kring det drama man sätter
igång. Med intuitionen som vägvisare trevar man sig fram i sökandet efter rollfigurerna och
hur de rör sig genom dramat i förhållande till varandra. För att upptäcka alla samband och hur
väven av motiv tar form är man hjälpt av att hela tiden försöka förhålla sig öppet
undersökande till sitt eget material. Alla har vi frågat oss varför Ailas omnämnande av Nir
blir en sån het potatis för Aron och varför han inte vill prata om sitt möte med hennes bror.
Genom det musikaliska undersökandet börjar vi ana varför. Anledningen till att Aron inte vill
prata med Aila om mötet med Nir är inte att han har gjort honom illa eller betett sig svekfullt,
vilket vi spekulerade kring i början av vårt gemensamma arbete. Nej, till sin egen förvåning
har Aron drabbats av en urkraft som har fått honom att jaga bort rånarna som misshandlade
Nir. Men denna erfarenhet lämnar honom villrådig. Med ett sånt mod inom sig - varför vågar
han inte bryta upp från sin inskränkta tillvaro och sitt förödmjukande jobb för att försöka göra
något meningsfullt av sitt eget liv?
En annan aspekt av arbetet med detta parti gäller på vilket sätt instrumentalisterna
skulle kunna delta i aktionen. Redan i Kompositionsskiss I, arbetade vi med att violinisten,
klarinettisten och slagverkaren skulle representera rånarna och cellisten skulle representera
Nir i levandegörandet av misshandeln. Men frågan är på vilken nivå vi ska lägga agerandet
när vi ger instrumentalisterna instruktionen att slåss och råna med sitt instrument/klang och
sångaren får instruktionen att skrämma bort rånarna med sin röst/klang. Tonsättaren har i
noterna skrivit in detta som en ”improvisationsrunda” där Kören ska spela en återkommande
figur av korta, attackerande toner medan sångaren improviserar, (se exemplet nedan).

Genom att lägga ut förloppet i rummet på olika sätt, utforskar vi hur denna situation
kan gestaltas på ett övertygande sätt. Vi inser ganska snart att verkningsgraden blir starkast
när agerandet från instrumentalisternas håll enbart är klangligt - det vill säga när de förhåller
sig neutralt och uttrycker sig via sina instrument, utan anspråk på att gå in i något
representerande ”skådespeleri” eller realistiskt berättande.
Det visar sig också att alla försök att arbeta med någon slags ”äkta” impulser där
sångaren låter så pass ”farlig” eller sjunger så pass starkt att instrumentalisterna slutar spela,
är missriktade. Lösningen upptäcker vi istället av en slump när en oavsiktlig handrörelse från
sångarens sida som liknar en dirigents sätt att slå av, får violinisten att reagera instinktivt och
sluta spela eftersom hon reagerar som alla vana instrumentalister gör när dirigenten slår av:
Hon tystnar. Efter det förstår vi att det mest kraftfulla uttrycket i sammanhanget är att Aron på
höjden av sin upprördhet slår av instrumentalisterna/rånarna, varpå de genast slutar spela. En
upptäckt som också hänger ihop med de olika nivåerna av fiktion som vi har börjat laborera
med.
Inför arbetet med levandegörandet av Ailas barndomsminne av Nir hade vi planerat att
arbeta i två steg, dels improvisatoriskt med ett grundutforskande där vi använder texten som
noter med tonsättarens musikaliska instruktioner, dels ett utforskande av Kompositionsskiss I
där sopranstämman och den ledsagande känslomässiga generalbasen finns utkomponerad.
Praktiska skäl gör att vi enbart arbetar med ett grundutforskande. Men det som kommer fram
under arbetet gör att vi återigen får stöd för att grundutforskandet är ett steg som vi inte bör
hoppa över om vi vill få input till transformationsprocessen. I ett av de utforskande momenten
improviserar sångerskan kring texten med sång och röstljud. I texten rör sig Aila mellan att
försöka framkalla den frånvarande Nir, genom att minnas hur han lärde henne simma när hon
var en liten flicka, och uppgivenheten när luften går ur henne och hon inser sin totala
övergivenhet. (Se Textskiss I nedan).

Aila åkallar Nir - Skiss 1

AILA:
Du är här, Nir. Nära.
Din andning mot min rygg.
Jag är åtta år, du lär mig simma.
”Näsan upp. Armarna ut.
Våga vågen, Aila! Segla iväg!”
Med dig bakom mig når jag fram i tid.
Med dig bakom mig är inget för sent.
(Snurrar på armbandet runt sin handled. Mörknar)
Du bar vårt tecken, vår hemliga pakt.
Ville någon ta det, fick han hugga av din arm.
(Nir/cellon ” försvinner”)
Gjorde det ont? Har du kvar din arm?
Jag hör inga skrik, ser inget blod.
Vi fanns i samma andning, läste varandras tankar.
Nu läser stjärnorna slutet
över såna som mig.

Den utforskande improvisationen, där sången rör sig virtuost mellan olika
känslotillstånd, leder till att sångerskan gör flera egna upptäckter om rollfiguren Aila. Här
finns ett samband mellan flickan Ailas mod att våga ta sina första simtag och den vuxna Ailas
mod att ge sig iväg över havet. Och i båda fallen har hennes bror Nir haft en stor betydelse att
inge henne det modet. Rent musikaliskt hörs detta samband i hur sopranrösten i
improvisationen kring barndomsminnet växlar från att låta flickaktig till att låta som en
mogen kvinna. En mängd synergier blir nu synliga både innehållsmässigt och musikaliskt.
Dessa blir till viktig kreativ input för hur vi ska utveckla såväl textmaterialet som
musikmaterialet vidare .
1

Det centrala i Arons möte med Nir, har vi redan tidigare sett, var Nirs optimistiska
livsinställning, mot alla odds. Hans uppmaning till Aron att ”Ta livet i hand, ditt enda liv. Ta
livet i hand och spring.” Genom att instruera instrumentalisterna att här ”återanvända”
tonmaterialet från barytonens sångstämma i det partiet, uppstår ett konkret musikaliskt
samband mellan det mod som Nir har ingett Aron och det han har ingett Aila. Med andra ord;
en transformation av ovanstående tankegång till musik. När vi talar om detta med de
medverkande, inser jag vad det drama jag har satt igång egentligen handlar om: Modet att
våga förändra sitt liv. Det gemensamma utforskandet bidrar till att dolda samband i det
bakomliggande innehållet nu blir medvetandegjort även för mig. Snarare än att jag skulle ha
1
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”hittat på” eller på ett medvetet sätt skulle ha bestämt vad dramat handlar om innan vi började
arbeta, är det som om det växer fram i ett gemensamt intuitivt utforskande där fler och fler
samband avtäcks och blir synliga i den kollaborativa processen. Det reciproka i
transformationsprocessen där den gemensamma intentionaliteten påverkar det musikaliska
utforskandet som i sin tur påverkar textens och kompositionens vidare utveckling i en slags
transformationsloopar blir här synliggjort på ett påtagligt konkret sätt.
I slutet på arian tappar Aila modet helt och i ett tillstånd av hopplöshet börjar hon gå ut
i vattnet. För att kunna arbeta improvisatoriskt kring meningen ”Nu läser stjärnorna slutet
över såna som mig” ger tonsättaren de medverkande ett enkelt tonmaterial bestående av olika
skalor. Med hjälp av detta tonmaterial blir deras uppgift att uttrycka intentionen i meningen.
(Se exempel nedan) Till min förvåning blir det ett slags förvridet, skevt ljus i musiken som
berättar om Ailas tillstånd och hennes längtan efter befrielse på ett betydligt mer komplext
sätt än om musiken hade uttryckt hennes hopplöshet. För mig ger det musikaliska
utforskandet här en ny vinkling på var Aila hamnar känslomässigt i slutet på denna situation.
Det i sin tur påverkar hur jag börjar tänka kring den fortsatta handlingen och vad som ska
hända mellan Aron och Aila vidare. För tonsättaren ger detta också nya idéer om hur man
skulle kunna arbeta konkret med att lägga in texter som transformationsvägvisare i en
komponerad notbild.

Körboxar
Diskussionen efter Workshop 2 ledde som nämnts ovan till att vi vill prova tanken att
öppna upp dramat genom en slags ”fönster mot världen”, en parallellfiktion genom vilken vi
vill gestalta omvärldens röster, ljud och sorl som med jämna mellanrum tränger sig in för att
slutligen ta över skeendet. Sättet att utforska det musikaliskt blir nu att vi arbetar med partier
som får namnet körboxar. Frågan vi vill utforska mer specifikt är vilken typ av sorl, kollektiv
upprördhet, rädsla, fördomar och hetsande argumentation dessa fönster skulle kunna släppa in
och hur vi skulle kunna få till ett bra ”sound”. Inför Workshop 3 har jag därför skrivit
replikskiften till två sådana körboxar som har fått namnen Flyktingvågen/Tsunamin och
Säkerhetspaniken.
Arbetet med körboxarna blir lekfullt. Alla är med på att vi förutsättningslöst testar en
idé om hur vi ska transformera ett innehåll till röst och ljud utan att veta hur resultatet ska
låta. I den första körboxen arbetar vi med en slags ”tsunamilek” där de medverkande rör sig

mot varandra genom rummet i två grupper under det att de gör ett crescendo och ett
diminuendo kring meningar med motsatta riktningar:
Grupp 1: Vågen av kroppar dränker vårt land
Grupp 2: Hejda vågen, dränk den till havs
Grupp 1: Kroppar ur hav spottas ut i sand
Grupp 2: Driv kroppar från land, begrav dem i sand
Grupp 1: Kroppar ur hav kastas upp på land
Grupp 2: Kasta kroppar från land, driv ut dem till havs

Här vill vi se om vi kan få till ett bra böljande ”sound” som innehåller de vågrörelser
som finns i meningarna och om den fysiska erfarenheten sedan kan dröja kvar och påverka
”soundet” när de medverkande enbart använder sina röster. (Se skiss nedan)

I arbetet med körboxen Säkerhetspaniken arbetar vi med meningar som uttrycker olika
ställningstaganden för och emot att släppa in flyktingar. Med hjälp av musikaliska parametrar
och fysiska bilder för att få fatt i gemensamma intentioner, instruerar vi de medverkande och
lyssnar efter vad som ger bäst ”sound”. Det är instruktioner som; ”Jaga bort envisa getingar!”
”Tvångsmata en gås!” ”Sätt munkavle på varandra!”
Det visar sig att det bästa soundet uppstår när man inom gruppen anstränger sig för att
bekräfta varandra, men i avsikt att vinna över den andra gruppen. Det är som om vi då hittar
en slags ”soundbild” av något som hela tiden tycks ske på sociala medier som till exempel
Facebook.

Workshop 4
När tonsättaren får se textmaterialet som jag har skrivit till Aila går ner i vattnet och
som består av tre delar: Ailas perspektiv, Arons perspektiv och Kampen säger hon:
”Glasskålar!”
Det hon hör inom sig är hur Kören i den första delen, där texten skildrar hur Aila går
allt djupare ner i vattnet, kan skapa en ljudvärld med hjälp av glasmusik. Inför det
grundutforskande som vi efter tre workshopar ser som ett nödvändigt steg i vår arbetsmetod,
går vi igenom textmaterialet tillsammans för att se vilka konkreta, musikaliska idéer vi skulle
kunna utgå från här för att utforska transformationen till musik samt vad vi skulle basera det
på. Textmaterialet gestaltar ett förlopp där texten i den första delen berättas av Kören ur Ailas
perspektiv, till att sångaren ser på Aron i tredje person, till att han och sångerskan tar gestalt
av rollfigurerna och går i spel som Aila och Aron.

Aila går ner i vattnet - Skiss 1.
KÖREN:
1. Havet upp till vaderna.
Havet som spottade ut henne.
På främmande strand.
I främmande land.
Röster ur det förgångna ropar på henne.
Kallar på henne.
Havet upp till midjan.
Snart är du hemma.
Snart är det över.
Snart är allt som det alltid har varit.
Havet upp till hakan.
Vågorna famnar henne.
Djupen tar emot henne”.
ARON:
2.”Han ser ut över havet,
ser vattnet krusas.
Ser henne som för första gången
försvinna under ytan.

Han är där före tanken.
Slår armarna om henne.
Tvingar henne att andas.
Hon slår ifrån sig hans händer.
Sparkar mot hans ben, biter i hans bröstkorg.

(Sångaren skriker av smärta som Aron. Brott, direkt in i situation/spel. Fullt påslag.
Aron har dragit upp Aila på land.)
3. AILA:
Varför räddar du mig nu?

/

Låt mig vända tillbaka.

/

Famnas. Tröstas.

/

Sjunka till ro

/

som en sten mot botten.

/
/

ARON:

/

Det är inte upp till dig.

/

Inte upp till dig.

/

Du kläcktes ur ägget, drogs till ljuset.

/

Klarade resan där andra gick under.

/

Du får bära ditt liv som alla andra.

AILA:
Har jag inte ens rätt till min egen död?

ARON:
Du ska föda ett barn.

AILA:
Det är inte mitt.
Vi möttes och skildes.
En gift man.
Hans famn var varm,
hans hjärta kallt.

Eftersom tonsättaren så tydligt hör glasmusik här bestämmer vi oss för att se vad som
händer om körtexten delas upp som talrepliker på körmedlemmarna, under det att de samtidigt
spelar på glasskålar och efterhand förlänger tonerna från skålarna med sina röster. I del 2
övergår texten till att handla om hur Aron får syn på Aila från sitt skjul i samma stund som
hennes huvud försvinner under vattenytan, varpå han kastar sig ut i vattnet och drar upp henne
på land igen trots hennes slag och sparkar. Här talar vi om Ailas motstånd och drift att ge upp.
Och att det är kopplat till den drunknade mammans/dragspelets musik. Vi kommer överens
om att tonsättaren här ska ge sångaren och ackordeonisten några musikaliska idéer som de
kan använda i en duo, där syftet är att de ska utforska en dragkamp mellan Aron som vill
rädda Aila och mamman som vill dra ner henne i djupen igen.

Musikaliska instruktioner:
(Till Sångaren): Använd tal, talsång, sotto voce, viskning.
Utgå från klangen i en skål.
(Till Ackordeonisten): basglissandon, cluster i diskanten, flåsande ljud, kvävda skrik, jobba i riktning mot
”dragspelsräkan”.

Vår hypotes är att Arons sång kommer att stegras till full operaklang och leda fram till
ett skrik, när Aila sätter tänderna i hans bröstkorg - varpå de båda kommer att ”gå i spel” med
full operaklang. När han har dragit upp henne på land tar den vokala kampen vid genom en
slags fördjupning av ögonblicket, där tiden upphävs på klassiskt operavis i en duett mellan
Aron och Aila. Men för att den duetten inte bara ska bli en musikalisk höjdpunkt och den
dramatiska handlingen gå i stå, vill vi prova om vi kan gå längre denna gång i att arbeta med
en gemensam intentionalitet. Vad händer om både sångare och instrumentalister skulle arbeta
med att gestalta den tredje bilden här, den plastiska metafor som jag och tonsättaren sett
framför oss och enats kring när vi har tänkt högt kring det dramatiska förloppet: Denna tredje
bild skulle ligga under Ailas och Arons texter i duetten och lyda ungefär såhär:
”Aron drar upp Aila ur vattnet i håret som har vuxit fast på havsbotten.
Mammamonstrets tentakler griper efter Aila och vill dra henne tillbaka. Aila vill ge efter för
mammakraften, sorgen och skulden. Instrumentalisterna stöttar varsin sida. Klarinett, fiol och
slagverk vill till dagsljuset. Dragspelet vill hålla kvar Aila i mörkret.”
Det spännande är att se hur arbetssättet nu, i vår fjärde Workshop, har blivit så
etablerat hos våra medverkande att det går att arbeta direkt med denna typ av rörelsebilder
och även att gå ”sömlöst” mellan att vara del av Kören och att ”gå i spel”.
En av frågeställningarna är om det går att musikdramatiskt bygga upp ett inre behov så
att sångarna själva kommer till den punkt där de ”måste” ta gestalt av rollfigurerna ”på
golvet”. För sångarens del sker det i slutet på del 2 där han berättar om Arons
räddningsförsök. Plötsligt säger han frustrerat att han skulle vilja krossa glaset han spelar på.
Det syns hur hans händer och kropp vill uttrycka något fysiskt och jag uppmanar honom att
följa sin impuls. Han går upp på golvet, genast följd av sångerskan och de går in i en fysisk
närkamp och improviserar kring duett–texten med full operaklang. Kampen slutar med att
Aron håller fast Aila och sjunger meningen ”Du får bära ditt liv som alla andra”. Varpå hon
svarar ”Har jag inte ens rätt till min egen död?” På en sekund har sångarna gått från att vara
del av Kören till att bli Aron och Aila fullt ut i gestaltandet, baserat på de affekter som
musiken har byggt upp till, snarare än på någon överenskommelse om genomgående
representation. Det tycks alltså vara fullt möjligt att bygga ett dramaturgiskt förlopp där

växlingen mellan en berättande distans och identifikation med rollfigurerna blir organiskt
utifrån de agerandes perspektiv.
Aila åkallar Nir - Kompositionsskiss II
Notexemplet nedan är ett utdrag ur den andra kompositionsskissen till partiet
Aila åkallar Nir. Här hade tonsättaren koncentrerat sig på att i sångstämman integrera flera
fragment ur det som uppstod när vi grundutforskade textmaterialet i Workshop 3. Det lekfulla
i minnet av ”simskolan” när Nir lärde Aila simma. Flickan kontra den vuxna. Den vuxna
Ailas ursinne mot brodern, för att han hade gett bort det armband som han hade lovat att
aldrig ta av sig.

Men i arbetet med denna mycket mer utarbetade skiss, uppstår återigen dilemmat att vi
ägnar oss åt instudering av noter snarare än utforskande. Vi är tillbaka i konflikten mellan
viljan att skissa för att utforska materialet vidare på ett öppnare sätt, kontra behovet av
repetitionsarbete. Det väcker frågor kring hur länge det är givande att hålla ett material
ofärdigt och öppet för input, vad som ska fastläggas i en notbild och när, samt på vilket sätt
man skulle kunna kombinera noterade och improviserade partier i ett partitur, för att hålla ett
material levande även när det framförs.

Workshop 5
Aila går ut i vattnet - Kompositionsskiss I.
På samma sätt som i Workshop 4 arbetar vi här med glasskålar och använder oss av
både tal, sång och musikaliska instruktioner i förhållande till textens olika partier. Men till
denna Workshop har tonsättaren delvis komponerat ut duetten i Kampen. Närmare bestämt,
har hon komponerat ut Arons och Ailas vokalstämmor samt cellistens och ackordeonistens
stämmor, så att de två senare fungerar som den känslomässiga generalbasen här. De andra
instrumentalisterna får improvisationsinstruktioner kring ett tonmaterial som utgår från
glasskålarnas ungefärliga tonhöjder, samt instruktionen att utgå från samma tredje bild som vi
arbetade med under detta parti i Workshop 4.

Score

Kampen, kompositionsskiss I
text Kerstin Perski
musik Catharina Backman
Aron drar upp Aila ur vattnet i håret som om hon har vuxit fast på havsbotten.
Dragspelet-Mammamonstrets tentakler griper efter Aila, vill hämta hem henne.
Vill hålla kvar Aila i mörkret.
Cellon vill som Aron, till ett ljust känlorum/atmosfär/dagsljus.
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Dragspelet-Mammamonstrets tentakler griper efter Aila, vill hämta hem henne.
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Sångare: när slagverksklav ( II ) uppträder i stämman, representerer notlinjerna inte
tonhöjder, utan olika vokala ljudeffekter.

Se exposition Research Catalogue för hela
Kampen- Kompositionsskiss I samt
ytterligare Kompositionsskisser.
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Kampen, kompositionsskiss 1
improvisationsmaterial
Klarinett/Basklarinett
Violin
Vibrafon/slagverk
Fritt valt ljudobjekt (t ex som tidigare använts för att spela fram miljön "Stranden")
Aron drar upp Aila ur vattnet i håret som om hon har vuxit fast på havsbotten.
Dragspelet-Mammamonstrets tentakler griper efter Aila, vill hämta hem henne.
Vill hålla kvar Aila i mörkret.
Cellon vill som Aron, till ett ljust känlorum/atmosfär/dagsljus.

Välj sida/intention:
Dra upp Aila ur vattnet i håret, upp i ljuset.
eller
Hämta hem Aila, håll kvar henne i havets mörker.
Tonmaterial från glas-skålarnas ungefärliga tonhöjder:

&w
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œ
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)

bw

nw

#w

Utgå från din egen skåls ton. Förhåll dej musikaliskt fritt till det du hör
av noterade sång- och intrumentalstämmor, men hela tiden
med vald intention som ledstjärna.

Cue för ljudobjekt
ARON: Du ska föda ett barn.
AILA: Det är inte inte mitt inte inte

U

Byt från instrument till ljudobjekt under Ailas replik.
Börja försiktigt spela i fermaten.
Med ljudobjektet understryker man tystnaden,
det glesa i Ailas försök att berätta.

© C. Backman

Vad vi märker, är att vi vid det här laget har etablerat ett arbetssätt och ett gemensamt språk
som gör att vi nu kan kombinera våra olika delmetoder och skräddarsy våra övningar för att
utforska nya frågeställningar kring det framväxande musikdramat.
Ännu tydligare blir detta när vi jobbar med nästa avsnitt som utgörs av det långa förlopp som
är nytt för alla och innehåller två parallella rörelser: Arons och Ailas, respektive Körens
utveckling.

Arons uppvaknande
Jag skriver slutscenen Arons uppvaknande. I den första delen av scenen försöker Aron
nå fram till Aila som ligger uppgiven där han har dragit upp henne på stranden. Han måste
hitta ett sätt att få henne på fötter innan hon slutgiltigt bestämmer sig för att den enda
lösningen är att ta sitt liv. Men Aila gör motstånd. Varför ska hon plötsligt börja lita på Aron
som har varit oemottaglig för alla hennes vädjanden? Han provar olika strategier, men
ingenting tycks nå fram till henne. Då påminner han henne om Nirs ord: ”Ta livet i hand. Ditt
enda liv. Ta livet i hand och spring.” Men när inte heller det gör någon verkan avslöjar Aron,
i den andra delen av scenen, att han hjälpte Nir att ta sig vidare genom att köra honom till
gränsen tillsammans med en vän efter mörkrets fall. Det sista Nir gjorde var att ge Aron
armbandet som han fått av Aila innan flykten, samtidigt som han uttalade sin systers namn.
Aila. Djupt tröstad, bestämmer Aila sig för att våga lita på Aron, trots allt. Han lovar att
finnas vid hennes sida tills de har hittat Nir. De gör sig redo att lämna stranden. Men i samma
stund reser sig Kören framför dem som en mur.

1

Den första delen av scenen leder fram till den stora vändpunkt där Aila bestämmer sig
för att lita på Aron. Grunden för det musikaliska utforskandet av det förloppet, hittar vi i den
tredje bild som redan finns där, i en av Arons repliker: ”För varje mur som pojken reste
hittade vattnet nya vägar”. I en av improvisationerna där alla instrumentalister ska jobba med
att uttrycka Arons vilja, gör vi om bilden till en instruktion genom att uppmana
instrumentalisterna att ”vara” vattnet som tar nya vägar varje gång Aron ändrar sin strategi för
att försöka nå Aila. Men även om den gemensamma intentionen finns där i textradens
plastiska bild, uppmanas var och en att använda sin egen musikaliska fantasi och hitta fyra
olika flöden/sounds för att forcera hindret. Som utgångspunkt för sitt musikaliska utforskande
får de en instruktion av tonsättaren: ”Börja på låg ljudvolym i instrumentets lägsta register
och flöda på fyra olika sätt.”
I en annan improvisation provar vi att alla instrumentalister är med Aila och uttrycker
hur hon går från att vara den tunga och förödmjukade som inte vill leva längre, till att bli
mottaglig för Arons försök att nå henne. Sångerskan uppmanas av tonsättaren att använda sin
röstklang för att uttrycka Ailas utveckling. Men när vi lägger ut texten i rummet ser jag att det
inte räcker med det instrumentala agerandet och Ailas ordlösa röst för att få fram det vi talat
om. Sångerskan improviserar instinktivt egna ord och jag ser att texten skulle behöva
1
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utvecklas här för att Ailas process ska komma fram i hennes vokala agerande. Ett annat
exempel på otillräcklig transformation av den underliggande dramatiska rörelsen (se
Workshop 2) som blir synlig genom arbetssättet och då kan omvandlas och integreras i arbetet
med en ny textskiss, innan scenen komponeras och blir för fastlagd i musiken.
I den andra delen av scenen känner Aron på sig att det är bråttom för honom och Aila
att bryta upp. Det förstärks av att jag i texten har integrerat exkluderande repliker ur körboxen
Säkerhetspaniken som Kören får jobba med . Jag föreställer mig att de ska bli till ett växande,
6

allt hetsigare sorl. När tonsättaren läser scenen får hon bilden av ett timglas där sanden håller
på att rinna ut. Det är en möjlig tredje bild som har uppstått spontant ur hennes läsning och
som vi kan arbeta med musikaliskt. Den blir också en input till Kören när de ska gå från att
spela till att lägga ner sina instrument, ett efter ett, och övergå i den talkör som blir en
motström i förhållande till Arons och Ailas gradvisa närmande. I arbetet uppmanas
instrumentalisterna att utgå från de skrivna replikerna men spinna vidare på dem själva. Det vi
undersöker mer specifikt är hur deras växande enighet mot Aron och Aila kan göra dem till ett
”Vi”, som i konflikt med Ailas och Arons allt starkare ”Vi”, gör dem till ett ”Vi mot Dom”.
Det utmynnar slutligen i ”en mur som låter”. Här kan vi tillämpa våra erfarenheter från arbetet
med körboxar i Workshop 3.
Men hur låter en växande mur? Och hur bygger vi den dramaturgiskt? När vi
diskuterar olika möjligheter kommer tonsättaren fram till att ”spring drums” skulle kunna ge
rätt sound. Slagverkaren tillverkar egenhändigt fem trummor som vi kan använda i
utforskandet av scenen. Men frågan återstår: Hur ska vi bygga Körens sound från det att de är
fem olika individer till att de ”bildar ett gemensamt parti” och med vilken gemensam
intentionalitet, så att muren bestående av våra fem instrumentalister som slutligen reser sig
framför Aron och Aila med varsin ”spring drum” i händerna ska kännas övertygande? Frågan
är med andra ord hur vi kan göra en musikalisk transformation av denna dramaturgiska tanke.
Vi provar att arbeta med ett upplägg där en given instrumentalist får instruktionen att gå från
att spela sin individuella stämma till att lägga ner sitt instrument, välja en av de skrivna
exkluderande replikerna, vilkensomhelst, och övergå till att med hjälp av de olika replikerna
försöka övertala de andra som fortfarande spelar på sina instrument, att ”gå med i hens eget
parti”. De andra får instruktionen att se hur länge de orkar hålla emot och se när de får
impulsen att lägga ifrån sig sina instrument och ”gå med i partiet”. För att se vilken typ av
intention som skulle ge det mest övertygande uttrycket använder vi oss av olika fysiska
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metaforer. ”Mata en gås!” ”Sätt munkavle på varandra!” ”Hylla varandras åsikter!” När vi
arbetat med detta och fått till ett växande, allt hetsigare sound, lägger vi till Arons och Ailas
”Vi–formation” där de sjunger sina repliker ”utlagda i rummet”, i vilken ordning de vill, men
med den underliggande intentionen att närma sig varandra och till slut våga mötas. Körens
uppdrag är att ta in det som händer mellan Aila och Aron och gradvis ta ställning emot det.
För att låna in ett fenomenologiskt uttryck skulle man kunna säga att vi här arbetar med att
hitta två motsatta ”intentionella bågar” (Merleau–Ponty, 97–98). När Aron sagt sin sista replik
”Vi ska hitta honom, innan dess släpper jag dig inte, reser sig Kören av instrumentalister
framför dem och det unisona ljudet av fem ”spring drums”, en ljudbild vi inte hört tidigare i
musikdramat, blir till en hindrande mur. Utforskandet har levandegjort en möjlig
framställning av frustrationens och uteslutningens dynamik, några av de grundläggande
mekanismerna i rasism och främlingsfientlighet.

