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”Den blindes käpp”- På spaning efter Levandegörandets metodik. 
 

Introduktion 
 
”I introduktionen till sin bok ”Opera and the Novel. The case of Henry James”. tar 

Michael Halliwell upp frågan om att operateoretiker, sedan genrens början, har sysslat med 

frågan huruvida ordet kommer före musiken eller tvärtom. ”Prima la musica e poi le 

parole…?” Under samarbetet med olika tonsättare där jag skrivit libretton till ett dussintal nya 

operor, har jag kommit fram till att frågan, ställd på det sättet, missar själva poängen. Genom 

att opera och musikdramatik involverar såväl text som musik, såväl sjungande skådespelare 

som instrumentalister i ett givet rum - måste utgångspunkten för denna interdisciplinära 

konstform alltid vara något tredje; det tredimensionella dramat.  

Fokus för mitt intresse är att närmare undersöka hur detta drama kan skapas av text 

och musik tillsammans i tätare samverkan mellan librettist och tonsättare. Ett drama som i sig 

förkroppsligar en rumslighet och skapar förutsättningar för ett musikaliskt agerande som 

huvudsakligen uttrycks i det vokala men, i vårt fall, även involverar instrumentalisterna. 

Alltså, en rumslig, visuell och plastisk dimension som librettist och tonsättare strävar efter att 

förkroppsliga i text- och tonmaterialet långt innan det ens har börjat gestaltas ”på golvet”. 

Men jag talar här om dramat i vidare bemärkelse. Jag tar alltså ingen definitiv ställning i 

diskussionen huruvida vi ”bör” hålla oss till det Aristoteliska dramats principer eller förkasta 

dem som alltför representativa och röra oss mot de olika uttryck, vars enda gemensamma 

nämnare ibland tycks vara att de är baserade på något annat än text och som i brist på bättre 

termer ofta klumpas ihop under termen ”post-dramatiskt” (Se Hans- Thies Lehmann m.fl.)  

Snarare förhåller jag mig till det dramatiska innehållet och hur detta kan levandegöras i den 

kreativa processen. Syftet med detta levandegörande är, för att låna av filosofen Martin Buber 

vars tankar genomsyrar projektet på flera sätt, att i slutändan kunna skapa en Jag-Du relation 

med åskådaren snarare än en Jag-Det-relation.1  
Utifrån en mångårig erfarenhet av att skriva texter i olika genrer och arbeta med 

musikdramatik vet jag att en viktig förutsättning för att komma i närheten av detta i en så 

komplicerad hybridform som opera, är att det uppstår en legering mellan ord och ton. Enligt 
																																																								
1 Buber M. ”Jag och Du”. Eftersom jag diskuterade denna tankegång utförligt i mitt 30 % 
seminarium och i texten ”Det finns många sätt att stycka en kyckling”, kommer jag inte att gå 
närmare in på det här. 
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mitt sätt att se är det denna legering som i slutändan skapar texten vilken i det 

färdigkomponerade verket sammanfaller med vokalpartituret (engelska; vocal score). Termen 

libretto sammanblandas ofta med de utskrivna orden, dvs replikerna och scenanvisningarna. 

Men librettot innehåller betydligt mer än de ord som ska sjungas. Eller för den delen, det 

innehåll som ska uttryckas. Det rymmer det plastiska dramat med alla sina textliga men även 

utomtextliga parametrar som t.ex. kropp, tanke och rumslighet som musiken behöver ta hand 

om och levandegöra. Men inte nödvändigtvis på ett representerande sätt. I min vokabulär 

sammanfattas dessa parametrar m.h.a termen musikdramatiska nycklar. Här ingår struktur och 

dramaturgi, språkliga komponenter som fysikalisk poesi och musikalisk gestik, rytmicitet, 

affekter, associationsrum och mytisk resonans. Samt en hel del annat som jag och min 

närmaste samarbetspartner i projektet tonsättaren Catharina Backman (hädanefter kallad CB) 

behövt uppfinna en vokabulär för under processens gång. Det har blivit ett nödvändigt led för 

att öka förståelsen och specificiteten och försäkra oss om att vi verkligen syftar på samma sak 

när vi benämner saker. En del av dessa kommer jag att få anledning att återkomma till när jag 

tar upp konkreta exempel från de fem workshops som utgör doktorandprojektets praktiskt 

utforskande del och kopplar dem till den tankevärld som genomsyrar projektet och som 

skapar en dialog med teoretiker och praktiker vars texter och tankar jag hittills mött. 

 
Om levandegörande och transformation: 

”Om man säger träd behöver man inte visa ett träd”, säger tonsättaren och regissören 

Heiner Goebbels i sin bok ”The aesthetics of absence” när han talar om den desynkronisering 

av hörandet och seendet som han arbetar med och där det är upp till åskådaren att skapa sig 

sina egna associationer utifrån de sceniska och auditiva element som framställs. Men, vill jag 

kontra, att säga träd, åtminstone om vi talar om dramatiskt eller musikdramatiskt berättande, 

räcker inte för att levandegöra dess gestalt och göra denna gestalt närvarande, här och nu.  

Frågan blir då vad detta levandegörande består av och hur jag som dramatiker och 

librettist kan hitta metoder för att närma mig det i mitt samarbete med f.a. tonsättaren men 

även med sångarna och instrumentalisterna. Metoder som innebär ett nödvändigt 

överskridande av traditionella yrkesroller och som kräver en omförhandling av vad som 

tillhör var och ens konstnärliga expertis och var gränserna behöver luckras upp. 

 

Frågan dyker oväntat upp på Thyssen museet i Madrid när jag tittar på Picassos 

målning ”Man med klarinett” som räknas som ett tidigt kubistiskt verk. Tavlan föreställer inte 

mannen med klarinetten, ändå ser jag honom eller snarare upplever honom i all sin sinnlighet. 
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Rytmen, kroppen, rörelsen. T.o.m. stämningen i den musik han spelar. Innehållet- mannen 

och klarinetten- finns där, men transformerat till något annat, något som jag förväntas aktivt 

relatera till och som vill väcka mina associationer till mina egna affekter och erfarenheter. På 

ett liknande sätt tänker jag att transformationen av de dramatiska nycklarna i ett 

musikdramatiskt verk skulle kunna ske på ett betydligt mer varierat och mångfaldigt sätt än 

vad som ofta är fallet. Genom att ge plats för och aktivt göra anspråk på åskådarens 

delaktighet, skulle det dramatiska skeendet kunna skapas i en dialog eller samverkan med 

åskådarens egna associationer och erfarenheter. Men för att jag ska förstå mer av hur det ska 

kunna gå till, behöver jag undersöka fenomenet transformation närmare, hur det tar sig 

uttryck och hur det blir synligt i det musikdramatiska samarbetet mellan librettist och 

tonsättare samt i ett tidigt samarbete med sångare och musiker. 

  

Arbetsprocesser och metoder 
 
När jag låter min konstnärliga forskning kring musikdramatik och opera fokusera 

alltmer på transformation som ett avgörande fenomen för att levandegörandet ska bli till, blir 

metodfrågan central. Den finns närvarande i samarbetet mellan mig och CB under skrivandet 

och komponerandet av fragment till ett nytt musikdramatiskt verk med arbetsnamnet 

”Gränsland”. Genom återkommande djupsamtal kring intentioner och workshopupplägg, 

gemensam ledning av workshops med sångare och musiker i ett tidigt skede av processen och 

delaktighet i varandras skriv- och kompositionsprocess, kan vi båda se hur förändringen och 

fördjupningen av detta samarbete över tid har lett till en metod där vi alltmer överskrider de 

vedertagna gränserna för våra respektive yrkesroller och snarare börjar fungera som varandras 

dramaturger i producerandet av text respektive musik. Samtidigt som vi håller tydligt på 

gränserna för vem som är ansvarig för utformningen av texten respektive musiken, vilket 

baseras på en ömsesidig respekt för varandras hantverkskunnande. 

Metodfrågan finns också som en central aspekt i hur vi har lagt upp samarbetet med de 

2 sångare och 5 instrumentalister som deltagit i våra workshops. Allra mest synlig blir den i 

den stegvisa processen med att skriva, komponera och utforska text- och musikskisser ur 

”Gränsland”, där vi undersöker ofärdigt material genom utforskande improvisationer 
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tillsammans med artisterna för att sedan analysera och integrera det vi finner i det vidare 

skrivandet och komponerandet. 2 

Det har även lett till att jag har velat vidga tankegångarna genom att föra in valda 

begrepp ur den moderna fenomenologin i mina resonemang kring vad vi utforskar och hur jag 

ska benämna det vi kommer fram till under vägs. Genom att fenomenologin har formulerat ett 

språk för att beskriva hur världen ter sig för oss genom våra erfarenheter, ger den mig en 

ingång till att beskriva hur olika aspekter av transformation tar sig uttryck i vårt arbete. 

Slutligen kan även valet att kombinera praktiska workshops med läsande och skrivande samt 

producera fragment av ett konstnärligt verk, ses som en övergripande metod för hela 

doktorandprojektet. 

 

Den blindes käpp och levandegörandets metodik - Fem workshops. 
 

En tidig ambition var att söka metoder för hur vi skulle kunna arbeta mer ”inifrån-ut” i 

skapandet av ett nytt musikdrama samt hur vi i samarbetet, såväl mellan librettist och 

tonsättare som mellan librettist, tonsättare och de tidigt involverade sångarna och 

instrumentalisterna kunde främja och behålla en koppling till det framväxande innehållet i 

dramat, d.v.s. till utgångssituationen att en kvinna som har flytt över havet från en situation 

hon inte kan uthärda att leva i, kastas upp ur havet på en strand och hittas, ännu vid liv, av en 

vaktande man som jobbar med att ta hand om de döda kroppar som flyter iland. Samt till den 

handling som utvecklas ur grundkonflikten att kvinnan vill ha mannens hjälp, trots att han 

hela tiden försöker värja sig mot hennes anspråk. En röd tråd genom alla workshops har varit 

frågan om vi kan behålla en öppen och ”skissande” inställning till materialet trots att det blir 

alltmer skrivet och komponerat. 
 

Workshop 1. 
I workshop 1 som pågick i 4 dagar arbetade vi med sångarna Alexandra Buchel- 

Zetterström(sopran) och Olle Persson(baryton) samt med instrumentalisterna Anita 

Agnas(ackordeon) och Johannes Bergion(cello). Det övergripande syftet med denna första 
																																																								
2 En förutsättning för att vi skulle kunna arbeta på ett gränsöverskridande sätt var att de 
medverkande valdes ut mycket noggrant utifrån sin erfarenhet och sitt intresse av att arbeta på 
ett öppet, utforskande sätt. De medverkande sångarna är Alexandra Buchel-
Zetterström(sopran) och Olle Persson(baryton). Medverkande instrumentalister är Anita 
Agnas(ackordeon), Johannes Bergion(cellist), Ola Denward(klarinett), Hedda 
Heiskanen(violin mm) samt Lars Ljungberg(slagverk). 
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workshop var att utforska hur den dramatiska utgångssituationen och konflikten mellan de två 

rollfigurerna kunde grundas hos de medverkande sångarna och instrumentalisterna via deras 

egna associationer och erfarenheter innan det fanns någon fastlagd text eller komponerat 

material. Metoden har likheter med hur jag tidigare arbetat med regissörer och skådespelare i 

utvecklandet av pjäser. Den avgörande skillnaden här var att undersökandet skedde via de 

medverkandes musikaliska uttrycksmedel. Med hjälp av texter som jag skrev och som sträckte 

sig från bakgrundsnoveller kring rollfigurerna, poetiska rörelsebilder som gestaltade 

stämningar på den plats där dramat utspelar sig, 2 monologer och en poetisk prologtext, 

undersökte vi med hjälp av olika röstliga, fysiska och musikaliska övningar en början, ett 

centralt möte och en vändpunktsscen ur det tänkta dramat där kvinnan upptäcker att mannen 

har träffat hennes bror Nir som flydde före henne.  

I detta skede fanns ännu inget regelrätt synopsis. Det som fanns var 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 och 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 hade 

börjat samtala och fundera kring, fanns skisserade situationer, tankar om relationens och 

förloppets utveckling och vissa handlingsfragment.  

Inför workshopdagarna hade de medverkande, såväl instrumentalister som sångare, 

ombetts ta med sig 3 vardagliga objekt hemifrån som de kunde ”spela på” och som kunde 

variera med avseende på klang och dynamik. Med hjälp av klang- och ljudövningar där 

samtliga medverkande arbetade med musikaliska uttrycksmedel som inte tillhörde deras 

vanliga, ville vi få dem att i första hand fokusera på vad de ville uttrycka i de scenarion vi gav 

dem med hjälp av de begränsade ljud de hade till sitt förfogande. Genom att ”spela” de 

textskisser jag skrivit som gestaltade situationer och stämningar ur dramat och rollfigurernas 

bakgrundshistorier, ville vi se om vi tillsammans kunde fokusera på att utforska gestalterna 

och deras dilemman 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, undersökte vi ingående 

med hjälp av ”den egna” rösten. Detta innebar att samtliga medverkande, såväl sångare som 

instrumentalister, uppmanades 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. Sammantaget blev detta en workshop där samtliga medverkande 
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fick använda ljudobjekt, sina röster och sina instrument på sätt som de inte var vana vid för att 

grunda situationen i sig själva och associera till den utifrån sina egna 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 

gett upphov till, inte minst genom läsningen av Merleau-Ponty som i sin bok Kroppens 

fenomenologi3, beskriver hur en blind mans käpp inte längre är ett föremål utan en 

fortsättning på kroppen och en utvidgning av sinnena varigenom den blinda mannen förvärvar 

en värld. På ett liknande sätt skulle man kunna säga att vi i detta arbete förhåller oss till 

rösterna och instrumenten som en förlängning av våra medverkandes sinnen varmed de 

kommer i direktkontakt med och förvärvar ett innehåll. Flera iakttagelser under våra fortsatta 

workshops tyder också på att så är fallet och att man kommer längre med att arbeta 

musikaliskt kring innehållet tillsammans med sångare och instrumentalister än om man skulle 

använda sig av metoder som i första hand är utformade för skådespelare som har fysiska 

handlingar och tal som huvudsakliga uttrycksmedel. Jag kommer i fortsättningen att referera 

till denna tankeparallell som ”den blindes käpp” och utvidga resonemanget under rubriken 

”Tankevärldarna öppnar sig”. 

Under workshopens sista dag tog arbetet en ny vändning när vi utforskade om det var 

möjligt att gemensamt undersöka två monologer/ariatexter improvisatoriskt, genom att spela 

och sjunga dem trots att det inte fanns något noterat material. Gick det att använda texterna 

som noter utifrån en gemensam tanke om textens dramatiska rörelse och vissa musikaliska 

parametrar och begränsningar som gavs av tonsättaren?  

Arbetet med de två texterna som fick namnet Mannens mardröm skiss1 respektive 

Kvinnans mardröm skiss1, skedde i avgränsade steg. 

I det första steget gjorde instrumentalisterna en ljudimprovisation kring textens rörelse 

med hjälp av ljudobjekt, instrument och röst för att hitta ett ackompanjemang till sången. I det 

andra steget improviserade sångarna kring texten utifrån instruktioner om ett antal olika 

sångsätt som de kunde lägga in på valfria ställen. I det tredje steget lades sång och 

ackompanjemang ihop. 

Varje dag avslutades också med 10 minuters eget associativt skrivande kring det var 

och en upplevt under dagen. 

 

 

																																																								
3 Merleau-Ponty, ”Kroppens fenomenologi”, s. 118. 
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Tankar och frågeställningar efter workshop1 inför det fortsatta skriv- och 
kompositionsarbetet. 

 

Efter workshop1 diskuterade jag och CB ingående vad vi varit med om och hur vi 

skulle använda materialet vidare. Tanken var att vi skulle integrera valda delar ur det 

dokumenterade workshoparbetet i det skissmaterial vi fortsatte att skriva och komponera och 

att det i sin tur skulle utforskas i kommande workshops. För mig var det viktigt att behålla 

”skissandet” och ”det ofärdiga” som del av arbetsmetoden för att inte stänga möjligheterna till 

input från de medverkande och oss själva. Dels, vad gällde transformationen av innehållet till 

musikaliska uttryck, men även det motsatta; möjligheten att låta de musikaliska uttryck som 

uppstod under det improvisatoriska utforskandet påverka dramats vidare utveckling. Tanken 

baserades på erfarenheten och farhågan att om ord och toner skulle låsas fast för tidigt med 

hjälp av en komponerad notbild skulle vi förlora möjligheten att få syn på oväntade samband 

vad gällde transformationen av dramat, vilka aspekter denna bestod av och hur den kunde 

främjas eller göras mer mångfacetterad. CB såg dock en praktisk problematik utifrån sitt och 

musikernas perspektiv: I den stund något är komponerat tillkommer behovet att studera in 

notmaterialet för att överhuvudtaget kunna dra några slutsatser kring hur musiken ”låter” och 

fungerar i helheten. Vad vi båda dock hade sett var den starka närvaro och lyssning som 

uppstod när de medverkande hade ombetts att sätta sig i kontakt med innehållet med hjälp av 

”den blindes käpp”, dvs de musikaliska uttrycksmedel som de hade till sitt förfogande i de 

olika övningarna och med vilka de skulle uttrycka de affekter de fann i textmaterialet och de 

givna situationerna. CB uttryckte därför även det motsatta dilemmat: Hur skulle hon 

komponera utan att tappa kontakt med det levande, spontana som hade uppstått i 

improvisationernas ”Nu”? Efter många timmars diskussion där vi började förstå varandras 

invändningar mer på djupet, kom vi till slut fram till att det kanske ändå kunde finnas ett sätt 

att komponera ut vissa delar och behålla annat friare, men ändå rikta materialet och 

utforskandet innehållsmässigt, med hjälp av genomtänkta och tydliga 

improvisationsinstruktioner. Vi bestämde oss därför för att i workshop2 prova någon slags 

mellanväg där sångstämmorna blev utkomponerade, medan instrumentalisterna skulle jobba 

med improvisationsinstruktioner samt något vi i fortsättningen har kommit att kalla 

”känslomässig generalbas”- en utkomponerad instrumentalstämma sprungen ur den 

dramatiska situationen som ledsagar det vokala agerandet men som är så pass enkel att den 

inte kräver alltför mycket repetitionsarbete för att kunna provas, värderas och modifieras. På 
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detta sätt skulle vi kunna ta vara på röstliga och instrumentala uttryck från grundutforskandet i 

wkshp1 som vi båda kopplade till den dramatiska situationen eller texten i fråga och som CB 

ville integrera i en första kompositionsskiss. Sedan skulle vi i workshop2 gemensamt kunna 

undersöka musikaliska parametrar som t.ex. tajming, längd och dynamik och hur dessa 

överensstämde med aspekter av den dramatiska situationen samtidigt som vi grundade 

materialet hos de medverkande och tog in behov av ändringar i text och sångstämmor. Detta 

andra steg i arbetet har vi kallat för Steg 2: Utforskande av kompositionsskissI. 

Under genomgången av dokumentationen och de olika röstliga uttryck som sångarna 

utforskat påbörjade vi diskussionen kring vokalt agerande som är en av projektets 

huvudfrågor och det som transformationsarbetet, för mig, framförallt syftar till. Den 

diskussionen har fortsatt och fördjupats i samarbetet mellan mig och CB sedan dess och 

utifrån CB’s intresse berikats till att alltmer inkludera instrumentalt agerande. Jag kommer att 

återkomma mer till detta i det vidare avhandlingsarbetet när jag närmare granskar exemplet 

”Arons minne”; ett parti där processen synliggjorde många olika steg och fallgropar i 

transformationsarbetet.  

En insikt vi fick efter workshop1 var att synergi är en viktig ingrediens för hur 

transformation sker i vårt arbete och gör den till en process snarare än ett avgränsat fenomen. 

Meningen ”Ett avslitet huvud i gapet på ett vilddjur” ur Kvinnans mardröm textskissI var för 

mig, när jag skrev den, en bild av hur kvinnans mamma som hade drunknat på vägen över 

havet, hemsöker kvinnan i en hallucinatorisk dröm. Arbetssättet med den utforskande 

improvisationen gav upphov till såväl instrumentala som oväntade röstliga uttryck och födde 

hos CB och mig den oväntade mentala bilden av ett trehövdat mammamonster (bestående av 

sopranens text- och sångstämma, ackordeonistens spel och fysiska representation av mamman 

samt barytonens sätt att använda rösten som en del av instrumentalgruppen som vi även kallar 

Kören).  Detta monster blir den aspekt av mamman som försöker dra kvinnan med sig ner i 

djupet och som hon försöker sparka sig fri ifrån. Bilden som aldrig skulle ha uppstått utan 

denna arbetsmetod, blev en slags ”upptäckt” i stunden, av hur transformation kan ske och vad 

den kan bestå av, där vi tillsammans med de medverkande fick syn på en innehållslig aspekt 

med ett starkt affektvärde som sedan har fått konsekvenser för hur dramat har utvecklat sig 

vidare. Den har också påverkat den musik som CB har komponerat och några av de 

gemensamma intentioner vi har laborerat med i senare workshops.  
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Workshop 2 
I workshop2 tillkom tre instrumentalister: Hedda Heiskanen (fiol, dhan ni, kamanche 

och nyckelharpa), Ola Denward(klarinett och saxofon) och Lars Ljungerg(slagverk). I början 

på workshopen som varade i 4 dagar tog vi en del tid till att, genom röst- ljud- och 

klangövningar, föra in våra nya medverkande i arbetssättet och projektets frågeställningar. 

Sedan presenterade vi det text- och musikmaterial vi skulle arbeta med denna gång. Kvinnan 

och Mannen hade nu fått namn och blivit Aila och Aron. Till skillnad från i workshop1 där vi 

arbetade med olika nedslag i dramats situationer och rollfigurernas förhistoria, hade jag här 

skissat på ett dramatiskt förlopp som vi kallade ”Vändpunktssjoket” 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 hade vi hade lagt in Ailas 

mardröm kompositionsskissI och Arons mardröm kompositionsskissI. I de senare hade CB 

integrerat och låtit sig inspireras av röstliga uttryck, element och stämningar som vi hade 

bedömt som utvecklingsbara efter att ha gjort ett musikaliskt grundutforskande av 

textmaterialet till samma partier i workshop1.  

För att bättre kunna kommunicera kring detta skisserade förlopp och hur det rörde sig i 

rummet, utvecklade CB och jag ett visualiseringsverktyg som vi har kallat Terrängkartan. 

Denna har vi sedan upprättat i olika varianter och är ett verktyg som möjliggör 

kommunikation mellan oss, 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. Terrängkarta2 var en grafisk 

representation vars syfte var att visualisera det dramatiska förloppet, de viktigaste 

hållpunkterna i handlingen, vilka ”låtar” i KompositionsskissI som korresponderade till vilket 

parti(10 stycken) i dramat samt hur vi hade tänkt att sångare och instrumentalister skulle röra 

sig i rummet under förloppet och i förhållande till den ”Kör” de ibland är del av, ibland lösgör 

sig ifrån. (Den bakomliggande dramaturgiska tanken är att vi arbetar utifrån att de 

medverkande är vad de är: d.v.s  sångare och instrumentalister som gestaltar en historia m.h.a. 

sina musikdramatiska uttrycksmedel för att ibland gå in i spel och bli del av handlingen, 

ibland representera någon eller något i den, ibland utgöra ljudmiljöer, känslorum eller ett 

annat fiktivt lager. Aspekter som vi har fått fördjupad kunskap om för varje workshop vi 

sedan gjort).  

I workshopens början introducerade vi ”terrängkartan” för de medverkande med 
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tillägget att vi tillsammans med dem ville gå den grovt utsnitslade bana som kartan beskrev, 

samtidigt som vi ville förhålla oss öppna och lyhörda för vad som skulle hända när vi gick 

den tillsammans med dem.  

I ”vändpunktsjoket” fanns även ett parti som vi hade arbetat med på ett sätt som vi 

båda är mer vana vid sedan tidigare- d.v.s. jag hade skrivit en dialogtext varpå CB hade 

komponerat musik. Under scenen som vi hade kallat ”Aila& 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 innan han gav sig iväg 

över havet. Hon visar Aron att hon bär ett likadant runt sin egen handled.  

I skeendet som följde på denna vändpunkt och som vi hade kallat Nir respektive 

Misshandeln hade vi bestämt oss för att prova ett mer komplicerat arbetssätt. När Aila 

upptäcker armbandet runt Arons handled förstår Aron att den bror som Aila hela tiden nämnt 

som sin enda räddning, är Nir; den unga man som han själv har mött 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 en hållhake på honom och kan 

kräva hans hjälp. Den hjälp hon så desperat bett honom om från första stund, men som han 

försöker avfärda som någon annans ansvar. 

Detta dramatiskt komplicerade förlopp som bestod av flera steg, innehöll dels delar 

där Arons sång fanns utkomponerad tillsammans med en ”känslomässig generalbas,”(dragspel 

och cello), samt ett ställe där cellon hade en utkomponerad stämma som skulle fungera som 

”känslomässig generalbas” och Arons sång skulle improviseras utifrån CB’s musikaliska 

instruktioner. Andra delar i förloppet ville vi se om vi kunde utforska med hjälp av 

scenanvisningar om förflyttningar i rummet och improvisationsinstruktioner från CB. I 

kompositionsskissen hade CB även integrerat gemensamma tankar om hur cellisten tog 

gestalt av Nir i ett visst ögonblick samt hur violinisten, slagverkaren och klarinettisten tog 

gestalt av de tre rånarna. Dessa tankar baserade sig på vårt gemensamma förarbete med 

terrängkartan och var något vi ville utforska genom att ”lägga ut förloppet i rummet”. Detta 

är en metod jag tidigare använt när jag undervisat i att skriva dramatik och är ett sätt att 

undersöka dramats ”egen terräng” rent fysiskt. (Det har alltså i detta skede ingenting med 
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iscensättning och regi att göra.) Metoden har vi sedan fortsatt använda genom alla workshops 

i olika varianter. 

Processen med detta parti visade sig vara både problematisk, spännande och på många 

sätt klargörande. Genom de svårigheter som uppstod ”på golvet” och skillnaderna i CB’s 

respektive mina upplevelser kring det vi hörde och såg, belystes projektets huvudfrågor och 

riktningen för det vidare arbetet. I ett senare skede av avhandlingsarbetet, när jag gör en 

djupare analys av hur projektets tankegångar och frågeställningar tar sig uttryck i 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 avslutades dagarna med 10 minuters eget associativt skrivande kring 

vad var och en av oss varit med om och upplevt under dagens arbete.  

 

Tankar och frågeställningar efter workshop2 och inför det fortsatta text- och 
kompositionsarbetet. 

Om vi efter workshop1 hade känt oss närmast berusade av alla öppningar och 

möjligheter som våra metoder hade satt igång, var CB och jag, efter workshop2, lite 

förvirrade och oense kring flera aspekter. Det jag tyckte mig se tydligt, var skillnaden mellan 

det textmaterial som vi hade arbetat med i 2 steg4 och det text- och tonmaterial som var 

skrivet och komponerat utan att föregås av något grundutforskande och som vi alltså hade 

arbetat med på ett mer ”traditionellt” sätt. 

Det konfunderande var dock att tonsättare och musiker blev så mycket mer upplivade 

av det senare. Äntligen fick de gå loss och spela och sjunga! Själv kände jag mig tillbaka i en 

”vanlig” repetitionssituation i början av ett operainstuderingsarbete där man i första hand 

pratar musikaliska teknikaliteter snarare än hur transformationen av innehållet blir till musik 

och där frågan om vad musiken gestaltar i stort sett lämnas därhän, tills regissören börjar 

arbeta med de medverkande ”på golvet” utifrån sitt regikoncept.  Musiken lät visserligen 

”bra” men vad var det egentligen vi undersökte med det som lät så bra? Och vart hade mina 

forskningsfrågor tagit vägen? I diskussioner som följt på detta arbete har jag kommit att förstå 

																																																								
4 Ett första Grundutforskande i workshopI via de medverkandes ”egna” musikaliska 

uttryck(Steg1) följt av utforskande av ett komponerat material, KompositionskissI, där 

musikaliska element från grundutforskandet hade integrerats i en skiss som vi kunde 

utforska vidare i Workshop2(Steg2)  
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var min frustration låg: Här var ju innehållet redan transformerat, förbindelserna mellan orden 

och musiken så gott som bestämd av notbilden. Det som återstod att göra för sångare och 

musiker blev då det de var vana vid: Att utföra det redan tänkta så bra som möjligt. 

I de delar där CB hade integrerat de medverkandes musikaliska material från 

grundutforskandet tyckte jag mig å andra sidan se att det hade hänt något spännande. När 

cellisten t.ex spelade sin komponerade ”känslomässiga generalbas” utbrast han i att det 

kändes som att musiken kom från honom, men ändå inte. Så hade han kunnat skriva musik till 

sig själv om han hade komponerat, menade han. En slags ”Jag-men inte jag”-upplevelse, som 

jag tidigare har upplevt hos skådespelare när jag har skrivit texter direkt för en ensemble 

utifrån utforskande improvisationer. I detta fall hade input kommit från en improvisation 

kring ett bakgrundsscenario i wkshp 1 som handlade om hur Nir tog avsked av Aila innan han 

skulle ge sig iväg över havet, samt en inspirationsmonolog som vi läste tillsammans i gruppen 

och där jag lät Nir uttrycka sig kring sin flykt. Här hade jag låtit den optimistiska 

livsinställning ”mot alla odds” - som är ett avgörande karaktärsdrag hos Nir   påverkas av det 

jag uppfattade (eller läste in) som cellisten Johannes egen personlighet. 

Men om jag var en slags glädjedödare i fallet med ”Aila & Aron”-scenen, blev jag 

snarast en naiv optimist vad gällde partiet som nu fått namnet ”Arons minne”. När vi under 

workshopen arbetade med detta förlopp som bestod av de tre delarna ”Arons minne”, ”Nir” 

och ”Misshandeln”, uppstod en mängd frågetecken och just det gjorde att mina 

forskningsfrågor blev synliga för mig på nytt. Vart hade dramat tagit vägen? Hur kom det sig 

att musiken lät som den lät och vad hade CB tagit fasta på i sin process? Vad var det 

egentligen Aron(Olle) gestaltade i sången? Vad menade CB egentligen med att skissen kring 

Misshandeln ”inte blev bra”? Och vad var det som gjorde att de medverkande blev så trötta 

och osäkra? Jag kommer att återkomma till dessa frågor i avhandlingen när jag närmare 

granskar vad som hände i arbetsprocessen med detta parti och vad det åskådliggör på ett mer 

tankemässigt plan. För tillfället ska jag försöka begränsa mig till vad samtalen mellan CB och 

mig ledde till inför planeringen av workshop3 och hur vi bestämde oss för att gå vidare i vårt 

undersökande.  

En central aspekt för mig i projektet är hur det dramatiska innehållet blir till text 

respektive vokalt agerande. Här har min analys av Wozzeck och tonsättaren Alban Bergs 

transformation av det jag kallat dramatikern Georg Buchner’s ”fysikaliska poesi”, till musik 
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och vokalt agerande, utgjort en förebild.5  När vi tittade närmare på dokumentationen från 

workshop2 insåg CB och jag att de problem vi stötte på i utforskandet av skissen kring 

förloppet ”Arons minne”, sammantaget kunde ses som ofullständig transformation av det 

dramatiska innehållet till musik. Detta berodde enligt vad vi kunde se på flera saker. Dels 

hade jag inte klargjort mina intentioner kring vad det dramatiska innehållet bestod av här, 

tillräckligt tydligt. Varken för mig själv eller för CB. Detta ledde till att den text som Aron 

skulle sjunga i partiet ”Arons minne” blev alltför återberättande och riktade sig åt för många 

håll samtidigt. Den text CB fick av mig kunde därför hanteras musikaliskt på många olika 

sätt, varav hon valde att genomgående koncentrera sig på Arons ömhet för Nir som egentligen 

bara fanns uttryckt i de 2 sista raderna: ”Du ligger framför mig, ett hjälplöst barn. Din blåa 

blick, ett knytnävsslag.” 

Själv förstod jag med hjälp av vår diskussion att det jag egentligen var ute efter var att 

Aron i sin ”aria” skulle drabbas av minnet av Nir – här och nu. Och att den misshandel som 

tre smugglare hade utsatt Nir för och där Aron inte hade kunnat låta bli att hjälpa Nir, skulle 

bli ”synlig” genom det man ”hörde” i barytonens vokala agerande och skapa bildliga 

associationer.6 

Man skulle kunna säga att det jag ville testa var om transformationen från innehåll till 

musik kunde ske genom en form av synestesi. När detta sker, som i vissa partier i Wozzeck, 

menar jag att musikdramats potential att beröra den andre här och nu, kanske blir som mest 

påtaglig.  

Vi bestämde oss därför att vi inför workshop3 skulle arbeta om skissen till ”Arons 

minne”, både textligt och musikaliskt, med tanken om vokalt agerande i fokus vad gällde 

Arons sångstämma. Det innebar att jag i omskrivningen av texten bestämde mig för att 

koncentrera mig mer på att gestalta hur minnet av mötet med Nir drabbade Aron genom tre 

disparata fragment, där Nirs känslomässiga betydelse för Aron lyftes fram, snarare än att jag 

försökte återberätta exakt vad som hade hänt när de möttes. D.v.s att vi försökte synliggöra de 

affekter som minnet av Nir väckte inom Aron. Men det innebar också att vi bestämde oss för 

att tillsammans titta på dokumentationen från workshop2 och prata om vilka av de uttryck 

som sångaren Olle Persson hade använt sig av under den tidigare workshopen som skulle 

kunna integreras i kompositionsskiss2. En viktig aspekt här är att Olle Persson är en mycket 

																																																								
5 Se min analys av Wozzecks utveckling i dramat och transformationen av denna till musik i 
textmaterialet från mitt 30 % seminarium. 
6 Även hos de medverkande skapas hela tiden bilder under arbetet som de har delat med sig av 
under vägs och i fritt associativt skrivande efter varje workshopdag.  
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erfaren operasångare som arbetar som en ”sjungande skådespelare” i sitt sätt att närma sig en 

musikdramatisk roll och har stor erfarenhet av att arbeta utforskande med röstens olika 

uttrycksmöjligheter, t.ex. i sitt gestaltande av ett verk som ”Eight songs for a mad king” av 

Peter Maxwell Davies. Ett musikdramatiskt verk som Maxwell Davies skrev direkt för 

skådespelaren Roy Hart vars tankar och metodiska arbete kring den ”egna rösten” bildat skola 

och fått stor spridning. Deltagandet i en kurs i Frankrike där vi själva provade Roy Hart-

metoden var även en viktig inspirationskälla för CB och mig kring hur vi skulle kunna bygga 

upp arbetet med våra medverkande kring just ”den egna rösten”.  

I följande textparti jagar Aron bort de tre rånarna med orden;  

”Ord ur mig, tränger ut. 

Ord hugger, hackar, hotar skallar. 

Ord som knivar, spetsar, styckar,  

siktar mot strupar.” 

Vad skulle hända om Arons sång med text sedan tog slut och blev till enbart ljud/röst? 

D.v.s. att innehållet skulle övergå till att ligga i ljudens uttryck snarare än i ordens betydelse? 

För att utforska detta bestämde vi oss för att arbeta utifrån varsin improvisationsinstruktion 

till sångaren respektive instrumentalisterna om vad de skulle ha för intentioner i sitt 

musikaliska utforskande: ”Aron skrämmer bort rånarna med sin klang/röst” till sångaren, 

respektive ”Rånarna slåss/rånar Nir med sin klang” till instrumentalisterna. Improvisationen 

blev därmed ett sätt att undersöka om vi kunde transformera våra tankar kring det dramatiska 

innehållet i just detta parti till gemensamma intentioner som skulle kunna uttryckas 

musikaliskt i form av vokalt och instrumentalt agerande. 

Som tidigare nämnts har en del av min övergripande metod bestått i att läsa 

och skriva mig in i de tankar som de praktiska frågeställningarna gett upphov till. Viktiga 

influenser har här blivit Heiner Goebbels tankar kring ”närvaron av det frånvarande” samt 

fenomenologins tankegångar kring intentionalitet. Något jag kommer att återkomma till 

senare i denna text. En viktig ”frånvaro” som påverkar dramats utveckling i ”Gränsland”, är 

Ailas bror, Nir. Han gestaltas aldrig som en rollfigur i vanlig mening. Däremot har vi 

undersökt hur cellisten och cellomusiken kan levandegöra honom i vissa situationer. 

Känslomässigt kan han ses som en katalysator, såväl för Aila som för Aron. Det är han som 

får dem att våga förändring, var och en på sitt sätt. Och minnet av honom är det 

känslomässiga nav som får dem att till slut överbrygga avståndet emellan sig och mötas som 

två medmänniskor. Inför workshop3 ville jag därför gå djupare i utforskandet av hans 

”närvarande frånvaro”. Hur skulle han kunna göras närvarande och känslomässigt påtaglig i 
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musikdramat utan att förkroppsligas av en sångare och bli en rollgestalt? Jag skrev en 

textskiss, ”Aila åkallar Nir”, utan att riktigt veta var den skulle infogas, bara att det skulle 

komma en punkt i dramat där Aila skulle försöka framkalla den frånvarande Nir för att trösta 

sig själv. Och trösten skulle bestå i att hon efter att ha blivit avvisad av Aron, försöker gå in i 

ett behagligt minne från barndomen där Nir lär henne simma. (En vanlig, igenkännbar 

”storebrorhandling” som långt senare kom att bli Ailas räddning och gjorde att hon, klarade 

flykten över havet.)  

Skulle Aila kunna framkalla Nir enbart med hjälp av sin text, sin intention och sin 

röst/klang? Den fråga jag ville undersöka mer specifikt var om sångerskan och 

instrumentalisterna skulle kunna levandegöra detta barndomsminne så att vi verkligen skulle 

komma att ”se” det framför oss. När CB och jag tittade på denna textskiss tillsammans 

uppstod en intressant diskussion. Skulle det vara värdefullt att utforska textskissen 

improvisatoriskt med den metod vi hade använt under workshop 1 och 2 och som vi vid det 

här laget kallade ”grundutforskande”, eller skulle vi hoppa över detta steg och arbeta direkt 

med en första kompositionsskiss som CB då skulle komponera? Vi bestämde oss för att göra 

både-och. 

Ytterligare en aspekt som vi ville testa i vår tredje workshop hade att göra med en 

dramaturgisk frågeställning som har funnits med mig i tanken ända sedan början på projektet. 

Influerad av George Benjamins och Martin Crimps opera ”Written on skin” från 2015, 

frågade jag mig om vi skulle kunna arbeta med ett mer medvetet förhållningssätt till det 

artificiella och icke-naturalistiska i opera, men samtidigt ta vara på musikdramatikens 

speciella potential som för mig ligger i dess förmåga att beröra och framkalla identifikation 

via affekter och emotionell inlevelse. Genom det praktiska arbete vi redan hade gjort i 

workshop 1 och 2, där samtliga medverkande växlar mellan att ha en gestaltande funktion och 

att bli en del av det vi kallat ”Kören” där både sångare och instrumentalister ingår i ett 

kollektiv som i ett ”band”, såg jag att det musikdramatiska material som börjat växa fram 

innehöll en möjlighet att skapa ytterligare en fiktiv nivå. En fiktion där ett slags ”fönster mot 

världen” skulle kunna öppna sig på vissa ställen i dramat och släppa in omvärldens röster, 

ljud och sorl. Den dramaturgiska funktionen av dessa ”fönster” som slås upp och stängs på 

olika ställen under dramats gång, skulle kunna vara en slags återkommande påminnelse om att 

det musikdrama som gestaltas är ett ”som om”. En låtsaslek som de medverkande engagerar 

sig i på fullaste allvar men där ingen ombeds låtsas att detta är ”på riktigt”. Med denna tanke 

öppnade sig också en möjlighet att arbeta med olika fiktiva lager och en vision om att Körens 

fiktion skulle kunna gå åt motsatt håll jämfört med den fiktiva relationen mellan Aila och 
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Aron. Där de senare långsamt närmar sig ett ”Jag-Du”- möte i Bubersk mening, via en snårig 

väg av närmanden och avståndstaganden, tills de faktiskt börjar se varandra som de två 

människor de är, skulle Kören gå från att ledsaga de två protagonisterna i dramat via en 

pågående konflikt som speglar motsatta ställningstaganden i frågan om att släppa in eller 

stänga ute, till att slutligen enas i ett avståndstagande och ett ”Vi-Dom”- tänkande. 

Tillsammans provade CB och jag denna tanke och vad den skulle få för musikaliska 

konsekvenser. Diskussionen ledde till att vi bestämde oss för att vi skulle prova den genom att 

arbeta med partier som vi gav namnet ”Körboxar”. Frågan vi ville utforska i workshop3 var 

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 

skrev jag därför texter till 2 sådana körboxar som fick namnen ”Flyktingvågen/Tsunamin” 

och ”Säkerhetspaniken”. 

 

 

Workshop 3 
Det kanske för mig viktigaste resultatet av denna workshop kan sammanfattas med en 

mening från Olle Persson: ”Det känns som om vi har varit inne och utforskat dramat, trots att 

vi har jobbat i musiken.” Den hör ihop med det gemensamma syftet som egentligen gäller allt 

vi utforskar i arbetet med ”Gränsland”: Hur kan vi koppla intentionen, känslan och tanken 

som springer ur innehållet till den egna rösten i den egna kroppen? Till det egna instrumentet? 

Till ljudobjektet man spelar på/med?   Under arbetet med kompostionsskissII till ”Arons 

minne” fick CB en idé och bad mig skriva tre nya ”poetiska rörelsebilder”(enligt den metod vi 

använt oss av i workshopI) som hon skulle kunna lägga in som ”transformationsvägvisare” i 

noterna. Tanken om texter som vi kommit att benämna på det sättet uppstod redan efter 

workshop2 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 kunde 

låta musikaliskt eller för att uttrycka sig fenomenologiskt; utforska ”intentionaliteten” i det 

som spelades. En av dessa transformationsvägvisare fick namnet ”Hav/Vatten” och löd: 

Det likgiltiga havet 

glittrar i guld 

rullar, sträcker sig 

i långa vågor 

från kontinent till kontinent 
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Tillsammans med ”Sand” och ”Mörker/Rök” utgjorde dessa instruktioner till tre 

improviserade partier i ett annars noterat avsnitt. När vi arbetade med dessa uppstod något 

intressant. Det var som om Kören förde in olika känslorum som öppnade dramat och förde in 

en tidlös aspekt som uttryckte 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 sånt han tröstar sig med och gömmer sig bakom för att 

slippa ta ansvar för de val han gör, eller snarare inte har gjort, i sitt eget liv. Vi märkte också 

att de olika vägvisarna skapade olika intentioner och därmed olika stämningar i musiken. Med 

detta fick vi också svar på frågan huruvida intentionen hos sångare och instrumentalister 

spelar någon roll för det man hör och uppfattar.  

Arbetet med den omskrivna kompositionsskissen av ”Arons minne”- 

KompositionsskissII, ledde till många spännande insikter. Intentionen som drev min 

omskrivning av textmaterialet, d.v.s. att lyfta fram Arons inre process med att minnas Nir, 

hade CB nu mycket medvetet sökt omvandla till vokalt agerande. Slagsmålet hördes nu i 

Olles sång så att man ”såg” det framför sig. Orden högg, hackade och hotade och Nirs blå 

ögon lyste till i den sångstämma som CB hade komponerat. Hela skeendet blev på det sättet 

förvandlat till ett närvarande ”Nu”, snarare än att det återberättades. 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, d.v.s bli till en form av ”emotionell gestikulation”? Ur arbetet 

med notbilden och Olles makalösa improvisation där orden löste upp sig och blev till någon 

slags känslomässiga urljud, följde en diskussion där vi alla gemensamt fick nya insikter om 

Arons gestalt. Men viktigt att påpeka är att det var via det musikaliska arbetet och Olles 

associerande till egna erfarenheter när han utforskade Arons noterade stämma, som vi 

upptäckte nya skikt av hans rollfigur. Insikter som sedan har påverkat hur jag sett på dramats 

fortsatta utveckling. Det märkliga är ju att man inte heller som dramatiker har alla svar kring 

det drama man sätter igång. Intuitionen gör att man kan treva sig fram i sökandet efter 

rollfigurerna och hur de rör sig genom dramat i förhållande till varandra. Men för att upptäcka 

alla samband och motiv är man hjälpt av att förhålla sig öppet undersökande till sitt eget 

material. Alla hade vi frågat oss varför Ailas omnämnande av Nir var en sån het potatis för 

Aron och varför han inte ville prata om sitt möte med hennes bror. Genom det musikaliska 

undersökandet började vi förstå varför. Anledningen till att Aron inte vill prata med Aila om 

mötet med Nir var inte att han hade gjort honom illa eller betett sig svekfullt, vilket vi hade 
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spekulerat kring i början. Nej, till sin egen förvåning hade Aron drabbats av en urkraft som 

hade ingett honom modet att jaga bort rånarna som misshandlade Nir. Men denna erfarenhet 

lämnade honom villrådig. Med ett sånt mod inom sig-varför vågar han inte bryta upp från sin 

inskränkta tillvaro och sitt förödmjukande jobb och försöka göra något meningsfullt av sitt 

eget liv?    

En annan aspekt av arbetet med detta parti gällde på vilket sätt instrumentalisterna 

skulle delta i aktionen. Redan i kompositionsskissI hade vi arbetat med att Hedda(fiol), 

Ola(klarinett) och Lars(slagverk) skulle representera rånarna och Johannes skulle representera 

Nir(cello) i levandegörandet av misshandeln. Men frågan var på vilken nivå vi skulle lägga 

agerandet när vi gav instrumentalisterna instruktionen att slåss och råna med sitt 

instrument/klang och sångaren instruktionen att skrämma bort rånarna med sin röst/klang. CB 

hade i noterna skrivit in detta som en ”improvisationsrunda” där instrumentalisterna skulle 

spela en återkommande figur av korta, attackerande toner medan sångaren improviserade. 

Genom att ”lägga ut förloppet” i rummet på olika sätt ville vi utforska hur denna situation 

skulle kunna gestaltas på ett övertygande sätt. Vi insåg ganska snart att verkningsgraden blev 

starkast när agerandet från instrumentalisternas håll enbart var klangligt- d.v.s. när de förhöll 

sig neutralt och uttryckte sig via sina instrument, utan anspråk på att gå in i något 

representerande ”skådespeleri” eller realistiskt berättande.  

Det visade sig också att alla försök att arbeta med någon slags ”äkta” impulser där 

sångaren skulle låta så pass ”farlig” eller sjunga så pass starkt att instrumentalisterna skulle 

sluta spela, var missriktade. Lösningen upptäckte vi istället av en slump när en oavsiktlig 

handrörelse från sångarens/Olles sida som liknade en dirigents sätt att slå av, fick vår violinist 

Hedda att reagera instinktivt och sluta spela eftersom hon reagerar som alla vana 

instrumentalister gör när dirigenten slår av. Tystnar. Efter det förstod 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 vi har börjat laborera med. 

 

”Aila åkallar Nir” 

Inför arbetet med levandegörandet av Ailas barndomsminne av Nir i denna textskiss 

hade vi tänkt arbeta i två steg, dels improvisatoriskt med ett grundutforskande där vi använde 

texten som noter med CB’s musikaliska instruktioner, dels ett utforskande av 

kompositionsskissI där sopranstämman och den ledsagande känslomässiga generalbasen fanns 

utkomponerad. Praktiska skäl gjorde att vi till slut enbart kunde arbeta med ett 
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grundutforskande. Men det som kom fram under arbetet gjorde att vi återigen fick stöd för att 

grundutforskandet är ett steg som inte går att hoppa över i vårt arbete. I ett av de utforskande 

momenten improviserade vår sopran Alexandra 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 ensamhet. Improvisationen där Alexandras sång virtuost rörde sig mellan 

dessa olika känslotillstånd ledde till att hon själv gjorde flera intressanta upptäckter om 

rollfiguren Aila. Här fanns 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 hade hennes bror Nir 

haft en stor betydelse att inge henne det modet.  Rent musikaliskt hördes detta samband i hur 

sopranrösten i improvisationen kring barndomsminnet växlade från att låta flickaktig till att 

låta som en mogen kvinna. En mängd synergier blev nu synliga både innehållsmässigt och 

musikaliskt som blev till viktig kreativ input för hur vi skulle forma text- och musikmaterialet 

vidare.   

Det centrala i Arons möte med Nir hade vi 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, uppstod ett konkret musikaliskt 

samband mellan det mod som Nir hade ingett Aron och det han hade ingett Aila. Med andra 

ord; en transformation av ovanstående tankegång till musik. När vi talade om detta insåg jag 

vad det drama jag hade satt igång egentligen handlade om: Modet att våga förändra sitt liv. 

Det gemensamma utforskandet bidrog till att dolda samband i det bakomliggande innehållet 

nu blev medvetandegjort även för mig. Snarare än att jag skulle ha ”hittat på” eller på ett 

medvetet sätt ha bestämt vad dramat handlade om innan vi började arbeta, är det som om det 

har växt fram i ett gemensamt intuitivt utforskande där fler och fler samband har avtäckts och 

blivit synliga i den kollaborativa processen.  

I slutet på arian tappar Aila modet 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” gav CB de medverkande ett enkelt tonmaterial bestående av olika skalor. Med 

hjälp av detta tonmaterial skulle de uttrycka intentionen i meningen. Till min förvåning blev 

det ett slags förvridet, skevt ljus i musiken som berättade om Ailas tillstånd och hennes 

längtan efter befrielse på ett betydligt mer komplext sätt än om musiken hade uttryckt hennes 

hopplöshet. För mig gav musiken en ny vinkling på var Aila hamnar känslomässigt i slutet på 

denna situation. Det i sin tur påverkade hur jag började tänka kring den fortsatta handlingen 
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och vad som skulle hända mellan Aron och Aila vidare. För tonsättaren gav detta också en 

insikt om hur man skulle kunna arbeta konkret med att lägga in en ”transformationsvägvisare” 

i den komponerade notbilden. 

En annan insikt om hur vi egentligen arbetat ända från början och som har 

implikationer för hur transformation från innehåll till musik kan gå till, blev synlig för oss i 

denna workshop. Den handlar om ”den tredje bilden”. Jag kommer att gå närmare in på vad 

den innebär för samarbetet mellan mig och tonsättaren och vad den har fått för betydelse i 

mitt tänkande kring vad det är som transformeras i arbetet och hur det sker, i avsnittet 

”Tankevärldarna öppnar sig”. 

 

 

Körboxar 

Arbetet med körboxarna blev lekfullt. Alla var med på att vi förutsättningslöst testade 

en idé om hur vi skulle transformera ett innehåll till röst och ljud utan att veta hur resultatet 

skulle låta. I den första körboxen arbetade vi med en slags ”tsunamilek” där de medverkande 

rörde sig mot varandra genom rummet i två grupper under det att de gjorde ett crescendo och 

ett diminuendo kring meningar med motsatta känsloinriktningar7 . Här ville vi se om vi kunde 

få till ett bra böljande ”sound” som innehöll de vågrörelser som fanns i meningarna och om 

den fysiska erfarenheten sedan fanns kvar och kunde påverka ”soundet” när de satt vid sina 

respektive instrument. 

I arbetet med körboxen ”Säkerhetspaniken” arbetade vi kring meningar som jag skrivit 

kring olika ställningstaganden för och emot att släppa in flyktingar. Med hjälp av musikaliska 

parametrar och fysiska bilder8 för att få fatt i gemensamma intentioner instruerade vi dem och 

lyssnade efter vad som gav bäst ”sound”. Det visade sig att det bästa soundet uppstod när man 

inom gruppen ansträngde sig för att bekräfta varandra, men i avsikt att vinna över den andra 

gruppen. Det var som om vi då hittade en slags ”soundbild” av något som hela tiden tycks ske 

på Facebook.  

 

 
																																																								

7 T.ex. Grupp 1: Vågen av kroppar dränker vårt land 

Grupp 2: Hejda vågen, dränk den till havs 

 

 
8 ”Jaga bort envisa getingar”. ”Tvångsmata en gås.” ”Sätt munkavle på den andra.” 



Kerstin	Perski	50%		

	 21	

 

 
Tankar och frågeställningar efter workshop3 och inför det fortsatta text- och 

kompositionsarbetet. 

 

”Aila åkallar Nir” 

Efter grundutforskandet av denna textskiss kom vi överens om att jag skulle skriva om 

texten och integrera aspekten att Aila rör sig mellan flickans minne och den vuxna Aila i 

språket. Utifrån den nya textskissen och Alexandras röstimprovisation kom CB i sin tur fram 

till att hon i barndomsminnet av hur Nir lär Aila simma skulle laborera med den oskolade 

rösten när det är flickan som kommer till uttryck och göra en transformation till ”operaröst” 

när den vuxna Ailas känslor tar över. Men hon ville att detta skulle ske på ett ”sömlöst” sätt 

där uttrycken pejlar fram och tillbaka mellan flickan och den vuxna. Hon ville också integrera 

Alexandras sätt att sjunga som hade gett henne bilden av en simmande delfin. 

 

”Aila går ner i vattnet”.   

Parallellt med det återkommande workshoparbetet och den pågående dialogen med 

CB, har jag hela tiden arbetat med det framväxande dramat i synopsisform. Här blir frågor 

som de medverkande ställt under vårt gemensamma utforskande, del av de frågor som jag 

själv ställer till dramat. Arbetssättet skapar en känsla av att musikdramats inre väv är något vi 

avtäcker snarare än upptäcker under vägs, med hjälp av olika infallsvinklar men där mitt 

ansvar är att ge det en dramatisk och textlig form. 

 

Vad händer efter att Aila i partiet ovan - ”Aila åkallar Nir” - ger upp hoppet om att få 

Arons hjälp med att hitta sin bror? Eller att få en annan människas hjälp överhuvudtaget? I 

workshop3 såg vi framför oss hur hon börjar gå ut i vattnet i ett närmast hallucinatoriskt 

tillstånd, vi fick en slags tredje bild som rör sig i tiden och som den ljusa musiken som 

improviserades över meningen ”Nu läser stjärnorna slutet över såna som mig” bidrog till att 

skapa. Men hur reagerar Kören när Aila är på väg att ta sitt liv? Och Aron i sitt skjul? Enligt 

vår terrängkarta befinner vi oss här i den sista tredjedelen av vårt musikdrama. Nu måste väl 

Aron ändå agera och försöka rädda henne! Jag ser framför mig hur han kastar sig ut i vattnet 

och drar upp henne på land igen under det att hon försöker sparka och slå sig fri. Men hur ska 

denna dramatiska vändpunkt kunna gestaltas på ett trovärdigt sätt? Vad är den dramatiska 

kärnan här som vi vill transformera till text och musik? Är det den yttre handlingen? Kommer 
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det fram via det vi ser eller det vi hör? Eller kanske det vi ser genom det vi hör? Inga försök 

till realistisk representation kommer att kännas ”sann” i detta läge. Men vad vi kanske kan 

göra är att skapa utrymme för åskådarens egna bilder. Vad jag kom fram till att jag ville 

utforska, var därför hur det skulle bli om Kören såg skeendet som på en film som de levde sig 

in i och där sångare och musiker gemensamt gestaltade vad de ”såg” framför sig. I arbetet 

med Körboxar hade vi redan börjat arbeta med att Kören skapar en parallell fiktion; ”fönstren 

mot världen” till fiktionen om Aila och Aron. Nu tillkom tanken att låta Kören betrakta 

fiktionen om Aila och Aron medan den pågår. Men i vilket läge skulle sångarna ”gå i spel” 

igen? Gick det att förflytta sig mellan ett berättande via associationer som framkallas med 

hjälp av enbart text och musik, där även sångarna talar om sina rollfigurer i tredje person, till 

att Aila och Aron skulle vara där igen, i sina roller? Det fick bli ett dramaturgiskt experiment!  

 

Workshop 4 
När CB fick se textmaterialet som jag hade skrivit till ”Aila går ner i vattnet” och som 

bestod av tre delar: ”Ailas perspektiv”, ”Arons perspektiv” och ”Kampen” sa hon: Glasskålar! 

Det hon hörde inom sig var hur Kören i den första delen, där texten skildrar hur Aila går allt 

djupare ner i vattnet, kunde skapa en ljudvärld med hjälp av glasmusik. Inför det 

grundutforskande som vi efter 3 workshopar ser som ett nödvändigt steg i vår arbetsmetod, 

gick 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 ur Ailas 

perspektiv av Kören, till att sångaren(Olle) ser på Aron i tredje person till att han och 

sångerskan(Alexandra) tar gestalt av rollfigurerna och går i spel som Aila och Aron. Eftersom 

CB så tydligt hörde glasmusik bestämde vi oss för att se vad som skulle hända om körtexten 

delades upp som talrepliker på körmedlemmarna, under det att de samtidigt spelade på 

glasskålar och efterhand förlängde tonerna med sina röster. I del2 övergår texten till att handla 

om hur Aron ser Aila från sitt skjul i samma stund som hennes huvud försvinner under ytan 

varpå han kastar sig ut i vattnet och drar upp henne på land igen trots hennes slag och sparkar. 

Här talade vi om Ailas motstånd och drift att ge upp. Och att det var kopplat till den 

drunknade mammans/dragspelets musik. Vi kom överens om att CB här skulle ge 

sångaren(Olle) och ackordeonisten(Anita) några musikaliska idéer som de kunde använda i en 

duo där de skulle utforska en dragkamp mellan Aron som ville rädda Aila och mamman som 

ville dra ner henne i djupen igen. Vår hypotes var att Arons sång skulle stegras till full 

operaklang och leda fram till ett skrik när Aila sätter tänderna i hans bröstkorg- varpå de båda 
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skulle gå i spel med full operaklang. När han dragit upp henne på land skulle den vokala 

kampen ta vid i en duett. 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 skulle bli en 

musikalisk höjdpunkt och den dramatiska handlingen gå i stå, ville vi prova om vi kunde gå 

längre denna gång i att arbeta med en gemensam intentionalitet. Vad skulle hända om alla 

arbetade med att gestalta ”den tredje bilden”, en plastisk metafor som CB och jag sett framför 

oss när vi tänkte tillsammans kring det dramatiska förloppet: Denna ”tredje bild” skulle ligga 

under Ailas och Arons texter i duetten och löd 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 var att se hur arbetssättet nu, i vår fjärde workshop, hade blivit så 

etablerat hos våra medverkande att det gick att arbeta närmast obehindrat med denna typ av 

musikaliska ”transformationsvägvisare” och även att gå ”sömlöst” mellan att vara del av 

kören och att ”gå i spel”. En av frågeställningarna var om det gick att musikdramatiskt bygga 

upp ett behov så att sångarna själva skulle komma till den punkt där de måste ta gestalt av 

rollfigurerna ”på golvet”. För sångarens (Olles)del skedde detta i slutet på Del2 där han 

berättar om Arons räddningsförsök. Plötsligt kände han att han skulle vilja krossa det glas han 

spelade på och jag frågade om han ville göra något fysiskt. Han följde sin impuls, gick upp på 

golvet följd av sångerskan (Alexandra) och de gick in i en fysisk närkamp och improviserade 

kring duett-texten med full operaklang. Kampen slutade med att Aron höll fast Aila och sjöng 

meningen ”Du får bära ditt liv som alla andra”. Varpå hon svarade ”Har jag inte ens rätt till 

min egen död?” På en sekund hade Olle och Alexandra gått från att vara del av Kören till att 

bli Aron och Aila fullt ut i gestaltandet, baserat på de affekter som musiken byggt upp till, 

snarare än på någon tanke om genomgående representation. 

 

”Aila åkallar Nir” –kompositionsskissII 

Här hade CB koncentrerat sig mycket på att i notbilden integrera fragment ur den skiss 

som uppstått ur grundutforskandet av textmaterialet. Det lekfulla i minnet av ”simskolan” när 

Nir lärde Aila simma. Flickan kontra den vuxna. Den vuxna Ailas ursinne mot Nir för att han 

gett bort det armband hon gav honom som ett tecken och som han lovat att aldrig ta av sig. 

Men i arbetet med denna mycket mer utarbetade skiss uppstod återigen känslan av att vi 

ägnade oss åt instudering av noter snarare än utforskande.  
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Sammanfattning fyra workshops samt vidare frågeställningar 

Sammanfattningsvis kretsade workshop1 huvudsakligen kring att använda ”texter som 

noter”. Det vill säga att söka den egna rösten och de egna musikaliska uttrycken för att 

uttrycka och ”spela” dessa texter. I workshop2 lade vi ner mycket tid på att utforska  

möjligheten att använda oss av en ”känslomässig generalbas”, dvs en enklare utkomponerad 

stämma som ledsagade en vokalstämma i kombination med musikaliska instruktioner som en 

plattform att improvisera utifrån. Vidare testade vi att ”lägga ut förlopp i rummet”: En metod 

vi har utvecklat för att se hur positionerna och relationerna förändras rumsligen inuti själva 

verket. Workshop3 fokuserade mycket på vokalt agerande, levandegörande av minnen via 

röst/klang, möjligheten att integrera poetiska rörelsebilder i partituret som s.k. 

transformationsvägvisare samt ett annat sätt att utforska transformation av innehåll till 

röst/klang och ”sound” via improvisationer kring s.k. ”Körboxar”. Arbetet med de senare var 

också del av en dramaturgisk frågeställning kring identifikation och distans som vi sedan 

vidareutvecklade i workshop 4. Här ville vi se om det gick att gestalta den musikdramatiska 

höjdpunkten där Aila har gett upp och går tillbaka ner i vattnet, genom att gå ”sömlöst” 

mellan att vara del av den berättande kören och att ”gå i spel”. En av de centrala 

frågeställningarna här var om det gick att musikdramatiskt bygga upp ett behov så att 

sångarna själva skulle hitta det ögonblick i situationen där de måste ta gestalt av rollfigurerna, 

både röstmässigt och genom att ge sig ut ”på golvet”.  

Slutsatsen jag kan dra efter de diskussioner CB och jag har haft när vi har tittat på 

dokumentationen från våra fyra workshops samt min analys av dem, är vikten av ”det 

ofärdiga”. Det är mer värdefullt för oss att utforska bitar ur ett musikdramatiskt material när 

vi vill få input till hur innehåll och musik hänger ihop. Vilka de centrala förbindelserna 

mellan dessa skulle kunna vara. (Eller med ett begrepp jag använt tidigare och nu tycks få 

anledning att komma tillbaka till –vilka ”nycklarna” för omvandling från det dramatiska 

innehållet till text, vokalt och instrumentalt agerande visar sig vara). Det är kring 

transformationsprocessen vi behöver samarbeta som librettist och tonsättare och till den vi 

kan få input från sångare och musiker. Det är alltså här inte frågan om att skriva texten 

tillsammans eller att komponera musiken kollektivt. Men när det redan finns en notbild som 

har utformat hur innehåll och musik hänger ihop, handlar det mer om att utföra det tänkta, 

vilket behöver föregås av en mer regelrätt instuderingsprocess där sångare och musiker får tid 

att repetera. Och då är vi tillbaka i risken att återigen tappa den gemensamma 
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intentionaliteten. Eller enklare uttryckt, vad som ska uttryckas blir underordnat de toner som 

tonsättaren har noterat. Och för att hålla detta vad levande, behöver vi konkreta metoder. Eller 

som vår klarinettist Ola uttryckte saken. ”I det här verket är allt uttryck, inte klarinett-toner.” 

En av de frågeställningar vi har velat undersöka närmare i workshop 5 är därför om vi skulle 

kunna kombinera musikaliska instruktioner och en gemensam intentionalitet, där alla måste 

fortsätta ta ansvar för innehållet i dramat, med ett delvis utkomponerat material där 

tonsättaren har transformerat det musikaliska materialet och gett det en självständig form 

inom ett annat teckensystem: Musikens. Resultatet av det har just presenterats för er live i 

KompositionsskissI av ”Aila går ut i vattnet” där vi har kombinerat musikaliska instruktioner 

i förhållande till textens olika partier med en komponerad duett. En av frågorna CB lyft är om 

man skulle kunna skriva ett helt partitur på ett liknande sätt och hur detta då skulle kunna se 

ut.  

 

Tankevärldarna öppnar sig 

 
Vad är då allt detta utforskande bra för? Och vilka slutsatser och tankegångar blir 

centrala för mig att gå vidare med och fördjupa utifrån workshoparbetet? Vad CB och jag 

gång på gång har fått syn på i olika varianter under våra workshops, är att vi inte kan hoppa 

över det vi kallar grundutforskandet. Det vill säga; ett improvisatoriskt men riktat musikaliskt 

undersökande av det dramatiska materialet. Och för att kunna göra detta grundutforskande på 

ett praktiskt genomförbart sätt har vi sökt oss fram till vissa metoder och en gemensam 

begreppsapparat. Här ingår alla de begrepp och delmetoder som vi har använt oss av och som 

jag har nämnt i min genomgång av varje enskild workshop.9 Detta grundutforskande baserar 

vi till stor del på en musikalisk tolkning av den underliggande dramatiska rörelsen i ett 

innehållsligt förlopp, det vi kallar den tredje bilden. Denna är något vi genom formen på vårt 

samarbete hittar gemensamt i mitt textmaterial och som CB sedan gör om till musikaliska 

instruktioner grundade i de medverkandes egna uttryck. För att sedan kunna undersöka 

transformationsprocessen vidare, har vi sett att det är viktigt att materialet i någon mening 

förblir ”ofärdigt” och betraktas som skisser i olika stadier istället för att för tidigt låsas fast i 

en komponerad notbild. Men det är viktigt att påpeka att transformationsprocessen enligt vårt 

																																																								
9 texter som noter, text-och musikskisser, känslomässig generalbas, musikaliska instruktioner 
som plattform för improvisation, terrängkarta, ”lägga ut i rummet”, transformationsvägvisare, 
”den blindes käpp”, vokalt agerande, instrumentalt agerande, gemensam intentionalitet, 
körboxar, känslorum, sökandet efter den tredje bilden, fysikalisk poesi m.fl. 
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sätt att tänka inte är slut här. Efter allt utforskande kommer ytterligare ett led där tonsättaren 

behöver transformera ”råmaterialet” vidare till sitt eget teckensystem: Musikens. 

 

Den tredje bilden   

Den tredje bilden är det vi alltmer medvetet har börjat söka efter i det gemensamma 

förberedelsearbetet inför varje workshop och som handlar om att skala av och hitta den 

dramatiska kärnan i textmaterialet samt dess rörelse i tiden. Den plastiska underliggande 

metafor som ”det finns musik i.” 

Vad är då denna tredje bild? Och varför har den blivit så viktig i samarbetet mellan 

mig och CB? Det tycks vara så att den är ett mellanled i transformationen från dramatiskt 

innehåll till musik. Ett innehåll omvandlat till en språkbild som rymmer en rörelse eller ett 

förlopp i sig som det går att göra musik av. Jag plockar några exempel som vi arbetat med i 

våra workshops: 

Ballongen blåses upp och luften pyser ur ballongen. Aron tar tag i Ailas hår som vuxit fast på 

havsbotten och drar upp henne på land. Aron jagar bort rånarna med ord som hugger, sticker 

och hotar. Stjärnorna läser slutet över Aila.  

Lingvisten och filosofen George Lakoff talar i sin bok ”Philosophy in the 

flesh” om att metaforer rymmer bilder från kroppsliga erfarenheter som grundas redan i 

barndomen utifrån våra sinnesintryck. Det hör, för mig, ihop med ett språk jag skulle vilja 

kalla ”fysikalisk poesi”. För mig är det en poesi som består av metaforer som kan utsägas i 

språklig form men rymmer en fysisk konkretion och en riktning. (Buchners pjäs Woyzeck är 

full av sådana. T.ex: ”Han springer genom världen som ett uppfällt rakblad, man skär sig på 

honom.”) Det centrala är att denna typ av fysikaliska poesi som rymmer en rörelse i tiden kan 

transformeras till musik och gestaltas via vokalt eller instrumentalt agerande (men säkert även 

via andra materialiteter som rymmer en tidsaspekt som t.ex. dans eller film). 10 

Kanske handlar det om att det i den typen av metaforer- eller tankebilder- sker ett 

koncentrerat möte mellan dimensioner som rytm, klang, gestik, sinneserfarenheter, affekter 

och en till bild konkretiserad idé. Vilket gör att de kan transformeras och anta både en 

språklig och en musikalisk form. Jag har varit inne på detta resonemang i samband med min 

																																																								
10  En av CB’s reflektioner är att språket i de textfragment hon fått av mig under arbetets gång 
blivit mer poetiskt men också mer sakligt än i början på processen. 



Kerstin	Perski	50%		

	 27	

analys av hur de hisnande ”fysikaliska” metaforerna i Buchners pjäs Woyzeck blir till musik i 

Alban Bergs opera Wozzeck.11 

Den tredje bilden som blivit resultatet av mitt och CBs förarbete med att försöka 

utkristallisera den dramatiska kärnan i ett textparti eller förlopp inför varje workshop, rymmer 

på ett liknande sätt en sinnlig, konkret dimension, befriat från de övergripande idéernas 

abstraktion. En bild som rör sig och har en början, mitten och ett slut och som de 

medverkande sångarna och musikerna kan ”vara i” och utforska med sina musikaliska 

uttrycksmedel. Genom det kan de skapa en gemensam ”kropp” som rör sig i tiden- ett 

konkret, musikaliskt förlopp.  

 
”Den blindes käpp” och den fenomenologiska infallsvinkeln. 

Levandegörandet av dramat och hur vi erfar det via musiken och det vokala agerandet 

är för mig som librettist en central fråga. Genom mötet och arbetet med tonsättaren Catharina 

Backman och hennes intresse för att ge instrumentalisterna en utvidgad roll i sitt arbete med 

musikdramatik har även det instrumentala agerandet blivit ett viktigt fokus i vårt 

undersökande. En gemensam strävan hos oss båda är att mottagaren ska kunna skapa sig sina 

egna bilder och associationer till dramat via i första hand texten och musiken. Men för att 

detta ska kunna ske, menar jag, behöver sångare och instrumentalister tillsammans ta ansvar 

för det drama de gestaltar via en gemensam intentionalitet.  Ett viktigt led i detta är för oss att 

låta artisterna utforska det musikdramatiska skissmaterialet och göra innehållet - dvs tankar, 

intentioner och musikaliska instruktioner - till sitt eget, genom att låta det påverkas av deras 

egna musikaliska uttryck i en process som liknar den fenomenologen Merleau-Ponty talar om 

i sitt resonemang kring ”den blindes käpp”.  

 

Varför är just en fenomenologisk ingång av värde i detta undersökande?  
I centrum av fenomenologiskt tänkande12 står den mänskliga erfarenheten och frågan 

om hur världen och tingen presenterar sig för oss genom våra erfarenheter. Ett centralt 

begrepp är intentionalitet och tanken att varje medvetandeakt är riktad mot något slags objekt. 

Jag har hittills inte hittat någon bra översättning av ordet. Det närmaste jag kommer är tanken 

																																																								
11 Se min text ”Hur transformerar Berg huvudpersonens utveckling till musikdramatik i 
operan Wozzeck?” från 30 % seminariet. En central replik ur dramat som rymmer en metafor 
som Berg, i bl.a. mordscenen, har transformerat till såväl vokalt som instrumentalt agerande i 
orkestern är ”Så röd månen går upp! Som ett blodigt knivblad!” 
12 Den ingång till fenomenologi jag använder mig av är baserad på läsning av Sokolowski 
”Introduction to phenomenology” och Merleau-Ponty: ”Kroppens fenomenologi”. 
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om en ”avsiktlighet”- något man medvetet avser och förhåller sig till. Och detta något har en 

egen existens bortom alla tänkbara projektionsytor. Medvetande är till sin natur medvetande 

om något. Hur detta något framträder för oss kan enligt fenomenologin beskrivas med hjälp 

av tre huvudsakliga teman:  

 

1. Delar och helheter   

 

2. Identitet förekommer i en mångfald framträdelseformer 

 

3. Närvaro och frånvaro. (Allt erfarande involverar en blandning av  

närvaro och frånvaro.) 

 

Själva medvetandeakten kallar Merleau-Ponty för en predikativ verksamhet. Men 

grunden till den är en pre-predikativ verksamhet som är perceptuell och stum. En verksamhet 

som är grundad på upplevelsen av andra, omvärlden och den egna kroppen. I vårt fall, där vi 

arbetar med ett musikdrama i vardande, blir denna pre-predikativa verksamhet att kroppsligen 

erfara dramats innehåll och vad det består av, via läsning av textfragment, sjungande, 

spelande och inte minst lyssnande till de andra i ensemblen. Om man i arbetet med 

musikdramatik vanligen arbetar med att åstadkomma levandegörandet av ett material genom 

att gå från det predikativa, d.v.s. idén om något- en helhet- vare sig det är ett synopsis, ett 

färdigt libretto, partitur eller ett regikoncept till det pre-predikativa- att erfara det med 

kroppen, perceptionen och känslan, d.v.s. ett slags baklänges- arbete i fenomenologisk 

bemärkelse, är det som om jag och tonsättaren, i arbetet med ”Gränsland”, istället försöker 

befinna oss tillsammans i de pre-predikativa faserna. Samt med jämna mellanrum även föra in 

de medverkande sångarna och instrumentalisterna i dessa. Men för att kunna göra det och 

skapa metoder som går att arbeta med praktiskt och musikaliskt, har vi fått uppfinna verktyg 

som tidigare nämnts, t.ex. terrängkartan, text- och musikskisser, den ”känslomässiga 

generalbasen”, ”transformationsvägvisaren” och musikaliska plattformar som vi utforskar 

improvisatoriskt. Detta gör vi genom att de medverkande låter rösten, instrumentet respektive 

ljudobjekten vägledas av en gemensam intentionalitet via konkreta musikaliska instruktioner, 

poetiska texter, språkliga bilder, associerande kring texter och deras koppling till egna 

erfarenheter och de egna musikaliska svarens samverkan med de andra i ensemblen. I den 

fasen skiljer vi egentligen inte på text och musik. Dessa blir istället olika transformerade 

uttryck för det gemensamma dramat om Aila och Aron som ska gå från att vara idé till att bli 
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kropp. En kropp som i slutändan kommer att bestå av såväl språkliga som musikaliska tecken. 

Transformationen till dessa teckensystem kommer förmodligen kräva ytterligare ett steg i 

processen, där den slutgiltiga språkliga ”väven” ligger på mig, den musikaliska på tonsättaren. 

En central del av metoden är därför den kontinuerliga dialogen mellan CB och mig där vi 

reflekterar kring vår gemensamma intentionalitet kring musikdramat och kring vad vi vill 

transformera till text, musik,vokalt och instrumentalt agerande. Viktigt att påpeka är att även 

denna intentionalitet transformeras under vägs, i förhållande till det grundinnehåll vi bestämt 

oss för att utforska och arbeta med. Genom att arbeta med transformationen på detta öppna 

sätt, transformeras vi själva. 	

Den självklara följdtanken blir förstås hur två upphovspersoner som måste arbeta så 

tätt ska kunna behålla öppenheten i arbetssättet hela vägen. Är det ens önskvärt? Hur ska man 

kunna växla mellan det pre-predikativa och det predikativa utan att fastna i det ena eller det 

andra? En svårighet som CB uttryckt är att hitta metoder att transformera insikter från våra 

samtal, musikalisk input från workshops och det improvisatoriska utforskandet till sitt eget 

musikaliska språk. Sitt eget teckensystem. Själv känner jag igen det från processer där jag har 

skrivit talpjäser till en bestämd ensemble, utifrån ett improvisatoriskt förarbete. En balansakt 

där man tvingas vara receptiv för vad som händer ”på golvet” å ena sidan, å andra sidan sedan 

behöver gå in i en fas där man stänger dörren bakom sig och transformerar materialet, via sitt 

eget språkliga teckensystem, till något som kan stå på egna ben. Det kräver ett icke hierarkiskt 

arbetssätt där man ändå har respekt för varandras yrkeskunnande och konstnärliga särart.	

 I förlängningen uppstår frågan om man kan skapa ett partitur som ”ropar på” att de 

medverkande ska använda sig av metoder för levandegörande som går utöver en tolkning av 

”verket” och den exakta notbilden, men ändå inte relativiserar det så att alla ursprungliga 

intentioner nerlagda i det, går förlorade. Och även om man skulle lösa det genom att 

kombinera en komponerad notbild med improvisatoriska partier-hur förhindrar man att dessa 

inte blir till instrumentalisternas egna ”kompositioner” utan fortsätter att genomsyras av en 

gemensam intentionalitet som om och om igen får musikdramat att flamma upp i det 

närvarande ögonblicket? Merleau-Ponty uttrycker dilemmat på ett kittlande sätt: ”Hela 

medvetandelivet strävar efter att sätta föremål, eftersom medvetandet bara är ett medvetande, 

det vill säga en kunskap om sig självt, i den mån som det övertar och samlar sig självt i ett 

identifierbart föremål. Och ändå innebär det absoluta sättandet av ett enda föremål döden för 

medvetandet, eftersom det får erfarenheten att stelna, som en kristall i en lösning med en gång 

får den att kristallisera…Vi får inte stanna kvar i detta alternativ som består i att inte förstå 

något av subjektet eller inte förstå något av föremålet. Vi måste återfinna föremålets ursprung 



Kerstin	Perski	50%		

	 30	

i själva kärnan av vår upplevelse. Vi måste beskriva varats framträdande och förstå hur det 

paradoxalt nog finns ett ”i-sig-för - oss”.13 

 

Hur gör de medverkande den tredje bilden till sin egen? 

Hur är det då möjligt att erfara ett musikdramatiskt innehåll som utarbetas under vägs, 

via sina musikaliska uttrycksmedel? Merleau-Ponty talar om en central, grundläggande 

funktion som ligger under såväl intelligensen som perceptionen som ”får föremålen att 

existera för oss i hemlighet, innan den låter oss se eller känna dem.”14 Denna funktion kallar 

han ”den intentionella bågen”. Denna funktion tycks vara relaterad till det jag kallar för 

musikdramats plastiska förlopp och den tredje bilden som jag redan varit inne på. Det är 

också detta jag är ute efter att gemensamt få syn på tillsammans med tonsättare och 

medverkande genom att ”lägga ut dramat i rummet” i ett tidigt skede. Metoden innebär att de 

medverkande provar olika riktningar, relationer och förflyttningar i rummet för att få en 

rumslig skiss av det förlopp som undersöks. Genom den metoden har vi också fått syn på 

ställen i våra skisser där text och musik tillsammans inte är tydliga i sin intentionella båge. 

Det är alltså ett sätt att arbeta konkret med musikdramats egen intentionalitet och inneboende 

rumslighet och har mycket lite med gestaltning eller regi att göra. Transformationen till 

scenisk, visuell gestaltning är en relaterad fråga men står inte i centrum för detta arbete. Den 

visualisering vi tittar närmare på i arbetet med ”Gränsland”, har snarare att göra med verket i 

sig och hur vi i själva text- och tonmaterialet förkroppsligar en rumslighet som inbegriper 

dramats levandegjorda beståndsdelar eller ”nycklar” samt konsekvenserna av den dramaturgi 

som blir resultatet av att arbeta med ett musikdramatiskt berättande som tar in och 

tillkännager att alla medverkande i rummet i första hand är vad de är; dvs sångare och 

musiker.  

Men frågan kvarstår på vilket sätt ett utforskande i rummet via de musikaliska 

uttrycksmedlen kan ge en uppfattning om och förankra det dramatiska innehållet hos de 

medverkande. Vad är det för slags kunskap som erövras genom detta skissande och vad kan 

den bidra till för de medverkande förutom att ge input till librettistens och tonsättarens arbete? 

I sitt kapitel ”Den perceptuella vanan som förvärvandet av en värld” talar, som jag 

tidigare nämnt, Merlau-Ponty om käppen som en blind människas sätt att få kunskap om sin 

omgivning. Man skulle, menar jag, kunna se det som den metod som den blinda har tillägnat 

sig för att göra världen till sin egen. På ett liknande sätt behöver alla artister, oavsett var man 
																																																								
13 ”Kroppens fenomenologi”, s. 18 
14 ”Kroppens fenomenologi”, s. 97 
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börjar en arbetsprocess, göra materialet som ska gestaltas till sitt eget. Till skillnad från en 

skådespelare som arbetar via tanke, kropp och tal arbetar en sångare huvudsakligen via sina 

röstliga uttryck. En instrumentalist via sitt instrument. Och för att nå dit krävs åratal av 

träning. Rösten för sångarna, respektive instrumentet för instrumentalisterna blir som den 

blindes käpp - det redskap varmed man utforskar det dramatiska innehållet, eller mer specifikt 

i vårt arbete, den tredje bilden, och gör den till sin. I de arbetsmetoder vi utvecklat under 

arbetet med Gränsland är det således först och främst via de konstnärliga uttrycksmedlen och 

det utforskande sätt vi använder dessa på som vi och våra medverkande kommer i kontakt 

med innehållet och den dramatiska kärnan i varje parti vi arbetar med. Inte via mer 

information eller direkterfarenhet av innehållet/ämnet. I det här fallet: Hur det skulle vara att 

ryckas upp från sin invanda, självklara verklighet och tvingas ge sig ut i det okända och ta sig 

förbi hinder och gränser, utan att veta något om framtiden. Detta har varit en viktig lärdom 

när vi har tvivlat på huruvida vi, en grupp priviligierade nordbor med en, relativt sett, trygg 

bakgrund kan förstå och göra musikdramatik utifrån ett innehåll som kretsar kring flykt och 

gränser. Det ger också ett slags svar på hur vi kan omfatta och genom våra kroppar förstå 

ämnet, utan att i någon egentlig mening bära på den typen av erfarenheter själva. Vi har 

visserligen samtalat mycket i våra workshops, men dessa samtal har till stor del handlat om 

hur textmaterialet har väckt associationer till vad gränser, hjälpsökande, smärta, empati och 

undvikande kan betyda inom ramen för, och transformerade till, våra egna erfarenheter. Men 

det är först i kombination med utforskandet via våra medverkandes sofistikerade konstnärliga 

uttrycksmedel- alla är de artister på mycket hög nivå med åratals erfarenhet bakom sig- som 

dessa associationer har fått en konkret betydelse för grundandet av text och musik hos de 

medverkande och oss själva. 

 

Vokalt (och instrumentalt) agerande 
Vad är då syftet med dessa metoder för mig som librettist och vad vill jag uppnå 

genom att förstå mer om transformationsprocessen från dramatiskt innehåll till musik? Titeln 

på mitt doktorandprojekt är ”Levandegörandets poetik. På spaning efter operadramat 

Gränsland och transformationen av dramat via text, vokalt och instrumentalt agerande.” Vad 

innebär då vokalt agerande? Och om det är det jag eftersträvar- hur ska den text som ska 

ageras vokalt, se ut? 

Merleau-Ponty talar om att orden och talet förutom att utgöra begreppsliga utsagor 

även har en existentiell betydelse som inte bara uttrycks genom dem utan som ”bebor dem 
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och inte kan skiljas från dem”.15 Orden handlar inte ”om” något. De ”är” något i sig. Merleau-

Ponty talar om att de är gester som liksom andra gester möjliggör kommunikation. Detta är 

välbekant för både talskådespelare och dramatiker som arbetar med ord och repliker som 

något som föds ur de fysiska handlingarna eller rentav är handlingar16. På ett närbesläktat sätt 

strävar jag efter att de ord jag skriver, tillsammans med sången och musiken, ska kunna 

upprätta ett här och nu. Inte återberätta en situation i efterhand som något som redan hänt. På 

samma sätt som tonerna när de framförs inte längre är tecken, utan musikens nu efter nu- ett 

förlopp i tiden. Vad jag således vill åstadkomma med ”transformationsoperationen” är att 

orden och rösten som sjunger dem, tillsammans blir musikdramats kropp och dess Nu. När 

detta sker uppstår det jag kallar ”vokalt agerande”. Men för att detta ska kunna ske behöver 

texten och rösten ha en ”kropp”.  Och denna kropp utgörs inte i första hand av ord eller toner 

utan av det man skulle kunna kalla det underliggande dramats plasticitet. Ett exempel ur 

”Gränsland” som belyser hur vi har fått syn på detta, är arbetet med Arons aria där Aron 

drabbas av misshandeln av Nir. Efter att vi hade undersökt den första text- och 

kompositionskissen förstod vi att den situation vi egentligen ville åt var hur Aron i 

situationen, inför Aila, skulle drabbas av sitt minne av hennes bror. Det var detta skeende- hur 

han drabbas- som skulle transformeras till text och musik. Så länge det hade varit otydligt för 

oss båda, hade text och musik spretat åt olika håll, i en ofullständig transformation. Vi 

bestämde oss därför för att göra en ny skiss på arian både vad gäller text och musik i syfte att 

ge kropp åt orden med hjälp av en slags ”fysikalisk poesi” så att sången skulle få misshandeln 

att uppstå här och nu, snarare än att Aron skulle berätta om den.17 Detta hade sin upprinnelse i 

en diskussion mellan CB och mig där jag hävdade att det viktigaste i detta parti inte var att 

texten skulle ”förstås” på ett semantiskt plan utan snarare upplevas som en känslorörelse eller 
																																																								
15 ”Kroppens fenomenologi”, s. 157 
16 Harold Pinter t.ex. talar om att replikerna i hans pjäser ofta är handlingar som är till för att 
dölja något hotfullt som händer i tystnaden mellan rollfigurerna, snarare än att de i första hand 
skulle kommunicera något via sitt semantiska innehåll. 

17 Slag, sparkar, sparkar, slag, 

blå ögon, knytnävar, blå, 

sparkar, loskor, blå. 

Ord ur mig, tränger ut. 

Ord hugger, hackar, hotar skallar. 

Ord som knivar, spetsar, styckar,  

siktar mot strupar. (Ur ”Gränsland”) 
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en emotionell gestikulation. Eller med en formulering från Merleau-Ponty: 

”Uttrycksoperationen förverkligar betydelsen-inte bara återger den”.  18 

Tanken om kopplingen mellan fysikalisk poesi och musik får oväntat stöd hos Merlau- 

Ponty när han talar om ordets emotionella mening som dess ”geistmening”. Något han menar 

har en viktig roll i poesin. ”Man ser då att orden, vokalerna och fonemen är olika sätt att 

besjunga19 världen och att de syftar till att representera föremålen, inte p.g.a. en objektiv 

likhet utan därför att de utvinner och uttrycker deras emotionella väsen.”20 Man skulle kunna 

hävda att musiken i transformationen från innehåll och text till vokalt agerande, tar hand om 

detta emotionella väsen i ett besjungande som kan bli till musikaliserat tal eller sång eller 

varianter av båda. Och med stöd av detta resonemang betrakta all text i ett musikdramatiskt 

verk som emotionell gestikulation född ur en dramatisk situation, snarare än att i första hand 

vara betydelsebärande. 21Ett exempel på hur vi har konkretiserat dessa tankar i vårt praktiska 

undersökande var när vi i workshop3 bad vår baryton att improvisatoriskt undersöka hur det 

skulle kunna låta när Arons ursinne under misshandeln leder till att han tappar orden och 

rösten övergår i ljud och läten-en slags urljud eller emotionell gestikulation. 

En konsekvens av tanken om vokalt agerande som musikdramats nav, är att jag i det 

musikdramatiska uttrycket inte kan göra skillnad mellan innehåll och röst på det sätt som t.ex 

Mladen Dolar gör i sitt centrala verk ”A voice and nothing more”. Han säger visserligen att 

det som utmärker rösten till skillnad från ett akustiskt fenomen, är dess koppling till mening 

eller innehåll. Viljan att säga något är kopplad till intentionalitet. Men, menar han, i tal är 

rösten ”the vehicle”- förmedlaren, medan meningen eller betydelsen är målet. Därför skiljer 

han på det lingvistiska innehållet i den sjungna repliken och de aspekter av rösten som inte är 

bärare av mening. Här talar han t.ex. om vad en röst gör. Och att en röst kan vara hotfull, 

																																																								
18 ”Kroppens fenomenologi”, s 158 
19 Min kursivering- 
20 ”Kroppens fenomenologi”, s. 163 
21 Självklart är texten även betydelsebärande. Men det är den kanske mest påtagliga skillnaden 
mellan dramatisk text i förhållande till poesi eller prosa. Att den har flera olika funktioner 
som behöver finnas samtidigt. Här gör t.ex T.S Eliot skillnad på dramatisk poesi och annan 
poesi där den första föds ur rollfiguren och situationen och för handlingen framåt. Under mitt 
25-åriga arbete som librettist har jag erfarit hur bra metaforer lämpar sig att tonsättas. Men 
opera är dramatik och drama betyder handling. Inte ens i de fördjupande ögonblicken-ariorna- 
vill jag att rollfiguren ska hamna i ett tillstånd där hen framställer vacker musik men 
handlingen går i stå. Det handlar alltså om att söka efter metaforen som är plastisk- dvs rör sig 
och utvecklas i tiden.  

 

 



Kerstin	Perski	50%		

	 34	

smeksam, förförisk, kommenderande. Alla dessa aspekter av det utsagda, muntligt framförda 

ordet är dock enligt en dramatikers sätt att se - handlingar - och alltså aspekter av dramatiska 

situationer och exempel på vokalt agerande. De är aspekter av röst som är besläktade med 

talskådespelarens fysiska handlingar. Dessa föds ur och föder repliker och tonfall och är i 

högsta grad del av hur vi avläser betydelse och innehåll i det vi ser och hör på scenen. Det ord 

som föds ur en dramatisk situation, vare sig det talas eller sjungs, är ett ord som innehåller 

kropp, röst, affekt och någon typ av vilja eftersom det utsägs eller utsjungs av en människa 

och kommer ur en kropp som befinner sig i en specifik situation i tid och rum. Hur det låter, 

med vilken dynamik det uttalas eller sjungs, om det är långt eller kort, mjukt eller hårt, 

smeksamt eller kantigt – d.v.s. alla de aspekter som Dolar ser som rent röstliga eller 

musikaliska- kommer att bidra till hur vi avläser denna kropps situation och därmed till ordets 

dramatiska innehåll. Merleau-Ponty talar om att talet har en gest eller existentiell betydelse. 

Och man skulle säkert kunna hävda att det är det som skiljer det från det skrivna ordet. 

”Språket har faktiskt ett inre”, säger han,…”men detta inre är inte någon i sig själv sluten och 

självmedveten tanke. Vad uttrycker då språket…det framställer eller närmare bestämt är 

subjektets ställningstagande i hens betydelsevärld”. 22 Därför, ifrågasätter jag om det 

egentligen är så stor skillnad på tal och sång, rent existentiellt. I våra workshops har våra 

sångare utforskat materialet med hjälp av röstens hela register. Från viskningar till talröst, till 

talsång till full operaklang. Eftersom frågan för oss hela tiden har handlat om vad det är som 

ska uttryckas och hur, har dilemmat om man kan gå från det ena sättet att använda rösten till 

det andra, slutat att vara en fråga. Och övergången från det ena sättet till det andra, blivit 

sömlös. 

 
Det framväxande musikdramat.  

Även om jag ända sedan projektets början har haft en övergripande tanke om den 

intentionella bågen i hela musikdramat, har jag denna gång, till skillnad från hur jag brukar 

arbeta med ett libretto, medvetet låtit processen vara öppen och ofärdig. Jag visste att Aila och 

Aron skulle gå igenom närmanden och avståndstaganden, förhandlingar om gränser- både 

yttre och inre, bristande tillit och manipulationer där de försöker få den andra att ge efter för 

sin egen vilja. Samt att det till slut skulle leda till ett möte – dock av en annan sort än det i 

operasammanhang vanligaste- att de två rollfigurerna blir förälskade. Det som intresserade 

mig var om, och isåfall hur, dessa två människor skulle komma till en punkt där de inte har 

																																																								
22 ”Kroppens fenomenologi”, s. 171 
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något annat val än att rucka på sina gränser och se varandra som ett Jag ser sitt Du. Där modet 

att lita på den andra blir den enda möjliga vägen framåt, för dem båda. Det har alltså funnits 

en uttagen kompassriktning från början och denna har jag strävat efter att förmedla såväl till 

CB som till de medverkande via bakgrundstexter i olika genrer, samtal, frågeställningar och 

synopsisskisser. Genom utforskandet av textfragment och delförlopp som jag har skrivit under 

vägs, har det fortsatta praktiska arbetet sedan resulterat i en spännande upplevelse av att 

musikdramat har blivit till en slags organism som växer fram emellan alla inblandade och där 

vi långsamt avtäcker betydelser och samband som har funnits där från början. Här har våra 

terrängkartor varit till stor hjälp för att upptäcka intuitiva kopplingar och samband mellan de 

text- och musikfragment som vi har utforskat och den skisserade helhetskurvan. Det är som 

om vi ritar om kartan allteftersom vi utforskar terrängen och upptäcker hur saker och ting 

verkligen hänger ihop. Arbetssättet har kopplingar till Virginia Woolfs metafor om hur 

skrivandet för henne är som att lysa upp ett mörkt rum med en lykta där alla detaljer redan 

finns.23 Vi går en väg tillsammans och var och ens erfarenheter under vägs blir del av den 

gemensamma erfarenheten av att gå denna väg. Landskapet och dramats riktning ges av mig 

genom textskisser och blir genom CB’s musikaliska material och instruktioner till en 

musikalisk riktning. Men hur vi går, vad vi får med oss på vägen av detaljer, erfarenheter, 

fynd, associationer-såväl musikaliska som innehållsliga- är helt avhängigt av att det är just vi 

och just dessa människor/artister med sina personligheter och sina musikaliska uttryck som 

går den här vägen tillsammans.  

Även om forskningsprojektet och frågeställningarna alltså har initierats och 

härbärgeras av mig som har dramats levandegörande via textliga och musikaliska 

uttrycksmedel i fokus, blir vi alla spanare och forskare som lägger märke till många olika 

slags detaljer utifrån våra respektive yrkesområden. Detta gör att intressanta och användbara 

synergier ibland uppstår som aldrig hade gått att tänka ut i förväg. Arbetssättet kräver en stor 

dos ödmjukhet, mycket inlyssnande och respekt för varandras kunnande och behöver, även 

det, genomsyras av det Jag-Du möte som Aila och Aron till slut landar i.  

 
Dramaturgiska parallellrörelser och frågeställningar i arbetet med ”Gränsland”. 

I anslutning till en föreställning av ”Written on skin” på Stockholmsoperan berättade 

tonsättaren George Benjamin att han och librettisten Martin Crimp under sitt gemensamma 

arbete hade diskuterat motsättningen mellan det artificiella och det dramatiskt sanna i opera. 

																																																								
23	”A room of one’s own”. 
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Den blandning av förkonstling och anspråk på identifikation som uppstår när dramat sjungs 

av rollfigurerna och gestaltas i musik. Man kan fråga sig hur man ska hantera den 

motsättningen i vår tid? Frågan fascinerar mig, både som ett av genrens stora problem och 

som dess framtidsmöjlighet. Vad händer om vi öppet deklarerar det artificiella men ändå tar 

de stora affekterna som operarösten och musiken är kapabla till, på fullaste allvar? Detta har 

också varit en central frågeställning och ingång både till tankearbetet och till det praktiska 

utforskandet av ”Gränsland”. 

Redan i workshop1 fick jag och CB syn på flera dramaturgiska möjligheter som 

relaterar till just den frågan. Genom att samtliga medverkande arbetade utforskande med sina 

röster och med ljudobjekt, oavsett om de var skolade sångare eller instrumentalister började 

förutsättningarna för ett kollektivt musikdramatiskt berättande uppstå. Genom att öppet 

redovisa hur våra två sångare iklär sig rollen av Aila respektive Aron, har vi i senare 

workshops alltmer börjat se hur vi kan gå sömlöst mellan en slags ”distans” där de är de 

sångare de är, och partier där de starka affekterna leder dem till att ”gå i spel” och identifiera 

sig med sina rollfigurer. Men även instrumentalisterna som ingår i ”Kören” kan i vissa 

bestämda ögonblick iklä sig ”aspekter” av någon gestalt som är starkt närvarande i dramat, 

men frånvarande på scenen. På det sättet kan vi skapa olika nivåer av fiktion vilket ger 

möjlighet till flera lager i berättandet. Denna överenskommelse bidrar också till att vi kan 

variera Körens olika funktioner. Ibland kan de vara ett slags ”fönster mot världen” och släppa 

in omvärldens sorl i det vi kommit att kalla för ”Körboxar”. Vid andra tillfällen blir Kören 

berättare av ett förlopp. Ibland skapar de ljudmiljöer och känslorum eller levandegör gestalter 

ur dramat. I förhållande till frågan om artificialitet kontra dramatisk sanning blir detta 

pendlande mellan olika fiktiva nivåer till en återkommande påminnelse om att dramat är ett 

”som om”, en låtsaslek som vi aldrig påstår är ”på riktigt”, men precis som barn när de leker, 

tar på fullaste allvar. Arbetet med Kören och tanken att den ibland blir till ett fönster mot 

världen som öppnas och stängs, gav mig i något skede idén att Kören skulle kunna ha en 

utveckling som dramaturgiskt utgör en motrörelse till dramat mellan Aila och Aron. Medan 

de senare går mot ett verkligt Jag-Du möte i Bubersk mening blir Kören som med jämna 

mellanrum släpper in omvärldens oeniga sorl, alltmer eniga i sitt avståndstagande och i sin 

syn på sig själva som ett ”vi”, för att mot slutet gadda ihop sig gentemot Ailas och Arons 

”dom” och resa sig framför dem som en ogenomtränglig mur.  

Tanken att låta instrumentalisterna skapa associationer till gestalter som har betydelse 

för dramat men inte finns närvarande som egentliga rollfigurer, kom på ett tidigt stadium i 

arbetet. Här var CB’s tankar om ”instrumentalt agerande” avgörande. På det sättet blev 
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cellisten(Johannes) tidigt associerad till Ailas bror, Nir. Både genom sitt spel och sin sceniska 

närvaro. (Nirs dramaturgiska funktion har, som vår klarinettist Ola i ett ögonblick så väl 

formulerade det, blivit att vara en katalysator i dramat genom sitt sätt att inge mod, såväl hos 

Aila som hos Aron.) Ackordeonisten (Anita) å sin sida, blev redan i workshop1 associerad till 

Ailas mamma som drunknade under flykten över havet. Detta ”instrumentala agerande” har 

sedan utvecklats, t.ex. i partiet ”Arons minne”, där slagverkaren(Lars), violinisten(Hedda) och 

klarinettisten(Ola) har blivit rånarna som ger sig på Nir eller när den drunknade mamman 

oväntat har uppstått via andra musikaliska uttryck, t.ex i form av dämpade rop från 

sångaren(Olle) som då ingår i Kören.  

Det avgörande för att kunna arbeta med denna typ av kopplingar har varit att vi i det 

gemensamma utforskandet har strävat efter att medvetandegöra och skapa en gemensam 

intentionalitet kring det frånvarande, i enlighet med den fenomenologiska tanken att allt 

erfarande är baserat på en blandning av närvaro och frånvaro. Ett exempel som belyser detta 

är hur vi erfar en kub. Trots att vi bara ser den ena sidan av kuben inkluderar vår perception 

även de frånvarande, dolda sidorna. Enligt den analogin kan man väcka associationer till 

aspekter av dramat och gestalter som har en central betydelse för handlingen enbart via texten 

och musiken, trots att de inte ”visas” eller representeras sceniskt. Allt i handlingen behöver 

med andra ord inte visualiseras för att få kropp eller levandegöras. Även om Nir och Ailas 

mamma inte finns representerade i rollfigurer på scenen kan deras närvaro och centrala roll 

för relationen mellan Aila och Aron förkroppsligas via element i texten och musiken. Det 

skapar stora möjligheter för hur det sceniska skulle kunna relatera till de associationer som 

texten och musiken väcker. Eftersom man i musikdramatik kan arbeta med samtidigheter på 

ett bredare och mer varierat sätt än i talteater kan det närvarande ögonblicket, som i en 

kubistisk tavla, bestå av en transformation av flera perspektiv och synvinklar samtidigt. Eller 

för att citera Goebbels ”The moment of presence is divided”.24 Det avgörande för mig är dock 

att kärnan i det som ska levandegöras inte försvinner i det som på detta sätt sprids ut och 

fragmentariseras. För att återgå till fenomenologins grundpelare, blir frågan vilka erfarenheter 

vi vill förmedla och hur vi transformerar dessa till musikdramatiska uttryck via delar och 

helheter, en mångfald av identiteter och en blandning av närvaro och frånvaro. 

Näring till dessa tankegångar fick jag i mötet med tavlan ”Man med klarinett”, som 

tidigare nämnts. Det vi ser framför oss är en kombination av abstrakta element och i tavlan 

finns utrymme för en mångfald av associationer. Transformerad via Picassos konstnärliga 

																																																								
24 ”Aesthetics of absence”, p.2 
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uttrycksmedel öppnar sig ingångar till varje enskild betraktares egna erfarenheter, minnen 

eller kanske enbart föreställningar om en klarinettspelande man. Levandegjord i sin frånvaro -

vi ser ju varken en man eller en klarinett-blir han kanske mer levande än i verkligheten. På ett 

liknande sätt har vi velat arbeta med dramaturgin i ”Gränsland” och öppna upp för åskådarens 

egna associationer och erfarenheter. Liksom i fallet med ”Man med klarinett” är det 

uppbrutna inte dramat i sig, inte innehållet som sådant, utan snarare transformationen av det 

till text och musik. Syftet med detta är att hitta ett mer övertygande sätt att levandegöra själva 

kärnan i musikdramat och därmed väcka fler associationer och betydelser i förhållande till 

innehållet.  

När Heiner Goebbels talar om den ”theatre of absence” som har blivit kärnan i hans 

estetik hittar jag beröringspunkter, men också avgörande olikheter, till det jag själv söker. Han 

säger sig inte vara intresserad av att relatera till någon verklighet utanför teatern i sig. Allt 

som finns är det som hörs och syns på scenen. Och det är upp till varje åskådare att skapa sig 

sina associationer mellan de olika elementen. Hans teater handlar därför inte nödvändigtvis 

om ett möte mellan det som äger rum på scenen och åskådaren/åhöraren utan om något han 

kallar konfrontation med det oväntade och icke förutsedda. Det andra.  

Ändå finns det aspekter av hans tänkande som är av stor relevans för det arbete vi gör. 

Som ett av kännetecknen för sin ”theatre of absence” tar han upp hur skådespelaren slutar att 

vara huvudfokus på scenen. Detta sprids istället ut på alla involverade medier. I vårt arbete 

med ”Gränsland” står det vokala och instrumentala agerandet i fokus. Det vi hör. Och det vi 

ser genom det vi hör. Frågan hur en scenisk gestaltning skulle förhålla sig till detta är en 

öppen fråga och skulle kunna utgöra nästa steg i forskningen. I våra diskussioner har CB och 

jag dock diskuterat och sett möjliga sceniska bilder framför oss som snarare är associativa än 

representativa och skulle kunna utgå från de medverkandes verkliga närvaro på scen som just 

det de är, d.v.s. sångare och instrumentalister som på fullaste allvar ”leker” ett dramatiskt 

innehåll. 

 En annan likhet är det han kallar ”a division of presence among all elements 

involved”. I vårt arbete är det dramatiska berättandet och intentionaliteten allas ansvar. Inget 

uttryck kan bli enbart ord, toner eller ljud. Ingen får reduceras till eller hemfalla åt att bli en 

s.k ”komphund”. Goebbels talar också om ”a division of the spectator’s attention to a 

collective protagonist with performers who often hide their individual significance.” En 

variant av denna tanke i vårt arbete är Körens musikaliserade och kollektiva berättande av 

vissa skeenden. Vidare talar Goebbels om a ”de-synchronization of hearing and seeing, a 

separation between visual and acoustic stage.” Vårt sätt att skapa seende genom det man hör 
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är relaterat till detta. En form av synestesi uppstår där bilder och andra sinnesintryck skapas 

via röst, text, musik och ljud. Den genomgående tanken i vårt arbete är därför att appellera till 

åskådarens/lyssnarens egna associationer i en slags ”Man med klarinett”-dramaturgi där den 

sceniska bilden, om den behövs, skulle lägga till något helt annat. Detta relaterar till Goebbels 

resonemang om hans strävan att skapa ”spaces in-between, spaces of discovery in which 

emotion, imagination and reflection can take place.  

Men i detta sammanhang dyker också aspekter upp där mitt sätt att tänka skiljer sig 

radikalt från hans. Goebbels talar om ”the abandonment of dramatic expressivity… The 

absence of a story. Avoiding the things we expect, have seen, have done.” Jag finner 

tankegången om egenvärdet av ”det nya” problematisk, med tanke på att människan bär på 

uråldriga känslor och teman som är nya för varje ny människa, varje ny generation, därför att 

det har med våra grundläggande villkor att göra. Med vad det innebär att vara människa. Vårt 

behov av tröst är oändligt säger författaren Stig Dagerman. 25Vårt behov att få våra mänskliga 

villkor gestaltade i form av olika slags berättande är också oändligt. Och konsten, menar jag, 

är ett av de få områden där vi kan skapa möten mellan oss människor och vår egen 

mänsklighet. 

När jag tänker på ”frånvaro” (abscence) tänker jag därför på något vi relaterar till via 

vår intentionalitet som när vi tittar på Picassos tavla. Han hade kunnat välja att kalla den ”Utan 

titel” och därmed lämna projektionsytan blank. Men Picasso väljer att rikta vår uppmärksamhet 

till ett innehåll, en man med en klarinett, som han vill få oss att möta. Han vill trigga våra 

associationer i förhållande till det innehåll han valt.  Martin Buber säger att ”Det är konstens 

eviga ursprung, att levande gestalt träder fram för en människa och genom henne vill bli till 

verk.” Paradoxen ligger dock i att det skapade verket när det väl är skapat blir ”ett ting bland 

ting, möjligt att beskriva som en summa av egenskaper. Men det kan gång på gång träda den 

mottagande betraktaren till mötes som levande verklighet.” 26  

I enlighet med Bubers tankegångar tänker jag att på samma sätt som ett levande Jag-Du 

möte kan flamma upp mellan en tavla och dess betraktare, kan denna typ av möte ske mellan 

innehållet och dess förmedlare eller för den delen, den musikdramatiska föreställningen och 

åskådaren.  

Vad jag strävar efter är därför kanske inte en ”opera of absence” men en kombination 

av närvaro och frånvaro som lämnar mer plats för åskådaren/lyssnaren att interagera med det 

hörda och sedda som flammar upp, via sina egna bilder, föreställningar och erfarenheter. Och 
																																																								
25 Dagerman S. ”Vårt behov av tröst”. 
26 Buber M. ”Jag och Du”, s. 15 
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på det sättet både göra den musikdramatiska föreställningen och sig själv, mer levande i detta 

”Jag-Du möte”, där den ena inte kan befinna sig utan den andra. 

 


