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Kapittel 1 

 

Introduksjon 
! 

 

 
Jeg er en sanger og sunget har jeg gjort hele livet. Jeg begynte som barn med klassisk 

sangundervisning, men det ble tydelig for meg relativt raskt at det var populærmusikk og jazz som 

fascinerte meg mest. Innen populærmusikk og jazz følte jeg at det var en frihet og lekenhet som 

ikke fantes i klassisk sang: En frihet jeg senere kom til å forstå som improvisasjon. Improvisasjon 

som et fenomen i musikk ble en stor interesse for meg, og i sammenheng med min fascinasjon og 

verdsettelse for jazz og populærmusikk ble overgangen fra klassisk til såkalt rytmisk sang naturlig. 

Underveis skilte særlig afroamerikansk populærmusikk seg ut blant annen populærmusikk og resten 

av min oppvekst var preget av gammel RnB og soul så vel som moderne utløpere som 

contemporary RnB og neo-soul. Fascinasjonen for både afroamerikansk populærmusikk og 

improvisasjon vedvarte sammen med min generelle interesse for musikk og etter tre år på 

musikklinjen i Bergen begynte jeg på Toneheim Folkehøyskole med jazzsang som hovedinstrument. 

På Toneheim begynte jeg for alvor å gå dypere inn i improvisasjon, særlig som utøver, men også 

teoretisk. Året etter Toneheim begynte jeg på en bachelorgrad i musikkvitenskap på Universitet i 

Oslo. I løpet av min utdannelse på Institutt for musikkvitenskap fortsatte min interesse for 

improvisasjon i jazz og populærmusikk samtidig som at jeg fikk lære mer om de systematiske 

musikkvitenskapene, musikkhistorie og de praktiske sidene, som skapelse og framførelse av 

musikk. Etter hvert som jeg lærte mer om improvisasjon som musikalsk fenomen fortonet 

improvisasjon seg som et stadig mer komplekst fenomen. 

 

Problemstilling, valg og avgrensning 
«[...] improvisation enjoys the curious distinction of being both the most widely practised of all 

musical activities and the least acknowledged and understood» (Derek Bailey sitert i Nettl 1998:5). 

Det er et paradoks at improvisasjon, et fenomen som finnes i nesten all musikk og i de fleste 

kulturer, og som slik sett kan forstås som et musikalsk fenomen som er viktig for å forstå musikk og 

skapelsen av musikk i sin helhet, har fått så lite oppmerksomhet fra musikkinstitusjoner og utøvere. 

Improvisasjon er ikke et entydig fenomen eller et innlysende begrep, men har en sammensatt og 
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kompleks natur som gir assosiasjoner til en rekke forskjellige aktiviteter og hendelser. I 

hverdagslivet blir ordet ofte brukt for å beskrive en handling som er spontan og umiddelbar, for 

eksempel den type improvisasjon som er knyttet til det å ha en samtale eller som man bruker for å 

håndtere en krisesituasjon, og begrepet har blitt et relativt vanlig anvendt ord innen forskjellige 

sosiale situasjoner og områder. Denne allsidigheten kommer derimot ikke i like stor grad til uttrykk 

når man snakker om improvisasjon i musikk hvor det kan virke som om improvisasjon 

tilsynelatende er et sjeldent fenomen og at den improvisasjonen man finner er sentrert i noen få 

musikalske sjangre, som jazz og visse former for ikke-vestlig musikk, for eksempel indisk klassisk 

musikk og arabisk musikk. Selv om man har sett en økende bruk og utforsking av begrepet og noe 

mer litteratur om improvisasjon innen sjangre som den tidligere ikke ble assosiert med, som 

europeisk kunstmusikk, kan forståelsen av improvisasjon i musikk fremdeles ikke vise til den 

allsidigheten Bailey uttykker. I forlengelsen av dette er problemstillingen i denne oppgaven: Hva er 

improvisasjon? Improvisasjon er i stor grad knyttet til selve framføringen av musikk og jeg stiller 

meg derfor også spørsmålet: Hva er improvisasjonens rolle i liveframførelse? 

Disse problemstillingene er en forlengelse av min interesse for improvisasjon som fenomen, 

men de er også et resultat av jeg mener det er viktige og relevante spørsmål. Innen litteratur og 

forskning finnes det lite materiale om improvisasjon, og det lille som er skrevet fokuserer ofte på de 

samme faktorene og den samme musikken. Et av mine mål med denne oppgaven er å belyse noen 

av de mange uavklarte sidene ved spørsmålet om hva improvisasjon i musikk er mer generelt og 

prøve å komme med et nytt tilskudd innen litteratur om improvisasjon. I den første delen av 

oppgaven vil jeg gjøre dette ved å drøfte hva improvisasjon er gjennom å utforske begrepets 

forskjellige meninger og definisjoner. Jeg vil se nærmere på begrepets plass i forskjellige 

musikalske og kulturelle tradisjoner, og utforske forskjellige synspunkter på improvisasjon. Jazz er 

den sjangeren som, i hvert fall i den vestlige verden, i størst grad blir assosiert med improvisasjon 

og improvisasjon blir på samme måte ansett som et nødvendig element i musikk som kalles jazz. 

Det vil si at improvisasjon må ha en framtredende rolle i musikken og prosessen rundt musiseringen 

for at det skal være jazz. Samtidig har den europeiske kunstmusikktradisjonen utvilsomt hatt en stor 

innflytelse i hele den vestlige verden og også hatt en indirekte estetisk påvirkning på jazztradisjonen 

og dens forståelse av improvisasjon. Jeg vil derfor særlig drøfte den europeiske kunstmusikk- og 

jazztradisjonens påvirkning på forståelsen og definisjonen av improvisasjon.  

Jeg vil også se nærmere på musikk som vanligvis ikke blir assosiert med improvisasjon, 

nærmere bestemt på populærmusikk. Populærmusikk blir i liten grad forbundet med improvisasjon 

eller improvisatoriske elementer, og blir i stedet, med en viss berettigelse, ofte sett på som 
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gjennomkomponert1 og velprodusert musikk. Musikken har ofte faste former, som oftest en vers-

refreng-form, som følger formler for å på den måten kunne tilfredsstille mange lyttere med noe 

velkjent. Improvisasjon har ikke den samme dominerende eller avgjørende rollen innen 

populærmusikk som den har i jazz, men improvisasjon i populærmusikk er ikke et ukjent fenomen. 

Jeg vil derfor se nærmere på improvisasjon i populærmusikk og drøfte hva som skiller 

improvisasjon slik den tradisjonelt blir forstått og improvisasjon slik den er i populærmusikk. Jeg 

vil spesielt fokusere på den afroamerikanske populærmusikkens påvirkning og synspunkter på 

improvisasjon fordi jeg selv har en stor interesse for denne typen populærmusikk og fordi jeg mener 

det der finnes koblinger som sjelden blir gjort. Den afroamerikanske kulturens syn på improvisasjon 

og lignende fenomener kan også belyse jazztradisjonen. Jazzmusikken vokste ut av den 

afroamerikanske kulturen, og selv om den i ettertid har vært igjennom en lang utvikling med 

innflytelse fra andre kulturer og musikksjangre vil den afroamerikanske kulturen likevel kunne gi 

oss nye perspektiver på improvisasjon som fenomen i jazz, og overført muligens også noe om den 

generelle forståelsen av improvisasjon.  

Den store bredden man finner i improvisasjon henger også sammen med utøvernes 

forskjellige måter å improvisere, det vil si forskjellige måter å bruke musikalske elementer og 

parametre. Jeg vil se nærmere på de forskjellige musikalske elementene i improvisasjon, og se på 

sammenhengen mellom disse og de forskjellige forståelsene av improvisasjon. Man kan 

argumentere for at alle typer musikk kan ha et improvisatorisk aspekt ved seg, fordi hver eneste 

framføring av et verk eller en låt er forskjellig hver gang den blir framført. På den måten kan 

fullstendig utskrevne komposisjoner også inneholde improvisatoriske elementer. Samtidig har også 

all improvisert musikk et element av planlegging og fasthet, et underlag som ligger som en ramme 

for improvisasjonen. Jeg vil derfor også se nærmere på problematikken med gammelt versus nytt 

materiale og trekke linjer til den generelle improvisasjonsdiskusjonen. Mitt mål er ikke å komme 

med endelige og konkluderende svar på alle disse spørsmålene, men å utvide vår generaliserte 

forståelse av improvisasjon og belyse de kulturelle og historiske kontekstene og diskursene som har 

influert vår forståelse av improvisasjon. Formålet er også å belyse hvordan noen hindringer har 

påvirket improvisasjon i visse retninger og ført til en generalisering av improvisasjonsbegrepet 

basert på en spesifikk form for og forståelse av improvisasjon. 

For å forstå hvorfor det finnes forskjellige forståelser av improvisasjon må man, i tillegg til 

utforskningen av de kulturelle, historiske og diskursive faktorene se nærmere på hvilke musikalske 

                                                 
1 Begrepet gjennomkomponert står i denne sammenhengen for musikk som er fullstendig utskrevet, 
det vil si planlagt og produsert ned til minste detalj. Begrepet må ikke sees i sammenheng med den 
europeiske kunstmusikktradisjonens bruk av begrepet hvor gjennomkomponert musikk er en type 
komponering hvor hver tekststrofe får en ny melodisk strofe.  
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elementer og bestanddeler som finnes i de forskjellige formene for improvisasjon. I den andre delen 

av oppgaven vil jeg se nærmere på hvilke slike bestanddeler eller byggesteiner som brukes i 

improvisasjon i moderne afroamerikansk musikk og se nærmere på hvordan de skiller seg fra 

hverandre. Jeg vil prøve å belyse disse spørsmålene gjennom analyser av sangene Irreplaceable og 

Appletree med henholdsvis Beyoncé og Erykah Badu. Både Beyoncé og Badu lager musikk i 

afroamerikansk populærmusikalske sjangre, nærmere bestemt contemporary RnB og neo-soul. 

Ettersom et av mine mål med denne oppgaven er å utvide forståelsen av improvisasjon har jeg valgt 

å analysere afroamerikansk populærmusikk for å vise eksempler på improvisasjonsrik musikk som 

vanligvis ikke blir anerkjent som det eller ikke assosiert med improvisasjon i det hele tatt, og som 

kan vise andre sider ved improvisasjon enn den man for eksempel finner i jazz. Både contemporary 

RnB og neo-soul er forgreninger av de tradisjonsrike sjangrene RnB og soul, men har i tillegg 

påvirkning fra moderne teknologi og andre sjangre, som for eksempel pop, jazz, elektronika, hip-

hop, funk, dance etc. De to artistene og deres tilhørende sjangre har blitt valgt fordi de personlig 

fascinerer meg, men det er også flere faktorer. For det første har artistene og sjangrene stort 

nedslagsfelt, både i Norge og resten av verden. Tidsmessig anser jeg dem derfor for å være meget 

relevant. De vokale sangteknikkene i sjangrene er en annen grunn. De ofte teknisk krevende, 

virtuose og groove-aktige sangteknikkene interesserer meg ikke kun som sanger, men også fordi de 

innebærer en meget utbredt bruk av improvisasjon og fordi de fremhever karakteristikkene ved 

improvisasjon i afroamerikansk populærmusikk på et generelt plan. Sangteknikkene kan også på 

mange måter sammenlignes med visse typer improvisasjon i jazz og er slik sett interessante for å 

utdype forholdet mellom jazztradisjonen og den afroamerikanske kulturen. Jeg vil se nærmere på 

likheter og ulikheter mellom de to sangene, og jeg vil drøfte hvordan byggesteinene i 

improvisasjonen i de to afroamerikanske sjangrene de representerer er forskjellige i forhold til de 

man finner i musikk som vanligvis assosieres med improvisasjon, som for eksempel jazz. 
We are not likely to speak of improvisation unless we believe that participants in an event, however 
they are motivated, share a sense that something unique is happening in their presence at the moment 
of performance (Stephen Blum 1998:27).  

Som Blum uttrykker knyttes ofte improvisasjon til opplevelsen av en tilstedeværelse og et 

unikt øyeblikk i en framførelse. Improvisasjon sin tilknytning til framføringssituasjonen er en faktor 

man ikke kan ignorere og de regnes av mange for å være knyttet sammen. Selv om bruken av kun 

framførelse i denne sammenhengen ikke er uvanlig kan det være problematisk å ikke skille mellom 

live og medierte framførelser. Den teknologiske utviklingen man har sett i løpet av det siste 

århundret har gitt nye muligheter for formidling av musikk. Der man før var avhengig av spatial og 

temporal tilknytning for å kunne oppleve musikk er man i dag ikke bundet av verken spatiale eller 

temporale begrensninger. Hvor man tidligere måtte se eller høre musikk live, kan man i dag se og 
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høre musikk som er innspilt på andre steder og i en annen tid enn man selv befinner seg i. Selve 

utformingen av en framførelse kan imidlertid være lik uavhengig om den er live eller mediert, og 

man kan få medierte framførelser som er meget like liveframførelser. Dette er ikke minst aktuelt i 

de sjangrene jeg har valgt å fokusere på. Musikkvideoer og studioinnspillinger, som kanskje har 

blitt en like stor del av menneskers hverdag som liveframførelser, har ofte en utforming som ligner 

på liveframførelse. Blums bruk av framførelse kan dermed virke utydelig siden man ikke lenger kan 

snakke om framførelse som et entydig fenomen, og det blir følgelig fruktbart å spesifisere 

forskjellene mellom livekonserter og liveinnspillinger på den ene siden og studioproduksjoner på 

den andre. Medierte framførelser står i denne sammenhengen for framførelser som er blitt utført 

flere ganger, det vil si blitt innspilt og fastlagt gjennom flere prosesser, for eksempel ved bruk av 

flere spor og opptak, mens liveframførelse står for en framførelse som kun har blitt utført en gang, 

som konserter og liveinnspillinger. I den tredje delen av oppgaven vil jeg se nærmere på forholdet 

mellom live og mediert format og drøfte de forskjellige forståelsene av live og mediert framførelse. 

Jeg vil deretter se på improvisasjon i forhold til de to framførelsestypene før jeg vil gå nærmere 

innpå improvisasjonens rolle i liveframførelse. Synet på improvisasjon og dens kvaliteter har mange 

likheter med det tradisjonelle synet på liveframførelse, og de deler evnen til å skape opplevelsen av 

en tilstedeværelse og et genuint øyeblikk. I tillegg til å ta for meg improvisasjonens rolle i 

liveframførelse vil jeg se nærmere på liveframførelse i seg selv og dens kvaliteter. Liveframførelse 

blir generelt assosiert med positive følelser og opplevelser, og tiltrekker store publikum selv om den 

i dagens medierte hverdag har fått hard konkurranse fra internett, fjernsyn og hjemmekinoanlegg. 

Jeg vil i slutten av oppgaven se nærmere på hva det kan være med liveframførelse som gjør at den 

tiltrekker publikum.  

 

Improvisasjon som akademisk felt 
I denne andre delen av introduksjonskapittelet vil jeg gjøre rede for teorifeltet som er aktuelt i denne 

oppgaven og for de metodiske valgene jeg har tatt i oppgaven. Både improvisasjon og framførelse 

er omfattende emner og begreper som er relativt nye inne musikkforskningen, og mange av de 

definisjoner og oppfatninger som finnes er motstridende og inkonsekvente. I forlengelsen av dette 

ser jeg det som mest hensiktsmessig å belyse kompleksiteten ved de begrepene jeg bruker i stedet 

for å komme med endelige definisjoner. Med dette som utgangspunkt vil jeg klargjøre hva jeg selv 

legger i disse begrepene, i tillegg til å trekke inn andre teoretiske synspunktene jeg mener belyser 

min problemstilling og de aktuelle begrepene. Det er heller ikke utarbeidet etablerte metoder for å 

analysere musikalske parametre i improvisasjon og valg av metode er på samme måte valgt og 
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utarbeidet ut ifra min problemstilling og vil derfor være en blanding av egne utarbeidede metoder 

og andre etablerte metoder.  

 

Improvisasjon er som sagt et stort felt som innebærer et mangfold av musikalske sjangre og 

aktiviteter, og som gir forskjellige forståelser og opplevelser. Improvisasjonens vekslende karakter 

kan sees i forhold til mange faktorer og innenfor improvisasjonsfeltet kan flere teorifelt være 

relevante for å utdype og belyse improvisasjonens kompleksitet. I kapittel 2 tar jeg nærmere for 

meg noen av de bidragene som har behandlet improvisasjon innenfor musikkvitenskap og 

etnomusikologi, og jeg vil derfor her bare kort gå inn på noen aspekter. I artikkelen «Recognizing 

Improvisation» (1998) tar Stephen Blum for seg begrepet improvisasjon. Han hevder at 

improvisasjon, som er et relativt nytt begrep, fra starten av var preget av flersidige betegnelser enten 

gjennom forskjellige oversettelser eller gjennom forskjeller mellom adverbiale fraser. 

Oversettelsene og de adverbiale frasene kunne betegne forskjellige assosiasjoner og aktiviteter til 

begrepet som igjen ville betegne forskjellige virksomheter. Ifølge Blum var altså begrepet fra 

starten av sammensatt av forskjellige assosiasjoner som man kunne bruke bevisst for å gi 

forskjellige meninger. Selv om begrepet improvisasjon har mulighet til å gi forskjellige 

konnotasjoner og meninger, blir improvisasjon så å si uansett assosiert med spontanitet, originalitet 

og uforutsigbarhet, og med ideen om at musikere som improviserer gjør alt for første gang uten 

noen forberedelser. Improvisasjon er på mange måter et uhåndgripelig og flytende fenomen som 

kan være vanskelig å konkretisere. Som en konsekvens blir improvisasjon ofte sett på som et 

mystisk fenomen og ansett som en «gave» eller talent noen mennesker får ved fødselen, men 

improvisasjon som all musikk er basert på noe, enten i form av deler av annen musikk eller i form 

av musikalske modeller og parametre. 

De musikkpsykologiske faktorene rundt problematikken med originalitet og gjenbruk i 

improvisasjon og prosessene rundt det å improvisere er utgangspunktene for Jeff Pressing i 

artikkelen «Psychological Constraints on Improvisational Expertise and Communication» (1998). 

Pressing hevder at kompetanse på improvisasjon ikke er et resultat av talent, men kommer 

hovedsakelig av riktig trening og øvelse. Ifølge Pressing er det menneskekroppens mange fysiske 

begrensninger som er årsaken til at trening er nødvendig, men at man gjennom trening vil kunne 

lære seg ulike verktøy og teknikker som kan hjelpe deg til å omgå de menneskelige begrensningene. 

R. Anderson Sutton sier seg enig med Pressings oppfatning i artikkelen «Do Javanese Gamelan 

Musicians Really Improvise?» (1998) ved å hevde at improvisasjon involverer modeller og mønstre 

som utøveren kjenner til, men som ikke nødvendigvis kan høres.  

Selv om man trenger fysiske forutsetninger for å improvisere, som verktøy, trening og 

fundament, er utøvernes spontanitet og overraskelsene i musikken likevel avgjørende faktorer ved 
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improvisasjon. Dersom man legger til grunn at all improvisasjon er bygget på noe annet betyr ikke 

det at utøveren ikke også finner på noe som for han eller hun er nytt materiale. Det er problematisk 

å oppdage og dokumentere prosesser av musikalsk kreativitet, og måle under en framførelse hva 

som er og hva som ikke er hensikten til en musiker eller om beslutningstakingen er spontan. Sutton 

hevder at man må høre på hva musikerne selv har å si om improvisasjonsprosessene for å få et mest 

mulig korrekt bilde. Jeg er enig i at de mest korrekte konklusjonene generelt sett kan tas når man 

har snakket med den improviserende parten, men det forutsetter at utøveren er bevisst rundt sin bruk 

av improvisasjon, noe alle utøvere ikke er. I svært mange tilfeller er det ikke mulig å få tilgang på 

personlig informasjon fra utøvere, noe jeg heller ikke mener er avgjørende for å kunne forske på 

improvisasjon, fordi improvisasjon er noe man ofte kan høre i musikken og det kan også diskuteres 

som et generelt kulturelt fenomen.  

Historiske og kulturelle tradisjoner og diskurser omgir og påvirker mennesker til stadighet. 

Den europeiske kunstmusikktradisjonen har stått som den mest innflytelsesrike i hele den vestlige 

verden til langt inn i det 20. århundre. Tradisjonen har på forskjellig vis påvirket kulturer i hele den 

vestlige verden og i noen tilfeller også musikk som i utgangspunktet ligger utenfor den europeiske 

kunstmusikktradisjonen, og det er usannsynlig at vår forståelse av improvisasjon som musikalsk 

praksis og ferdighet er uberørt av den europeiske kunstmusikkens innflytelse. I «Introduction – An 

Art Neglected in Scholarship» (1998) tar Nettl for seg hvordan definisjoner på improvisasjon har 

blitt påvirket av Europas klassiske musikk og dens tankegang, og han bemerker særlig hvordan 

improvisasjon blir satt inn i et motsetningsforhold med komposisjon. Motsetningsforholdet har ikke 

som formål å finne ut hva improvisasjon er, men handler mer om å løfte komposisjon som i 

utgangspunktet er satt høyest i den vestlige kulturen. Nettl hevder motsetningsforholdet mellom 

improvisasjon og komposisjon også blir uttrykt gjennom sammenligninger med andre kjente 

motsetningsforhold i den vestlige kulturen, og at improvisasjon alltid blir plassert i rollen som den 

svake, dårlige eller mindre anerkjente parten. Det faktum at improvisasjon får flere negative enn 

positive assosiasjoner i den europeiske kunstmusikktradisjonen har påvirket det allmenne synet på 

improvisasjon og også praktiseringen av improvisasjon i den vestlige verden. Som en konsekvens 

har forskning om improvisasjon blitt nedvurdert og nedprioritert, samt at den improvisasjonen som 

faktisk skjer innenfor denne tradisjonen i stor grad har vært usynlig. Inntil tidligmusikkbevegelsen 

begynte å fokusere på betydningen av improvisasjon var det generelt lite kunnskap om 

improvisasjon i europeisk kunstmusikk.  

Innen jazzforskningen er det enighet om at den europeiske kunstmusikken har hatt en 

påvirkning på jazzmusikken, og det er naturlig å anta at det som har influert jazztradisjonen også 

har influert improvisasjonen i sjangeren. Scott Deveaux, Robert Walser og David Ake skriver alle 

om den europeiske kunstmusikkens påvirkning på jazz og improvisasjon ut ifra et jazzhistorisk 
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synspunkt. Deveaux var en av de første som bestridte de mange antakelsene om en enhetlig 

jazztradisjon i artikkelen «Constructing the Jazz Tradition» (2006). Deveaux hevder at antakelsene 

om en samstemt og logisk jazzhistorie, i hvert fall fram til 1960-tallet, er uriktige og forenkler 

hvordan jazzhistorien i realiteten utartet seg. Deveaux tar for seg de etablerte stilene og periodene 

og argumenterer for at de i virkeligheten var mer forskjellige og motstridende enn det den offisielle 

historien hevder. Deveaux trekker fram den europeiske kunstmusikktradisjonen som en viktig årsak 

til denne uriktig historiske framstillingen, og hevder dens idealer ble brukt for hevde jazzmusikkens 

anseelse. I forlengelsen av dette mener Deveaux også at man prøvde å adskille jazz fra 

massekulturen, derunder populærmusikk, kapitalisme og økonomi. Walser kommer med lignende 

synspunkter om den europeiske kunstmusikktradisjonenes påvirkning på jazz i artikkelen «”Out of 

Notes”: Signification, Interpretation, and the Problem of Miles Davis» (1997). Han tar for seg det 

han mener er en bruk av en modernistisk estetisk teori og en «klassiserende» strategi hvor 

jazzkritikere og musikkvitere stadig sammenligner jazzen med europeisk kunstmusikk for å 

legitimere jazz. Også Walser hevder at det var avgjørende for jazz å komme på riktig side av 

motsetningen massekultur og modernisme, noe som resulterte i en adskillelse fra resten av 

populærmusikken. Walser skriver at en slik adskillelse vrir på sannheten, og at jazz og 

populærmusikk på mange måter henger sammen. Ake kommer med lignende bemerkninger som 

Deveaux og Walser i boken Jazz Cultures (2002). Han tar for seg akademiseringen av jazz i 

Amerika og hevder at allerede før denne hadde den europeiske kunstmusikktradisjonen stor 

påvirkning på jazz gjennom skolenes storband og korps, da lærere og dirigenter som oftest hadde 

klassisk bakgrunn og fokuserte på musikalske parametre og elementer som de mente var viktige, 

noe som resulterte i at improvisasjon ofte ble neglisjert. Ake er skeptisk til verdiene og 

prioriteringene man ser i jazzundervisning også etter at jazzen ble akademisert, og hevder at mange 

av de samme parametrene og ferdighetene som ble validert før også blir det i dag.  

Den afroamerikanske kulturen har nære forbindelser til jazzmusikken og improvisasjon som 

fenomen, men de musikalske tradisjonene i den afroamerikanske kulturen bygger på andre idealer 

enn den europeiske kunstmusikken. I stedet for motivisk utvikling og organismetankegang 

fokuserer man på å fornye gammelt materiale og gi det en ny mening. Henry Louis Gates Jr. kaller 

en slik retorisk praksis for Signifyin(g). I boken The Signifying Monkey: A Theory of African-

American Literary Criticism (1988) skiller Gates mellom to forskjellige kulturelle tradisjoner som 

har forskjellige utgangspunkt og tanker om hvordan man produserer mening: Den ene stammer fra 

angloamerikansk kultur og den andre stammer fra afroamerikansk kultur. Den svarte betydningen 

av Signifyin(g), som er en praksis hvor eksisterende materiale blir repetert og revidert i en og 

samme manøver, knytter Gates i sterkest grad til den afroamerikanske kulturen fordi den der i størst 

grad har blitt tydelig uttrykt, verdsatt og artikulert teoretisk. Signifyin(g) innebærer ifølge Gates i 
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tillegg til å repetere noe med en forskjell også en form for intertekstualitet hvor man henviser til noe 

annet eller sier noe indirekte. Gates knytter Signifyin(g) til afroamerikansk kultur generelt, men 

skriver også at improvisasjon i jazz må sees i en slik sammenheng. Walser, Ake og Monson (1996) 

nevner i tillegg til andre faktorer, som blant annet timbre, intonasjon, sound, samspill og 

kommunikasjon, også Signifyin(g) som noe som burde få mer fokus i jazzimprovisasjon.  

 

Som sagt har det blitt gjort lite vitenskapelig forskning på improvisasjon som fenomen, og den 

forskningen som er blitt gjort tar som regel for seg musikk som assosieres med improvisasjon, 

hovedsakelig jazz og ikke-vestlig musikk Det finnes imidlertid også mye improvisasjon i andre 

musikkstiler, som for eksempel populærmusikk. Grunnene til at forskningen på improvisasjon er så 

ensidig er flere. Den europeiske kunstmusikktradisjonens idealer og diskurser har påvirket 

forskning på jazz og den allmenne forståelsen av jazztradisjonen, noe som har ført til at de samme 

musikalske parametrene som har vært ansett som viktige i europeisk kunstmusikk også til en viss 

grad har vært ansett som viktige i jazzmusikk. I forlengelsen av dette har den afroamerikanske 

kulturens populærmusikk, og dens innflytelse på jazz i stor grad blitt neglisjert. Samtidig har 

musikkakademikere og musikkinstitusjoner gjennom historien ignorert populærmusikk eller avfeid 

den som uviktig. Jeg vil her understreke at jeg anser jazz og populærmusikk som tilhørende to 

forskjellige musikkformer og felt. Selv om jazz en gang var (og kanskje fremdeles er) en del av 

populærmusikkfeltet, mener jeg at jazz og populærmusikk har utviklet seg til to forskjellige 

musikalske uttrykksformer med forskjellig musikalsk praksis og kjennetegn, og ikke minst 

forskjellig bruk og utforming av improvisasjon. I forhold til denne oppgaven mener jeg det derfor er 

mest hensiktsmessig å holde de to musikkformene adskilt.  

Det ensartede bildet av improvisasjon må også sees i sammenheng med vanskelighetene 

med å notere improvisasjon i analyser. Musikkteori og musikkforskning har i stor grad basert seg på 

det vestlige notasjonssystemet for å kunne formidle musikalske analyser og lage representasjoner av 

musikalske parametre. Notasjonssystemet representerer imidlertid best de parametrene som er 

diskrete og dermed lettest å notere, som harmoni, melodi og rytme, mens andre parametre, som 

sound, timbre, mikrorytmikk, intonasjon, tekstur etc. blir mindre bra representert. I boken Studying 

Popular Music (1990) bruker Richard Middleton Philip Taggs begrep notational centricity for å 

beskrive problemene med denne fokuseringen på de lettest noterbare parametrene (Middleton 

1990:104). At de musikkvitenskapelige metodene fokuserer på noterbare parametre fører, ifølge 

Middleton, til at man neglisjerer eller får vanskeligheter med parametre som ikke er like enkle å 

notere. Middleton påpeker at populærmusikk er en musikkstil som hovedsakelig blir muntlig eller 

sekundært muntlig overlevert, og at fokuseringen på notasjonen innefor populærmusikk derfor er 

usunn og lite gunstig. Ifølge Middleton gjenspeiles denne problematikken også i det utviklede 
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vokabularet innen musikkvitenskapen og andre musikkinstitusjoner hvor parametrene som er lettest 

noterbare har et godt og frodig utviklet vokabular og vanskeligere noterbare parametre har et mye 

dårligere utviklet vokabular. Tagg tar også for seg problemene med tradisjonell notasjon i 

populærmusikk i artikkelen «Analyzing Popular Music: Theory, Method, and Practice» (2000). I 

tillegg til å bemerke problemene med å fokusere på notasjon når man analyserer musikk som ikke 

lagres eller formidles gjennom notasjon, poengterer Tagg at mange viktige parametre som 

omhandler musikalsk ekspressivitet og uttrykk er meget vanskelige eller umulige å analysere ved 

bruk av tradisjonell notasjon. Tagg hevder at tradisjonell musikkanalyse kan karakteriseres som 

formalistisk fordi den har store vanskeligheter med å koble musikk til den menneskelige 

eksistensen: «One of its great difficulties […] is relating musical discourse to the remainder of 

human existence in any way, the description of emotive aspects in music either occurring 

sporadically or being avoided altogether» (Tagg 2000:76). Tagg bemerker som Middleton også en 

tendens til å overse musikalske parametre som er meget viktige i populærmusikk, men som er 

vanskelig å notere ved hjelp av tradisjonell notasjon og som ikke er viktig i europeisk kunstmusikk, 

og han hevder dette er en konsekvens av det formalistiske som ligger i tradisjonell notasjon.  

Improvisasjon innebærer ikke kun harmoni, melodi og rytme, men også musikalske 

parametre som ikke har like bra utarbeidede representasjonsmåter eller vokabular, som sound, 

mikrorytmikk og groove og kan likeledes få problemer med notasjon. Man kan derfor oppleve store 

forskjeller mellom det man hører og det notasjonssystemet kan gjengi i en analyse. Problematikken 

med de ulike, musikalske parametrene i improvisasjon kommer også til uttrykk gjennom den 

improvisatoriske musikken som har fått vitenskapelig oppmerksomhet. I jazz, en av de sjangrene 

som i størst grad assosieres med improvisasjon, er det tilsynelatende mye improvisasjon som 

inneholder de lettest noterbare parametrene som kan representeres i notasjonssystemet og 

analyseres ved hjelp av etablerte teoretiske modeller, for eksempel en idé om temautvikling. Innen 

ikke-vestlig musikk finner man lignende forhold med et fokus på de lettest noterbare parametrene. I 

artiklene «Keeping it Going: Terms, Practises, and Processes of Improvisation in Hindustani 

Instrumental Music» (1998) og «Taqsim Nahawand Revisited: The Musicianship of Jihad Racy» 

(1998) tar henholdsvis Stephen Slawek og Bruno Nettl og Ronald Riddle for seg hvordan musikken 

i Nord-India og arabisk musikk generelt i stor grad har en improvisasjonspraksis som er basert på 

musikalske parametre som er relativt enkle å notere som harmoni, melodi, periodeinndeling, form 

og lengde.  

Ideene om Signifyin(g) er kanskje sterkest tilstede i afroamerikansk musikk. Denne formen 

for kulturell praksis har andre idealer enn den europeiske kunstmusikken og fører derfor til andre 

måter å improvisere på. I kapittel 2, 3 og 4 vil jeg diskutere improvisasjon og dens forskjellige 

karakter i forskjellige sjangre mer inngående. Her vil jeg se nærmere på improvisasjonens 



 
 

11 

bestanddeler og hvordan den kan foregå på forskjellige musikalske nivå, og jeg deler inn 

forskjellige typer improvisasjon i makro-, meso- og mikronivå. Makro er det høyeste nivået med de 

største enhetene og de lengste strukturelle og periodiske strekkene. Mikro er det laveste nivået med 

de minste enhetene og de korteste strukturelle og periodiske strekkene. Meso ligger på et 

mellomnivå. Mikroimprovisasjon deler jeg inn i ytterligere fire forskjellige kategorier: nye fraser, 

frasevariasjoner, ornamenteringer og ekspressivitet. Makroimprovisasjon er improvisasjonsformen 

som er mest anerkjent og som er utbredt i jazzimprovisasjoner og i ikke-vestlig improvisert musikk. 

Mikroimprovisasjon finnes også i jazz, men kan kanskje i størst grad knyttes til populærmusikk og 

da særlig til musikk som er sterkt influert av den afroamerikanske kulturen og Signifyin(g)-

praksisen. Makroimprovisasjonen som finner sted i jazz, og annen musikk med improvisasjon på 

samme nivå, forstås som improvisasjon, mens mikroimprovisasjonen, som er viktig i 

populærmusikk, oppfattes ikke eller forstås ikke som improvisasjon.  

I denne oppgaven ønsker jeg å utforske den improvisasjonsformen som har fått minst 

oppmerksomhet, mikroimprovisasjon og dens underliggende kategorier. I den forbindelse blir Anne 

Danielsens begrepspar figur og gest relevant og nyttig. I boken Presence and Pleasure – The Funk 

Grooves of James Brown and the Parliament (2006) skriver Danielsen at når man skriver om 

musikk er det viktig å skille mellom de musikalske referansestrukturene eller skjemaene som 

lytteren bruker i lytteprosessen for å organiserer lyden, for eksempel puls, og hvordan musikken 

faktisk låter. Danielsen velger i den forbindelse å bruke begrepet figur for å symbolisere 

referansestrukturen og gest for å symbolisere den klingende enheten. Jeg bruker figur og gest for å 

utdype forskjellene mellom kategorien ekspressivitet og de tre andre kategoriene i 

mikroimprovisasjon og for å utdype hvorfor jeg anser ekspressivitet som en form for improvisasjon. 

Jeg vil komme nærmere inn på alle disse begrepene og definisjoner av dem i kapittel 3 og 4. 

I kapittel 3 og 4 knytter jeg også mikroimprovisasjon og de underliggende kategoriene, 

Signifyin(g) og gest/figur-begrepene til analysen av de to sangene Irreplaceable og Appletree av 

henholdsvis Beyoncé og Erykah Badu. I analysen av Appletree vil jeg i tillegg komme nærmere inn 

på mesoimprovisasjon. I forkant av analysene vil jeg kort ta for meg litt om artistene og de to 

afroamerikanske sjangrene artistene tilhører, contemporary RnB og neo-soul. Jeg vil gjennom 

analysene vise hvordan improvisasjon i populærmusikk kan være med et særlig fokus på 

mikroimprovisasjon. På et generelt grunnlag er det mye som indikerer at ornamenteringer og 

variasjoner er improvisasjon eller har blitt improvisert fram både i studioinnspillinger og 

liveinnspillinger, men det er vanskelig å fastslå hva som er improvisert og hva som ikke er 

improvisert spesielt i en studioinnspilling hvis man ikke har mulighet til å høre på uferdige 

versjoner eller har tilgang på intervjuer hvor artisten eller andre som har deltatt ved innspillingen 

selv snakker om improvisasjonens rolle. I en liveinnspilling kan det også være vanskelig å avgjøre 
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hva som er improvisert, i og med at alt i utgangspunktet kan være innøvd. I forkant av 

analyseringen av Irreplaceable og Appletree hadde jeg en intensjon om å analysere både studio- og  

liveinnspillingen av begge sangene for å kunne sammenligne improvisasjonen i de to versjonene. 

Jeg ville fokusere på å sammenligne studioinnspillingen med en offisiell liveinnspilling for å se om 

det er like variasjoner og ornamenteringer som går igjen eller om det er nye. Hvis det viste seg at 

det var store forskjeller blant variasjoner og ornamenteringer i de to innspillingene kunne det for 

eksempel tyde på en meget aktiv bruk av improvisasjon. En slik sammenligning ville ikke bare 

kunne si noe mer om artistene, sjangeren og den afroamerikanske kulturen, men etter min mening 

kunne gi det mest korrekte bildet av improvisasjonen i disse sangene og musikkstilene. Underveis i 

analyseprosessen ble det derimot tydelig for meg at det ikke var nødvendig å analysere både studio- 

og liveinnspillingen av Appletree fordi den eneste offisielle liveinnspillingsversjonen ikke avviker 

spesielt fra studioinnspillingen, i hvert fall ikke med tanke på improvisatoriske elementer, og 

studioinnspillingen inneholdt etter min mening nok materiale for å vise improvisasjon i neo-soul. 

Jeg vil påpeke at mange andre sanger på livealbumet har åpenbar improvisasjon som ikke finnes i 

studioalbumet og det blir derfor ikke riktig å trekke noen generell konklusjon om at det ikke er 

forskjell på liveframførelser og studioproduksjoner i neo-soul. Ettersom jeg hovedsakelig tar for 

meg enkelte sanger og ikke hele album i denne oppgaven, henviser jeg også som regel til de 

respektive sangene og ikke til albumene. Album nevnes som regel kun i forkant av hver analyse. I 

forlengelsen av dette vil jeg i oppgaven kursivere sang- og albumtitler. I diskografien vil jeg 

derimot føre sangtitlene i anførselstegn og albumtitlene i kursiv.  

 

Improvisasjonens styrke og tiltrekning blir ofte uttrykt som skapelsen av blant annet nærvær, 

fellesskap, spontanitet, overraskelse, tilstedeværelse etc. Mange trekker også fram ideer om at 

improvisasjon kun foregår i et unikt og genuint øyeblikk som aldri kan gjentas i sin helhet, og 

assosierer improvisasjon med en form for direkte formidling. Fellesnevneren til disse forståelsene 

om og assosiasjonene til improvisasjon er på mange måter liveframførelse. Mange av de samme 

musikalske elementene som trekkes fram som viktig i improvisasjon blir på samme måte trukket 

fram som viktig i liveframførelse og opplevelsen av et genuint øyeblikk assosieres også med 

liveframførelse. I kapittel 5 vil jeg se nærmere på hva live og medierte former er og belyse 

improvisasjonens rolle i liveframførelse ved hjelp av Phillip Auslanders bok Liveness (1999). I 

boken tar Auslander for seg live og medierte former, og definerer den spesielle opplevelsen som 

assosieres med liveframførelse for liveness. Auslander hevder at synet på live og medierte former i 

stor grad er basert på myter eller uriktige avgjørelser. Han trekker frem at liveformene er blitt svært 

avhengig av mediert teknologi og hevder at liveframførelse derfor må forstås som en del av den 

medierte kulturelle økonomien og ikke som noe adskilt fra den. I tillegg hevder han at medierte 
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former kan skape mange av de samme opplevelsene som liveframførelse, og argumenterer for at de 

to formene dermed ikke kan forstås som grunnleggende forskjellige, men at live og mediert må 

anses som to forskjellige former innen det samme mediatiske system. Auslander har mange gode 

poeng, men som jeg skal vise er han ikke tydelig nok på sine definisjoner på begrepene live og 

medierte former, og hva han egentlig mener blir dermed også noe utydelig. Noen av hans poeng og 

begrepet liveness er likevel troverdig og nyttig.  

Jeg avslutter oppgaven med en oppsummering og konklusjon i kapittel 6. Her vil jeg knytte 

de forskjellige poengene og synspunktene fra tidligere i oppgaven opp mot en diskusjon av 

kvaliteter med liveness. Liveness og mikroimprovisasjon får da særlig fokus og jeg vil ta for meg 

opplevelsen som skapes i liveframførelse og sammenligne den med opplevelsen som skapes ved 

bruk av mikroimprovisasjon. Helt tilslutt vil jeg prøve å komme med noen tanker om hvorfor 

liveframførelse tiltrekker publikum, og komme med noen siste tanker om opplevelsene som skapes i 

liveframførelse og i improvisasjoner.  
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Kapittel 2 

 
Improvisasjon 

" 
 

 
improvisere -te; -ing: komponere, dikte e.l. på stående fot: sitte og improvisere ved klaveret / 
improvisere over et tema; lage noe uten forberedelse med de midler man har for hånden: en slik 
reform kan ikke improviseres / improvisere en liten fest / en improvisert pressekonferanse (tatt fra 
Norsk ordbok på ordnett.no) 

Dersom man slår opp improvisasjon i Norsk ordbok for å kunne svare på spørsmålet om hva 

improvisasjon er, vil man mest sannsynlig få flere spørsmål enn man får svar. Norsk ordbok sin 

definisjon på improvisasjon er, som de fleste ordbøkers definisjon på improvisasjon, utydelig og  

relativt omfattende, og kan innebære forskjellige og kontrasterende fenomen og forståelser av 

improvisasjon. Improvisasjonens mangfoldighet har blant annet kommet av ulike måter å tolke, 

definere og vurdere begrepet på i tillegg til at det har vært forskjellige kulturelle tradisjoner og 

diskurser som har påvirket forståelsen av improvisasjonsbegrepet. Det er altså ikke en enkel 

oppgave å finne ut av hva improvisasjon er. De aller fleste er enige i at improvisasjon er skapelsen 

av musikk mens man framfører, plutseligheten i en kreativ impuls, men utover det er det mange 

uenigheter om hva begrepet innebærer. Improvisasjon kan ikke forstås hvis ikke man ser på hvilke 

diskurser, tradisjoner og oppfatninger som har påvirket begrepet, da ståstedet man har gir 

forskjellige oppfatninger av og definisjoner på improvisasjon. Som Neil Sorrell sitt sitat i Suttons 

artikkel «Do Javenese Gamelan Musicians Really Improvise?» uttrykker er improvisasjon et 

komplekst begrep som krever en skjerpet bevissthet: «Because the word ”improvisation” has no 

absolute meaning it must always be used with care and myriad qualifications» (Neil Sorrell sitert i 

Sutton 1998:70).  

Improvisasjonens sammensatte natur og problematiske sider kan i første omgang sees i 

sammenheng med dens tidlige historie og forskjellige betegnelser. Blum skriver i artikkelen 

«Recognizing Improvisation» i boken In the Course of Performance – Studies in the World of 

Musical Improvisation (1998) at improvisasjon er et relativt nytt begrep, og først på 1800-og 1900-

tallet ble verbet å improvisere, substantivet improvisasjon og deres slektninger i andre språk brukt 

som generelle termer som kunne brukes på en rekke områder. Blum påpeker at improvisasjon er et 

emne som tvinger en til å konfrontere problemet med oversettelse: «Different translations are 

always possible, and we must ask what alternative terms might have been used by performers or by 

outside observers to denote each component in a sequence of actions» (Blum 1998:28). Forskjellige 

oversettelser kan altså angi forskjellige assosiasjoner og aktiviteter knyttet til begrepet som igjen vil 
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angi forskjellige virksomheter. Gjennom 1500-, 1600- og 1700-tallet formet termene for 

improvisert musikk to ganske distinkte grupper som refererte til vokal og instrumental musikk, og 

som var sentrert rundt adverbiale fraser brukt til å kvalifisere «synging», «spilling» og 

«komponering» (ibid.:36). Noen av verbene refererte til spesifikke typer improvisert sang eller spill, 

mens substantivene knyttet til verb betegnet aktiviteten, resultatet av aktiviteten eller den 

oppfinnsomhetsegenskapen som satte musikeren i stand til å handle (ibid.:36-37). Disse nyansene 

kunne forfattere og talere bruke bevisst:  

One consequence of the existence of different clusters of terms is that writers and speakers could 
choose whether or not they wished to transfer connotations of one type of activity to discourse 
concerned with another way of acting (Blum 1998:38).  

Ordet improvisasjon har siden dets begynnelse altså hatt forskjellige konnotasjoner.  

Tanken om at musikere som improviserer gjør alt for første gang, spontant og uforberedt er 

problematisk fordi den ikke er reell. Ingen improvisasjoner gjøres totalt uten forberedelser. 

Samtidig går det en grense mellom hvor mye som kan være innøvd og hvor mye som må bli til 

under selve utførelsen. Går man over den grensen og man ikke får inntrykk av at noe blir skapt i 

nuet, så kan det heller ikke kalles improvisasjon. Improvisasjon er ikke i hovedsak basert på talent, 

men på kunnskap og erfaring. Selve prosessen rundt det å improvisere, og grunnlaget for 

improvisasjon, har fått lite oppmerksomhet fra musikkvitere og andre skolerte. Som et resultat av 

det er prosessene rundt improvisasjon og den utøvende musikeren preget av myter og 

misforståelser. Pressing skriver i artikkelen «Psychological Constraints on Improvisational 

Expertise and Communication» (1998) at man helt siden renessansen har betraktet en spesiell 

ekspertise som det dominerende resultat av et naturlig talent. Pressing hevder at slike ideer om 

spesialiserte og differensiale musikalske evner ikke kun er å finne i vestlig kultur, men eksisterer i 

det store flertallet av kulturer. I dag har man i følge Pressing derimot betydelige beviser på det 

motsatte, nærmere bestemt at ekspertise i hovedsak kommer av intensiv trening av den riktige 

typen. Pressing mener at det ikke er vanskelig å forstå at alle utøvere trenger trening for å kunne 

improvisere med tanke på at alle mennesker i improvisasjonsøyeblikket må ha overskudd til å møte 

store utfordringer:  

[…] the improviser must effect real-time sensory and perceptual coding, optimal attention allocation, 
event interpretation, decision-making, prediction (of the actions of others), memory storage and 
recall, error correction, and movement control, and further, must integrate these processes into an 
optimally seamless set of musical statements that reflect both personal perspective on musical 
organization and a capacity to affect listeners (Pressing 1998:51). 

De psykologiske begrensningene til denne typen sanntidsproblemløsning, som danner grunnlag for 

improvisasjon, fører til konstruksjon av spesiell hukommelse, kunnskap, beslutningstaking og 

generative strukturer tilpasset det å minimere effekten av disse begrensningene (ibid.:64). Måten 

man klarer å omgå disse begrensningene på er, ifølge Pressing, gjennom verktøy som kommer av 
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gjennomtenkt trening. Pressing har definert til sammen seks slike teknikker eller verktøy, i tillegg 

til to eksterne hjelpemidler som kan hjelpe med utfordringene man møter i improvisasjon. Jeg vil 

ikke gå nærmere innpå disse kategoriene her da dette ligger utenfor denne oppgavens rammer, men 

det er viktig å huske på at skal man improvisere så må man nødvendigvis ha noen verktøy som kan 

gi flyt, sammenheng og overskudd i improvisasjonsøyeblikket.   

Sutton påpeker også at improvisasjon involverer «modeller» som utøveren kjenner til, selv 

om det ikke nødvendigvis høres, og avviser dermed tanken om at improvisasjon er helt fritt: 

«Musical improvisation, then, is not free expression constrained only by the inspiration of the 

moment, but a complex and multilevel process, one that must be learned and practised» (Sutton 

1998:71). Følger man Nettls (1994) argument og ser på improvisasjon og komposisjon som den 

samme ideen adskilt av forskjellige grader av spontanitet er det tydelig at improvisasjon også krever 

et nivå av overraskelse. Sutton påpeker at improvisasjon ikke bare må innebære et element av 

overraskelse overfor publikum, og eventuelt andre musikere, men at også utøveren selv må oppleve 

noen overraskelser (Sutton 1998:71). Overraskelse og spontanitet blir i tillegg ofte knyttet opp mot 

hovedelementet i improvisasjon, nemlig opplevelsen av at noe unikt skjer i et spesielt øyeblikk som 

aldri kan gjentas, som for eksempel en framførelse. Beskrivelser og analyser av konkrete 

framførelser er derfor kanskje de viktigste veiene til å forstå improvisasjon, men det er ikke en lett 

oppgave. Som jeg skrev i introduksjonen kan det være meget vanskelig å vite hvorvidt noe er 

improvisert eller ikke i betydningen å avgjøre om noe er spontan beslutningstaking. Jeg har allerede 

diskutert dette i introduksjonen og vil derfor ikke utdype det noe mer. Det er likevel viktig å ha 

disse faktorene i bakhodet når jeg nå skal se nærmere på hvilke tradisjoner og diskurser som har 

påvirket improvisasjon.  

 

Den europeiske kunstmusikktradisjonen og improvisasjon 
Fram til langt inn i det 20. århundre var den europeiske kunstmusikktradisjonen dominerende i 

vestlig offisiell kultur, og den la grunnlaget for musikkvitenskapen så vel som tenkning om musikk 

generelt. De fleste definisjoner som man finner i diverse leksika er derfor også knyttet til den 

tradisjonen og dens diskurser. Nettl nevner en rekke definisjoner på improvisasjon i «Introduction – 

An Art Neglected in Scholarship» i boken In the Course of Performance – Studies in the World of 

Musical Improvisation (1998). Nettl påpeker at det generelt har vært en vanskelig jobb for 

leksikografer å definere improvisasjon, men at en ved å se på den posisjonen som improvisasjon har 

hatt i musikkyrket, akademisk musikkutdannelse og innen vestlig kunstmusikk, kan sette opp noen 

punkter som beskriver hvordan improvisasjon har vært forstått: 1) det er noe som helt distinkt 

skiller seg fra framførelse og komposisjon, 2) det er en imitasjon av en tidligere komposisjon, men 
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uten noter som kan hjelpe, 3) det er essensen i komposisjon der det er muntlig overlevering, 4) en 

kunst som de store mestrene spesielt utmerket seg i, 5) et håndverk, ikke kunst, 6) noe som kan 

evalueres på lik linje med komposisjon, 7) en prosess som ikke kan analyseres eller forklares, og 8) 

en måte å lage musikk på som skiller musikk fra andre kulturer fra den vestlige kunstmusikkens 

etablering (Nettl 1998:12). Nettl poengterer at konseptet og statusen til improvisasjon omfatter et 

forhold og en kontrast til komposisjon og tidligere komposisjon, i hvert fall blant musikkvitere og 

deltagere i den vestlige kunstmusikkverden. Et poeng Grove Music Online sin definisjon av 

improvisasjon er et eksempel på: 

The creation of a musical work, or the final form of a musical work, as it is being performed. It may 
involve the work’s immediate composition by its performers, or the elaboration or adjustment of an 
existing framework, or anything in between […] (Bruno Nettl et al. i Grove Music online). 

Ser man gjennom den europeiske kunstmusikktradisjonens øyne står altså improvisasjon 

alltid i et forhold til komposisjon og ofte er det et motsetningsforhold. Forlengelsen av dette 

forholdet er at improvisasjon får en negativ konnotasjon, fordi det i den vestlige 

kunstmusikktradisjonen er komposisjonen som er satt høyest og får mest anerkjennelse. Ifølge 

Nettl er det i den vestlige verden de store og kompliserte verkene med avanserte og analytiske 

teknikker som karakteriserer de store mesterverkene, og som får mest aktelse. Improvisasjon, 

som komposisjonens motsetning, blir dermed sett på som ikke gjennomarbeidet, lite planlagt, fritt 

og udisiplinert. I artikkelen «Thoughts on improvisation: A Comparative Approach» (1994) 

argumenterer Nettl derimot selv for at komposisjon og improvisasjon ikke er forskjellige 

prosesser, men i stedet er en del av den samme ideen, imidlertid forstått som forskjellige ender av 

et kontinuum, adskilt av graden av spontanitet. Forestillingen om et motsetningsforhold mellom 

komposisjon og improvisasjon lever like fullt, og Nettl hevder at improvisasjon og komposisjon 

har blitt sammenlignet med og satt inn i flere motsetningspar som man finner innenfor den 

vestlige kunstmusikktradisjonen. Utenom komposisjon og improvisasjon, har man motsetningen 

mellom håndverkelige og inspirerte komposisjoner, natur og kultur, og mellom «feminine» og 

«maskuline» karakterer (Nettl 1998:9).  

En av årsakene til de negative assosiasjonene til improvisasjon er, ifølge Nettl, at ideen 

om musikere som improviserer og kan gjøre hva de vil uten å tenke seg om, er ukjent og rar for 

den klassiske musikeren. De blir opprørte pga. den manglende disiplinen, men samtidig også 

tiltrukket av den tilsynelatende friheten (ibid.:7). Ifølge Nettl knytter forholdet til frihet 

komposisjon og improvisasjon til motsetningsparet kultur og natur, der komposisjon og kultur er 

dannet og ordnet, mens improvisasjon og natur blir sett på som fri og vill. Komposisjon og 

improvisasjon kan også forbindes med de mye mer kontroversielle motsetningsparene hvit/svart 

og vestlig/ikke-vestlig. Nettl mener at vestlig middelklasse sine holdninger til kunsten i de 

samfunn hvor improvisasjon er betydningsfull blir satt pris på, men ikke tatt veldig seriøs. 
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Improvisasjon tillegges en primitivisme, slik som i New Grove Dictionary sin tredje utgave hvor 

H.C. Colles påstår følgende:  

”extemporization,” is the primitive act of music-making, existing from the moment that the 
untutored individual obeys the impulse to relieve his feelings by bursting into song. Accordingly, 
therefore, amongst all primitive peoples musical composition consists of extemporization 
subsequently memorized (H. C. Colles sitert i Nettl 1998:12).  

Det kontrasterende forholdet mellom maskulint og feminint kan også sees i sammenheng med den 

europeiske kunstmusikktradisjonens syn på improvisasjon. Improvisasjon ble nemlig til tider også 

knyttet til femininitet når sammenlignet med komposisjon:  

It would seem that in some quarters of twentieth-century Western musical thought, improvisation, a 
”weaker” form of music making than composition, though not in itself feminine, becomes a 
weakening or ”feminizing” factor when it affects true composition, that quintessentially male form 
of music making (Nettl 1998:9).  

Dette synet finner man også igjen i 1800- og 1900- tallets syn på Beethoven og Schubert, der den 

førstnevnte var maskulin og den sistnevnte feminin. Dette synet hadde en sammenheng med deres 

komposisjonsmetoder, der Beethoven ble sett på som den hardt arbeidende, kulturelle fagmannen, 

mens Schubert var rask, spontan og naturlig (loc.cit.). Realiteten var ikke så enkel og man ser ikke 

på disse komponistene slik i dag. Improvisasjon blir heller ikke utbredt sett på som feminint, men 

det kan diskuteres om slike diskurser fremdeles spiller en liten og ubevisst rolle i den vestlige 

kunstmusikkens tradisjoner og dermed også i musikkvitenskapen.  

Den europeiske kunstmusikktradisjonen har med andre ord gitt improvisasjon flere negative 

enn positive assosiasjoner. Det blir sett på som ukomplisert, simpelt og det enkleste man kan gjøre 

av musikalsk kreasjon. Det er ikke kunst, men håndverk, det forbindes med ikke-vestlige land, det 

er primitivt etc. Den improvisasjonen som blir knyttet til de store mestrene, og til deres store verker, 

omtales som en glemt kunst man ikke finner lenger. En viktig grunn til den negative holdningen til 

improvisasjon er at komposisjonen har stått i høysetet, og at det har ikke vært en utbredt kultur for 

improvisasjon i europeisk kunstmusikk. Det har blitt påvist i senere forskning at det finnes 

improvisasjon også innen europeisk kunstmusikk, men det har i lang tid blitt neglisjert, oversett 

eller gjemt bort – et forhold som også kan sees i sammenheng med at improvisasjon er av størst 

betydning i ikke-vestlig musikk, vestlig folkemusikk eller i populærmusikk i dens videste 

betydning. Selv om man i dag har blitt mer bevisst på den rollen den europeiske 

kunstmusikktradisjonen har og har hatt på den vestlige musikkulturen generelt så påvirker den 

fremdeles måten man oppfatter og opplever musikk på. Dette gjelder også den tradisjonen som i dag 

først og fremst assosieres med improvisasjon, nemlig jazz.  

 

Jazztradisjonen 
I dag er «å improvisere» og «improvisasjon» ord som på mange måter blir farget av den konteksten 
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de blir satt inn i. Snakker man om improvisasjon i jazz så vil de fleste lyttere uansett musikalsk 

bakgrunn fort få en forestilling om hvordan en slik improvisasjon er, mens en indisk improvisasjon 

vil gi andre forestillinger. Likevel har jazzen siden dens gjennombrudd hatt en særlig stor 

påvirkning på improvisasjonsbegrepet. Improvisasjon gir hos mange umiddelbare assosiasjoner til 

jazz, på samme måte som jazz forbindes med improvisasjon. Dette har særlig gjort seg gjeldende i 

den vestlige verden, men har også spredd seg videre utover til andre kulturer, og det er i stor grad 

grunnet den enorme betydningen improvisasjon har for sjangeren. Improvisasjon er et element som 

omfavner all jazz, og man har gjennom utforsking av jazzimprovisasjoner gitt nye dimensjoner til 

hvordan man kan improvisere og improvisasjon som begrep. Å studere improvisasjon som begrep 

uten å ta hensyn til, og se nærmere på, den forestillingen man har om improvisasjon i jazz, gir et 

uhelhetlig bilde, og for å forstå improvisasjonens rolle i jazz er det viktig å forstå hvordan 

jazzhistorien har blitt formet.  

Jazzhistorien blir ofte framstilt som en samstemt og logisk helhet, i hvert fall frem til 1960-

tallet, der man har tydelige perioder eller stiler som etterfølger hverandre med hver sin merkelapp 

og tidsperiode på omtrent ti år. Det begynner med New Orleans-jazzen på 1920-tallet, deretter 

kommer swing på 1930-tallet, bebop på 1940-tallet, cool jazz og hard bop på 1950-tallet, og tilslutt 

fusion på 1960-tallet før det løses opp og man får et mangfold av forskjellige stiler de siste tiårene. I 

artikkelen «Constructing the Jazz Tradition» (2006) skriver Deveaux at tanken om en lineær 

tidsutvikling i jazzens historie er en konstruksjon og at historien slik man ofte ser den fremstilt ikke 

er så sannferdig som den kan virke. Deveaux starter sin gjennomgang av jazzhistorien med det han 

mener er den første striden i jazzhistorien som fant sted mellom New Orleans-jazzen på 1920-tallet 

og swing-jazzen som kom på 1930-tallet. Han bestrider den offisielle historiens inntrykk av at 

swingens inntreden var velkommen av alle, og at det var naturlig å se på de to stilene som en del av 

den samme sjangeren. På den ene siden hadde man, ifølge Deveaux, swingtilhengere som mente at 

swing brakte med seg et nytt musikalsk språk og en ny økonomisk base for musikken, og at den 

derfor var nyskapende og en naturlig utvikling av jazzen. Samtidig mente swingtilhengerne at New 

Orleans-stilen var gammeldags og at den hadde forlatt eller var på vei til å forlate jazzens 

essensielle kvaliteter ved at den lå på kanten til kommersialitet. New Orleans-tilhengere var på den 

andre siden skeptisk til transformasjonen og redd for å bli dyttet ut på sidelinjen av denne nye 

stilen. Deveaux hevder at striden ikke står som en del av jazzhistorien i dag fordi begge leirene 

skjønte at de stod foran de samme hindrene, nemlig likegyldighet og uvitenhet fra den allmenne 

offentligheten, faren som lå i kommersielle interesser og den kulturelle etableringen. Videre skriver 

han at det var på dette tidspunktet det oppstod et fruktbart kompromiss som var konseptet om en 

jazztradisjon med en ærefull fortid og en lovende framtid.  

Det gikk likevel ikke lang tid før den neste striden kom med bebop sin inntreden på 1940-
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tallet. Deveaux skriver at den nye stilen var radikalt annerledes enn de forutgående stilene, og 

sjokkerte med essensielle forandringer som var både musikalske og utenom-musikalske, blant annet 

en omveltende rytmisk forandring der trommeslageren får en mer aggressiv og polyrytmisk rolle. 

Likevel kom man fram til et nytt kompromiss og jazzparaplyen ble ytterligere utvidet: 

[…] it proved as much in the interests of the modernists to have their music legitimated as the latest 
phase of a (now) long and distinguished tradition, as it was in the interests of the proponents of 
earlier jazz styles (whether New Orleans jazz or swing) not to be swept aside as merely antiquarian 
(Deveaux 2006:166).  

Ifølge Deveaux var definisjonen av jazz nå i enda større grad avhengig av ideen om uavbrutt 

utvikling og vekst, og man begynte å knytte jazzens historie til forestillingen om jazz som en 

organisk enhet. Metaforen om jazz som en organisme gjorde at forandring ble ønskelig i seg selv og 

sett på som en indre kraft, noe som gjorde at de sosiale og kulturelle kontekstene som musikken ble 

skapt i ble neglisjert. Da bebopen gjorde sitt inntog mente mange at swingstilen hadde begynt å bli 

en oppbrukt stil som ikke klarte å fornye seg, delvis på grunn av den eksterne påvirkningen fra 

kommersialismen, mens New Orleans-stilen var gammeldags, og beboptilhengerne gjorde, ifølge 

Deveaux, opprør mot disse omstendighetene som forhindret jazzen i å følge dens naturlige 

utvikling. Det var først da bebop viste jazzens sanne natur at jazzen ble en kunst: «Bebop allowed 

jazz to become […] an autonomous art, transcending its sometimes squalid social and economic 

setting, and taking its place in American culture as a creative discipline of intrinsic integrity» 

(Deveaux 2006:170). Senere fortellinger om jazzhistorien måtte da tilpasses, og man måtte vise 

hvordan jazzen hadde gått fra å være den svarte manns rurale folkemusikk til å komme inn i de 

internasjonale konserthallene som en sofistikert og kompleks kunstmusikk. Deveaux påpeker at nå 

ble jazz sammenlignet med den vestlige kunstmusikken og dens idealer, og for at jazzen skulle 

kunne holde på sin nye status som en slags klassisk musikk måtte man vise at jazzmusikken hadde 

blitt en abstrakt manipulasjon av stil og teknikk og vokst fra sin etniske, subkulturelle opprinnelse, 

det vil si sin afroamerikanske arv. Som et resultat ble elementene som tidligere hadde gjort jazzen 

særegen, som spontanitet, utvungenhet og rytmisk spenning, nå sett på som en belastning.  

Ifølge Deveaux møtte visjonen om jazzens klassiske musikk derimot fort motstand, både på 

grunn av rasepolitiske omveltninger og framkomsten av en avantgarde. Raseklimaet ble mer og mer 

tilspisset og jazz gikk fra å bli utropt til et domene hvor man hadde samarbeid på tvers av raser med 

Miles Davis og cool jazz på 1950-tallet, til å bli knyttet til de svartes frigjøringskamp, den voksende 

Civil Rights Movement og til en ny hevding av etnisitet på slutten av 1950- og begynnelsen av 

1960-tallet. Deveaux skriver at resultatet av dette ble en ny stil kalt hard bop, en stil som mer enn 

noen gang før knyttet autentisitet til etnisitet. Han fortsetter sin historiske gjennomgang med 1960-

tallet og fusion, en stil som blandet jazz med andre sjangre, og da spesielt afroamerikansk 

populærmusikk. I fusion gikk man imot ideen om at kunst og det populære måtte være separate og 
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eksklusive stiler. På den motsatte siden av fusion lå free jazz, en avantgardebevegelse som ifølge 

Deveaux var noe av det nærmeste jazzen kom europeisk kunstmusikk. Denne stilen ble 

kjennetegnet av veldig modernistisk eksperimentering, men inneholdt mye mer enn merkelappen 

skulle tilsi. Deveaux skriver at stilen best kan kjennetegnes som en frihet: «[…] the freedom to 

escape accepted definitions of jazz – including the modernist definition of jazz-as-art-music that got 

jazz into avant-garde in the first place» (Deveaux 2006:175). På 1970-tallet fikk man begrepet 

mainstream. Begrepet ble først brukt på swing, men ble ifølge Deveaux fort brukt på all jazz som 

ikke var for konservativ til at man nektet utvikling, men heller ikke for radikal til at man sendte 

utviklingen i ukontrollerte retninger. Deveaux tar ikke for seg flere stiler og perioder, men 

understreker at det fra 1970-tallet fram til i dag har skjedd mye nytt innen jazz. Han påpeker at 

utviklingen har fulgt den samme retningen som tidligere med en utrolig tetthet av stiler og perioder 

som lever side om side og som ofte er sterkt kontrasterende og motsetningsfylte, og at den derfor er 

svært vanskelig å kategorisere. 

 

Jazztradisjonens tosidighet  
Som Deveaux viser er det mange faktorer som tyder på at jazzhistorien ikke er så lineær og 

helhetlig som man skulle tro. Deveaux hevder at den offisielle versjonen av jazzhistorien fortsatt 

vinner terreng på grunn av den økende aksepten og anerkjennelsen av jazz innenfor akademia: «It is 

both symptom and cause of the gradual acceptance of jazz, within the academy and in the society at 

large, as an art music – “America’s classical music,” in a frequently invoked phrase» (Deveaux 

2006:156). Deveaux nevner at det i populære medier pågår en debatt angående den nåværende 

tilstanden og fremtidige retningen til jazz, men at ingen i stor grad stiller spørsmålstegn ved den 

offisielle versjonen av historien fordi man trenger en slik historie for å opprettholde jazz som en 

type klassisk musikk. Den grunnleggende narrative formen og dens betydning for en musikk som 

ble rutinemessig nektet respekt og institusjonell støtte blir dermed godtatt uten spørsmål (ibid.:157). 

Debatten handler ifølge Deveaux egentlig om hvem som eier historien og om den legitimiteten den 

tildeler, eller mer presist definisjonen som blir antatt å ligge i historiens kjerne. Definisjon blir ofte 

gjort ved eksklusjon, det vil si at man sier hva noe er ved å påpeke hva det ikke er, og dette gjelder 

også måten man har definert jazz på. Deveaux påpeker at det kan bli lettere å definere jazz hvis man 

går utenom de musikalske teknikkene eller kvalitetene som man vanligvis velger å fokusere på, som 

for eksempel improvisasjon og swing, og heller ser på de grensene som musikere, historikere og 

kritikere konsekvent har plassert musikken i, som for eksempel etnisitet og økonomi. Deveaux 

konkluderer med at essensen i jazz ikke ligger i en stil, eller i en kulturell eller historisk kontekst, 

men i det som binder disse tingene sammen inn i et uavbrutt hele. Jazzen er hva den er fordi den er 
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en kulminasjon av alt det som har kommet før – en oppsamling av forskjellige stiler og følelser, 

som ikke blir sett som isolerte uttrykksmåter i en spesiell tid og et spesielt rom, men som blir 

forstått som et organisk forhold (ibid.:159). Jazztradisjonens krav om å være løftet over andre 

amerikanske musikkformer og være «America’s classical music» ligger i denne ideen om et 

utviklingsframskritt som man kan følge helt tilbake til begynnelsen av det 20-århundre – en idé som 

hadde sitt utspring fra den europeiske kunstmusikktradisjonen og modernismen (loc.cit.). 

Den europeiske kunstmusikktradisjonen har i hele det 20.århundre hatt begge sine føtter 

godt plantet i en modernistisk estetisk teori. I artikkelen «”Out of Notes”: Signification, 

Interpretation, and the Problem of Miles Davis» (1997) hevder Walser at en slik modernistisk 

estetisk teori også har fått et godt fotfeste innen jazztradisjonen. Ifølge Walser var det på grunn av 

modernismens fremhevelse av kunstverket og det faktum at teorien lenge hadde dominert 

akademiske studier av musikk og kunst, ikke rart at jazzkritikere og lærde begynte å bruke 

modernismen som et middel for å legitimere jazz. Også i musikkvitenskapens behandling av jazz 

brukte man modernismen og den europeiske kunstmusikken for å legitimere jazzmusikken, og for å 

bevise at den var verdt å studere. Dette gjorde man ifølge Walser ved hjelp av en «klassiserende» 

strategi, der man konstant sammenlignet jazzen med europeisk kunstmusikk og ved å vise at til og 

med improvisasjonene i jazz demonstrerer organisk enhet og motivisk sammenheng (Walser 

1997:169). Ved å bruke en slik tilnærming mister man imidlertid alltid noe særskilt: «[…] the price 

of classicism is always the loss of specificity, just as it has been the price of the canonic coherence 

of European concert music» (Walser 1997:169). Walser hevder at det ble avgjørende for jazz å 

havne på riktig side av motsetningene massekultur og modernisme. Som et resultat har man forsøkt 

å skille jazz fra resten av populærmusikkfeltet, noe som, ifølge Walser, igjen har ført til en fordreid 

jazzhistorie. Deveaux trekker også fram jazzmusikkens adskillelse fra populærmusikkindustrien: 

«The stigmatization of ”commercialism” as a disruptive or corrupting influence, and in any case as 

something external to the tradition, has a long history in writings on jazz» (Deveaux 2006:158). 

Jazzen holdes separat fra markedet ved å demonisere det økonomiske systemet, samtidig finnes det 

også her et paradoks fordi markedet er det som muliggjør at musikere kan leve av musikken 

(ibid.:159). Antagelsen om at utviklingen til jazz som kunst krever en økende avstand til det 

populære, viser ifølge Deveaux at jazzhistorien som man har i dag har en utdatert måte å tenke på. 

Debatten i Amerika, mellom «neoklassisistene» og «avantgardistene», om hvilken retning jazz går i 

eller bør gå i, er ifølge Deveaux feil spørsmål å stille. Spørsmålet bør ikke handle om hvor jazz går 

hen, men heller fokusere på hvilke kontekster jazztradisjonen har blitt, blir og skal bli satt inn i 

(ibid.:177). Ifølge Deveaux må man ha en metode som fokuserer mindre på jazz som et estetisk 

objekt og mer på historisk nøyaktighet, fordi dette er den eneste måten jazz kan delta sammen med 

andre disipliner i utforskingen av mening i amerikansk kultur.  
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Legitimeringen av jazz har tydelig påvirket jazztradisjonen og den akademiske skrivingen 

om jazz, men trangen til å føre jazz opp i europeisk kunstmusikk sin «divisjon» reflekteres 

imidlertid ikke bare hos jazzkritikere og akademikere som skriver om jazz, det kommer også fram i 

den undervisningen og de kurs man har om jazz. Ved at jazzen har gått fra å være en aktivitet på 

gatene i Amerika til å bli en akademisert aktivitet, har også den allmenne oppfatningen av jazz og 

improvisasjon endret seg. Ake trekker lignende linjer som Deveaux og Walser i Jazz Cultures 

(2002), men hevder at den europeiske kunstmusikken og modernismen hadde stor påvirkning på 

jazz også før akademiseringen. Ifølge Ake var det i årene før akademiseringen og inntoget av egne 

jazzstudier kun mulighet for å spille jazz gjennom skolestorband og –korps, men dirigentene og 

lærerne som styrte disse bandene hadde ofte klassisk bakgrunn og ensembleerfaring fra moderne 

Europa-baserte ensembler, og liten innsikt i improvisasjon (Ake 2002:114). De fokuserte på det de 

syntes var viktig og improvisasjon ble ofte oversett. I senere tid har det blitt flere og flere 

institusjoner i Amerika som tilbyr jazzstudier av et slag, og de har også blitt veldig populære. Det 

har ført til en økning av lærere med erfaring innen improvisasjon og utøving, og en økning av 

undervisning innen små jazzensembler, men likevel kan man stille spørsmål til verdiene og 

interessene hos de mange fakultetene. Ifølge Ake har jazzstudier og utgitt undervisningsmateriale 

fremdeles en tendens til å validere de samme musikalske parameterne og ferdighetene som tidligere 

ble fokusert på av storbanddirigenter, det vil si at jazzpedagogikk fremdeles i hovedsak er klassisk 

basert, noe som fører til at harmonisk teori og notert musikk blir trukket fram som viktigere enn 

rytme og timbre. Slik som Ake påpeker kan de førstnevnte med rette trekkes fram som viktige når 

det gjelder europeisk kunstmusikk, men det er ikke like naturlig å gjøre den samme vurderingen i 

jazz.  

Jazztradisjonen ble altså konstruert for å passe inn i en historie som skulle vise jazzens ekte 

natur, og i den sammenhengen var improvisasjon et av de musikalske elementene som ble mest 

brukt. Improvisasjon finnes nemlig i all musikk som igjennom tidene har blitt kalt jazz og blir 

derfor ansett for å være et av de mest «autentiske» trekkene ved jazz. Som en fellesnevner for alle 

de forskjellige typene jazz, ble det som Deveaux (2006) påpeker også naturlig å bruke 

improvisasjon som et verktøy for å samle alle de forskjellige stilene under sjangeren jazz. Selv om 

improvisasjon slik sett hadde og har en enestående posisjon i jazztradisjonen betyr ikke det at 

improvisasjon som aktivitet eller begrep er upåvirket av prosessene knyttet til denne historiske 

konstruksjonen. Både utøvere, jazzkritikere og akademikere har blitt berørt enten bevisst eller 

ubevisst, direkte eller indirekte. Det som har blitt oversett eller neglisjert i jazztradisjonen generelt 

har ofte også blitt det i improvisasjon. Forestillingen om jazz som Amerikas klassiske musikk er 

høyst levende, og kan sees som en av grunnene til at den europeiske kunstmusikkens idealer og 

diskurser også fremdeles lever i beste velgående i hvordan man oppfatter og forstår improvisasjon. 
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Selv om flere bevisst tenker på hvordan den vestlige dominerende kulturen har overført mening og 

verdier til jazz og improvisasjon, og selv om mange har blitt klar over hvordan kanoniseringen av 

jazz fortrengte de musikalske elementene som ikke passet inn, er ikke den offisielle historien eller 

de generelle forståelsene av improvisasjon endret.  

 

Improvisasjon i lys av en tredje tradisjon 

Både Ake og Deveaux påpeker en sammenheng mellom den afroamerikanske kulturen og 

jazzmusikken. Ake (2002) trekker særlig fram jazzens forhold til rytme og mener det er rart at 

rytme blir tildelt så lite oppmerksomhet, spesielt når man vet at swing er et av de viktigste 

elementene i jazz og er et av de få elementene, på lik linje med improvisasjon, som man kan si 

omfavner det vide spekteret av stiler innen jazz. Ake har flere mulige forklaringer på hvorfor rytme 

har blitt neglisjert. Det kan være et notasjonsproblem, da den rytmiske følelsen som jazzmusikere 

har er vanskelig å forstå i seg selv, og enda vanskeligere er det å få et nøyaktig bilde gjennom det 

vestlige notasjonssystemet (Ake 2002:117). Ignoreringen kan også komme av rase og rasistiske 

holdninger: Rytmiske elementer blir for eksempel ofte sett på som primitive (loc.cit.). Ake påpeker 

dessuten at den arenaen som løftet jazz til «god» musikk eller en slags kunstmusikk, også gjorde at 

noe av den musikken som ble spilt utenfor akademias vegger ble marginalisert, noe som kan være 

en medvirkende årsak til at musikk som hadde sterke røtter i afroamerikansk musikk har blitt 

oversett eller neglisjert i jazztradisjonen. Deveaux (2006) mener raseaspekter i jazz må sees i 

sammenheng med jazzens forbindelse med afroamerikansk kultur, men han ser det ikke kun som 

negativt. Han skriver at jazz inneholder spesielle teknikker som stammer fra svart amerikansk 

folketradisjon, og at jazzen i en større sammenheng også uttrykker og er rotfestet i de svartes 

erfaring i Amerika. Ifølge Deveaux er det et paradoks at afroamerikansk kultur har en såpass sterk 

tilknytning til jazz samtidig som at jazztradisjonen jobber for å legitimere og opprettholde jazzens 

autonomi ved å gjøre den mer «hvit» gjennom å fokusere på musikalske elementer som er viktig i 

europeisk kunstmusikk. Den afroamerikanske kulturen har hatt og har fremdeles en utrolig stor 

påvirkning på improvisasjon, men den har ofte blitt ignorert. En grunn til dette er at den 

afroamerikanske kulturens musikalske tradisjoner i stor grad er bygget på andre ideer enn den 

europeiske kunstmusikken. I stedet for å fokusere på motivisk utvikling, organisk helhet og 

nyskapning, har man i den afroamerikanske kulturen et utgangspunkt og en praksis hvor man skaper 

nytt materiale ved å gå inn i det eldre materialet og bruke det på en annen måte, og slik skape en ny 

mening.   

Praksisen jeg snakker om kaller Henry Louis Gates Jr. for Signifyin(g) i boken The 

Signifying Monkey: A Theory of African-American Literary Criticism (1988). Signifyin(g) er en 
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retorisk praksis der eksisterende materiale blir repetert og revidert i en og samme manøver og hvor 

man kan si noe gjennom assosiasjoner eller indirekte inkludering av noe annet. Gates sin teori om 

signification går i hovedsak ut på to forskjellige måter å tenke om hvordan mening blir produsert. 

Disse to måtene stammer fra to forskjellige kulturelle tradisjoner, det Gates kaller hvit signifying 

som kobles til amerikansk eller engelsk kultur og svart Signifyin(g) som kobles til afroamerikansk 

kultur. Jeg vil følge Gates sin måte å skille de to begrepene på, ved å la den angloamerikanske være 

signifying og den afroamerikanske være Signifyin(g). Gates knytter Signifyin(g) sterkest til 

afroamerikansk kultur, ikke fordi det er den eneste kulturen hvor det finnes, men fordi det er der det 

har blitt mest grundig uttrykt, verdsatt og artikulert teoretisk, ikke bare av skolerte, men også i 

folkloren. Signifying er homonym til Signifyin(g) – selv om de uttales og skrives likt har de 

forskjellige betydninger. Ifølge Gates er det to ord som viser konfrontasjonen mellom to parallelle 

diskursive universer, nemlig den svarte amerikanske lingvistiske sirkelen og den hvite. Den hvite 

signifying er logisk, rasjonelt, begrenset, og mening er her betegnende, fast, eksakt og eksklusivt. 

Den svarte formen for Signifyin(g) arbeider gjennom referanse, gester og dialog for å kunne antyde 

flere meninger gjennom assosiasjoner. Der hvor signifying antar at mening kan være absolutt, 

permanent, og objektivt spesifisert, tar, ifølge Gates, Signifyin(g) hensyn til improvisasjon, 

uvisshet, relativitet, og en sosial produsert og forhandlet mening. Han hevder man kan trekke en 

parallell til språkets semantikk og retorikk: Der signifying antar at mening kan kommuniseres på en 

abstrakt og individuell måte fjernet fra omstendighetene rundt utvekslingen, «leker» Signifyin(g) 

seg med utførelse og dialogisk engasjement. Signifyin(g) leker slik sett med signifying sine faste 

former og konvensjoner:  

Whereas signification depends for order and coherence on the exclusion of unconscious associations 
which any given word yields at any given time, Signification luxuriates in the inclusion of the free 
play of these associative rhetorical and semantic relations (Gates 1988:49). 

Gates bruker her Mikhail Bakhtin sitt begrep double-voiced om Signifyin(g), som betyr at ordet har 

blitt avkolonisert for de svarte sitt formål ved å sette en ny semantisk orientering inn i et ord som 

allerede har og beholder sin egen orientering. Signifyin(g) er svart double-voicedness. Gates hevder 

at Signifyin(g) er den svarte tropen over alle troper, fordi den etter hans oppfattelse verdsettes så 

høyt i det afroamerikanske samfunnet. Ved å ta utgangspunkt i historien om The Signifying Monkey 

viser Gates hvordan mening blir skapt gjennom tropologisk revisjon, det vil si gjennom 

utvekslinger mellom et bokstavelig og et figurativt nivå: 

It is as if a received structure of crucial elements provides a base for poeisis, and the narrator’s 
technique, his or her craft, is to be gauged by the creative (re)placement of these expected or 
anticipated formulaic phrases and formulaic events, rendered anew in unexpected ways. Precisely 
because the concepts represented in the poem are shared, repeated, and familiar to the poet’s 
audience, meaning is devalued while the signifier is valorized (Gates 1988:61). 

Det er the signifier som står i fokus:«[…] one does not signify some thing; one signifies in some 
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way» (Gates 1988:78). I The Signifying Monkey-diktene er det slik sett ingen fast tekst, tekstene 

eksisterer heller som et spill av forskjeller. Anne Danielsen påpeker i artikkelen «Estetiske 

Perspektiver på Populærmusikk» at to signify da innebærer å repetere med en forskjell, det er 

gjennom repeterende revisjon man kan oppnå et nærvær via et fravær, og si noe uten å uttale det 

eller si det direkte (2002:135, 136).  

Gates forbinder Signifyin(g) med en form for intertekstualitet, og hevder at det er dette 

prinsippet som er avgjørende i det afroamerikanske morsmålet sin form for Signifyin(g). Han 

knytter særlig intertekstualitet og Signifyin(g) til improvisasjon: «Improvisation, of course, so 

fundamental to the very idea of jazz, is ”nothing more” than repetition and revision» (Gates 1988: 

63-64). Gates skriver at låtene Signify og Signifyin’ til henholdsvis Oscar Peterson og Count Basie 

er eksempler på dette i musikken, fordi de blir bygd opp rundt revisjonsprosessen av noe som 

allerede er kjent. Walser (1997) knytter Gates sin teori på lignende måte til Miles Davis sin 

innspilling av My Funny Valetine fra 1964. Han hevder at Davis ofte blir karakterisert som en 

fantastisk musiker, men en dårlig trompetist, fordi han spilte mange «feile» noter. Trass i dette blir 

Davis’ musikk sett på som bra, og kritikere kan ikke forklare hva det er med musikken som 

tiltrekker lyttere og som har gjort han til en av de viktigste, mest populære og elskede 

jazzmusikerne noensinne. Ifølge Walser er de sprukne tonene som man finner i Davis’ 

improvisasjoner ikke gjort med vilje og de gikk heller ikke ubemerket hen, men det var en risiko 

Davis tok for å kunne improvisere slik han ville:  

Despite his dislike of failure, Davis constantly and consistently put himself at risk in his trumpet 
playing, by using a loose, flexible embouchure that helped him produce a great variety of tone colors 
and articulations, by striving for dramatic gestures rather than consistent demonstration of mastery, 
and by experimenting with unconventional techniques (Walser 1997:176).  

Walser skriver at de metodene man har innen musikalsk analyse og interpretasjon i jazzstudier 

inneholder store hull, der man spesielt mangler metoder som kan hjelpe og vise koblingen mellom 

inntrykket lytterne får, teknikkene brukt av musikerne og den faktiske lyden som kommer. De fleste 

analytiske metodene som brukes innen jazzkritikk kommer fra musikkvitenskapen, som 

hovedsakelig er bygget på europeisk kunstmusikk. De er brukbare på noen elementer, men de er 

ofte utilstrekkelige når man vil forstå jazz og forstå dens makt til å gripe og påvirke mennesker, og 

ifølge Walser er de utilstrekkelige når man vil forstå Davis’ musikk. Walser mener at det Davis gjør 

og som tiltrekker lytterne er Signifyin(g). Han bygger opp sine improvisasjoner rundt indirekte 

inkluderinger av alle de tidligere versjonene av låten som ikke bare han har hørt, men også alle de 

versjonene som hans publikum har hørt. Både musikerne og publikumet har visse forventninger, 

men ved bruk av Signifyin(g) mener Walser at man bryter disse forventingene og at det da skapes 

en dialog mellom det publikum forventer og det musikerne spiller. Walser påpeker at musikkritikere 

og akademikere ikke forstår Davis sin Signifyin(g) og derfor tolker hans måte å spille på som dårlig 
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eller feil. 

 

Gjemte og neglisjerte musikalske parametrene 
Signifyin(g)-praksisen er et element som tydelig viser den afroamerikanske kulturens påvirkning på 

jazz. Skal man forstå improvisasjon som begrep og ikke minst som musikalsk element i jazz og 

andre stiler med afroamerikansk opphav og innflytelse må man forstå den kulturens måte å lage 

mening på. Ved stadig fokusering på elementer som står høyt i den europeiske 

kunstmusikktradisjonen har den afroamerikanske kulturens måte å improvisere på blitt neglisjert, 

ignorert, misforstått og devaluert. Den stadige fokuseringen på Europa og den klassiske musikken 

har ført til at forestillingen om improvisasjon sitt hovedanliggende først og fremst ligger i en 

harmonisk utvikling. På samme måte som jazztradisjonen har også improvisasjonsbegrepet overtatt 

en teleologisk estetikk fra den europeiske kunstmusikktradisjonen. En estetikk som omhandler en 

prosess med store spenningskurver som bygger seg opp til den når et klimaks før den tilslutt går ned 

igjen, og der spenningskurvene hovedsaklig består av harmonisk og dynamisk spenning. Danielsen 

skriver i boken Presence and Pleasure – The funk Grooves of James Brown and the Parliament 

(2006) at en slik tankegang har fått en privilegert posisjon hos det brede lag av folket i Vesten, og 

ikke bare i musikkvitenskapen. Den teleologiske estetikken har på den måten påvirket selve ideen 

om musikk: «the underlying values of this notion of music, such as unity, development, and 

complexity, have come to characterize the very notion of music itself» (Danielsen 2006:150). Den 

teleologiske estetikken har vært så dominerende innen den vestlige kulturen at de forventningene 

man har til musikk ikke kan unngå å bli påvirket av den. Utvikling i improvisasjon forventes derfor 

også å bestå av harmoniske spenningskurver og den afroamerikanske praksisen to signify, repetisjon 

med en forskjell, blir usynlig eller ignorert.  

 Som følge av den europeiske kunstmusikkdominansen har flere musikalske 

parametre blitt oversett. Samspill med andre musikere er svært viktig i improvisasjon og i jazz. Hvis 

man har en soloimprovisasjon må man også ta hensyn til spillet mellom utøver og publikum. Slik 

sett er samspill ikke bare viktig i jazzimprovisasjon, men kan forstås som et avgjørende element 

innen all improvisasjon, fordi all improvisasjon krever at man reagerer på situasjonen rundt deg, 

enten det er andre musikere, andre musikalske parametre eller elementer i musikken, eller 

publikum. Dette aspektet ved samspillselementet har i stor grad blitt oversett innen 

musikkvitenskapen og i jazzfeltet. Monson tar for seg viktigheten av samspill i jazzimprovisasjon i 

boken Saying Something – Jazz improvisation and interaction (1996), og hun mener at for å få en 

fungerende teoretisering av improviserende samspill må man endre utgangspunktet: «[…] 

meaningful theorizing about jazz improvisation at the level of the ensemble must take the 
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interactive, collaborative context of musical invention as a point of departure» (Monson 1996:74). 

Hun bygger sine argumenter på samtaler som hun har hatt med jazzmusikere hvor de sier at 

problemet med å bruke teorier som er ment på europeisk kunstmusikk på jazz er at de teoriene ikke 

klarer å belyse samspillet i improvisert musikk, og at de derfor bruker metaforer istedenfor 

musikkteori for å forklare improvisasjon i ensemblespill. En stor mengde av dem handler om 

musikk og språk der jazz er som et musikalsk språk og improvisasjon som en musikalsk dialog eller 

samtale. Forstår man improvisasjon som en dialog så må man ifølge Monson ta hensyn til hvordan 

man lager forskjellig mening i en improvisasjon akkurat som i en samtale. I en slik improvisasjon 

må man være villig til å gi og ta, og være villig til å bli overrasket fordi alle i bandet er 

komposisjonelle deltagere som tar egne avgjørelser om hva og når de vil spille. På samme måte som 

at alle snakker etter tur, hevder Monson at det også er viktig å lytte, for på den måten få mulighet til 

å respondere på musikalske ideer eller eventuelt rette på feil: «Good jazz improvisation is sociable 

and interactive just like conversation; a good player communicates with the other players in the 

band» (Monson 1996:84). Monson påpeker hvor viktig responsen er for jazzimprovisasjon, fordi 

det er den som avgjør om en musikalsk ide blir tatt opp, utviklet eller ignorert. I den sammenhengen 

understreker hun spesielt viktigheten av repetisjon fordi bruk av repetisjon hjelper til å gi et 

deltagende, musikalsk rammeverk som improvisasjoner kan skapes i og rundt. Monson påpeker at 

det er vanlig, selv om det er mange andre muligheter, å begynne en overgang fra en improvisasjon 

til en annen ved repetisjon av en hel musikalsk frase eller som en respons med en komplementær 

musikalsk interjeksjon, på samme måte som man responderer på en uttalelse i en samtale. Det har 

alltid vært vanskelig å oversette musikalsk opplevelse og innsikt til skrevet eller talt ord, fordi det er 

noe uoversettelig ved den musikalske opplevelsen. Språk er, ifølge Monson, likevel en viktig del av 

en kulturforståelse, og antropologer har lenge forstått at spesielt figurative troper i kulturelle 

tolkninger har stor betydning, inkludert metafor, metonymi, synekdoke og ironi. Gates sin teori er 

også her verdifull ved at den blant annet kan belyse bruken av språklige metaforer i musikk. 

Samspillsituasjonen som Monson beskriver er like relevant for improvisasjon i 

afroamerikansk populærmusikk, som den er for improvisasjon i jazz. Improvisasjon i 

afroamerikansk populærmusikk er nemlig i like stor grad avhengig av at man reagerer på sine 

omgivelser, og at man balanserer mellom å spille og lytte. Bruken av metaforer i stedet for den 

kunstmusikalske terminologien for å beskrive samspillssituasjoner er også meget utbredt innen 

populærmusikk, fordi man der har de samme problemene med den europeiske kunstmusikkens 

ideologisk ladete terminologi. Monson nevner også viktigheten av repetisjon i jazzimprovisasjon. 

Repetisjonen sin rolle i improvisasjon er kanskje det viktigste elementet som peker på 

sammenhengen mellom jazzmusikken og den afroamerikanske kulturens musikalske praksis. 

Signifyin(g)-praksisen er basert på og avhengig av repetisjon av forskjellige musikalske parametre 
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for å få sin effekt, men grunnet forskjellige påvirkninger kan man se at praksisen uttrykkes noe 

annerledes i jazz enn i populærmusikk. I populærmusikkimprovisasjon handler det ofte om 

repetisjon med en forskjell og små variasjoner, det vil si improvisasjon som ofte utvikles saktere og 

innenfor mindre harmoniske, melodiske og rytmiske rammer enn improvisasjon i jazz.   

I tillegg til å se en generell forskjell i hvordan Signifyin(g)-praksisen blir brukt i jazz og 

populærmusikk, kan man også se at de parametrene som har blitt oversett eller neglisjert i jazz, ikke 

på samme måten har lidd i populærmusikk. Deveaux, Walser og Ake trekker alle frem rytme som et 

av de parametrene som har kommet i bakgrunnen. Dette er til dels grunnet rasisme og 

notasjonsproblemer som jeg tidligere har skrevet, men det må også tas til etterretning at rytme 

henger tett sammen med repetisjon. I tillegg er det umulig å få følelsen av en like teleologiskrettet 

utvikling kun med rytme, som det er med harmoni og melodi. Rytme passer rett og slett ikke inn i 

den klassiske musikktradisjonens utviklingsidealer. Selv om det gjennom den økte bevissthet rundt 

rase og etnisitet på 1960-tallet gav noe nytt liv til rytme som musikalsk element, har improvisasjon i 

jazz i stor grad vært definert av harmonisk utvikling. Fokusering på harmonikk har videre gjort at 

harmoniske improvisasjonsmetoder har blitt utviklet. Ake (2002) nevner en slik metode som 

spesielt har blitt dominerende innen jazzpedagogikken kalt chord-scale system (2002:122). 

Metoden fungerer som en hjelp til studenter om hvordan fortest mulig finne ut hvilke skalaer eller 

«modes» som fungerer best over en gitt akkordrekke eller harmonisk struktur. Chord-scale-metoden 

er vertikal, den skisserer akkordstrukturene mer enn den harmoniske utviklingen, og Ake påpeker at 

den derfor ikke er spesielt til hjelp hvis man vil lage linjer som går gjennom akkorder og 

harmoniske forløp. Metoden har likevel blitt svært populær blant jazzstudenter i Amerika fordi den 

fungerer bra for å redusere noter som høres feil ut og for å bygge opp til virtuose partier. Ifølge Ake 

har denne fokuseringen på chord-scale-metoden direkte påvirket hvordan man for eksempel ser på 

John Coltrane. Ake hevder at man har laget seg et bilde av Coltrane basert på en periode i hans 

musikalske liv, og ignorert resten av musikken som ikke passet inn. Spesielt Giant Steps og 

Impressions, to låter skrevet av Coltrane, har fått en voldsom betydning for jazzpedagogikken og 

har gått inn i jazztradisjonen som «standardlåter». Giant Steps og Impressions ble skrevet i en 

periode hvor Coltrane var opptatt av chord-scale-metoden og er derfor spesielt passende som 

øvingslåter for denne dominerende metoden. Ake hevder at de to låtene på det grunnlaget har blitt 

et basisfundament for den generelle forståelsen av Coltrane og hans musikk innen 

musikkinstitusjoner. Ake påpeker at ved bruk av chord-scale-metoden kan man i prinsippet lage 

lange fraser eller hele improvisasjoner før man skal framføre dem, fordi man ikke trenger å forholde 

seg til andre musikere – samspill er ikke en prioritet. Likevel var interessen for chord-scale-

metoden kun en av Coltranes mange perioder. Ifølge Ake var den senere musikken mye mer 

kollektiv i sin utforming og hans interesse for samspill og gjensidig avhengighet økte med årene 
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samtidig som han nærmet seg mer åpne former. Men dette elementet i hans liv som musiker og de 

resulterende innspillingene som ikke passer inn i chord-scale-metoden har blitt oversett. 

Neglisjering av rytme og det overveiende fokuset på harmoniske forholdninger har ikke påvirket 

populærmusikk på samme måte, og mesteparten av den afroamerikanske populærmusikken er mer 

rytmisk enn harmonisk avansert, en utvikling som har mye å gjøre med de populærmusikksjangrene 

som i hovedsak var ment for å danses til. 

  Timbre, intonasjon og sound er musikalske elementer som er viktig i all musikk, men har på 

lik linje med rytme blitt oversett i jazztradisjonen og den europeiske kunstmusikken. Det er også de 

parametrene som kanskje er viktigst i populærmusikk ved siden av rytme og melodi, og ved å 

ignorere disse musikalske parametrene risikerer man også å gå glipp av mye ved improvisasjon i sin 

helhet. Manipulering og bruk av forskjellige timbre eller klangfargeeffekter, eller manipulering av 

intonasjon kan ofte være det musikalske utgangspunktet for en improvisasjon eller brukes aktivt 

som en del av det musikalske uttrykket i en improvisasjon. Her kan notasjonsproblem igjen være et 

problem. Det linjebaserte notesystemet som har blitt brukt for å notere europeisk kunstmusikk er 

ikke tilstrekkelig når det kommer til timbre eller sound. Ake (2002) trekker også her linjen til 

påvirkningen fra europeisk kunstmusikk, nærmere bestemt vektleggingen av de lydidealene som 

man finner innen klassisk musikk. Klassisk musikk spilles ofte av store orkestre og et slikt lydideal 

vil naturligvis ikke ha rom for de store endringer innen intonasjon eller timbre. Innenfor jazz 

derimot, i hvert fall innenfor små jazzensembler, er det i mye større grad rom for tolkning, endring 

av lyd og det å lage et særegent musikalsk uttrykk. Det er mange store jazzmusikere som skapte seg 

et navn nettopp ved sin musikalske særegenhet eller sound, eller kanskje de klarte å skape seg et 

navn på tross av sin sound. Den senere musikken til Coltrane, for eksempel, ble nok ikke bare sett 

på som mindre bra enn perioden med Giant Steps og Impressions bare på grunn av hans åpne 

former og kollektive fokusering, han hadde også fått en interesse for tettere klangbilder og fokus på 

lyd i seg selv (jf. Ake 2002).  

De forskjellige måtene å bruke timbre, intonasjon og sound i den europeiske kunstmusikken 

og i afroamerikanske musikk kan sees i sammenheng med deres forskjellige lydidealer. Den 

klassiske musikken har et homogent og egalitært ideal hvor man jobber for å få klangen og timbren 

så lik som mulig, og man inndeler instrumenter basert på deres lignende timbre med et formål om at 

instrumentene skal gli best mulig inn i hverandre. Ifølge Olly Wilson har den afroamerikanske 

musikken i motsetning til et slikt homogent lydideal, et heterogent lydideal: «[…] African 

American music is characterized by a general inclination toward percussive sounds and a certain 

type of texture – the heterogeneous sound – where timbral contrasts are preferred to timbral unity» 

(Olly Wilson gjenfortalt i Danielsen 2006:50). Wilson (1992) hevder at dette heterogene lydidealet 

må forstås som et felles afroamerikansk utgangspunkt for musisering og komponering av musikk: 
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«[…] I mean that there exists a common approach to music making in which a kaleidoscopic range 

of dramatically contrasting qualities of sound (timbre) is sought after in both vocal and instrumental 

music» (Wilson 1992:329). Den europeiske kunstmusikktradisjonens innflytelse på jazzmusikken 

kan slik sett også ha ført til en homogenisering av soundet og utjevning av klanglige forskjeller.  

 
Den overveiende fokuseringen på harmoni, melodi og form har tydelig påvirket 

jazzimprovisasjonen. Jeg argumenterer for at den også har påvirket synet på improvisasjon på et 

mer generelt plan, og at denne forestillingen om improvisasjon har skygget for den improvisasjonen 

som finner sted i populærmusikk. Improvisasjonen som har fått mest oppmerksomhet fra 

musikkvitenskapen og utøvere selv har også en overvekt av musikalske parametre som settes høyt i 

den europeiske kunstmusikken. Forskning og litteratur om improvisasjonen som kretser rundt andre 

musikalske parametre som ikke settes like høyt i den europeiske kunstmusikken, er så å si 

fraværende. Den europeiske kunstmusikkens dominans har, som Danielsen påpeker, vært så sterk i 

vesten at dens idealer har påvirket den generelle forståelsen av musikk, og i forlengelsen av det 

også den generelle forståelsen av improvisasjon.  

Gates teori har åpnet opp for at man kan se improvisasjon i et annet lys enn tidligere, noe 

som gjør det lettere å skrive om improvisasjon i jazz og andre sjangre som stammer fra eller har 

blitt påvirket av den afroamerikansk kulturen. Repetisjonens og revisjonens store rolle i 

improvisasjon har blitt neddempet av den europeiske kunstmusikktradisjonens overfokusering på 

utvikling, noe som har ført til at Signifyin(g)-praksisen ikke har blitt sett på som improvisasjon i 

like stor grad og at også andre musikalske elementer har blitt neglisjert. Det har generelt vært lite 

fokus på repetisjon. Idealet har snarere vært at hvis det skal repeteres, skal det repeteres sparsomt, 

og helst med en videreutvikling. Dette har vist seg problematisk i forhold til improvisasjon i jazz, 

men det er kanskje enda mer problematisk i forhold til populærmusikalske sjangre, og særlig i 

forhold til afroamerikansk populærmusikk som i stor grad er basert på repetisjon. Dette kan man se 

for eksempel i contemporary RnB og neo-soul, hvor de vokale improvisasjonene sjeldent blir 

oppfattet som improvisasjon.  

En problematisk side ved improvisasjonsbegrepet er med andre ord at det har blitt forbeholdt 

noen sider ved spontan skapelse av musikk, mens andre sider har vært utelatt og overlatt til andre 

forklaringsmåter. Noen vil argumentere for at det ikke er så viktig at begrepet blir brukt på moderne 

afroamerikansk populærmusikk, men ved å undersøke improvisasjon også i denne musikken vil 

man kunne oppdage nye siden ved musikken og improvisasjon generelt. Jeg vil i de to følgende 

kapitlene prøve å utvide forståelsene av improvisasjon ved å analysere to populærmusikalske 

sanger, nærmere bestemt to afroamerikanske populærmusikalske sanger.  
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Kapittel 3 

 

Musikalsk analyse og improvisasjon del 1 
# 

 

 

I kapittelet hvor jeg gjør rede for improvisasjonsbegrepet skriver jeg om de mest vanlige og 

aksepterte ideene om improvisasjon innen europeisk kunstmusikk, jazztradisjonen og 

populærmusikk, nærmere bestemt afroamerikansk populærmusikk. Det er en ting å snakke om 

begreper som improvisasjon på et prinsipielt nivå, det er en annen ting å bruke begrepet i en reell 

analyse. Da er det nødvendig å foreta noen valg i form av hvilke parametre man skal inkludere og 

hvilke man skal ekskludere. Jeg vil derfor foreta en pragmatisk avgrensning i forhold til min 

konkrete analyse.   

 

Improvisasjonens forskjellige nivå 
Etter å ha sett på improvisasjonsbruken i forskjellige kulturer og tradisjoner ble det tydelig for meg 

at improvisasjon foregår på mange forskjellige plan eller ulike nivåer. I jazztradisjonen, den 

tradisjonen som nok har blitt mest kjent for å bruke improvisasjon, og i ikke-vestlig musikk, for 

eksempel indisk kunstmusikk, foregår som regel improvisasjonene over lengre perioder og utgjør 

ofte den største delen av en låt. En slik improvisasjonstype foregår på det jeg kaller for et 

makronivå. Fokuset ligger på utviklingen av lengre perioder og musikalske deler, og dermed også 

på helheten og oppbygningen. Det er en type improvisasjon som foregår på et høyere nivå, det vil si 

nivåer av større enheter. På den andre enden av skalaen ligger improvisasjon som foregår på det jeg 

kaller for et mikronivå: Improvisasjon som foregår på lavere nivåer med mindre enheter. Det kan 

være i form av hele fraser og figurer, men det kan også være bare en takt, en setning, en 

ornamentering eller en tone. Jeg bruker begrepene frase og figur litt om hverandre fordi jeg anser 

begge for å være gunstige begreper for å beskrive en hel musikalsk frase. Samtidig ser jeg en viktig 

nyanse mellom dem: En frase er alltid en hel musikalsk frase, mens en figur kan opptre både som en 

frase i seg selv og som en av mange figurer i en musikalsk frase. Det kan være nyttig å 

sammenligne den musikalske frasen med en setning og figuren med et setningsledd. 

Mikroimprovisasjon og alle dens variasjoner finner man ofte i afroamerikansk musikk og er den 

typen improvisasjon som er mest brukt i den musikken jeg skal analysere. Begrepene makro- og 

mikroimprovisasjon bruker jeg for å skille to hovedmåter å tenke om improvisasjon på. På samme 
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måte som at improvisasjon i musikk ikke er et absolutt forhold, det vil si at musikk alltid er enten 

improvisatorisk eller ikke improvisatorisk, er heller ikke makro- og mikrobegrepene uten nyanser, 

og det finnes mange eksempler på improvisasjon som ligger på et mellomplan (dette skal jeg 

komme tilbake til) eller som kan være en kombinasjon av de to.  

Både makro- og mikroimprovisasjon kan være enten tonalt eller rytmisk basert, eller begge 

deler. De er i utgangspunktet også jevnbyrdige i forhold til det å skape improvisasjon, men måten 

man oppfatter improvisasjonen på og måten man improviserer på, og også hvilke idealer som ligger 

til grunn er forskjellig. Siden makroimprovisasjon strekker seg over lange perioder trenger man 

nødvendigvis også mer materiale. Materialet som blir brukt er derimot ikke nødvendigvis nytt i 

form av at det er originalt eller uprøvd for musikeren. I makroimprovisasjon er det som oftest et 

grunnliggende fokus på utvikling, oppbygning, helhet og ikke minst et enormt fokus på 

improvisasjonen i seg selv. Der har man både tid til og et ønske om å stadig bearbeide sine 

improvisasjoner samtidig som man improviserer videre. Det er hva som skjer i løpet av selve reisen, 

altså improvisasjonen, som er viktig. I mikroimprovisasjon har man ikke den samme friheten når 

det kommer til lengden på improvisasjonene, heller ikke et ønske om den samme lengden. I stedet 

for lange perioder tenker man på mindre enheter og hvordan de kan gjøres spennende. Dette fører til 

at man ofte får et utsmykningsfokus mer enn tanken om improvisasjon for improvisasjonens del. 

Den originale melodien er ikke bare utgangspunktet, men også et underliggende fundament som 

hele tiden blir brakt til overflaten for at lytteren skal huske melodien. Fokuset ligger på hvordan 

reinterpretere gammelt materiale, hvordan gjøre det nytt, samtidig som at man spiller på 

assosiasjoner til tidligere materialet. Gates begrep Signifyin(g) og hans poeng om at afroamerikansk 

kultur er opptatt av å repetere og revidere i samme bevegelse er meget relevant her (se side 25). 

Ideen om Signifyin(g) kan på mange måter sees som den dominerende tankemåten og idealet innen 

mikroimprovisasjon. Dermed ligger kategoriene klare: Makroimprovisasjon forgår på et høyt nivå, 

med lengre perioder og større enheter, og har en måte å bruke improvisasjon på og et ideal som gjør 

at fokuset ligger på improvisasjonen i seg selv og skapelse og bearbeidelse av nytt og innøvd 

materiale. Mikroimprovisasjon foregår på et lavt nivå, med kortere perioder og mindre enheter, og 

bruker improvisasjon på en måte som ikke nødvendigvis innebærer å skape nytt materiale, men 

heller prosessen med å omforme gammelt materiale til å bli noe nytt.   

 

Mikroimprovisasjonens underkategorier 
Som sagt vil jeg i denne oppgaven fokusere på mikroimprovisasjon, og også innen 

mikroimprovisasjon finnes det forskjellige nivåer for improvisasjon. Jeg deler de inn i fire 

underordnede kategorier: ekspressivitet, ornamentering, figurvariasjon og nye figurer. Den første, 
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ekspressivitet, er den minste enheten innen mikroimprovisasjon. Ekspressivitet er ofte meget 

krevende, hvis ikke umulig, å fange i en analyse ved bruk transkripsjon, fordi det er mer måten man 

gjør ting på enn hva man gjør. Hvordan skal man kunne vise ved hjelp av det vestlige 

notasjonssystemet at to fraser som har den samme tonale og rytmiske figuren likevel oppfattes 

forskjellig? Mikrorytmiske og mikrotonale forskjeller finner ofte sted på et så lavt nivå at det ikke 

er hørbart i seg selv, men blir kun gjeldende i form av en følelse av at noe er annerledes. I tillegg 

har ekspressivitet en subjektiv faktor ved seg som man må ta til etterretning. Tidligere 

lytteerfaringer, musikkbakgrunn og musikalske preferanser påvirker måten man oppfatter og lytter 

til musikk på. Det er med andre ord et spørsmål om forskjeller innen ekspressivitet i det hele tatt 

burde defineres som improvisasjon. Prinsipielt er det mye som taler for at ekspressivitet i stor grad 

er improvisert. Det er svært uvanlig å tenke ut til hver minste detalj hvordan uttrykk og 

ekspressivitet skal fortone seg gjennom en sang. Selv om man ofte har ideer om visse partier, er det 

hovedsaklig ytre (publikum, lokalet etc.) og indre (humør, form, kontakt med publikum) faktorer 

som påvirker musikere under en framførelse og som er avgjørende for hvordan ekspressivitet tilslutt 

blir i en sang. Samtidig må man ta til etterretning hvor fysisk vanskelig, nærmest umulig, det er å 

snakke, synge eller å spille noe helt likt gang på gang.  

Forholdet mellom ekspressivitet og improvisasjon må sees i forhold til forskjellene mellom 

en musikalsk figur slik den ser ut i et formelt, skjematisk rammeverk og slik den faktisk høres når 

den blir spilt. Danielsens begreper figur og gest kan være nyttige her. Både rytmikk og tonalitet 

pleier å bli referert til ved sine musikalske noteverdier og tonehøyder, men som Danielsen påpeker 

er det viktig å skille mellom de musikalske referansestrukturene og hvordan de faktisk lyder: «[...] it 

is important to distinguish between levels of pulses within such a theoretical framework and what is 

actually heard, between quarters as a reference structure and quarters as a sounding rhythmic 

gesture» (Danielsen 2006:46). Danielsen mener at rytme må forstås som en interaksjon mellom noe 

som kan høres (altså det som spilles eller synges) og noe som ikke kan høres (den virtuelle 

referansestrukturen), og begge er like viktige for å forstå musikken (ibid.:46-47). Ifølge Danielsen 

blir derfor rytme til i møtet mellom det klingende og det ikke-klingende: «Rhythm happens, [...] in 

the midst of actual sound and non-sounding virtual structures of reference [...] (Danielsen 2006:47). 

I forhold til ekspressivitet blir gest og figur en nyttig måte å skille to like figurer som oppfattes som 

det samme, men realiseres forskjellig. Forskjellen ligger i forholdet mellom den klingende gestiske 

realiseringen og den ikke klingende figuren: «At the level of figure, one rhythm might be identical 

to another, while at the level of gesture, they may be different» (Danielsen 2006:50). To musikalske 

fraser som har lik virtuell referansestruktur kan ha forskjellig gestisk utforming alt ettersom i hvor 

stor grad det spilles med eller mot den strukturen.  

Selv om jeg, prinsipielt, mener ekspressivitet er en form for improvisasjon, vil jeg på grunn 
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av vanskelighetene ved transkribering av ekspressivitet nevnt ovenfor, likevel operere med et 

pragmatisk skille mellom ekspressivitet og improvisasjon. Ekspressivitet er en viktig del av 

musikalske gester, av måten en låt synges på, men kan ikke representeres nøyaktig ved bruk av det 

tradisjonelle vestlige notasjonssystemet. Samtidig er det en faktor som er viktig å huske på, siden 

det ekspressivt og uttrykksmessig til tider er stor forskjell mellom ulike innspillinger, og enda større 

forskjell mellom det man hører på en innspilling og det som min transkripsjon vil kunne fortelle. 

For å bruke Danielsens begreper vil mine transkripsjoner kunne sies å være representasjoner av 

figurer, mens den reelle musikken slik den blir spilt er gestene.  

 

De tre andre underkategoriene; ornamentering, frasevariasjon og nye fraser kan lettere analyseres 

ved bruk av transkripsjon fordi de foregår på et høyere nivå. De kan alle sees i sammenheng med to 

former for improvisasjon: improvisasjon rundt en figur og improvisasjon i form av nye figurer. En 

ornamentering, også kalt melodiske løp er dekorative noter av kort varighet som blir lagt til en 

komposisjon eller sang for å fremheve enkelte noter og blir ofte gjort for å gi en ny smak til 

komposisjonen eller låten. En ornamentering kan bruke materiale som er helt nytt eller den kan 

utvikle noe med en frase eller figur som utgangspunkt og underlag, som oftest består den derimot av 

en blanding, noe jeg skal komme tilbake til. Ornamentering kan derfor forstås som en 

improvisasjon rundt en figur, improviserte nye figurer eller en blanding, alt etter hvordan den 

utformes. Likevel har jeg valgt å ha ornamentering som en egen kategori. Dette baserer jeg på at 

ornamenteringer som oftest er basert på en blanding av nytt og gammelt materiale. Ornamentering 

er også en type improvisatorisk figur som blir hyppig brukt, og har en meget viktig rolle innen den 

musikken jeg har tenkt å analysere og den afroamerikanske kulturen den tilhører. I tillegg blir den i 

motsetning til frasevariasjon og nye fraser ofte sunget på bare en vokal og ikke en forståelig tekst. 

Derfor argumenterer jeg for at den må forstås som en selvstendig musikalsk figur og et musikalsk 

verktøy som brukes på lik linje med frasevariasjon og nye fraser. Selv om ornamenteringenes 

grunnelementer er basert på det samme som frasevariasjon og nye fraser, har ornamenteringer fått 

en egen unik utforming som gjør det naturlig å plassere den for seg selv.  

Frasevariasjon er som ordet tilsier en frase som blir variert. Det innebærer en tilknytning til 

en «original» frase samtidig som frasevariasjonen skal varieres såpass mye at den ikke blir oppfattet 

som den originale frasen. Det veksler i hvor stor grad frasevariasjonen avviker fra de originale 

frasene og dermed kan det også her være nyanser som gjør at en frasevariasjon kan bli såpass endret 

at den heller mot å bli en ny frase. Kategorien nye fraser erstatter på lik linje med frasevariasjoner 

tidligere brukte fraser, men i stedet for å reviderer de originale frasene består nye fraser av helt nytt 

materiale som har ingen direkte tilknytning eller slektskap til de tidligere brukte, originale frasene. 

Det er også her nyttig å trekke inn skillet mellom gest og figur, fordi den musikalske 
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gestikuleringen kan påvirke hvilken figur man oppfatter at gesten refererer til. De gestiske 

bevegelsene vil videre ikke nødvendigvis gi de samme assosiasjonene og konnotasjonene til en 

lytter som ikke er kjent med stilen. Hva jeg oppfatter som en frasevariasjon kan dermed andre 

oppfatte som en ny frase eller omvendt. Slik sett er det forholdet mellom gesten og lytteren som 

utgjør den av og til relativt subtile forskjellen mellom ornamentering, frasevariasjon og nye fraser.  

Den analysen jeg har gjort av mikroimprovisasjon stammer fra innspillinger og vil derfor 

alltid ha denne gestiske dimensjonen ved seg. Det er derfor viktig å huske på at alle musikalske 

fraser og figurer som jeg omtaler er musikalsk lyd som jeg interpreterer og transkriberer ved å bruke 

de virtuelle referansestrukturene som jeg ser passende. Det vil også si at den subjektive faktoren, 

som er tilstede i hvordan jeg tolker de gestene i motsetning til hvordan andre muligens ville tolket 

dem, alltid vil stå som et fundamentalt utgangspunkt. Jeg vil imidlertid anta at mine transkripsjoner, 

altså min interpretasjon av ornamenteringer, frasevariasjoner og nye fraser, i stor grad vil være 

representative for de tonale og rytmiske figurene som synges, selv om det av og til har vært 

vanskelig å kunne avgjøre hvilke noter eller hvor lange noteverdier det faktisk er snakk om. I den 

følgende analysen tar jeg disse begrepene i bruk ved å analysere en låt av Beyoncé. Jeg vil vise 

hvordan hun bruker de forskjellige mikroimprovisasjonstypene og hvordan de opptrer i to 

forskjellige innspillinger av samme sang. På den måten vil jeg kunne si noe om hvordan 

mikroimprovisasjon forløper på et generelt plan. I forkant av analysen vil jeg først si noe kort om 

contemporary RnB generelt og om improvisasjon i sjangeren. 

 

Improvisasjon i contemporary RnB 
Contemporary RnB definerer jeg som den RnB-musikken som man finner på 1990- og 2000-tallet. 

Begrepet contemporary RnB ble først brukt av platebransjen og brukes fremdeles for å definere 

moderne RnB-musikk de siste snaue 20 årene. Ettersom begrepet er både utbredt og blir mye brukt 

av bransjen selv, velger jeg bruke den samme betegnelsen for å tydeliggjøre at jeg snakker om 

nyere RnB. Musikken har tydelige røtter i de tradisjonsrike afroamerikanske sjangrene RnB og soul, 

men har i tillegg elementer fra sjangre som hip hop, funk, dance, pop og elektronisk musikk. Som et 

resultat er RnB langt ifra en rent homogen sjanger, og man kan finne mye forskjellig musikk under 

RnB-paraplyen. Generelt kan man imidlertid gjenkjenne noen kjennetegn, som blant annet ofte 

ganske glatte og polerte produksjoner av innspillinger, vokalarrangementer som ofte har en frodig 

og følelsesfull stil og en utbredt bruk av trommemaskiner. Etter hvert har også spesielt elektronisk 

musikk og nyere teknologi fått mer innflytelse, i tillegg til dance-musikk, og man kan kanskje si at 

contemporary RnB-sjangeren i sin helhet har blitt mer rytmeorientert. Samtidig, og kanskje i 

sammenheng med den økte elektroniske innflytelsen, ser man at contemporary RnB har nærmet seg 
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mainstream popmusikk som også har blitt mer dance-basert.  

I contemporary RnB kommer jeg først og fremst til å se nærmere på vokalen. 

Vokalimprovisasjon i RnB har historisk sett alltid bestått av mye ornamenteringer og variasjoner av 

fraser, og man kan se tydelige forbindelser til Signifyin(g)-praksisen. Denne formen for 

vokalimprovisasjon har blitt så utbredt at det nærmest har blitt det største kjennetegnet på stilarten, 

og dermed også et viktig stiltrekk å ta for seg hvis man vil forstå denne typen musikk. Jeg vil 

understreke at det jeg her kaller improvisasjon ofte blir omtalt som sangteknikk eller sangstil. Som 

jeg skal vise kan improvisasjon, sangteknikk og musikkstil i denne sammenhengen i realiteten ofte 

være det samme.  

 

Irreplaceable av Beyoncé 
Oversikt over formen i Irreplaceable 
 
0:00- 0:11 Intro 
 
0:11-0:44 Vers 1 
 
0:44-1:08 Refreng 
 
1:08-1:41 Vers 2 
 
1:41-2:08 Refreng 
 
2:08-2:30 Bridge 
 
2:30-2:54 Introduksjon/Vers 3 
 
2:54-3:16 Refreng 
 
3:16-3:46 Refreng 
 

4 takter 
 
12 takter 
 
9 takter 
 
12 takter 
 
10 takter 
 
8 takter 
 
8 takter 
 
9 takter 
 
10 takter 
 

Eksempel 1 

 

Innen contemporary RnB er en av de største artistene uten tvil Beyoncé Knowles, som oftest bare  

kalt Beyoncé. Etter å ha gjort stor suksess sammen med jentegruppen Destiny’s Child, gav hun i 

2003 ut sitt første soloalbum, Dangerously in Love, som til dags dato har solgt over 11 millioner 

album globalt2. Sangen jeg har tenkt å analysere heter Irreplaceable og var den andre singelen som 

ble sluppet fra Beyoncés andre soloalbum B’Day i 2006. Sangen er skrevet i Bb-dur og har en vers- 

refreng-form, som er en overveiende vanlig oppbygning innen populærmusikk. Eksempel 1 viser 

sangens form i sin helhet. Som vi ser består sangen av vers og refreng som hovedsaklig er like, men 
                                                 
2 Beyoncé Knowles-hjemmeside: http://beyonce-knowles.ws/music/  
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som jeg skal vise varierer Beyoncé de forskjellige delene ved å bruke forskjellig former for 

mikroimprovisasjon. Hvert vers og refreng blir dermed litt forskjellig for hver gang det kommer. 

Mikroimprovisasjonen blir ofte plassert og brukt på de samme stedene, nemlig som fraseavslutning 

og underveis i en frase. Sjeldent blir mikroimprovisasjon brukt for å starte en frase. Samtidig blir 

ornamenteringer, frasevariasjon og nye fraser også brukt på litt forskjellige måter. For å bedre 

belyse dette vil jeg videre i denne analysen fokusere først på ornamentering, før jeg går videre med 

frasevariasjon og deretter avslutter med å se på nye fraser.  

 

Ornamenteringer 
En ornamentering er som sagt dekorative noter av kort varighet som blir lagt til en sang for å 

fremheve enkelte noter. Beyoncé bruker som oftest ornamenteringer som fraseavslutninger, det vil 

si at de meget sjeldent blir brukt i starten av eller midt i en frase. Eksempel 2 viser en 

sammenligning mellom avslutningene i 1. og 2. vers. Her kan vi se at Beyoncé synger en 

ornamentering i slutten av 3. og begynnelsen av 4. takt i 2. vers som ikke er der i 1. vers. I stedet for 

å gå ned på tonene f1 og d1, går hun motsatt vei og synger en lys versjon som ender på oktaven 

Eksempel 2 

 

over frasen i 1. vers, altså d2, før den går videre inn i en ornamentering. Eksempelet viser at 

ornamenteringen tydelig er frasens avslutning noe som kan ha med dens utforming å gjøre. Svært 

mange ornamenteringer har nedadgående bevegelser noe som i seg selv ofte gir en avsluttende 

karakter. I tillegg til eksempel 2 kan vi se dette i eksempel 3 som er tatt ifra slutten på bridgen. Her 

begynner ornamenteringen i det siste slaget i takt 2 og fortsetter i takt 3. På samme måte som 

ovenstående eksempel, fungerer ornamenteringen som en avslutning på frasen og ornamenteringen 

har en nedadgående bevegelse. Eksemplene 2 og 3 viser også at ornamenteringer som oftest ikke  

Eksempel 3 
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inkluderer tekst, men at de blir sunget hovedsaklig på vokaler – vokaler som vanligvis er en 

videreføring av vokalen i det siste ordet før ornamenteringen begynner. I eksempel 2 er det «you», 

mens Beyonce synger på andre vokal i «(ea)sy» i eksempel 3. Videre har jeg også nevnt at 

materialet i en ornamentering kan være helt nytt, det kan være en repetisjon med en forskjell eller 

det kan være en blanding av disse to grunnformene. Ornamenteringene i studioinnspillingen av 

Irreplaceable er ofte en blanding. Det må imidlertid påpekes at den gestiske utførelsen har mye å si 

for hvordan man hører sammenhengen mellom nytt materiale og revidering av gammelt materiale. I 

tillegg må ornamenteringen sees i lys av hvilken sammenheng den kommer. Ornamenteringen i 

eksempel 3 kommer ikke i forlengelsen av en tidligere lik musikalsk figur eller ornamentering, men 

i den helt nye bridge-delen av sangen. Man har derfor ikke noen tidligere referanser eller 

assosiasjoner knyttet til ornamenteringen og de fleste vil oppfatte den som bestående av nytt 

materiale. Ornamenteringen i 2. vers i eksempel 2 står derimot i en sammenheng med 1. vers, fordi 

de to versene hovedsaklig består av det samme musikalske materialet. En lytter vil ha visse 

forventninger og referanser fra det første verset som blir tatt med seg videre, og når han eller hun 

hører lignende melodisk bevegelse i 2. vers vil de to versene automatisk knyttes sammen. I tillegg 

har begynnelsen på frasen, og ikke minst den takten ornamenteringen kommer, samme 

utgangspunkt i de to versene. Dermed kan det forstås som en musikalsk frase som starter likt, men 

som utvikles videre til en ornamentering, eller der Beyoncé går fra variasjon av kjent materiale til et 

helt nytt materiale i relativt raskt tempo. I forlengelsen av dette vil lytteren trolig oppfatte dette som 

en blanding av både revidert og nytt materiale.    

  

Frasevariasjoner 
Frasevariasjonen er, som sagt, prinsipielt en frase som er blitt variert eller endret på en eller flere 

måter, og det blir tydelig at det kan være stor forskjell innad i kategorien. Man kan ha variasjoner 

som kun omfatter noen få toner, som i det tidligere brukte eksempel 2 hvor jeg sammenligner 

avslutningene i 1. og 2. vers. Første takten i eksempelet viser hvordan de to linjene begynner likt, 

men at de fra andre takt avviker fra hverandre. I stedet for å gå fra f1 til d1 som er tonika i 2. takten, 

Eksempel 2 
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går hun opp til en bb1. Dette skjer to ganger etter hverandre. Selv om det er en liten variasjon og det 

meste av materialet er likt hører man det som to litt forskjellige fraser. Eksempel viser også hvordan 

utviklingen og variasjonen i vers 2. fører til en intensitetsoppbygning. Dette kan sees i sammenheng 

med den effekten man får ved å gå opp i det lysere leie, i tillegg til ornamenteringen som kommer i 

slutten av verset som også bygger opp under intensitetsøkningen. Første vers har som oppgave å 

introdusere melodien og dermed er det nødvendig at Beyoncé holder melodien relativt enkel. I 

andre vers kan hun derimot gjøre mer både tekstlig og musikalsk. Eksempel 4 viser en 

sammenligning mellom et annet sted i 1. og 2. vers. Også her får hun en intensitetsoppbygning i 

andre vers ved å gå noe opp i stemmeleie, altså ved å bruke lysere toner, som vist i takt 1 og 4. 

Videre endres også rytmen ved å gjøre den mer oppstykket og snakkende, noe som gir en ytterligere 

intensitetsøkning. Teksten har også en liten rolle i det at hun er mer direkte i andre vers, og man får 

vite hvorfor karakteren i sangen gjør det slutt med kjæresten. Likevel er teksten i begge versene 

ganske lik i karakter, Beyoncés karakter virker sterk og sikker i sin sak, og det er i hovedsak måten 

teksten blir formidlet på som endres.                                  

 

Eksempel 4 

 

Nye fraser 
Nye fraser er på samme måte som ornamentering og frasevariasjon avhengig av hvordan man 

interpreterer, og i Irreplaceable hører jeg ikke veldig mange improviserte nye fraser, med tanke på 

de avgrensninger jeg har gjort i forhold til denne kategorien. Jeg vil påpeke at første gang man hører 

verset, refrenget og bridgen i studioinnspillingen ikke vil bli regnet som improvisasjon av nye fraser 

fordi man ikke har noe å sammenligne med. Selv om det kan være improviserte strofer der så kan 

ikke jeg bevise at det er det. Jeg vil derfor fokusere på å sammenligne fraser som i utgangspunktet 

«skulle» vært like. Det betyr at det i hovedsak er forskjellene mellom 1. og 2. vers og mellom 

refrengene som er interessante i denne analysen. Samtidig må jeg også understreke at hva man 
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regner som nytt materiale er et fortolkningsspørsmål. Materialet er ikke nytt i den forstand at det er 

bare nye musikalske figurer som dukker opp. Ofte kan man trekke paralleller ved bruken av 

tonalitet, for eksempel mye fokus på tonene bb og d, som er henholdsvis grunntone og kvint i 

tonearten sangen går i. Det samme gjelder også rytmikk, da det er mange av de samme rytmiske 

figurene som opptrer, men de blir satt sammen på en måte som gjør at det høres nytt ut. Jeg minner 

om drøftingen av begrepet improvisasjon og hvordan improvisasjon aldri vil bestå av helt nytt 

materiale i den forstand at det aldri har blitt hørt eller gjort før. 

Eksempel 5 

  

Mesteparten av de endringene som gjøres i studioinnspillingen av Irreplaceable er 

frasevariasjon fordi de har en klar likhet med tidligere fraser samtidig som de utvikles til noe annet,  

som i eksempel 2 og 4. Noen nye fraser finnes det likevel, og den første kommer i andre refreng rett 

før Beyoncé begynner på bridgen. I eksempel 5 kan vi se hvordan de to frasene starter likt i takt 1 

og 2, men at de fra takt 3 begynner å avvike fra hverandre. Tonen, c2, som hun holder på teksten 

«(think)-in’» holdes mye lenger i 2. refreng slik at resten av frasen forskyves en takt. Den nye 

frasen kommer i slutten av eksempelet i takt 4 (You’re irreplaceable) og som vi kan se består den av 

nytt materiale sammenlignet med frasen i 1. refreng, som da ligger i takt 3. Det er meget vanlig i 

Beyoncé sine sanger, og også i sjangeren generelt, at det i de siste refrengene improviseres over 

hovedmelodien. Irreplaceable er intet unntak og det er her vi finner flere eksempler på improviserte 

nye fraser. I eksempel 6a og b viser jeg to nye fraser fra disse siste refrengene i slutten av sangen. 

Den første frasen, eksempel 6a, kan noen kanskje kalle for en ornamentering siden den ikke har noe 

tekst, men sammenlignet med de andre ornamenteringene går den ikke spesielt fort og den er også 

ganske lang for å en ornamentering å være. Beyoncé synger denne improviserte frasen over den 

originale melodien med teksten «You must not no ’bout me», og den er tonalt og rytmisk 

annerledes enn noe vi har hørt tidligere i sangen. Den andre nye frasen synges med en tekst, men 

Eksempel 6a 
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det er ikke en gjentagelse av noe vi har hørt tidligere. Det er en ny frase med tanke på både de 

musikalske parametrene og teksten. Det er nok en stor sannsynlighet for at teksten til dels er 

planlagt på forhånd, men den musikalske utformingen følger i fotsporene til annen 

mikroimprovisasjon Beyoncé gjør. Frasen starter med en figur i takt 1 som man ellers også finner i 

refrengene, men allerede på første slaget i takt 2 begynner den nye frasen med nytt materiale.    

Eksempel 6b 

 

Improvisasjoner i form av nye fraser, frasevariasjoner og ornamenteringer, som vist i 

eksemplene ovenfor, finnes det altså mange eksempler på i studioinnspillingen av Irreplaceable. 

Jeg har tidligere skrevet om Gates teori om Signifyin(g) og hvordan den afroamerikanske kulturen i 

stor grad er basert på å gå inn i gammelt materiale og bruke det på en ny måte, og dermed gi det en 

ny mening – også kalt variasjon med forskjell, repetisjon og revisjon i en og samme handling. Slik 

improvisasjon har, historisk sett, ikke fått mye oppmerksomhet som improvisasjon, men den har 

vært meget viktig og utbredt i afroamerikansk musikk. Beyoncé bruker mye Signifyin(g) ved at hun 

endrer fraser uten å miste kontakten med den opprinnelige melodien. Hun repeterer og reviderer i en 

og samme bevegelse ved at hun bevarer en del av den originale frasen samtidig som hun varierer 

den. Lytteren vil dermed minnes den tidligere delen samtidig som han eller hun opplever frasen som 

ny. Samtidig knyttes nytt materiale ofte sammen med tidligere hørt materiale, slik at de nye frasene 

og ornamenteringene likevel får en kontekst som virker kjent. At ornamenteringer, frasevariasjoner 

og nye fraser er improvisasjoner, blir tydeligere når man ser på andre innspillinger av samme sang. 

Lignende improvisasjon som jeg har analysert ovenfor finnes det nemlig også flere eksempler på i 

den første liveinnspillingen som ble utgitt.  

 

Irreplaceable - Liveinnspilling 
Liveinnspillingen, Irreplaceable Medley, ble utgitt på albumet The Beyoncé Experience Live Audio 

etter turneen Beyoncé gjorde i 2007 og er helhetlig ganske lik originalen. Det vil si at den originale 

melodien som man finner i studioinnspillingen også ligger til grunn for denne liveinnspillingen. Her 

finnes det også mye mikroimprovisasjon, men mikroimprovisasjonene er ikke bare forskjellig fra 

hverandre innbyrdes i form av vers og refreng slik de er i studioinnspillingen, liveinnspillingen har i 

tillegg nye fraser, frasevariasjoner og ornamenteringer som ikke er i studioinnspillingen. 

Liveinnspillingen skiller seg også ut ved at den begynner med at Beyoncé får publikum til å synge 
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første vers og refreng før hun selv begynner på låten. Dette er en form for Signifyin(g) som jeg 

tidligere har skrevet om. Beyoncé bygger opp sangen ved å indirekte inkludere den originale 

versjonen slik at hennes lyttere husker den. På den måten «slipper» hun å gjøre dette selv og kan i 

stedet begynne rett på en variert versjon. Siden det er en liveinnspilling er det også mulig at 

Beyoncé kunne begynt å variere med en gang også uten en slik introduksjon, fordi innspillingen 

uansett refererer tilbake til den originale studioinnspillingen. Dette gjelder spesielt hvis det er en 

stor hit eller en sang som er allment kjent hos lytterne. Man kan trekke paralleller til lignende bruk 

av Signifyin(g) i for eksempel Walsers (1997) analyse av Miles Davis’ versjon av My Funny 

Valentine og Danielsens (2005) analyse av John Coltranes versjon av My Favourite Things. Som 

tidligere påpekt mener Walser at Davis bygger opp sine improvisasjoner rundt nettopp en indirekte 

inkludering av alle de tidligere versjonene av låten som ikke bare han har hørt, men også alle de 

versjonene som hans publikum har hørt. Ved bruk av Signifyin(g) mener Walser at man vil bryte 

med de forventningene som både musikerne og publikumet har, og at det da skapes en dialog 

mellom det publikum forventer og det musikerne spiller. I My Funny Valentine spiller Davis på  

publikums forventninger og siden sangen er såpass kjent trenger ikke Davis å spille mer enn to 

takter før publikum vet hvilken sang det er og han kan begynne med Signifyin(g). Danielsen hevder 

Coltrane bruker Signifyin(g) på samme måte i hans versjon av My Favourite Things hvor han heller 

ikke presenterer hele melodien i sin «originale» form, men presenterer den på en hoppende og 

fragmentert måte. Melodien blir kraftig revidert helt fra starten av sangen: «"The original" is never 

presented in a straight forward version, and with every new succession Coltrane’s playing re-works 

the melody so that in the end, the melody is probably first of all present in the form of a memory in 

the listeners» (Danielsen 2005:191). Begge versjoner viser hvordan en artist som bruker 

Signifyin(g) er avhengig av lytteren, fordi som Danielsen påpeker: «Both Davis’s and Coltrane’s 

way of handling their respective songs presuppose that listeners are familiar with the structure of 

the melody beforehand, and show how an act of signifying always relates to a certain time and 

place» (Danielsen 2005:192).   

 

Ornamenteringer 
Den første tydelige forskjellen mellom ornamenteringer i live- og studioinnspillingen kommer på 

samme sted i 2. vers som i eksempel 4 hvor Beyoncé synger «Because you was untrue. Rolling her 

around in the car that I bought you». Eksempel 7 viser min transkripsjon av den frasen i begge 

innspillingene. Jeg vil påpeke at liveinnspillingen er transponert en halvtone ned fra 

originalversjonen, altså til A-dur, og jeg vil beholde live – og studioinnspillingene i sine originale 

tonearter i mine transkripsjoner. I studioinnspillingen synger Beyoncé en frase som slutter relativt 

enkelt med to åttendedeler som går fra a1 til c2 som så går ned til en bb1 i neste takt som varer et  
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Eksempel 7 

 

helt slag. I liveinnspillingen blir den «enkle» avslutningen byttet ut med en ornamentering som går 

fra slutten av takt 2 og inn i takt 3. Her finner man noen figurer med helt nytt materiale, det vil si 

materiale man ikke har hørt tidligere, mens andre figurer i grove trekke er like, men med visse 

endringer av rytmikk, tonalitet eller den gestiske utformingen. I liveinnspillingen er det ofte 

ornamenteringene som inneholder mest nytt materiale og ornamenteringen i eksempel 7 er ikke noe 

unntak. Ornamenteringen er bygget opp av en tonal og rytmisk sammensetning som vi ikke har hørt 

tidligere i sangen, verken i studio- eller liveinnspillingen. Ornamenteringen kommer imidlertid etter 

en frase som finnes i studioinnspillingen, og man kan drøfte hvorvidt dette vil påvirke følelsen av 

nytt materiale og føre til at ornamenteringen oppfattes som velkjent. Til gjengjeld blir denne første 

frasen variert i liveinnspillingen (dette kommer jeg tilbake til), og jeg mener frasevariasjonen 

dermed gjør at ornamenteringen likevel oppfattes som noe relativt nytt. Helhetlig opptrer dermed 

ornamentering som en blanding av nytt og gammelt materiale, men dette er som tidligere nevnt også 

avhengig av hvordan man som lytter er kjent med stilen og artisten, og vil høre forholdet mellom 

gest og figur.  

Eksempel 8 

 

 Mange av improvisasjonene i både studio- og liveinnspillingen har ofte en funksjon hvor de 

utbroderer den originale melodien. Det ligger selvsagt i selve begrepet variasjon med en forskjell at 

melodien blir utbrodert og utviklet på en eller annen måte. Men begrepet henviser ikke bare til en 

variasjon av melodien, det henviser også til en utbrodering hvor lengre toner eller mindre teknisk 

krevende melodiføringer blir omgjort til ornamenteringer. I liveinnspillingen, Irreplaceable Medley, 

er mange av variasjonene og ornamenteringene en slik utbrodering. I tillegg til forrige eksempel 
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hvor Beyoncé endret frasens avslutning fra relativt lange toner (to åttendedeler og en fjerdedel) til 

en ornamentering, kan man se dette på slutten av andre refrenget før man kommer til bridgen, her 

vist i eksempel 8a. Mindre bevegelser blir gjort om til en kort og hurtig ornamentering, som også 

her blir plassert i slutten av frasen og fungerer som dens avslutning. Eksempel 8a viser også en 

ornamentering som jeg mener ikke oppfattes som bestående av nytt materiale. I motsetning til det 

ovenstående eksempel er denne ornamenteringen bygget på de samme tonene som i 

studioinnspillingen og de er også formet som en nedgang på lik linje med studioinnspillingen. Det 

Beyoncé har gjort er å endre underdelingen i nedgangen fra åttendedeler om til sekstendedeler slik 

at den får litt mer bevegelse. Tonene som kommer på slaget, som er de viktigste tonene3, er derimot 

de samme og det totale inntrykket blir derfor ganske likt. Et sted gjør Beyoncé derimot det motsatte 

og «forenkler» en ornamentering. I eksempel 8b kan man se et utsnitt fra slutten av bridgen. Her 

kan man se hvordan hun i liveinnspillingen istedenfor å gjøre hele den samme ornamenteringen som 

i studioinnspillingen, synger begynnelsen av ornamenteringen som kan sees i takt 4, men går så 

over i en lang tone på e2 i takt 5. Det er tydelig at dette er et bevisst estetisk valg og ikke et valg tatt 

av praktiske grunner, siden hun ellers i liveinnspillingen gjør mange tilsvarende teknisk krevende 

ornamenteringer. Både eksempel 7 og 8 viser hvordan ornamenteringer som oftest ikke blir sunget 

med tekst, men på det siste ordets vokal.  

Etter at bridgen er ferdig kommer det jeg kaller for vers 3. I studioinnspillingen består den 

av en gjentakelse av introduksjonen eller første frasen i vers 1, med teksten «To the left, to the left», 

deretter kommer den siste frasen av refrenget, med teksten «Don’t you ever for a second get to 

thinking you’re irreplaceable», en gang før de siste refrengene starter. Liveinnspillingen starter også 

med en gjentakelse av introduksjonen, men deretter loopes den siste frasen i refrenget tre ganger 

med break4 imellom før beaten kommer tilbake og sangens siste del starter. Studioinnspillingens 

siste del består av to refreng og en improvisert avsluttende ornamentering. Liveinnspillingen 

avslutter på samme måte som studioinnspillingen med to refreng, men istedenfor én improvisert 

ornamentering som avslutning, improviserer Beyoncé i over et minutt før hun endelig kommer med 

den avsluttende ornamenteringen. Eksempel 9 viser hvordan Beyoncé synger i både live- og 

studioinnspillingen fra og med loopen i slutten av vers 3 og fram til de improviserende 

avslutningene begynner. Det er herfra og ut sangen Beyoncé løsriver seg mest fra melodien og 

                                                 
3 Innenfor den europeiske kunstmusikktradisjonen er det vanlig å forstå en takt som bestående av 
tunge og lette slag, eller betonte og ubetonte slag. Den generelle forståelsen går ut på at en slik 
inndeling tilhører menneskets natur og at de betonte taktslagene automatisk får mest 
oppmerksomhet fra lytteren. I forlengelsen av dette har betonte eller tunge taktslag blitt sett på som 
viktigere enn ubetonte taktslag med tanke på harmoniske og melodiske elementer. 
4 Et musikalsk virkemiddel hvor alle instrumenter slutter å spille utenom solisten som i dette tilfellet 
er vokalen. 
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improviserer mest, og begge innspillingene har en mengde mikroimprovisasjon. Samtidig er det 

også i denne siste delen av sangen at de to innspillingene avviker mest fra hverandre. 

Ornamenteringene i studioinnspillingen blir konsekvent endret i liveinnspillingen, og da enten 

forenklet, variert eller byttet ut med en ny ornamentering, frasevariasjon eller frase. Den første 

ornamenteringen i studioinnspillingen kommer i takt 6 i eksempel 9. I liveinnspillingen kan vi se 

hvordan den ornamenteringen er blitt forenklet ved at Beyoncé synger mindre toner og lengre 

noteverdier. Muligens vil det være bedre å kalle endringen for en frasevariasjon, fordi det ikke 

lenger er en spesielt hurtig figur. I slutten av takt 9 og videre i takt 10 kommer neste ornamentering 

i studioinnspillingen, og igjen blir den forenklet til mindre aktivitet og lengre noteverdier i 

liveinnspillingen. Endringen må likevel sees i sammenheng med det som kommer senere i samme 

takt, hvor hun utvikler materialet i den forenklede ornamenteringen videre i en ny ornamentering 

som kommer i takt 11. I studioinnspillingen synger Beyoncé så en lang ornamentering i takt 14-15. 

Den ornamenteringen blir ikke gjentatt i liveinnspillingen, men er byttet ut med en ny frase og 

deretter en frasevariasjon av den nye frasen, noe jeg skal kommer tilbake til senere i analysen.  

 Begge innspillingene slutter, som sagt, med en improviserende del, her vist i eksempel 10, 

som fortsetter hvor eksempel 9 sluttet. I studioinnspillingen synger Beyoncé kun en lang 

ornamentering i fritt tempo, mens hun i liveinnspillingen improviserer i over et minutt før hun 

avslutter. Den lange improvisasjonen i liveinnspillingen begynner i halvt tempo før den også får et 

fritt tempo. Når et tempo er fritt, så ligger det litt i ordene at det er vanskelig å måle og skrive en 

nøyaktig transkripsjon av rytmikken som Beyoncé faktisk synger. Min transkripsjon må dermed 

sees som en skisse som viser hvordan Beyoncés vokal beveger seg melodisk, og ikke en rytmisk 

nøyaktig gjengivelse av hva hun synger. Ornamenteringen i studioinnspillingen blir sunget på 

stavelsen «ble», som stammer fra frasen «You’re irreplaceable», som man kan se i siste takt i 

eksempel 9. Selve ornamenteringen, vist i takt 1-2 i eksempel 10, er i forhold til liveinnspillingens 
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Eksempel 9 

 

avslutning kort, men i forhold til ornamenteringer tidligere i sangen, ganske lang. Grunner til 

ornamenteringens lengde kan være at det er det siste som blir sunget, og at det er i fritt tempo, og 

Beyoncé har dermed tid og mulighet til å synge en lang ornamentering. Samtidig er 

ornamenteringens funksjon som fraseavslutning et moment her. Når ornamenteringer ofte fyller 
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rollen som fraseavslutter, vil det være en naturlig forlengelse og også la en ornamentering avslutte 

sangen i sin helhet. Likevel må det være noen forskjeller mellom dem fordi lytterne må kunne 

gjenkjenne sangens avslutning når den kommer og ikke forveksle den med en vanlig 

fraseavslutning. Her er lengden på ornamenteringen en viktig faktor, men enda mer avgjørende er 

tempoendringen. Når den jevne pulsen som har gått gjennom hele sangen faller bort får man et 

skifte som signaliserer en avslutning. Samtidig er også den tidligere påpekte nedadgående 

bevegelsen i ornamenteringen tilstede – en bevegelse som også gir en avsluttende karakter.  

I liveinnspillingens avslutning gjør disse poengene seg også gjeldende, selv om avslutningen 

foregår over en mye lengre periode. I over et minutt improviserer Beyoncé forskjellige 

ornamenteringer før hun også i denne innspillingen avslutter sangen ved å synge en lang 

nedadgående ornamentering, som forøvrig slutter på samme trinn som ornamenteringen i 

studioinnspillingen. Tempo er også her en avgjørende faktor for hvorfor den siste delen av sangen 

får en avsluttende karakter. Fra takt 1 i eksempel 10 går sangen over til halvt tempo, mens det fra 

takt 7 blir helt fritt. Disse tempoendringene gir, som i studioinnspillingen, et skifte som signaliserer 

en avslutning. Tempoendringene, spesielt det frie tempoet, bygger i tillegg opp under inntrykket av 

Eksempel 10 
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at den siste delen er mer improvisatorisk. Også det rytmiske og tonale materialet som blir brukt 

bygger opp under en oppfattelse av improvisert avslutning. «You’re irreplaceable» er den eneste 

melodiske og tekstlige frasen som blir brukt fra Irreplaceable og den blir sunget kun en gang. Hun 

bruker heller ikke mye annen tekst, kun stedsnavnet LA og byens fulle navn Los Angeles blir 

sunget et par ganger. Utenom det synger Beyoncé bare på vokaler, noe som på lik linje med 

tempoendringene støtter opp under inntrykket av en meget fri og improvisert avslutning. I stedet for 

å kopiere avslutningen fra studioinnspillingen hvor hun gjorde en lang ornamentering i fritt tempo 

forlenger hun slutten ved å fortsette å improvisere, og det er kanskje gjennom denne delen Beyoncé 

i størst grad viser sitt improvisatoriske talent. Når hun ikke har noe tekst, melodi eller tempo å 

forholde seg til blir det ikke bare tydeliggjort at hun improviserer, hun får også vist en viktig side 

ved sin egenart som artist gjennom sin stemmeprakt og tekniske suverenitet. En slik form for 

mikroimprovisasjon må imidlertid anses som så innarbeidet i Beyoncés syngestil og i den tilhørende 

sjangeren at det kommer naturlig. Det er neppe noe hun bevisst spekulerer i.  

 

Frasevariasjoner 
Som vi kan se er det mange nye ornamenteringer i liveinnspillingen, og det er tilsvarende mange 

nye frasevariasjoner, hvis ikke flere. Hele liveinnspillingen har generelt mer mikroimprovisasjon 

enn studioinnspillingen, noe jeg tror har flere årsaker. For det første så er det tydelig at en artist som 

får en stor hit som dette kommer til å synge den mye. Det vil igjen føre til at artisten etter en stund 

vil kunne sangen godt og dermed får mer overskudd til andre ting, som for eksempel å 

mikroimprovisere. I tillegg er det stor sannsynlighet for at artisten også vil ha et ønske om å 

mikroimprovisere. Når man synger en sang ofte, er det naturlig å begynne med små variasjoner for 

å holde på sin egen interesse, i tillegg til publikums interesse. Som jeg har tidligere skrevet må man 

også se på musikken i forbindelse med den konteksten den står i, særlig sjangeren den tilhører og 

den tradisjonen den følger. Dette tatt i betraktning er det ingen overraskelse at det finnes mye 

mikroimprovisasjon i liveinnspillingen som ikke finnes i studioinnspillingen, og frasevariasjoner er 

ikke noe unntak. I det tidligere nevnte eksempel 7, et utsnitt tatt fra andre vers, kan vi se den første 

frasevariasjonen som avviker mellom studio- og liveinnspillingen. Eksempelet viser at de begynner 

Eksempel 7 
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likt, men at de avviker fra hverandre i andre takt. I studioinnspillingen er det mindre underdelt, 

lengre noterverdier og den slutter på en relativt lang grunntone. I liveinnspillingen synger Beyoncé 

imidlertid en mer underdelt frase som også har noe nytt tonalt materiale og, som sagt, slutter i en ny 

ornamentering. 

 Som tidligere nevnt løsriver Beyoncé seg mest fra melodien og improviserer mest fra loopen 

i slutten av sangen, noe som gir seg utslag i mange nye frasevariasjoner. Selv om begge 

innspillingene oppfattes friere på dette stedet i sangen, er det liveinnspillingen som virker mest 

improvisert. Grunnen til det har mye å gjøre med de forskjellige måtene hun improviserer på i de to 

innspillingene. I studioinnspillingen holdes det som oftest en klar kontakt med den originale 

melodien ved å bytte på å synge melodien slik den er originalt og ved å improvisere rundt den, og 

det nye materialet som man finner i studioinnspillingen finnes hovedsakelig i ornamenteringer på 

slutten av en frase. I liveinnspillingen er improvisasjonene derimot tatt lenger vekk fra den originale 

melodien i form av at frasene hele tiden varieres i forskjellig grad, og at nytt materiale ikke bare er å 

finne i ornamenteringer i avslutningene. I liveinnspillingen synger Beyoncé aldri, utenom et unntak, 

melodien helt likt som i studioinnspillingen. Variasjonene kan bestå av bare noen få toner eller hele 

figurer, men de gir likevel virkningen av at man opplever noe velkjent samtidig som at det er nytt. 

 Eksempel 9 viser min transkripsjon fra loopen etter bridgen til slutten av de siste refrengene. 

Den eneste frasen som er lik i begge innspillingene, hvis man ser vekk ifra toneartsforskjellen, 

starter i takt 1 i liveinnspillingen og takt 3 i studioinnspillingen. Frasen blir deretter gjentatt kun en 

gang i studioinnspillingen, mens den utvikles videre i liveinnspillingen og fører til nye variasjoner 

av frasen fra takt 3-6 før trommene kommer tilbake i en fast puls og de to siste refrengene blir spilt. 

Mikroimprovisasjonen gir et inntrykk av at Beyoncé er mer aktiv og deltagende i liveinnspillingen 

fordi hun alltid synger en frasevariasjon eller en ny rytmisk eller tonal figur. Aktiviteten blir 
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Eksempel 9 

 

forsterket av flere faktorer. Beyoncé kutter for eksempel ut mange av de små pausene som finnes i 

studioinnspillingen ved å holde toner lengre som i takt 8, 9, 12, 16 og 17. Teksten er hovedsakelig 

lik i de to innspillingene, men Beyoncé bruker teksten mer aktivt i liveinnspillingen. Dette får hun 

til ved å ha en mer aktiv diksjon og ved å ha den akkurat nevnte toneoverbindingen, men også 
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tilføyelsen av ekstra småord, for eksempel «well» i takt 16 og 17, påvirker denne oppfattelsen. 

Beyoncé leker også med underdelingen ved å beholde samme underdeling, men endre toner som i 

takt 11, eller endre underdeling og toner som i takt 21-22. Et sted varierer hun også en frase ved å la 

være å synge deler av den, som vist i takt 20.  

Eksempel 10 

  

I den siste delen kan det diskuteres om det i det hele tatt er noen frasevariasjoner i 

liveinnspillingen. Som vi kan se i eksempel 10 er det tydelig at studioinnspillingen slutter med en 

ornamentering. Liveinnspillingen holder som sagt på mye lenger før den også tydelig slutter med en 

lang ornamentering. Fra takt 1 og frem til takt 14 hvor den avsluttende ornamenteringer starter er 

det imidlertid mye som skjer. Jeg anser det meste for å være ornamenteringer, men noen av figurene 

kan diskuteres. I takt 7 synger Beyoncé en ornamentering med teksten «Los Angeles». I takt 8 blir 

den ornamenteringsfiguren repetert og revidert i en og samme bevegelse. Det vil si at de begynner 

likt, men at figuren i takt 8 utvikles videre og avslutter med en ny hale. Denne gjenkjenneligheten er 

tydelig og man oppfatter den som en variasjon av figuren i takt 7. At teksten er lik i begge figurene 

underbygger også dette synet. Likevel har begge figurene tydelige ornamenteringskaraktertrekk 
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fordi de er korte, hurtige og dekorative melodiske løp. Selv om figuren i takt 8 vil referere tilbake til 

figuren i takt 7 slik en frasevariasjon gjør, er det derfor likevel hensiktsmessig i forhold til mine 

kategorier å kalle den en ornamentering. De neste figurene som synges på teksten «You’re 

irreplaceable» i takt 9 og 10 kan også sies å ha noen trekk fra frasevariasjon, fordi melodien som 

brukes er lik en tidligere brukt frase som varieres. Den høyeste tonen e2 endres, hele figuren blir 

gjort i et hurtigere tempo med kortere underdelinger og det kommer en ny pause midt i figuren. I 

forhold til disse elementene kan den altså kalles en frasevariasjon, men igjen er det utformingen og 

måten den blir gjort på som gjør at den fungerer som en ornamentering. Figuren synges i et hurtig 

tempo med korte underdelinger, noe som trekker mot ornamentering. I begge disse eksemplene har 

gestene, altså måten figurene blir sunget på, mye å si. Som jeg tidligere har skrevet om 

ornamenteringer, er selve materialet som brukes ofte en blanding av frasevariasjon og nytt 

materiale, men måten det brukes på og stedene de brukes er annerledes. Det blir derfor gunstig å 

definere disse figurene i eksempel 10 for ornamenteringer og kategorisere dem som noe separat fra 

frasevariasjoner.  

 

Nye fraser 
Som jeg tidligere har skrevet må nye fraser, på lik linje med frasevariasjoner, sees i forhold til annet 

materiale fordi når en ny frase oppstår erstatter den tidligere brukt materiale som lytterne forventer 

å høre. Dette forholdet endres når jeg nå skal sammenligne nye fraser i studioinnspillingen med de 

samme frasene i liveinnspillingen, fordi de nye frasene man har hørt i studioinnspillingen ikke 

lenger vil være nye i liveinnspillingen. Man har allerede hørt frasene og man vil forvente dem i 

liveinnspillingen. I forlengelsen av dette blir det mest interessant å se om de nye frasene i 

studioinnspillingen er uendret i liveinnspillingen eller om de er blitt variert eller endret på andre 

måter i liveinnspillingen. Det er også interessant å se om det er nye fraser som er helt nye i 

liveinnspillingen, det vil si fraser som ikke finnes i studioinnspillingen, men kun i liveinnspillingen.   

 Den første nye frasen i studioinnspillingen finner sted i andre refreng, tidligere omtalt i 

eksempel 5. Den forblir relativt lik i liveinnspillingen som i studioinnspillingen, og det er bare noen 

mindre variasjoner som blir tilført i liveinnspillingen. De andre nye frasene i studioinnspillingen 

kommer alle i de to siste refrengene i sangen. Den nye frasen jeg tok for meg i eksempel 6a blir 

byttet ut med en frasevariasjon av en annen ny frase i liveinnspillingen, noe jeg kommer tilbake til. 

Den nye frasen i eksempel 6b har i liveinnspillingen blitt omgjort til en ny musikalsk frase, men 

teksten beholdes. I eksempel 9 kan vi se den nye frasen i liveinnspillingen sammenlignet med den 

samme frasen i studioinnspillingen. Som vi kan se begynner de to frasene likt i slutten av takt 17, 

men fortsetter forskjellig i takt 18-19. At teksten er den samme mener jeg ikke påvirker oppfattelsen 

av frasen som ny, fordi frasen i utgangspunktet var en ny frase i studioinnspillingen som kun ble 
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sunget en gang. At den nå endres såpass mye som den gjør, og at den fremdeles kommer kun en 

gang, gir en følelse av at materialet man hører er nytt. I tillegg til den nye frasen i takt 17-19 er det 

flere nye fraser over velkjent tekst. I takt 13-14 kan vi se at frasen i studio- og liveinnspillingen har 

samme tekst, men at den tonale og rytmiske figuren endres såpass mye i liveinnspillingen at den 

ikke lenger har et klart slektskap med frasen i studioinnspillingen. I liveinnspillingen kan vi videre 

se at den påfølgende figuren i takt 14-15 også er endret i liveinnspillingen. Den nye frasen i 

studioinnspillingen som jeg viste i eksempel 6a er byttet ut med en frasevariasjon som både tekstlig 

og musikalsk er en tydelig utvikling av den nye frasen i takt 13-14. Beyoncé fortsetter å bruke den 

samme metoden som i takt 13-14, hvor hun beholder teksten, og fokuserer på å utvikle det rytmiske 

og tonale materialet. I takt 21-22 utvikles materialet så pass dramatisk fra frasen i 

studioinnspillingen, at man oppfatter frasen som ny. Måten disse to nye frasene utvikles på har noen 

likhetstrekk der de begge blir mer underdelt, altså en hurtigere rytme, og den tonale figuren blir 

også ugjenkjennelig sammenlignet med «original»-melodien. I de siste to refrengene i 

liveinnspillingen kan vi altså konkludere med at alle de nye frasene fra studioinnspillingen enten 

blitt variert eller gjort om til nytt materiale i liveinnspillingen, og ingen ny frase forblir uendret. I 

tillegg kan vi se at hun utvikler frasevariasjoner fra studioinnspillingen så pass drastisk at de 

oppfattes som nye fraser. En helt ny frase som ikke beholder noe tekst fra, eller som videreutvikles 

av, tidligere brukte frasevariasjoner har man også et eksempel på i takt 6-7.  

I de to improvisatoriske avslutningene mener jeg at det ikke er noen nye fraser. Selv om 

materialet i avslutningene, tidligere vist i eksempel 10, består av hovedsakelig nytt materiale er dets 

utforming i samsvar med ornamenteringsimprovisasjon. Selv om det er noen av ornamenteringene 

som strengt tatt har tekst i form av stedsnavnet Los Angeles, går ornamenteringene alt for fort til å 

kunne kalles nye fraser. Det er også et tydelig skille mellom det dekorative og det melodiske, og 

mensornamenteringer består av dekorative noter, består nye fraser av melodiske noter. Det vil si 
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Eksempel 9 

 

tonalt materiale som fungerer som en melodi eller en tonal frase som kan huskes av lyttere på alle 

nivåer og innenfor alle sjangerbakgrunner. Avslutningene fungerer ikke som en melodi, men som 

avsluttende og utsmykkende improvisasjoner. Hvis man sammenligner begrepene med en kake, 

ville frasevariasjon og nye fraser være selve kaken, mens ornamenteringene hadde vært glasuren. 
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Man kan spørre seg om hvorfor jeg ser på nye fraser, frasevariasjoner og ornamenteringer, som vist 

i eksemplene ovenfor fra studio- og liveinnspillingen, som improviserte og ikke innøvde. Som jeg 

har vist er det mange faktorer som peker mot improvisasjon, blant annet at hele studioinnspillingen 

til Irreplaceable konsekvent har lignende frasevariasjoner og ornamenteringer. Hvis det ikke er 

mikroimprovisasjon må man anta at Beyoncé har lært seg sangen på et meget detaljert nivå, noe 

som er lite sannsynlig. Videre mener jeg min påstand også blir støttet opp av å se på låten i lys av 

sjangeren den tilhører og den afroamerikanske kulturen. Den afroamerikanske kulturen har ikke 

bare en utbredt bruk av Signifyin(g), den har også en sterk tradisjon for å utbrodere melodier slik 

Beyoncé gjør. En slik utbrodering er ikke noe som blir skrevet ned eller innøvd, men må heller 

forstås som et kulturelt uttrykk som man blir påvirket av og som blir en del av din identitet. 

Lignende praksis finner man i mange afroamerikanske sjangre. Mellonee V. Burnim skriver for 

eksempel om framførelsespraksisen i gospel: «[…] certainly a most distinguishing factor which 

characterizes gospel music performance is its melismatic treatment of text – singing several pitches 

to a single syllable» (Burnim 2006:72). Det er en improvisasjonsform som man gjennom kulturen 

lærer hvordan man skal utføre. Det er igjen viktig å understreke improvisasjonens natur og at det er 

små musikalske elementer som endres. Virkningen og oppfattelsen av improvisasjon på et slikt 

mikronivå blir imidlertid stor når man hører det som en helhet. Man gjenkjenner det Beyoncé 

synger samtidig som det er nytt, og man får en oppfattelse av at det er et direkte og ekte uttrykk. 

Ornamenteringene, frasevariasjonene og de nye frasene som finnes i liveinnspillingen er ikke bare 

annerledes de som finnes i studioinnspillingen: Det finnes også helt ny mikroimprovisasjon som 

ikke finnes i det hele tatt i studioinnspillingen. Generelt kan vi gjennom analysen tydelig se hvilken 

form for mikroimprovisasjon som finnes i studio- og liveinnspillingen av Irreplaceable og hvordan 

mikroimprovisasjonen varieres i de to innspillingene. Som jeg har påpekt peker analysen også mot 

noen typiske kjennetegn for afroamerikansk musikk.  
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Kapittel 4 

 

Musikalsk analyse og improvisasjon del 2 
$ 

 

 

Improvisasjon i neo-soul 
Jeg har nå analysert to versjoner av Irreplaceable av Beyoncé og vist hvordan hun der bruker 

improvisasjon. Beyoncés musikk kommer som sagt under sjangeren contemporary RnB, og de 

karakteristikkene for improvisasjon som jeg har funnet i studioinnspillingen, Irreplaceable, og 

liveinnspillingen, Irreplaceable Medley, kan sies å være typiske for hele sjangeren contemporary 

RnB. Generelt er mikroimprovisasjon typisk for hele den afroamerikanske kulturen. Måten 

mikroimprovisasjonen utformes på er derimot forskjellig, det vil si at mikroimprovisasjonen ikke 

nødvendigvis kun omfatter ornamenteringer eller frasevariasjoner eller at de blir brukt på samme 

måte. For å  eksemplifisere og utdype dette mer vil jeg nå analysere en sang fra en annen moderne 

og populær afroamerikansk sjanger, nemlig neo-soul. Neo-soul ble først brukt som begrep i 

musikkbransjen på 1990-tallet for å beskrive en stil som bestod av en blanding mellom soul og 

contemporary RnB. Den klassiske soulens sterke innflytelse gjorde at neo-soul fikk en mer 

konvensjonell bruk av lyd enn contemporary RnB. I tillegg fikk man en innlemming av elementer 

fra andre stilarter som jazz, funk, hip-hop, og RnB . Neo-soulens bruk av improvisasjon skiller seg 

også fra den man finner i contemporary RnB, men improvisasjonen er fremdeles hovedsaklig 

innenfor et mikronivå.  

 I begynnelsen av forrige analyse delte jeg improvisasjon inn i makro- og 

mikroimprovisasjon. Makroimprovisasjon er  improvisasjonen som foregår over lengre perioder og 

på nivåer med større enheter. Mikroimprovisasjon er på den andre enden av 

«improvisasjonsskalaen» og foregår over mindre perioder, på nivåer med mindre enheter. Som jeg 

har vist har contemporary RnB en særlig utbredt bruk av mikroimprovisasjon i form av 

ornamenteringer, frasevariasjon og nye fraser. Neo-soul skiller seg fra contemporary RnB med lite 

bruk av ornamenteringer, men med utbredt bruk av frasevariasjoner og nye fraser på lik linje med 

contemporary RnB. Neo-soul har også, som vi skal se, en ny måte å bruke improvisasjon på, nemlig 

som moduler som varieres og flyttes på med stor frihet. Moduler er en improvisasjon som ligger på 

et plan mellom makro- og mikroimprovisasjon, som jeg kaller for mesoimprovisasjon. Som jeg skal 

vise er imidlertid modulenes byggesteiner hovedsakelig bygget på mikroimprovisasjon. Neo-soul 
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har i tillegg til mesoimprovisasjon også en mer utbredt bruk av mikrorytmikk og mikrotonalitet, 

som er mikroimprovisasjon på et meget lavt nivå. En slik mikrotonal og mikrorytmisk 

improvisasjon kommer ofte inn under ekspressivitet. Fokuset på det mikrotonale og mikrorytmiske 

elementet i musikken gjør at det påvirker og gjennomsyrer all mikroimprovisasjon i neo-soul. Det 

betyr likevel ikke at man aldri kan finne improvisasjon på høyere nivåer innen mikroimprovisasjon i 

neo-soul, eller at det ikke finnes improvisasjon på mikrotonale og mikrorytmiske nivåer i 

contemporary RnB, men sammenligner man sjangrene med hverandre vil man skimte forskjellige 

idealer og bruksmåter, noe som naturligvis også påvirker sjangrene på et generelt plan. Man kan si 

at generelt er fokuset og idealet i musikken flyttet til lavere nivåer i neo-soul enn i contemporary 

RnB. I neo-soul fokuserer man på mindre detaljer i improvisasjonene enn i contemporary RnB. 

Dette er imidlertid ikke så lett å fange opp i transkripsjoner. Jeg skal nå vise 

improvisasjonspraksisen i neo-soul gjennom en analyse av Appletree av Erykah Badu.  

 

Appletree – Erykah Badu 
Erykah Badu, eller Erica Abi Wright som hun egentlig heter, regnes som en avgjørende skikkelse 

for utviklingen av neo-soul-sjangeren og blir ofte omtalt som «The first lady of neo-soul» eller 

«The queen of neo-soul»5. Debutplaten hennes, Baduizm, kom i 1997 og gikk rett inn på en 2. plass 

på Billboard-listen. I dag har Badusizm solgt over 3 millioner på verdensbasis. Sangen jeg skal ta 

for meg heter Appletree, og vises i sin helhet i eksempel 11. Sangen går offisielt i G-dur, men det er 

kanskje mer nøyaktig å si at sangen er basert på et riff som består av piano og bass, i tillegg til 

trommer. Riffet med piano og bass er dermed det viktigste harmoniske elementet, og det spilles likt 

gjennom hele sangen. Å basere en analyse av Appletree på en funksjonsharmonisk forståelse av 

tonearten G-dur, og dens tilhørende akkorder, kan være problematisk. Harmoniske progresjoner 

som man finner i denne toneartsforståelsen er basert på en lengsel etter tonika. De harmoniske 

progresjonene er med på å danne spenning og utvikling i musikken, men man er ikke «hjemme» før 

man har landet på grunntoneakkorden. I mye afroamerikansk musikk er ikke denne  lengselen 

tilstede. Musikken er i stedet ofte basert på riff og andre korte harmoniske, melodiske eller rytmiske 

linjer. På den måten mister musikken den spenningen som man får ved bruk av 

funksjonsharmoniske progresjoner, men den får en ny sirkulær dimensjon ved seg, som gir en 

annen type forventning. Appletree oppleves på en slik sirkulær måte. Underlaget, altså trommer og 

riffet med piano og bass, går så å si uavbrutt eller uendret gjennom hele sangen. Når man vet hva 

som kommer får man et større overskudd til å høre på andre elementer ved musikken, og det er her 

                                                 
5 «Erykah Bady», hentet fra The Wikipedia Encyclopedia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Erykah_Badu 
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mikro- og mesoimprovisasjon kommer til sin rett. Det er spesielt Badu som står i fokus og hennes 

vokalprestasjon underbygger det sirkulære i musikken samtidig som hun varierer melodien.  

 

Oversikt over formen i Appletree: 
 
0:00-0:20 Intro  
 
0:20-0:41 Vers 1 
 
0:41-1:01 Bridge 1 
 
1:01- 1:21 Refreng 1 
 
1:21- 1:41 Vers 2 
 
1:41-2:01 Bridge 2 
 
2:01-2:22 Refreng 2 
 
2:22-2:42 Vers 3/improvisasjon 
 
2:42-3:02 Bridge 3 
 
3:02-3:22 Refreng 3 
 
3:22-4:24 Outro/improvisasjon 

ca. 8 takter 
 
8 takter 
 
8 takter 
 
8 takter 
 
8 takter 
 
8 takter 
 
8 takter 
 
8 takter 
 
8 takter 
 
8 takter 
 
19 takter før fade out

Eksempel 11 
 
 Som sagt spiller bandet nesten det samme gjennom hele sangen. Tre unntak er det likevel: i 

introen snakker Badu kun over forenklete trommer og piano. Bassen og den fullstendige 

trommebeaten starter først når selve sangen begynner i vers 1. I vers 3/improvisasjon går trommene 

tilbake til å spille kun de mest nødvendige pulsanvisninger som i introen, og det blir dermed et 

tydelig skille når de kommer inn igjen i bridge 3. Det siste unntaket er en plystret melodisk linje 

som blir lagt på hvert refreng og vers 3/improvisasjon, og også på noen deler av outroen. Som vi 

kan se er sangen bygget opp rundt tre hoveddeler som jeg har valgt å kalle vers, bridge og refreng. I 

tillegg er det en intro hvor Badu forteller hvem hun dedikerer sangen til og en lengre, 

improviserende outro. De tre hoveddelene gjentas tre ganger i samme rekkefølge, men de er ikke 

identiske hver gang, og det interessante i forhold til vokalimprovisasjon er, som i Irreplaceable, det 

som varieres eller endres på et mikronivå. For å ha noe å sammenligne med må man nødvendigvis 

ha hørt en periode eller figur flere ganger. I forbindelse med analysen av studioinnspillingen til 

Irreplaceable understreket jeg at det ikke det ikke foregår Signifyin(g) når et materiale blir 

presentert første gang (med mindre materialet er kjent fra andre sammenhenger). Dette skjer først i 

senere variasjoner av materialet. Slik sett ble det første verset og refrenget i Irreplaceable «malen» 
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for de resterende versene og refrengene i sangen. På samme måte blir det første verset, bridgen og 

refrenget i Appletree malen for senere variasjoner. 

 

Versene 
Eksempel 12 viser min transkripsjon av 1. vers. Jeg vil påpeke at Badu bytter mellom å synge 

sekstendedelene i swing, altså med en triol-underdeling, og vanlig. Dette gjøres ganske tilfeldig, 

men brukes også relativt mye i sangen, og en nøyaktig transkripsjon vil bli omfattende. Jeg har 

derfor av pragmatiske grunner valgt å notere alt i rette sekstendedeler, og mine eksempler må sees i 

lys av dette. Samtidig vil jeg påpeke at jeg ikke ekskluderer at den aktive bruken av veksling 

mellom svingte og rette sekstendedeler kan sees som improvisasjon, men jeg vil ikke gå nærmere 

inn på dette her.  

 I det første verset gir Badus syngemåte en oppfattelse av at hun forteller deg noe, mer enn at 

hun synger det, og i de tre første taktene kan man se at melodien er relativt dyp, i et typisk 

snakkeleie. Den «snakkende» effekten blir videre forsterket av at melodien som oftest holder seg 

innenfor trinnavstander, pulsen i sangen er middels rask, i et tempo som er et realistisk 

snakketempo, og rytmikken i frasene følger opp den snakkende assosiasjonen ved at det er ny tekst 

på hver nye tone. Frasene som en helhet gir altså et bilde av en meget naturlig og snakkende måte å 

synge på. Det snakkende elementet vedvarer i hele sangen og er et trekk som er ganske utbredt i 

afroamerikansk musikk. I takt 4 kommer det en figur som bryter litt med den snakkende 

assosiasjonen ved at den ikke har en tekst med mening, men består hovedsaklig kun av vokaler og 

får dermed en mer improviserende karakter over seg. Frasene i takt 5 og 6 gir et inntrykk av  

Eksempel 12 
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slektskap seg imellom ved at begge har en lik oppadgående bevegelse. Det slektskapet blir også 

forsterket av at tonematerialet som brukes i begge taktene består av en brutt e-moll akkord som går 

oppover, og melodien virker meget logisk og naturlig der den går fra e til tersen g opp til kvinten h 

gjennom grunntonen e, før den går fra kvinten h opp til grunntonen e1, en oktav lysere enn der 

frasen startet. Også tekstlig er det et slektskap mellom frasene i takt 5 og 6 ved at det rimer og ved 

at meningen henger sammen. I takt 7 synges det en triolbasert, nedadgående figur som slutter på 

«right» i første slaget i takt 8. «Right» følges opp senere i takten med «aight», før verset slutter med 

en opptakt til bridgen.  

 Neste vers, vers 2, vises i eksempel 13. Dette verset er mer variert sett i forhold til vers 1, og 

da mest i form av nye fraser eller ved at fraser varieres eller flyttes rundt. Samtidig er det en klar 

tilknytning til det første verset ved at enkelte fraser er helt like rytmisk og tonalt sett. Verset starter 

med en ny frase i takt 25, men allerede i neste takt kommer den originale melodien fra vers 1 

tilbake. I takt 27 og 28 kommer det også tidligere brukt materiale, men materialet blir satt inn i en 

ny kontekst. Den triolbaserte nedgangen som kom i nest siste takt i vers 1 er flyttet til begynnelsen i 

vers 2 i takt 27, og i tillegg er det ny tekst. Også den rytmiske og tekstlige responsen til nedgangen 

er blitt flyttet til takt 28, og teksten endret for å tilpasses den nye teksten i takt 27. Takt 27 og 28 

består dermed ikke av nytt materiale verken tonalt eller rytmisk, men konteksten taktene blir satt inn 

i, og teksten, er ny, og dette gir en variasjonseffekt.  I takt 29 kommer det enda en frasevariasjon. 

Eksempel 13 

 

Her bruker Badu en frase som hun har tatt fra en annen selvkomponert låt på samme album som 

heter On & On. Dette er en form for Signifyin(g), en intertekstuell henvisning til en annen låt og 

grunnen til at jeg definerer frasen i takt 29 som en variasjon og ikke som en ny frase henger 

sammen med dette. For det første må ikke lytteren gå spesielt langt for å få med seg denne 

referansen, begge sangene finnes på samme album, Baduizm. Samtidig må en lytter ha hørt på selve 
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albumet og ikke basert seg på singler for å få med seg referansen, siden kun On & On ble utgitt på 

singel. Det kan derfor antas at de fleste som har hørt på Appletree også med stor sannsynlighet vil 

ha hørt On & On og dermed kunne gjenkjenne frasen og plassere den i sin originale kontekst. Selv 

om denne formen for Signifyin(g) er meget vanlig i afroamerikansk kultur, er det ikke så vanlig å ha 

en intertekstuell referanse til sin egen musikk slik Badu gjør her. I takt 30 er vi tilbake til den 

originale melodien, men allerede i takt 31 kommer det en ny variasjon i form av en ny triolbasert 

figur som fortsetter utover i takt 32 hvor den slutter på «in me». Slutten av triolen får en respons 

senere i takt 32, «ooh wee», slik vi tidligere har sett, men her har responsen ikke en tekstlig mening, 

det er kun vokaler som rimer. I tillegg holder figuren seg stort sett en oktav lysere enn de figurene 

vi har sett tidligere i vers 1 og 2.  

Eksempel 14 

 

 Vers 3 er egentlig ikke et vers verken tonalt, rytmisk eller tekstlig sammenlignet med de 

tidligere versene. Vers 3 er en improviserende mellomdel hvor Badu synger på «my, my, my». 

Delen virker improvisatorisk fordi den synges uten tekst, kun på vokaler og fordi den ikke har noe 

direkte tilknytning til det musikalske materialet fra verken det første eller andre verset. I 

forlengelsen av dette vil jeg ikke kalle improvisasjonen for en modulimprovisasjon, men mer 

beslektet med makroimprovisasjon i jazz. Samtidig er frasene innad i verset i tydelig slektskap med 

hverandre ved at en frase videreutvikles fra den forrige og frasene får et call-and-respons-aktig 

forhold til hverandre. Plasseringen og den musikalske bakgrunnen er derimot lik som i de tidligere 

versene og det trekker ens assosiasjon mot en slags versfunksjon. Eksempel 14 viser vers 

3/improvisasjon i sin helhet.  

 

Bridgene 
Som sagt er hvert vers etterfulgt av en bridge. Melodikken, rytmikken og teksten i alle bridgene er 

nesten identisk med bare mindre variasjoner. Det fortsetter å bygge opp under det snakkende 

elementet som vi særlig kan se i det første verset, og frasene fortsetter på samme måte som i 

versene slik at de to delene flettes inn i hverandre på en naturlig måte. Melodien i bridgene flyter 

samtidig mindre og er mer rytmisk i sin utforming. Måten Badu synger på er veldig «tight»; rytmen  
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Eksempel 15 

 

er nøyaktig, men den er samtidig såpass bakpå at det «groover». Hele bridge 1 vises i eksempel 15. 

Jeg må påpeke at hver bridge-del har opptakt i verset før. Opptakten til første bridge kan dermed 

sees i slutten av vers 1, og den består av to sekstendedeler. Videre kan man fort se at de fleste 

frasene starter på første slaget og har den siste sekstendedelen i takten før som opptakt. Takt 11 og 

opptakten i takt 10 er et unntak. Der blir opptakten flyttet en sekstendedel tidligere og i tillegg er 

starten på frasen flyttet en sekstendedel senere slik at det kommer to sekstendedelers pause imellom 

opptakten og der frasen begynner. Slutten av bridge 1, nærmere bestemt opptakten til takt 16 og 

uttakt 16, skiller seg også ut fra resten av perioden ved at den er mer melodiøs og synges kun på 

vokaler, og på lik linje med tidligere fraser sunget på kun vokaler virker den mer improvisatorisk. 

 Bridge 2, her vist i eksempel 16, viser den tydelige likheten mellom de to første bridgene. 

Opptakten, som kan sees i slutten av vers 2, er helt lik forrige opptakt, altså bestående av to 

sekstendedeler. Videre er også frasene så å si helt like frasene i den første bridgen. Også den siste 

frasen, som var mer melodiøs og synges på vokaler og som skilte seg ut i første bridge, er beholdt 

uendret i bridge 2. De variasjonene som kommer er uten unntak rytmiske. Allerede i den første 

takten, takt 33, kommer den første rytmisk variasjon. Der Badu i første bridge begynner rett på 

første slaget og synger to åttendedeler, begynner hun i andre bridge med en liten pause på en 

sekstendedel før hun deretter synger en åttendedel og en sekstendedel. Hele første slaget inkludert 

pausen blir dermed en synkope. Takt 11 og dens opptakt, som skilte seg ut i første bridge, endres 

også i bridge 2. Opptakten, her vist i takt 34, endres ved at hun flytter den en sekstendedel senere 

slik at den som alle de andre opptaktene kommer siste åttendedel i takten. Den tilhørende frasen i 

takt 35 blir tilsvarende rytmisk endret ved at pausen på begynnelsen av første slag fjernes og frasen 
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begynner rett på første slaget, også på samme måte som de andre frasene. 

 Bridge 3 er helhetlig meget lik de to forrige bridgene, og er nesten identisk med bridge 2. 

Sammenlignet med bridge 2 har bridge 3 kun en liten variasjon og det er en liten reduksjon i den 

aller første opptakten som kan sees i slutten av vers 3/improviasjon. Opptakten har i denne delen 

kun en sekstendedelsnote og ikke to sekstendedelsnoter som vi tidligere har sett i bridge 1 og 2. 

Resten av bridge 3 er derimot helt lik bridge 2, og har dermed de samme variasjonene i forhold til 

bridge 1.  

Eksempel 16 
 

 

Refrengene          
Som jeg tidligere har skrevet er det tilsvarende versene og bridgene, tre refreng, og den snakkende 

assosiasjonen som er å finne i de tidigere delene fortsetter også her. Eksempel 17 viser første 

refreng i sin helhet og som vi kan se holdes melodien i et relativt dypt toneleie for en kvinne. I 

tillegg beholder melodien den hurtige rytmiske pulsen og i sin helhet også sine korte trinnavstander. 

Det må påpekes at melodien kanskje beveger seg mer sammenlignet med bridgene og særlig det 

første verset, men frasene virker fremdeles likevel relativt naturlige og snakkende i sin 

framførelsesmåte. Teksten er relativt lik i hvert refreng, og det er hovedsaklig to tekstlige fraser 

som blir gjentatt i hvert refreng. Frasene «And if you don’t want to be down with me, (then) you 

don’t want to pick from my appletree» går over to takter og de gjentas fire ganger. Teksten får et 

lite tilskudd i takt 19 og 21 hvor Badu legger til «then» foran den siste frasen, som vist over.  De to 

tekstlige frasene som er tilknyttet hverandre blir sunget over to musikalske figurer som også er  
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Eksempel 17 

 

tilknyttet hverandre. Tekstlig sett beskriver den første frasen en mulig handling og den andre frasen 

hva som skjer hvis den handlingen utføres, et slags spørsmål/svar som er ganske vanlig innen call-

and-respons-musikk i afroamerikansk kultur. Musikalsk følges dette opp ved at den andre figuren 

alltid endres i forhold til den første, som en slags kommentar eller et svar. I første refreng går det 

forholdet som oftest ut på at toneleiet går fra mørkere til lysere, men ikke alltid som i takt 21-22 

hvor det går nedover i toneleie. 

Andre refreng, vist i eksempel 18, har ingen store forandringer fra første refreng. Den 

tekstlige frasen og de musikalske figurene har hovedsaklig fortsatt den samme utformingen og  

følelsen over seg, og består fremdeles av to takter som gjentas fire ganger. Enkelte musikalske 

forskjeller er det likevel. Deler av de musikalske figurene som utgjør de fire frasene varieres, men 

de varieres ikke ved improvisasjon av ny frase eller frasevariasjon, men ved å plassere en figur 

tidligere brukt i første refreng på et annet sted i andre refreng. De to første taktene, 41-42, er helt 

like som i første refreng, og takten etter har kun en liten toneforskjell på slutten av takten hvor det 

synges a i stedet for bb. I takt 44 kommer den første virkelige merkbare forskjellen. I første refreng 

går hun i den tilsvarende takten, takt 20, opp i toneleie slik at hun ender en oktav over der hun 

begynte. I dette refrenget bytter hun ut den «originale» figuren med en annen figur fra første 

refreng, nemlig den andre delen av tredje tekstfrase, det vil si takt 22 i eksempel 17. Den samme 

teknikken bruker hun i neste takt, takt 45. Hvis man tar utgangspunkt i første refreng skal hun i 

tredje frase, som vi kan se i takt 21 i eksempel 17, begynne på e1 og gå ned til en a. I stedet for 

velger Badu å bruke figuren fra begynnelsen av fjerde frase i første refrenget i takt 23, deretter 

bruker hun den samme figuren som i vi har sett to ganger tidligere i takt 18 i første refreng og takt  
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Eksempel 18 

 

42 i andre refreng. I takt 47 bruker hun samme figur som i takt 43, og i takt 48 lager hun en 

avslutning av figuren i takt 44. Badu improviserer dermed ikke noe nytt materiale i den forstand at 

vi ikke har hørt det før, men hun lager en følelse av nytt materiale og skaper en ny helhet ved å sette 

sammen, variere og flytte på tidligere brukte figurer.  

 På samme måte fortsetter hun i tredje refreng, vist i eksempel 19. Badu begynner likt som i 

de to foregående refrengene i de to første taktene. Hun beholder videre i takt 66 den samme figuren  

som i 2. refreng, men i takt 67, altså andre del av andre tekstfrase, kommer Badu med en helt ny 

frase. Frasen «You dum, dum diddy» har ikke bare en ny tekst, men den har også en helt ny rytme  

Eksempel 19 
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som starter sent i takten. Figuren bryter dermed sterkt med resten av refrengstrukturen. I den neste 

frasen er vi derimot tilbake til det velkjente, med figurer vi tidligere har sett i takt 19 i første refreng 

refreng og takt 65 i andre refreng. Refrengets siste frase er helt lik den siste frasen i andre refreng. I 

andre og tredje refreng har det tekstlige tilskuddet «then» falt helt bort. 

 

Outro/improvisajon 
Outro/improvisasjon er en relativt lang del hvor Badu improviserer rundt siste frasen i refrenget  

«You just don’t want to be down». Hele outroen varer i over et minutt med fade out på slutten. Det 

er mye improvisasjon i denne delen, men det er i større grad bruk av makroimprovisasjon. Det vil si 

at det er enheter på større nivåer som blir improvisert og at det foregår over en lenge periode. Dette 

er en improvisasjonsmåte som er vanligere i jazz enn i annen afroamerikansk musikk, og er slik sett 

et uvanlig element i de sjangrene jeg har tatt for meg her. Samtidig er neo-soul en sjanger som er 

kjent for å tidvis å bruke elementer fra jazz, og Badu er kjent for å trekke inn jazzinspirerte 

improvisasjoner i sine sanger. Det er derfor ikke overraskende å finne slike improvisasjoner i 

hennes musikk. Makroimprovisasjon kommer likevel litt på siden av mitt fordypningsområde og jeg 

kommer derfor ikke til å gå nærmere inn på avslutningen til Appletree.  

 

Modulimprovisasjon 
Når jeg nå har gitt en grunnleggende analyse av Appletree kan jeg gå dypere inn i noen begreper jeg 

var innom i begynnelsen av denne analysen, nemlig moduler og mesoimprovisasjon. I analysen har 

jeg skrevet om figurer som brukes flere ganger på forskjellige plasser. Dette er en form for 

mesoimprovisasjon, som jeg velger å kalle modulimprovisasjon. Denne formen for 

mesoimprovisasjon er en viktig faktor i Appletree og neo-soul, men før jeg går nærmere inn i dens 

avgjørende rolle i sangen skal jeg klargjøre hva jeg legger i modulimprovisasjon. Modul betyr i 

denne sammenhengen en grunnfigur. Hva den grunnfiguren består av kan for så vidt være helt fritt, 

men i denne forbindelse er det en distinkt figur eller frase. I modulimprovisasjon gjentas denne 

grunnfiguren på forskjellige plasser i perioden og den må hovedsaklig være uendret for å kunne 

gjenkjennes som den samme enheten. Et vesentlig kjennetegn med en slik grunnfigur er at den er en 

frittstående enhet og dermed ikke er bundet til en spesiell plass i en sang. Dette er vesentlig fordi en 

figur som kun gjentas på de samme punktene gir en annen effekt og vil bli oppfattet som en annen 

og mer direkte form for repetisjon.  

Første tegn på modulimprovisasjon og første grunnfigur eller modul kommer i den 

triolbaserte nedgangen i andre vers. Nedgangen blir sunget allerede i første vers, men gjentas i takt 

27 i andre vers. Nedgangen i andre vers har et identisk rytmisk og tonalt materiale som nedgangen i 
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takt 7 i første vers og i tillegg er dens plassering i verset endret. En lytter vil oppfatte likheten, men 

samtidig notere seg forskjellige plasseringer av figurene. Slik blir figuren noe som står separat og 

fritt i forhold til periodene i sangen. Nedgangene har akkurat det samme materialet, men den får en 

ny mening i andre vers ved at dens plass i helheten ikke er den samme. Nedgangen fungerer slik sett 

som en modul, en grunnfigur, som kan brukes fritt etter utøverens ønsker. Den triolbaserte figuren i 

takt 32 kommer riktig plassert i forhold til den triolbaserte figuren i vers 1 og den har også 

tilnærmet lik rytme, men her er det melodiske materialet endret. Figuren har ingen nedgang, men 

holdes i den samme oktaven hele tiden og slutter en oktav over den «originale» figuren i vers 1. I 

dette tilfellet er triolene så pass tydelige og gjenkjennelige at det ikke er tvil om at dette er en 

variasjon av samme figur. En grunnfigur kan med andre ord bli endret så lenge den fremdeles kan 

gjenkjennes. En grunnfigur kan også beholde samme plass i perioden hvis den gjentas mer enn to 

ganger. Jo flere ganger en figur gjentas, desto større er sannsynligheten for at en lytter vil kunne 

trekke paralleller imellom figurene.  

 Det er i refrengene at modulimprovisasjonen blir fullt utviklet, fordi alle refrengene er bygd 

opp rundt modulimprovisasjon. For å vise Badus frihet og lekenhet i omgangen med slike moduler, 

skal jeg sammenligne de tre refrengene, her vist i eksempel 20. De to figurene som begynner likt i 

de to første taktene i alle tre refreng kaller jeg for modul 1, som vi kan se i takt 1, og modul 2, som 

vi kan se i takt 2. Modul 1 er markert med et blått omriss og dukker senere opp i takt 5 i første 

refreng, imidlertid med en variasjon. Modul 2 er markert med et gult omriss og blir også brukt i takt 

6 i andre og tredje refreng, og som en avslutning i første refreng i takt 8. I tillegg kan vi se modul 2 

i takt 4 i andre refreng, men da ganske alterert. I eksempelets takt 3 kan vi se en figur som er nesten 

like i alle tre refreng, men refreng 1 har en liten variasjon på slutten av takten. Denne figuren, 

inkludert de med variasjon, kalles for modul 3. Modul 3 er i dette eksempelet markert med et rødt 

omriss og forekommer også i takt 5 i refreng 3 og i takt 7 i refreng 2 og 3. Neste modul kommer i 

takt 4 i andre refreng. Modul 4 er markert med et grønt omriss og kan også sees med en variasjon i 

takt 6 i første refreng. Begynnelsen på modul 4 blir også brukt som en avslutning i refreng 2 og 3 

som vi kan se i takt 8. Modul 5, her vist med et lilla omriss, kommer i takt 5 i andre refreng og takt 

7 i første refreng. Når jeg nå har markert alle modulene, kan man tydelig se hvordan refrengene er 

bygget opp. Kun en frase i takt 4 i tredje refreng er ny. Ellers er alle figurer i refrenget brukt på nytt 

igjen enten på samme sted eller på et nytt sted. Som jeg tidligere har nevnt, er det to fraser som har 

en slags spørsmål/svar-funksjon. Ved hjelp av fargeomrissene blir dette poenget meget tydelig og 

man kan se at modulene aldri skifter «side». Det vil si at en figur som blir brukt på spørsmålsfrasen 

aldri blir brukt på svarfrasen og omvendt. Samtidig kan vi se at alle refrengene utvikler seg stadig 

mer fra hverandre i løpet av perioden, og at det kommer nye moduler inn. I eksempel 20 blir det 

også tydelig i hvor stor grad modulene faktisk flyttes rundt.  
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Eksempel 20 
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Improvisasjonens kjennetegn i Appletree 
Etter at jeg nå har analysert og fordypet meg i Appletree kan jeg tydeligere se på forskjellene 

mellom contemporary RnB og neo-soul, og sjangrenes bruk av improvisasjon. For det første, det 

snakkende elementet som jeg tidligere har skrevet om er tydelig tilstede allerede fra vers 1 og 

fortsetter ut Appletree. Et snakkende element er noe som kommer til uttrykk både i forhold til 

referansestrukturene og de musikalske parametrene (med tanke på plasseringen av melodien i et lavt 

toneleie med hovedsakelig trinnavstand, og den rytmiske plasseringen av melodi og tekst), og i 

forhold til selve gestene, altså hvordan de musikalske parametrene faktisk spilles eller synges. Mest 

handler det om måten man gjør noe på, den ekspressive betoningen man velger å ha. Et viktig 

moment med det snakkende elementet er at det bygger opp under viktigheten ved de små detaljer, 

og de små detaljer er viktig i neo-soul. De mikrotonale og mikrorytmiske elementene ved musikken 

og improvisasjonene er mer i fokus enn større melodiske og rytmiske spenn som man finner i 

contemporary RnB. Likevel må jeg påpeke at mikroimprovisasjon ikke er en ensartet kategori. Det 

finnes mye forskjellig improvisasjon innen både makro- og mikroimprovisasjon, og contemporary 

RnB og neo-soul kan således ansees å tilhøre forskjellige grupperinger innen mikroimprovisasjon. 

Contemporary RnB er på ingen måte improvisasjon som foregår på nivåer med spesielt store 

enheter, men sammenlignet med neo-soul er det er merkbar forskjell. Begge sjangrene har 

improvisasjon i form av frasevariasjoner, nye fraser, ornamenteringer og ekspressivitet, som 

inkluderer mikrotonale og mikrorytmiske forskjeller. Hvis man sammenligner contemporary RnB 

og neo-soul med hverandre ser man at forskjellene i bruken av improvisasjon ligger i balansen 

mellom de forskjellige nivåene innad i mikroimprovisasjon. Her blir Danielsens begrepspar 

figur/gest igjen et nyttig verktøy for å klargjøre. Contemporary RnB og neo-soul er i størst grad 

forskjellige på det gestiske nivået. De improviserte figurene som forekommer i begge sjangrene er 

ikke langt fra hverandre med tanke på referansestrukturer og musikalske parametre, noe som ikke er 

unaturlig i og med at sjangrene er så nært forbundet stilmessig. Dette gjenspeiles i de mange 

likhetene, som blant annet bruken av Signifyin(g) og deres utbredte bruk av mikroimprovisasjon. 

Samtidig ligger ikke forskjellen i hvilke elementer som finnes, men hvordan elementene brukes. 

Man kan dermed ha den samme figuren i contemporary RnB og neo-soul, men gestisk vil de 

oppleves forskjellig. Den gestiske forskjellen ligger i en utbredt rytmisk fokusering i neo-soul, hvor 

rytmikken blir markert, tydeliggjort og plassert i forgrunnen, og et større fokus på melodiske 

konturer i contemporary RnB. Denne gestiske forskjellen mellom neo-soul og contemporary RnB 

kan også kobles til mikroimprovisasjon som innebærer utforming av nye figurer, nærmere bestemt 

ornamenteringer og frasevariasjoner. I frasevariasjonene til Badu kan man se en hovedsakelig 

rytmisk orientering, mens Beyoncé har en mer tonal og melodisk orientering. På samme måte kan 
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man se at ornamenteringer, en improvisasjonsform som hovedsakelig er basert på melodiske 

konturer og tonal variasjon, nesten ikke er tilstede i Appletree, men er kanskje den mest utbredte i 

de to versjonene av Irreplaceable. Portia K. Maultsby fremhever i boken African American Music – 

An Introduction lignende forskjeller mellom neo-soulens og soulens (gjelder også contemporary 

RnB) karakteristikker: «The speech-derived aesthetic gives preference to a narrow pitch range and a 

syllabic-styled (one pitch per syllable) interpretation that juxtaposes percussive and melodic 

qualities. This approach is in contrast to the melismatic interpretation (several notes per syllable) 

characteristic of soul music» (Maultsby 2006:286).  

 

Det andre hovedmomentet som skiller neo-soul fra contemporary RnB er modulimprovisasjon.  

Modulimprovisasjon er en viktig del av Appletree og måten den er bygget opp på. 

Improvisasjonsmåten er annerledes enn de andre formene for mikroimprovisasjon ved at man ikke 

fokuserer på å endre helheten ved å forandre eller variere forskjellige nivåer ved de enkelte 

musikalske figurene, men ved å endre helheten gjennom å omorganisere de musikalske figurene. 

Modulimprovisasjon er en form for mesoimprovisasjon, som er improvisasjon på et nivå mellom 

makro- og mikroimprovisasjon. Ved å skape grunnfigurer og flytte rundt på dem improviserer man 

ikke lenger kun på et mikronivå fordi man også gjør noe med formen. Samtidig er det en annen 

form for improvisasjon enn den man finner i jazz, hvor man på den andre siden kan ha meget lange 

improvisatoriske strekk og større enheter. Selv om modulimprovisasjon hovedsakelig foregår på et 

mesonivå, kan også modulene, eller grunnfigurene om man vil, inneholde mikroimprovisasjon. Som 

jeg har vist i analysen er det like normalt med grunnfigurer som blir variert som grunnfigurer som 

ikke blir variert, og disse variasjonene foregår på et mikronivå. Dermed er modulimprovisasjon, 

som improvisatorisk kategori, noe som foregår på et mesonivå, men den improvisasjonen som 

foregår innad i modulene er mikroimprovisasjon.  

På mange måter kan man trekke paralleller mellom modulimprovisasjon og en meget vanlig 

improvisatorisk framgangsmåte i jazzimprovisasjon. Det er en framgangsmåte som handler om å 

bygge opp et repertoar av musikalske fraser som øves inn slik at de blir en naturlig del av en 

musikers spillestil. På den måten vil musikeren kunne ha frasene i en slags frasebank som kan 

brukes når og hvordan man vil. På samme måte har Badu et frase- og figurrepertoar som hun kan ta 

i bruk når hun vil og hvordan hun vil. Forskjellen mellom slik improvisasjon i jazz og 

modulimprovisasjon i neo-soul handler om hvilket nivå improvisasjonen befinner seg på. Frasene i 

jazz kombineres ofte til lengre perioder, mens det innen neo-soul som oftest er mindre figurer eller 

fraser som improviseres. Dette er en meget utbredt måte å improvisere på, mange vil nok si den 

dominerende måten å improvisere på, innen jazz og annen afroamerikansk influert musikk. Ikke 

minst er dette trolig et eksempel på jazzens innflytelse på neo-soul.  
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Signatur 
Modulimprovisasjonen i Appletree kan først og fremst kobles til Badu som artist, men ettersom 

Badu betraktes som en nøkkelperson i sjangerens utvikling er det meget sannsynlig at hennes stil og 

metoder også har påvirket neo-soul som sjanger. Modulimprovisasjon er et element som er særegent 

ved Badus stil og metoder. Faktisk er det en såpass utpreget og utbredt bruk av 

modulimprovisasjonen i Appletree at det tyder på at det ikke bare er et element eller en effekt Badu 

bruker, men at det er innarbeidet i hennes synge- og framførelsesmetode, stilarv og musikk på 

samme måte som Beyoncés bruk av mikroimprovisasjon er innarbeidet i hennes syngestil. 

Modulimprovisasjon kan slik sett sies å være en del av Badus signatur, det vil si en del av det som 

gjør det mulig å kjenne henne igjen som artist. Et annet element, som også kan sies å tilhøre Badus 

signatur, er det snakkende elementet. Det er ikke bare tilstede i deler av Appletree, det 

gjennomsyrer alt Badu synger, og det har en så naturlig og delaktig plass i sangen at man ikke kan 

forestille seg Appletree uten.  

 En signatur finner man også hos Beyoncé i Irreplaceable, og hennes signatur har på samme 

måte som Badus en sterk tilknyting til sjangeren, i dette tilfellet contemporary RnB. Beyoncés 

signatur er imidlertid på mange måter forskjellig fra Badus neo-soul-signatur. Hvor Badu synger 

snakkende og bruker mye modulimprovisasjon, på et mesonivå, synger Beyoncé mer melodiøst og 

hun bruker mest mikroimprovisasjon, da spesielt ornamenteringer. Beyoncés signatur beveger seg 

relativt ofte mot en ekstrem virtuositet, som blant annet kommer av en utbredt bruk av et større 

stemmeregister enn Badu og hurtige, meget teknisk vanskelige ornamenteringene.  

Forholdet mellom det artisten gjør og det publikum forventer er viktig for kreasjonen av en 

signatur. Man kan se på forholdet som en sirkel bestående på den ene siden av artistens hyppig bruk 

av for eksempel en spesifikk improvisasjonstype, og på den andre siden lytterens forventning til at 

artisten skal bruke akkurat den spesifikke improvisasjonstypen. De vil alltid stå i et 

avhengighetsforhold: Hvis en artist ikke har en spesiell signatur vil heller ikke en lytter forvente 

den. Videre er en artist avhengig av å skille seg ut fra den store massen av musikk som en lytter har 

tilgjengelig i dag, og en signatur er nettopp det som kan skille en artist fra en annen. En signatur kan 

som følger bli et meget viktig salgsverktøy for en artist fordi den med en gang vil kunne fortelle en 

lytter hvem han/hun lytter til. Det vil videre føre til visse forventninger til musikken knyttet til den 

kategorien eller sjangeren den blir plassert i og dermed også påvirke lytterens oppfatning av 

musikken.  

 En signatur er også, og i en forstand helt avgjørende, når musikk spilles live. Når man hører 

på en innspilling er det ingen garantier for at den som utgir seg for å være sanger faktisk er det, eller 

at den personen synger likt i virkeligheten, som på innspillingen. Dagens digitale 
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innspillingsteknologi har gitt uendelig mange nye muligheter til artister, musikere og produsenter, 

og noen av de mulighetene går ut på å lage framførelser som aldri har funnet sted. Med det mener 

jeg ikke bare den vanlige forståelsen av at låter, i stedet for å spilles rett inn, klippes sammen av 

flere opptak, men også det faktum at man kan få artister og musikere til å gjøre ting de i 

virkeligheten ikke kan. Som lytter må det dermed ligge en tillit til artister om at de er ærlige på det 

de gjør, men man kan ikke være sikker før man eventuelt selv har bevitnet og hørt artistene synge 

live på konserter. Som Auslander (1999) påpeker har livekonserter slik sett blitt en måte for artister 

å bevise at de er autentiske artister som faktisk kan synge eller spille det som har blitt hørt på 

innspillinger. Signaturen blir i denne sammenhengen ekstra viktig. Den blir et tydelig og hurtig 

kjennetegn som ikke etterlater tvil om at det er samme artist man ser og hører fra scenen som man 

har hørt på innspillinger, et poeng som kanskje blir spesielt viktig ved store arenakonserter hvor du 

kun får et visuelt bilde av artisten gjennom tv-skjermer. På denne måten kan man også kjenne igjen 

artister og sanger selv om de drastisk har blitt endret fra innspillingen.  
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Kapittel 5 

 

Liveness 
! 

 

 

Innspillingsteknologien, liveframførelse og improvisasjon 
Innspillingsteknologien er i dag blitt hovedarenaen for populærmusikk, både med tanke på 

kreasjonen og framføringen av den. Det er ingen tvil om at mennesker i dag hører mest på innspilt 

musikk og at deres forhold til musikk i hovedsak er basert på innspillinger, ikke på liveframførelser 

eller partiturer og notesamlinger som spilles selv eller av andre. Samtidig er det også et faktum at 

man som utøver i dagens digitale marked ikke kan overleve kun av platesalg alene, og det er  

undersøkelser som tyder på at konsertene er blitt den største inntektskilden, i tillegg til en økning av 

vederlag og støtteordninger (Bjerkøe og Sørbo 2010)6. Fra et publikumsstandpunkt er også 

konserter meget populære og mange betaler høye summer for å gå på konserter. Dette er litt 

overraskende da det er mange elementer som taler imot liveframførelse sammenlignet med 

innspilte. Når det gjelder den lydlige kvaliteten er det som oftest bedre å høre på en innspilling i sin 

egen stue enn å høre musikken spilt live. Hvis det er det visuelle elementet ved liveframførelser 

som tiltrekker, så vil på samme måte diverse medierte opptak som fjernsynsendinger eller dvd-er gi 

en bedre visuell opplevelse enn de fleste livekonserter. Samtidig har man i stadig større grad begynt 

å inkorporere video og andre medierte former i liveframførelser. Går man på en konsert i Oslo 

Spektrum i dag vil svært mye av den visuelle opplevelsen komme fra storskjermer hengende ved 

siden av scenen. Man har også eksempler på artister som etterligner sine egne medierte 

framførelser, altså innspillinger og musikkvideoer, i sine liveframførelser, og at tidligere innspilte 

framførelser, for eksempel prisutdelingsprogrammer, presenteres som live når de senere blir sendt 

på tv. Skillelinjene mellom live og medierte former for framførelse har tydelig begynt å gli inn i 

hverandre. Likevel er konserter, og andre begivenheter som utgir seg for å være live, populære som 

aldri før. Hva er det med liveframførelse som tiltrekker mennesker og hva er improvisasjonens rolle 

i en liveframførelse?  

 Liveframførelsen sin egenart ligger som oftest i dens antatte evne til å skape unike og 

                                                 
6 Jeg må påpeke at disse tallene er utregnet fra norske forhold, men jeg regner med at andre 

land med lignende kulturelle og økonomiske forhold som Norge også vil få lignende tall. 
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genuine øyeblikk, og i dens evne til å skape opplevelsen av blant annet spontanitet, overraskelse, 

uforutsigbarhet, fellesskap, kollektivitet, kommunikasjon, samhandling etc. Den estetiske 

opplevelsen man får er dermed ikke nødvendigvis knyttet opp til liveframførelse, men kan angå alle 

elementer eller begivenheter som kan skape den opplevelsen. Improvisasjon blir sjelden regnet for å 

være et spesielt viktig element for liveframførelsens estetiske opplevelse, men improvisasjonens 

vesen er også bygd rundt ideen om at den kun eksisterer i det øyeblikket den skapes og at det er en 

autentisk opplevelse som får strømme uhemmet ut fra den kreative parten uten noen form for 

redigering. Mange vil kalle slike ideer for myter som ikke er basert på noe sannhet, men jeg 

argumenterer for at improvisasjon og liveframførelse faktisk gir unike muligheter til å skape 

opplevelsen av et genuint øyeblikk, noe jeg skal komme tilbake til senere.  

Improvisasjon signaliserer ikke bare den samme opplevelsen som liveframførelse, den 

bygger også opp under de samme elementene som regnes som viktige for opplevelsen av 

liveframførelse: Uforutsigbarhet, overraskelse og spontanitet, kommunikasjon, samhandling og 

fellesskap er alle elementer som kommer som et direkte resultat av improvisasjon eller som må sees 

nært knyttet opp til improvisasjon. Jeg vil derfor påstå at improvisasjonens og liveframførelsens 

estetiske opplevelse må forstås i sammenheng med hverandre fordi alle elementene som generelt 

knyttes til liveframførelse også kan knyttes til improvisasjon. Improvisasjon er et avgjørende og 

iboende element i de fleste sjangre og musikkstiler på et eller annet nivå, og som vi kan se 

eksempler på hos Beyoncé og Erykah Badu ofte også en viktig ingrediens i en artists signatur. 

Improvisasjon og liveframførelse, når det er vellykket, skaper begge den samme opplevelsen av det 

genuine øyeblikket. Det genuine øyeblikket må sees i sammenheng med en spesiell tilstedeværelse i 

improvisasjon og liveframførelse som estetiske fenomener. Tilstedeværelsen det her er snakk om er 

noe annet enn den samtidigheten som betegner temporale og spatiale forhold i improvisasjon og 

liveframførelse generelt, da den betegner en bestemt flyktig kvalitet som skapes der og da. Jeg 

argumenterer for at improvisasjon ikke bare er viktig, men avgjørende for at dette genuine 

øyeblikket kan skapes, men på hvilken måte og i hvor stor grad? Kan det være at improvisasjon på 

et mikronivå er det elementet som skaper opplevelsen av liveframførelse? Og hva er det 

liveframførelsens genuine øyeblikk gir til publikum siden det er en opplevelse som er høyt ønsket? 

Før jeg kan gå dypere inn i forholdet mellom liveframførelsens potensial for genuine estetiske 

opplevelser og improvisasjon må jeg imidlertid først gå nærmere innpå den estetiske opplevelsen i 

liveframførelse, og det mye omtalte forholdet mellom live og medierte former. Hva er forskjellene 

mellom live og mediert framførelse, og hva er improvisasjonens rolle i de to formene?  

 

Auslanders liveness 
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Et naturlig sted å begynne er i Philip Auslanders bok Liveness – Performance in a mediatized 

culture (1999), som tar for seg forholdet mellom live og medierte former. Auslander starter boken 

med å påpeke at teater (og liveframførelse generelt) og massemedia er rivaler når det kommer til 

kulturell økonomi, og at de heller ikke er likeverdige rivaler: «[...] it is absolutely clear that our 

current cultural formation is saturated with, and dominated by, mass media representations in 

general, and television in particular [...]» (Auslander 1999:1). Auslander mener at fjernsynet og i 

økende grad internett og telekommunikasjon ikke lenger kan sees som et element innen vårt 

kulturelle miljø, men må sees som et miljø i seg selv. Dette underbygger han med at der fjernsynet 

og andre mediekanaler en gang var et av mange verktøy for å formidle uttrykk eller informasjon 

som man kunne velge mellom, kan man i dag ikke lenger velge, og mediene har blitt et iboende og 

bestemmende element ved vår kulturelle formasjon. Auslander henviser til og sier seg enig med 

Tony Fry, som hevder at man ikke lenger kan tenke på mediene i forskjellige kulturelle kontekster, 

men som den kulturelle konteksten (ibid.:2).  

 Ifølge Auslander er liveframførelse spesielt viktig å ta tak i fordi det er den kulturelle 

produksjonskategorien som i mest direkte grad blir berørt av mediedominansen. Videre mener han 

at det er mange tradisjonelle og ureflekterte antakelser om hva liveness egentlig er og at de i stedet 

for å forklare verdien av liveness, faller for klisjeer og mystifikasjoner. Auslander kritiserer spesielt 

antagelsene om at livebegivenheter eksisterer bare i øyeblikket og at liveframførelse har muligheten 

til å skape et samfunn eller fellesskap mellom både publikum og utøvere. Dette skal jeg komme 

nærmere innpå senere i kapittelet. Selv om Auslander ser at disse antakelsene har en verdi for 

utøvere og forkjempere for liveframførelse, mener han at når de brukes for å beskrive forholdet 

mellom liveframførelse og dens nåværende medierte omgivelser, fører de til en reduktiv binær 

opposisjon mellom det som er live og det som er mediert. En opposisjon som stammer fra synet om 

at det finnes en ontologisk distinksjon mellom live og innspilte kulturelle former. Auslander 

påpeker at det som er live innenfor denne tanketradisjonen blir sett på som en kategori helt utenfor 

representasjon, noe som fører til den alminnelig antakelsen om at livebegivenheter er ekte eller 

virkelig, mens de medierte begivenheter er sekundære og kunstige reproduksjoner av det ekte eller 

virkelige. Med mediering i denne sammenhengen mener Auslander det som er et produkt av 

massemedia eller av medieteknologi, og mediert framførelse er en framførelse som sirkuleres 

gjennom tv, lyd- eller videoopptak og i andre former basert på reproduksjonsteknologier. Auslander 

betviler en ontologisk forskjell mellom live og medierte former, og argumenterer for at formene i 

stedet må betraktes som tilhørende det samme mediatiske systemet og kulturelle økonomi, fordi 

liveformer har blitt medierte: «[...] they have been forced by economic reality to acknowledge their 

status as media within a mediatic system that includes mass media and information technologies» 

(Auslander 1999:5). 
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 Konsekvensen av å se på de to formene som tilhørende det samme systemet er ifølge 

Auslander at liveframførelse skrives inn i medienes historiske tankegang, og han siterer Marshall 

McLuhan: «A new medium is never an addition to an old one, nor does it leave the old one in 

peace. It never ceases to oppress the older media until it finds new shapes and positions for them» 

(Marshall McLuhan sitert i Auslander 1999:6). Videre trekker Auslander frem Jay Bolter og 

Richard Gruisins redefinering av analysen til McLuhan gjennom deres konsept «remediering»: «the 

representation of one medium in another», og at deres analyse hevder at: «new technologies of 

representation proceed by reforming or remediating earlier ones» (Jay Bolter og Richard Grusin 

sitert i Auslander 1999:6). Liveframførelsens reaksjon på undertrykkelsen og den økonomiske 

overlegenheten til de medierte formene som beskrives ovenfor var, ifølge Auslander, å bli så lik de 

medierte formene som mulig: «The subsequent cultural dominance of mediatization has had the 

ironic result that live events now frequently are modelled on the very mediatized representations 

that once took the self-same events as their models» (Auslander 1999:10). Han mener videre at 

dette har ført til en angst hos dem som verdsetter liveframførelse og gitt dem en trang til å uttrykke 

at liveframførelse har en verdi som både overskrider og står imot markedsverdien. Liveframførelse 

blir på den måten symbolet på alt det som medierte former ikke er: «In this view, the value of live 

performance resides in its very resistance to the market and the media, the dominant culture they 

represent, and the regime of cultural production that supports them» (Auslander 1999:7). Auslander 

hevder mot dette at de ovennevnte argumentene viser at opposisjonen mellom live og medierte 

former ikke skyldes ontologiske, karakteristiske trekk, og at forholdet mellom de to formene og 

meningen bak liveness ikke kommer av, og må heller ikke forstås som, uforanderlige distinksjoner, 

men noe som bestemmes av historiske og kulturelle eventualiteter: «To understand the relationship 

between live and mediatized forms, it is necessary to investigate that relationship as historical and 

contingent, not as ontologically given or technologically determined» (Auslander 1999:56).  

 Auslander tar for seg den tidlige historien til teater og film for å eksemplifisere det historiske 

forholdet mellom fjernsyn og teater, og den generelle sitasjonen til liveframførelse i vårt medierte 

samfunn. Han skriver at film ikke bare tok over og reformerte et teatralsk vokabular, film tok også 

over teaterets kulturelle plass som den dominerende formen for underholdning. Da fjernsynet kom 

noen tiår senere tok det på samme måte fort over dominansen over både teater og film (ibid.:12). 

Dette var ifølge Auslander mulig fordi fjernsynets essens ble sett som evnen til å overføre hendelser 

samtidig som de skjedde, altså en type umiddelbarhet nærmere teaterets ontologi, liveness og 

improvisasjon, mens film derimot spilte inn noe til senere titting. Auslander hevder at fjernsynets 

mål derimot var å rekreere den teatralske opplevelsen for hjemmepublikummet gjennom en 

fjernsynsdiskurs og dermed erstatte liveframførelse. Auslander understreker at forholdet mellom 

fjernsynet og teater gjenspeiler det generelle kulturelle forholdet mellom det fjernsynsmessige og 
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medierte, og det som er live: 

  [...] the ideology of liveness that the televisual (the cultural dominant that is now expressed through 
 a variety of media) inherited from television (the medium) has enabled it to displace and replace live 
 performance in a wide variety of cultural contexts (Auslander 1999:24).  

 Mens nyere teknologier remedierer eldre teknologier, slik som både film og fjernsyn 

remedierer teater, mener Auslander også at eldre teknologier remedierer nyere teknologier.  

Han hevder at den økende inkorporeringen av mediering i liveframførelse i dag ikke bare er et tegn 

på dette, men også viser at liveframførelse selv er blitt et produkt av medieteknologiene. Auslander 

trekker frem den økende bruken av store fjernsynsskjermer på konserter, sportsbegivenheter og 

teater- og musikalforestillinger som noen eksempler på medieringen i livebegivenheter, og han 

påstår at det har ført til at publikum forventer at en liveframførelse skal ligne på medierte 

framførelser. Auslander mener også at livebegivenheter i stadig større grad blir laget for å bli 

reprodusert eller blir mer og mer identisk med medierte begivenheter. At det medierte erstattet live i 

den kulturelle økonomien, og live deretter selv inkorporerte det medierte både teknologisk og 

epistemologisk, har ifølge Auslander resultert i at forskjellene som man tilsynelatende har antatt 

finnes mellom live og medierte begivenheter har kollapset inn i hverandre.   

 Auslander bruker Baudrillards begrep simulasjon for å beskrive hva som skjer når de to 

polene trekkes mot hverandre, imploderer, og blir til en (Auslander 1999:43-44). Han trekker fram 

praksisen med «live studio audience» som et eksempel på en simulasjon av vilkårene i en live 

teaterforestilling:  

 The presence of the studio audience on the television screen and soundtrack implies that the 
 program is a record of a real event. Because the programs are edited, however, the home audience 
 does not see the same performance as the studio audience, but rather a performance that never took 
 place (Auslander 1999:22).  

Auslander hevder at resultatet av implosjonen er at en tilsynelatende sikker opposisjon blir fylt av 

angst, en angst som igjen ligger til grunn for simulasjon og for mange teoretikeres ønske om å på 

nytt hevde liveformens integritet og de medierte formenes ødeleggende natur. Auslander hevder at 

simulasjonen er farlig for den kulturelle verden fordi simulasjon uten polaritet har mulighet til å true 

forståelsen av autentisitet og opphav, som igjen ligger til grunn for opphavsrettigheter og lovens 

myndighet (ibid.:117-120). Auslander trekker fram Milli Vanilli-skandalen i 1990 for å 

eksemplifisere sitt argument angående simulasjon og hevder det ble en krise som førte til at liveness 

ble devaluert i den kulturelle verden. Popgruppen Milli Vanilli mistet Grammy-prisen de vant da 

det kom fram at medlemmene ikke bare hadde playback på konserter, men at de heller ikke hadde 

sunget på platen som hadde gitt dem Grammyen. Ifølge Auslander ble Milli Vanilli-saken en 

skandale fordi den gjorde at liveframførelse risikerte å miste sin autentiserende effekt og bli ansett 

som en simulasjon på lik linje med innspillinger.  

Den autentiserende effekten er et element hentet fra rockeideologien. Gracyk (1996) påpeker 
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at det musikalske verk i rock hovedsakelig eksisterer som innspillinger og at rock er sentrert rundt 

innspillingsteknologien: «Rock music is both composed and received in light of musical qualities 

that are subject to mechanical reproduction but not notational specification» (Gracyk 1996:1). 

Auslander sier seg enig med Gracyk, men framhever også liveframførelse som like viktig i 

rockediskursen. Auslander mener at formålet med liveframførelse, som er en del av de visuelle 

produktene (album, liveframførelse og bilder), er å etablere en autentisitet i musikken for fansen. 

Han skriver videre at autentisitetseffekten i rock er både en kulturelt bestemt konvensjon og et 

resultat av en praksis hos musikkindustrien som utstyrer deres produkter med de nødvendige 

tegnene på autentisitet. Auslander mener at de visuelle produktene er like viktige for å gi autentisitet 

som selve lyden, og at de står i et gjensidig avhengighetsforhold ikke bare med hverandre, men også 

med liveframførelser:  

While recordings and the visual artifacts of rock culture proffer evidence of authenticity, only live 
performance can certify it for rock ideology. [...] it is only in live performance when the listener can 
ascertain that a group which looks authentic in photographs, and sounds authentic on records, really 
is authentic in terms of rock ideology (Auslander 1999:88,90).  

Auraen til rockeideologien må derfor, ifølge Auslander, lokaliseres i en dialektisk spenning mellom 

liveframførelse og innspillinger, hvor rockeinnspillingen krever en liveframførelse som kan 

autentisere innspillingen.  

Auslander hevder at musikkbransjen kjente til at Milli Vanilli ikke sang på sine innspillinger 

og at de mimet på konserter allerede et år før de vant, men at det ikke ble et problem før det ble 

kjent for publikum fordi musikkindustrien og de konsentriske miljøene rundt industrien da risikerte 

å måtte innrømme at hele bransjen hadde viet seg til simulasjon. Auslander påpeker at dette ikke 

kun handler om musikkbransjen, men også om interessen for kapital på et generelt plan: «Law, as 

well as capital, depends on the maintenance of a system of polarities and is therefore threatened by 

simulation» (Auslander 1999:116). Skandalen resulterte, ifølge Auslander, ikke bare i at verdien til 

autentisitet igjen ble bekreftet og anklagene om simulasjon avledet, den utvidet også rockens 

autentisitetsideologi til å gjelde sjangre og musikkstiler den tidligere ikke ville ha blitt assosiert 

med, som pop. Auslander spør seg derfor om ikke musikkbransjen selv stod bak krisen for å skjule 

de fiktive skillene mellom live og medierte former og sin egen avhengighet av simulasjon: 

  [...] it may be that the implosion of the opposition between live and mediatized performance in 
 popular music posited earlier in this chapter was a simulation of implosion created by an agency of 
 capital to consolidate and extend its power by recuperating simulation itself as one of its strategies 
 (Auslander 1999:124).  

 Ifølge Auslander er alle framførelsesformer likeverdige i dag, noe som automatisk fører til at 

liveframførelse mister sin tradisjonelle plass som unik og autentisk, og mister det Benjamin kaller 

for aura (ibid.:55). Auslander bestrider imidlertid at liveframførelse noensinne skal ha hatt en aura, 

noe livebegrepets forskjellige definisjoner gjennom tidene underbygger. Ifølge Auslander betydde 
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den tidligere standarddefinisjonen på liveframførelse en type framførelse hvor både utøveren og 

publikum er spatialt og temporalt tilstede i et spesifikt øyeblikk sammen med hverandre. Auslander 

påpeker at man etter hvert har begynt å bruke live for å beskrive framførelser som ikke møter disse 

kriteriene, som direktesending og liveinnspilling. Ved direktesending deler utøvere og publikum det 

temporale aspektet ved livebegrepet, men fysisk og avstandsmessig gjør de ikke det. Ved 

liveinnspilling deler utøver og publikum som oftest hverken det temporale eller det spatiale 

forholdet som live egentlig innebærer. Selv om mennesker godtar disse fenomenene finnes det, 

ifølge Auslander, få begrunnelser for å lage betydelige ontologiske forskjeller mellom live og 

mediert framførelse. Auslander hevder også at live som fenomen i utgangspunktet først oppstod når 

man begynte å bruke innspillingsteknologier fordi det da ble mulig å oppfatte de allerede 

eksisterende representasjonene som live: «Prior to the advent of those technologies [...], there was 

no such thing as "live" performance, for that category has meaning only in relation to an opposing 

possibility» (Auslander 1999:56). Auslander hevder at forholdet mellom live og det medierte derfor 

må sees som en relasjon av avhengighet og overlapping i stedet for opposisjon, og i lys av 

historiske betingelser:  

 As socially and historically produced, the categories of the live and the recorded are defined in a 
 mutually exclusive relationship, in that the notion of the live as premised on the absence of recording 
 and the defining fact of the recorded is the absence of the live (Wurtzler sitert i Auslander 1999:3) 

Auslander bruker Jacques Attalis begreper representasjon og repetisjon for å nærmere 

forklare den kulturelle økonomien som liveframførelse deltar i. Representasjon er det systemet som 

oppstår fra en enkeltstående handling, mens repetisjon er det som er masseprodusert (Attali sitert i 

Auslander 1999:27-28). Selv om representasjon oppstod med kapitalismen, mistet kapitalen tilslutt 

interessen for representasjonsøkonomien og fokuserte heller på repetisjon og masseproduksjon av 

kulturelle objekter fordi det hadde større potensial: «[...] in representation, a work is generally heard 

only once – it is a unique moment[,] in repetition, potential hearings are stockpiled» (Attali sitert i 

Auslander 1999:28). Auslander hevder at en liveframførelse i repetisjonsøkonomien hovedsakelig 

eksisterer for å promotere masseproduserte kulturelle objekter eller for å fungere som et slags 

råmateriale for mediering. Den økonomiske suksessen eller fiaskoen ved hvert enkelt kulturelle 

objekt er i denne sammenhengen mindre viktig enn fortjenesten hentet fra hele pakken, og 

Auslander påpeker at man har fått en trend hvor det å lage «prosjekter» som kan realiseres i mange 

forskjellige produkter prioriteres i stedet for enkelte kulturelle objekter (Auslander 1999:29,30).  

 Ifølge Auslander er livekonseptet ikke bare historisk betinget, men også et relasjonelt 

konsept som gir en ikke-nøytral fordel til liveformer overfor medierte former hvor liveframførelse 

får en høyere verdi. Auslander er skeptisk til denne holdningen og kommer med flere kritiske 

argumenter mot. Han hevder vilkårene som ligger under opposisjonen mellom live og medierte 

former fokuserer på to grunnproblemer: reproduksjon og distribusjon (ibid.:45). Ifølge Auslander 
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går de vanlige antakelsene ut på at liveframførelse ikke kan reproduseres fordi liveframførelse har 

en flyktighet ved seg som blir til samtidig som den forsvinner, og en liveframførelse kan kun 

distribueres for et begrenset publikum, mens massemedia derimot har muligheten til å ha ubegrenset 

antall publikummere. Han oppsummerer:  

 In these formulations, live performance is identified with intimacy and disappearance, media with 
 mass audience, reproduction, and repetition. [...] All to often, such analyses take on the air of a 
 melodrama in which virtuous live performance is threatened, encroached upon, dominated, and 
 contaminated by its insidious Other, with which it is locked in a life-and-death struggle. From this 
 point of view, once live performance succumbs to mediatization, it loses its ontological integrity 
 (Auslander 1999:46).  

Auslander mener videre at disse antakelsene viser mangler i forhold til hva han kaller medias 

«electronic ontology» (ibid.:48). For det første hevder han at elementet av forsvinning kan være 

mye mer fundamentalt for fjernsynet enn for framførelse fordi fjernsynets bilde alltid blir til 

samtidig som det forsvinner og det er ingen punkt hvor det er fullt tilstede. Et annet poeng han 

trekker fram er at medierte produkter som er innspilte forfaller med tiden og hver gang de blir spilt, 

og de kan dermed på lik linje med en liveframførelse betraktes som forskjellige objekter hver gang 

de blir spilt: «Each time I watch a videotape is the only time I can watch that tape in that state of 

being because the very process of playing it alters it» (Auslander 1999:49). Ifølge Auslander er 

dermed det forsvinnende elementet eller en eksistens kun i det nåværende øyeblikket, ikke et 

ontologisk trekk ved liveframførelse som skiller den fra teknisk reproduksjon fordi både live og 

mediert framførelse baserer seg på forsvinning.  

 Auslander påpeker også et problem ved reproduksjonens repeterbarhet, fordi det der er 

mange antakelser om at teknologiske innspillinger, spesielt video og film, har repetisjon som et 

innebygget karaktertrekk. Han trekker frem hvordan man på 1930- og 1940-tallet anså 

kinoopplevelsen for å være noe man kun opplevde på spesielle steder og tider, og som kun skjedde 

en gang for deretter mer eller mindre forsvinne fra hukommelsen. I senere tid har man derimot fått 

muligheten til å kjøpe eller leie filmer for deretter å se dem når man vil, hvor man vil og hvor 

mange ganger man vil ved hjelp av dvd, internett og kabel-tv. Auslander hevder at denne 

utviklingen ikke ligger hos filmmediet i seg selv, men at filmmediet blir brukt forskjellig i de to 

eksemplene: «Repetition is not an ontological characteristic of either film or video that determines 

the experiences these media can provide, but a historically contingent effect of their culturally 

determined uses» (Auslander 1999:51). Videre hevder Auslander at det ikke bare er teknologiske 

innspillinger som kan masseproduseres, men at også liveframførelser kan fungere som et 

massemedium, og nevner Tamara, et interaktivt skuespill (miljømessige framførelser som i 

forskjellig grad inkorporerer publikummet) som et eksempel. I skuespillet Tamara, som startet i 

Amerika, kan man følge karakterer av sitt ønske rundt i forskjellige rom og dermed kunne se 

forskjellige scener i et handlingsforløp. I et slikt stykke kan man få forskjellige opplevelser hver 
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forestilling, alt ettersom hvilken karakter man velger å følge, men Auslander påpeker at produktet 

Tamara tok på seg karakteristiske trekk ved massemedia det øyeblikket Tamara-produksjonen ble et 

globalt fenomen og åpnet identiske forestillinger over hele verden: «[...] it makes the same text 

available simultaneously to a large number of participants distributed widely in space» (Auslander 

1999:52).  

 Også de elementene som anses som de viktigste elementene ved liveframførelse, og som 

også karakteriserer improvisasjon, blir kritisert av Auslander. Spontanitet, uforutsigbarhet og 

overraskelse er elementer som svært ofte blir framhevet som sentrale, men Auslander stiller seg 

kritisk til dette. Han henviser til Martin Barker som mener at valoriseringen av det spontane 

elementet i liveframførelser er mer ideologisk basert enn bygget på virkelige erfaringer: «[...] 

audiences seek to experience theatrical performances "as if they had elements of uniqueness" [...] 

even though the actual variations are probably minimal and insignificant» (Martin Barker sitert i 

Auslander og Auslander 1999:64). Auslander spør seg også hvor mye spontanitet publikum egentlig 

vil ha, og hevder at de mest vellykkede spontane formene for framførelse er der hvor spontaniteten 

er relativt planlagt og forutsigbar, og at man også innen spontane former for framførelse som jazz 

og komedie forventer å se noe lignende det man har sett før. 

Han trekker også fram et annet kritisk poeng, nemlig argumentet om at liveframførelse gir 

en følelse av fellesskap og samhold. Auslander konstaterer at det å være i og blant et publikum gir 

en følelse av fellesskap, men han mener at det fellesskapet ikke kun er forbeholdt liveframførelse. 

Auslander hevder at også en mediert framførelse kan ha samme effekt fordi fellesskapsfølelsen ikke 

er en funksjon ved liveness: «The sense of community arises from being part of an audience, and 

the quality of the experience of community derives from the specific audience situation, not from 

the spectacle for which that audience has gathered» (Auslander 1999:65). Det har også vært en 

vanlig antakelse at liveframførelse fremstiller en arena hvor utøver og publikum bringes sammen i 

et fellesskap. Auslander skriver at dette synet misforstår dynamikken i en framførelse og hevder at 

en framførelse tvert imot er basert på forskjellene mellom utøver og publikum: «[...] the experience 

of theatre (of live performance generally, I would say) provokes our desire for community but 

cannot satisfy that desire because performance is founded on difference, on separation and 

fragmentation, not unity» (Auslander 1999:66). Auslander hevder også at bare det å dele rom med 

en utøver ikke garanterer publikum intimitet, forbindelse eller kommunikasjon med utøveren, og at 

konserter som er på store arenaer og små kabaretscener vil gi forskjellige følelser av nærvær.  

 

Auslanders utydelighet 
Auslander er inne på flere viktige poeng. Det er liten tvil om at live og medierte former er historisk 
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betingede begreper og at deres mening har utviklet seg i takt med teknologiens utvikling og 

menneskers endrede bruk av den teknologien. Det er heller ikke mye tvil om at de to formene er 

rivaler og at det er de medierte formene som har fått dominansen i dagens kulturelle økonomi. Det 

er også tydelig at live og medierte former på mange områder har blitt likere hverandre og hans 

poeng om at live og medierte former kan anses å tilhøre det samme mediatiske system viser 

hvordan live og medierte former befinner seg i et stadig mer gjensidig avhengighetsforhold. Media 

omgir oss på alle kanter og de fleste vil si seg enig i at media er den kulturelle konteksten som 

liveframførelse befinner seg i. Disse argumentene har altså holdbarhet, men de må forstås i forhold 

til spesifikke dimensjoner ved live og medierte former. Auslanders hovedargumenter kritiserer 

tanken om at live og medierte former er ontologisk forskjellige og at liveframførelse skaper en 

estetisk opplevelse som medierte framførelser ikke kan gjenskape. Underveis klargjør Auslander 

imidlertid aldri hva som egentlig ligger i de generelle betegnelsene live og medierte former. 

Begrepene live og mediert har nemlig flere mulige definisjoner og bruksmåter. Snakker man om 

live og mediert som forskjellige format eller snakker man om live og medierte framførelsers 

forskjellige estetiske opplevelser. Auslanders generelle betegnelse live og medierte former synes å 

inneholde begge disse dimensjonene ved live og mediert. Samtidig omhandler Auslanders 

argumenter hovedsakelig den formatmessige siden ved de to formene. Resultatet blir dermed at 

hans argumenter virker motsigende og inkonsekvente, og at de mister troverdighet i forhold til hans 

hovedkritikk av liveframførelse. 

  Problemet kommer tydelig fram når Auslander prøver å vise at elementer som tradisjonelt 

sett enten forbindes med live eller medierte former faktisk må forbindes med begge formene, og 

argumenterer ut ifra det at forskjellene mellom live og mediert ikke er reelle. Auslander skriver for 

eksempel at forsvinningselementet ikke kun er fundamentalt for liveframførelse, men også for 

fjernsynet, fordi fjernsynsbildet aldri er fullt tilstede. Han hevder at musikaler og lignende 

begivenheter som distribueres som identiske framførelser parallelt i forskjellige byer verden over 

viser at også liveframførelse kan masseproduseres og nå et, i teorien, ubegrenset antall 

publikummere. Auslander argumenterer også for at medierte produkter som er innspilt har en 

slitasje som gjør at det fysiske produktet på lik linje med liveframførelse er forskjellig hver gang det 

spilles. Alle disse poengene har elementer av holdbarhet når man snakker om live og medierte 

formater, men blir irrelevante i diskusjonen om liveness-elementet i liveframførelser. Hvordan 

signalet kommer inn i fjernsynet er ikke noe som påvirker seerens estetiske opplevelse. En økt 

distribuering sier heller ingenting om og påvirker ikke hva publikumet opplever i en spesifikk 

framførelse. Den fysiske slitasjen er også irrelevant for hvordan et publikum oppfatter et mediert 

produkt som er innspilt, i hvert fall i svært lang tid, og i nyere tid hvor mange av produktene selges 

gjennom internett vil en slik slitasje aldri gjøre seg gjeldende. Jeg mener også Auslander tar feil når 
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han hevder at repeterbarhet ikke er et karaktertrekk ved teknologiske reproduksjoner, men er en 

historisk betinget utvikling og effekt av dens kulturelle bruk. At film kun ble sett på spesifikke 

tidspunkter og steder, og hovedsakelig kun en gang, er en konsekvens av nivået som teknologiens 

utviklingsstadiet lå på. Den nye teknologien var dyr og stor i størrelse, noe som førte til at 

mennesker ikke hadde råd til å gå ofte på kino og at teknologien kun var tilgjengelig på utvalgte 

steder. Etter hvert som teknologien ble både billigere og mindre, kom det en økt tilgjengelighet og 

lavere priser. Forbruksforskjellen mener jeg nettopp ligger i mulighetene som reproduksjonsmediet 

hadde fra starten av, og dermed må repeterbarhet sees som et iboende trekk ved teknologiske 

innspillinger. Den samme utviklingen har man sett med fonografen, når teknologien var på plass 

kunne man fullt ut utnytte repeterbarhetspotensialet som lå i mediet.  

 Hva ligger så egentlig i begrepene live og medierte formater og estetiske opplevelser? 

Mediert format handler om forskjeller innen distribusjon, og forskjellige formidlingskanaler og 

produkter av mediering; det vil si dvd-er, cd-er, filmer, fjernsyn, internett etc. Live som format 

handler på samme måte om distribusjon av og formidlingskanalene for livebegivenheter. 

Liveformat har blitt stadig mer avhengig av medieringsteknologi som mikrofon, høytalere, 

forsterkere, inkludering av video og fjernsynsskjermer o.l. Liveformatet blir også i stadig større 

grad inkorporert i det medierte format, som for eksempel i livealbum, konsert-dvd-er, direkte 

kringkasting generelt, forskjellige prisutdelingsprogrammer etc. Live og medierte framførelsers 

estetisk opplevelse refererer imidlertid til de varierende opplevelsene av et genuint øyeblikk eller 

tilstedeværelse som live og medierte framførelser gir. Opplevelsen av mediert framførelse handler 

ikke om et fysisk produkt som er innspilt, men om den estetiske opplevelsen av det innspilte: Det 

vil si opplevelsen av en tilstand som er fastlagt, som er umulig å bryte løs fra eller endre, fordi selve 

hendelsen ikke foregår i øyeblikket her og nå. Opplevelsen av liveframførelse handler til gjengjeld 

om den estetiske opplevelsen av det flyktige: En tilstand som kun finner sted i et genuint øyeblikk 

og som ikke kan gjentas som en helhetlig estetisk opplevelse. Liveframførelse gir en mulighet til å 

bryte seg løs, overraske, være uforutsigbar, improvisere, og dermed også mulighet til forandring. I 

forlengelsen av dette handler opplevelsene i live og mediert framførelse også om prosessen rundt 

musiseringen. Prosessen i en mediert framførelse har flere runder og blir gjort flere ganger gjennom 

opptak og flersporsteknologi, før den blir manipulert på forskjellig vis og satt sammen til en ny 

helhet. Prosessen i en liveframførelse blir til gjengjeld kun gjort en gang og helheten forblir alltid 

den samme. Liveframførelse kan også manipuleres til en viss grad, men det er i utgangspunktet ikke 

en manipulasjon som kan reorganisere sangens gang eller hendelsesforløp.  

Mediert og live får i disse to betydningene, format og opplevelse av tilstedeværelse, ganske 

forskjellige meninger og de kan også involvere hverandre på komplekse måter, noe Auslander ikke 

klarer å tydeliggjøre. Auslander sin egen definisjon av mediering som et produkt av massemedia 
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eller av medieteknologi, og mediert framførelse som en framførelse som sirkuleres gjennom 

fjernsyn, lyd- eller videoopptak og i andre former basert på reproduksjonsteknologier, viser tydelig 

at han hovedsakelig mener mediering som format. Mange av Auslanders argumenter angående 

forskjeller mellom live og mediert handler følgelig egentlig om forskjellene mellom live og 

medierte format. I tillegg til de ovennevnte eksemplene handler også poengene om blant annet 

teknologiutviklingen, rivaliseringen innen den kulturelle økonomien, den stadig større 

inkorporeringen av mediering i liveframførelse og tilsvarende inkorporering av liveframførelse i 

medierte begivenheter, og simulasjonen av live og medierte begivenheter, alle om live og mediert 

som formater.  

 Opplevelsene man får i live og medierte framførelser får relativt lite oppmerksomhet fra 

Auslander. Han skriver ikke noe spesifikt om hva den estetiske opplevelsen er, men han henviser til 

Attali og hans begreper representasjon og repetisjon for å utdype forskjellene mellom live og 

mediert i den kulturelle økonomien, og han skiller dermed i realiteten mellom live og mediert som 

opplevelsesmessige fenomen. Selv om bruken av disse begrepene er fra Auslanders side ment for å 

devaluere liveframførelsens posisjon i den kulturelle økonomien, sier han seg faktisk enig i at 

representasjon/liveframførelse blir nedprioritert i den kulturelle økonomien fordi den kun foregår en 

gang og er et genuint øyeblikk, mens repetisjon/mediert framførelse blir prioritert fordi den kan 

repeteres og masseproduseres. For det første motsier Auslander med dette sin tidligere kritikk av 

nettopp en slik forståelse av live og mediert framførelse. For det andre kan det her virke som om 

Auslander selv ikke bare ser en forskjell mellom live og mediert som henholdsvis estetisk 

opplevelse og format, men også skiller mellom dem. 

 

Liveframførelsens liveness-kvalitet 
Live og mediert framførelse innebærer altså ikke distribusjonen av framførelsene, men de estetiske 

kvalitetene og opplevelsene de gir, og liveness er det elementet som hovedsakelig skiller disse to 

estetiske opplevelsene. Siden liveframførelser er de framførelsene som gir en opplevelse av et 

genuint øyeblikk, kan dette også innebære liveinnspillinger, direkte fjernsynssendinger av konserter 

og lignende innspilte medier, i tillegg til sanntidsmediering som livekonserter. Disse formene for 

liveframførelse deler kvalitetene av flyktighet og ubestemthet fordi de kun finner sted en gang, i et 

spesifikt og genuint øyeblikk. Mediert framførelse innebærer til gjengjeld ingen sanntidsmedierte 

framførelser, men representerer kun innspilte medier, deriblant studioinnspillinger og 

musikkvideoer. Medierte framførelser er fastlagte og lydmessig uforanderlig, og blir skapt i en 

gjentakelsesprosess hvor innspillingen er tilknyttet flere lignende framførelser. I forlengelsen av en 

slik forståelse av live og medierte framførelser vil liveframførelser alltid ha et element av liveness, 
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mens medierte framførelser som oftest ikke vil ha et element av liveness. Medierte framførelser kan 

manipuleres til å ha en viss liveness-kvalitet over seg ved å bruke for eksempel deler av en innspilt 

livekonsert i en musikkvideo eller beholde en umusikalsk og ekstern lyd i en studioinnspilling, som 

for eksempel hosting. En slik manipulasjon vil likevel kun gi et inntrykk av liveness og ikke en 

fullstendig opplevelse av et genuint øyeblikk fordi de fleste lyttere er bevisst gjentakelsesprosessen 

som definerer medierte framførelser. Antakelsene som finnes om liveness og elementene som 

trekkes fram som viktige i de vanligste antakelsene om liveframførelse må sees i forlengelsen av 

dette.  

Spontanitet og uforutsigbarhet handler om å bryte forventninger og overraske. Gjennom 

overraskelse og spontanitet eksponeres det for et publikum at begivenheten faktisk skjer her og nå, 

og det skapes et genuint øyeblikk som gir en følelse av liveness. Elementet av overraskelse vil alltid 

være sterkere tilstede i liveframførelser fordi man der har ubegrenset med muligheter til å overraske 

hver gang i motsetning til en mediert framførelse som kan oppfattes som uforutsigbar ved første og 

kanskje andre gjennomlytting, men de fastlagte lydene vil aldri kunne endres og dermed vil en 

framførelse bli relativt hurtig forutsigbar. Som sagt er det likevel mer komplekst enn det som man 

kan se i liveinnspillinger og lignende innspilte liveframførelser. Selv om en liveinnspilling som alle 

medierte format er fastlagt og umulig å endre, gir den tydelig en følelse av liveness og en 

tilstedeværelse som er lik den man får i opplevelsen av en livekonsert som ikke kun er knyttet opp 

til spontanitet og overraskelse. Dette har med den enkeltstående prosessen rundt innspillingen å 

gjøre, som jeg tidligere har nevnt. 

Ifølge Auslander er spontanitet og uforutsigbarhet en idealisering som ikke gjenspeiler 

publikums ønsker, og antakelsene er basert på en ideologi, ikke på virkelige erfaringer. Min egen 

erfaring og mange andres vitnesbyrd vitner imidlertid om at ønsket om spontanitet er reelt og ikke 

bygget på en grunnløs ideologi. Auslander hevder også at spontaniteten som er mest vellykket er 

relativt planlagt og forutsigbar, og at det også i de improviserende og meget spontane sjangrene 

forventes noe lignende det man tidligere har hørt. Det er her, for det første vanskelig å forstå hva 

Auslander mener med spontanitet når han skriver at den mest vellykkede spontanitet er forutsigbar 

og relativt planlagt, fordi det i selve definisjonen av spontanitet ligger et element av uforutsigbarhet 

og lite planlegging. For det andre er det et poeng i at musikk forventes å holdes innenfor kjente 

rammer, og i den sammenhengen kan musikken bli noe forutsigbar og i større grad planlagt. I en 

framførelse av en sang må man alltid kunne høre en tilknytning til den opprinnelige framførelsen av 

den sangen, hvis ikke kan et publikum miste helheten og ikke lenger høre de to framførelsene som 

samme sang. Det i seg selv nedvurderer likevel ikke spontanitet som et element ved liveness, det 

sier kun noe om de rammene den ofte befinner seg i. Denne vekslingen mellom det faste og det 

uforutsigbare er på samme måte som i improvisasjon, et iboende trekk ved spontanitet. Som 
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tidligere skrevet er det mange myter som omtaler improvisasjon som et fullstendig fri og særpreget 

element, men improvisasjon er også bygget på noe og er avhengig av visse rammer. Denne faktoren 

er ikke en svakhet ved verken improvisasjon eller spontanitet, men må sees som noe som tiltrekker 

og interesserer lyttere. For at man skal kunne overraskes må man først oppleve noe velkjent, og 

forholdet mellom det uforutsigbare og det velkjente er dermed avgjørende. Auslander hevder også 

at publikum ønsker å oppleve teatralske framførelser som om de hadde elementer av unikhet, men 

at variasjonene som faktisk forekommer er minimale. Til dette kan man for det første si at alle 

variasjoner har elementer av unikhet på lik linje uavhengig av om de er store eller ikke. For det 

andre så er det, som min analyse har vist, heller ikke noe som tyder på at variasjoner og andre 

spontane elementer er nødt til å være store for å oppfattes og verdsettes på et estetisk nivå. Enten 

man hører variasjoner direkte, kun aner en forskjell i musikken eller merker noe på utøveren(e)s 

reaksjon på egen spontanitet så vil alle kunne gi en opplevelse av liveness og liveframførelse. 

Auslanders kritikk taler altså ikke imot antakelsene om betydningen av de uforutsigbare, 

overraskende og spontane elementene i liveframførelse, men underbygger i stedet at slike elementer 

faktisk må regnes med som en del av opplevelsen av liveframførelse.  

 Overraskelse og spontanitet må også sees i sammenheng med et annet element ved liveness, 

nemlig kommunikasjon eller samhandling. For publikum kan uforutsigbarhet oppleves som direkte 

kommunikasjon med utøver, men kommunikasjon kan også være et verktøy brukt av en utøver for å 

finne ut hva publikum forventer og ønsker. Auslander hevder at forskjellige typer arenaer vil gi 

forskjellige følelser av nærvær, og at liveframførelse ikke kan garantere kommunikasjon mellom 

utøver og publikum. Auslander unngår imidlertid å nevne at kommunikasjon, forstått som toveis 

interaksjon, ikke vil være tilstede i et rent opptak. Heller ikke liveframførelse kan garantere at det 

vil være toveiskommunikasjon, men der er det en mulighet – en mulighet som ikke er til stede i 

medierte formater, og jeg vil hevde at de fleste liveframførelser faktisk inneholder noe 

toveiskommunikasjon. Slik kommunikasjon kan også i seg selv være med på å skape en egen form 

for nærvær, for eksempel slik Beyoncé gjør i begynnelsen av liveversjonen av Irreplaceable, hvor 

hun får publikum til å synge de første minuttene av sangen alene før hun selv begynner på sangen. 

 Fellesskap er et av de elementene som særlig trekkes frem når det gjelder antakelser om 

liveframførelse, men Auslander hevder at fellesskapsfølelsen som liveframførelse er kjent for å 

kunne skape også kan skapes i framførelser som bruker medierte formater. Dette begrunner han 

med at en fellesskapsfølelse skapes av å være en del av et publikum og at kvaliteten av en 

fellesskapsfølelse kommer fra den spesifikke publikumssituasjonen, ikke fra begivenheten som har 

samlet publikum. Fellesskapsfølelse kan dermed ikke sees som en del av opplevelsen av liveness. 

Auslander har rett i at begivenheter, både medierte og live, vil kunne skape en følelse av fellesskap, 

men jeg mener vi her snakker om forskjellige fellesskapsfølelser. Siden man har forskjellige 
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forventninger til live og medierte begivenheter vil live og medierte begivenheter aldri kunne gi en 

lik fellesskapsfølelse. I liveframførelse sammenlignet med opptak henger fellesskapsfølelsen 

nettopp tett sammen med spontanitet og uforutsigbarhet, fordi graden av overraskelse og 

uforutsigbare hendelser er en av de viktigste faktorene ved byggingen av et fellesskap mellom 

publikum. Kommunikasjon mellom utøver og publikum bygger på samme måte opp under 

fellesskapsfølelsen.  

 

Improvisasjon er overraskende nok ikke et separat element Auslander tar for seg eller som han 

trekker fram i de vanlige antakelsene om liveframførelse, selv om det skal sies at han tydelig ser 

improvisasjon som en del av spontanitetselementet. Improvisasjon er imidlertid etter min mening 

ikke bare et av de viktigste elementene ved liveness: Improvisasjon i seg selv gir en følelse av 

liveness. Som jeg har skrevet tidligere i oppgaven er improvisasjon et musikalsk verktøy som 

brukes meget ofte, som finnes i nesten all musikk og som kommer i mange forskjellige former.  

Improvisasjon er et musikalsk element som kommuniserer frihet, spontanitet og flyktighet. 

Improvisasjon handler om å skape en spesifikk begivenhet eller et genuint øyeblikk, og 

improvisasjonens vesen har dermed store likhetstrekk med liveness og dens karakteristikker. Fordi 

det i improvisasjon ligger en forståelse av at den kun skjer her og nå for så aldri å bli gjentatt i sin 

helhet, kommer improvisasjon til sin fulle rett i liveframførelser. Dette må i tillegg sees i 

sammenheng med at i en liveframførelse har utøveren også mulighet til å ta seg friheter som han 

eller hun ikke har muligheter til eller som blir poengløst i sterkt medierte eller produserte 

framførelser. Deler av medierte framførelser kan for eksempel inneholde improvisasjon, men 

gjennom produseringsfasen forblir improvisasjonen sjelden bevart på en slik måte at den oppleves 

som improvisasjon. Som vist i analysene vil improvisasjon i liveinnspillinger og andre innspilte 

liveframførelser imidlertid oftere oppleves som improvisasjon og kunne gi en sterkere følelse av 

den tilstedeværelsen som kjennetegner liveness. Man kan derfor diskutere om det kanskje er 

omstendighetene rundt innspillingen som bestemmer om man erfarer improvisasjon og liveness. 

 Opplevelsen av spontanitet, uforutsigbarhet og overraskelse er svært ofte et direkte resultat 

av forskjellige typer improvisasjon, fordi det er gjennom improvisasjon at et publikum opplever 

disse kvalitetene. Improvisasjon kan på samme måte være en viktig og medvirkende faktor til å 

skape opplevelsen av kommunikasjon, fordi publikums reaksjoner på improvisasjon igjen vil føre til 

en reaksjon fra utøveren, og både publikum og utøver vil slik sett kommunisere med hverandre. 

Fellesskap mellom utøver og publikum, og publikum seg imellom, kan også forsterkes av 

improvisasjon fordi improvisasjon skaper en opplevelse av et genuint øyeblikk og en slik felles 

opplevelse bygger opp et fellesskap med alle de deltagende partene. Jeg mener at improvisasjon på 

grunnlag av dette ikke bare må sees i direkte sammenheng med liveness, men også som et 
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nøkkelelement for liveframførelse og liveness generelt. Improvisasjon har en enestående rolle som 

det musikalske elementet som binder andre elementer sammen i en opplevelse av liveness. Slik sett 

kan man argumentere for at graden av improvisasjon henger sammen med graden av liveness. Jo, 

mer improvisasjon, jo sterkere er følelsen av liveness. Den lange, improviserende avslutningen på 

liveinnspillingen av Irreplaceable kan peke mot et slikt forhold mellom improvisasjon og liveness. 

Avslutningen er et meget tydelig eksempel på liveness-elementet i en liveinnspilling, og slutten 

hvor improvisasjonen er mest sentrert og tydeliggjort er kanskje den delen som i størst grad 

underbygger opplevelsen av et genuint øyeblikk.   
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Kapittel 6 

 

Oppsummering og konklusjon 
" 

 

 

Improvisasjonsbegrepet har generelt blitt preget av jazzens forståelse av improvisasjon, samtidig 

som improvisasjon har stått som en meget åpen kategori hvor alt teoretisk sett er mulig. På et nivå 

kan man også si at europeisk kunstmusikalsk tradisjon og tankegang har påvirket synet på 

improvisasjon ved at ideene om en stadig harmonisk og strukturell utvikling, total frihet og 

virtuositet har fått grobunn, mens andre typer improvisasjon har blitt neglisjert eller nedvurdert. 

Som vist er det imidlertid mye mer å si om improvisasjon og dens mange dimensjoner. 

Makroimprovisasjon, som den formen som det er blitt fokusert mest på i den akademiske 

litteraturen, og som man blant annet finner mye av i jazz, har blitt satt på sidelinjen i denne 

oppgaven for å vise andre nivåer av improvisasjon og da særlig mikroimprovisasjon. 

Mikroimprovisasjon er en improvisasjonsform som er mye utbredt, spesielt i populærmusikk. De 

små enhetene brukes på andre måter og med andre hensikter enn makroimprovisasjon og viser 

hvordan improvisasjon også kan være repetitiv og rytmisk basert.   

Forestillingene om improvisasjon har også, på lik linje med liveframførelse, bestått av 

mange myter. Tanken om at improvisasjon består av en uhindret og fri strøm av fullstendig 

originale musikalske ideer er en foreldet tanke som spesielt går utover mikroimprovisasjon, som i 

stor grad er basert på repetisjon og revisjon i en og samme bevegelse, forstått som videreutvikling 

og variasjon av allerede eksisterende musikalske elementer. Myten om improvisasjonens komplette 

originalitet er imidlertid i like stor grad en feiltakelse for makroimprovisasjon selv om det der kan 

være vanskeligere å oppfatte og trekke koblinger. All improvisasjon er basert på et fundament og 

har noen rammer, og som oftest er det vekslingen og leken mellom det faste og det uforutsigbare 

som gjør at improvisasjon blir vellykket.  

 Improvisasjon har en særlig rolle i liveframførelse. At Auslander ikke vektlegger dette kan 

skyldes at han ikke skiller mellom live og medierte formater og den estetiske opplevelsen av disse. I 

tillegg til å være uklar på definisjoner og bruksmåter overfører og bruker Auslander mangelen på 

forskjell mellom live og medierte formater på opplevelsen av live og medierte framførelser. Som 

jeg har argumentert for er live og medierte framførelser imidlertid ikke det samme som live og 

medierte formater. Hvor live og mediert format må sees i sammenheng med forskjellige 
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distribusjonsmåter, handler live og mediert framførelse om forskjellige estetiske opplevelser. 

Forskjellen mellom de to framførelsesformene ligger i opplevelsene og følelsene de skaper. 

Liveframførelse er en enkeltstående prosess, det vil si en prosess som kun finner sted en gang. Slik 

sett vil innspilte liveframførelser som liveinnspillinger kunne gi en liveness-kvalitet selv om det 

strengt tatt er et mediert format, og liveframførelse kan godt innholde sanntidsmediering som 

livekonserter. Liveframførelser gir en opplevelse av et flyktig og ubestemt genuint øyeblikk eller 

tilstedeværelse som foregår i nuet. De medierte framførelsene gir på den annen side en estetisk 

opplevelse av noe som er fastlagt, uforanderlig og som ikke foregår i nuet. Ofte er de bygget på en 

prosess hvor man tar opp samme framførelse flere ganger. Disse opptakene blir deretter delt opp og 

satt sammen til en ny helhet. Denne prosessen kan bryte ned en opplevelse av et genuint øyeblikk 

(selv om den ikke alltid behøver å gjøre det). 

Faktorene som vanligvis trekkes frem som viktig ved liveness-elementet i liveframførelse er 

spontanitet, uforutsigbarhet, overraskelse, kommunikasjon, samhold, fellesskap og improvisasjon. 

Improvisasjon er ikke et musikalsk element som Auslander fokuserer noe særlig på og det er heller 

ikke et element som generelt har fått en stor plass i diskusjon av liveness-begrepet. Som jeg har vist 

er improvisasjon imidlertid en meget viktig faktor ved liveness-opplevelsen. Hovedårsaken til at 

improvisasjon ikke nevnes i de vanligste forståelsene av liveness mener jeg sier mer om den vanlige 

definisjonen på improvisasjon enn om improvisasjonens reelle rolle i liveness-fenomenet. 

Definisjoner på improvisasjon prioriterer, som jeg har vist tidligere i oppgaven, ofte den 

improvisasjonen som foregår på makronivå, men improvisasjon trenger ikke å forløpe over lange 

perioder eller å være mulig å transkribere i en analyse for å være der, og svært mye av den 

improvisasjonen som man finner i musikk er heller ikke slik. Makroimprovisasjonen har imidlertid 

fått mest fokus fra musikkvitere, musikklærere og utøvere, og det er dermed også den som 

dominerer definisjonen av improvisasjon. Følgene er at improvisasjonen som man finner i blant 

annet jazz, såkalt verdensmusikk og friere former for musikk er den musikken som vanligvis 

assosieres med begrepet improvisasjon, mens begrepet er nesten fraværende i diskusjonen av 

mesteparten av «vanlig» populærmusikk. Fraværet er imidlertid uten grunn ettersom det finnes 

svært mye improvisasjon i populærmusikk, men improvisasjonstypen er av en annen karakter. Som 

jeg har vist i analysene tidligere i oppgaven er improvisasjon i populærmusikk som oftest på 

mikronivå, i tillegg til noe på mesonivå, mens det i jazz, verdensmusikk og friere former for musikk 

er vanlig med makroimprovisasjon. Mikroimprovisasjonen, som vi har sett eksempler på i 

analysene av Irreplaceable og Appletree, foregår over relativt korte perioder og består av enheter på 

mindre nivå. Mesoimprovisasjon, som er utbredt i Appletree, er en improvisasjon som benytter seg 

av moduler som strukturelt sett finnes på et plan mellom mikro- og makroimprovisasjon, mens 

improvisasjonstypen innad i disse modulene ofte er på mikroimprovisasjonsnivå.  
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 Det lille som har blitt skrevet om improvisasjon i musikkvitenskapen og lignende disipliner 

har neglisjert de lavere formene for improvisasjon. Musikkinstitusjonenes generelle neglisjering av 

mikro- og mesoimprovisasjon har nok noe å gjøre med at improvisasjonen ofte finnes i 

populærmusikk, men også i de sjangrene som er anerkjent for sin improvisasjon blir de lavere 

improvisasjonsnivåene neglisjert. I jazz for eksempel finnes det mye mikroimprovisasjon, likevel er 

det hovedsakelig makroimprovisasjonen som har fått oppmerksomhet. Neglisjeringen av 

mikroimprovisasjon må også sees i sammenheng med vanskelighetene rundt transkribering av slik 

improvisasjon og problemene ved å fange den inn i etablerte musikkteoretiske modeller. Det er også 

et aspekt her at mikroimprovisasjon ikke alltid er direkte hørbart. Improvisasjon på de aller laveste 

nivåer er imidlertid fremdeles viktig, for selv om mye av slik improvisasjon først tydelig kan høres 

når man bruker elektroniske verktøy, for eksempel til å senke tempoet, er det sansbart. Publikum får 

med seg når det forekommer mikroimprovisasjon: Mikroimprovisasjon kan oppleves som en del av 

artistens varierende uttrykk, det kan påvirke publikums opplevelse av musikken som annerledes 

selv om ikke de musikalsk referansepunktene oppfattes, og mikroimprovisasjonens påvirkning på 

utøverens energi når han eller hun improviserer vil også påvirke publikums opplevelse.  

 For å få en større forståelse for sammenhengen mellom mikroimprovisasjon og liveness kan 

det være nyttig å koble mikroimprovisasjon til signifyin(g), og kategorien ekspressiv improvisasjon 

til liveness. Signifyin(g), den afroamerikanske kulturens retoriske praktisering, gir som sagt seg 

utslag i en musikalsk praksis hvor man repeterer og reviderer i en og samme bevegelse og hvor det 

er en indirekte inkludering av tidligere brukt materiale. Improvisasjonen i en slik praksis handler 

om de små forskjellene og den langsomme og tålmodige forandringen av musikk slik at det alltid er 

en sterk tilknytning til både det originale og det nye. Siden improvisasjonens rolle i den estetiske 

opplevelsen av liveframførelse er sentral vil alle former for improvisasjon dermed gi en liveness-

effekt, men som jeg har argumentert for i denne oppgaven er det er de laveste nivåer for 

improvisasjon som i høyest grad må sees i sammenheng med liveness nettopp fordi de begge 

hovedsakelig gir seg til kjenne som uttrykksmessige fenomen. Den ekspressive improvisasjonen, 

som må forstås som en egen kategori under mikroimprovisasjon, er derfor meget viktig for 

opplevelsen av liveness fordi den hovedsakelig gjør sitt utslag på det uttrykksmessige nivået. 

Det genuine øyeblikket i liveframførelse er særegent nettopp fordi det er flyktig: Man er i en 

begivenhet som kun skjer her og nå, og som hovedsakelig føles, oppleves eller sanses. Forenklet 

kan man si at improvisasjon skaper liveness i betydningen en spesiell tilstand av å være i tiden. 

Anne Danielsen påpeker imidlertid i boken Presence and Pleasure (2006) at det er umulig å 

forklare hva tilstanden av å være i tiden er før man blir klar over at man er i tiden: «[...] to place 

oneself in time, distancing is required; one’s experience must be placed in relation to something 

else, to other events or other places. We may also view this in reverse: there is no state of being in 
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funk before it is understood and labeled as such» (Danielsen 2006:192). Selv om Danielsen primært 

skriver om en tilstand av å være i en funk-groove, har man en lignende problemstilling i liveness og 

improvisasjon. Danielsen skriver at når man er i en tilstand av å være i funk så er det ingen avstand, 

det er i stedet en total tilstedeværelse i grooven (ibid.:195). Samme forhold kan gjelde for liveness 

og ekspressiv improvisasjon: Når man er i en tilstand av å være i det genuine øyeblikket så har man 

ingen avstand, det er en fullstendig tilstedeværelse i improvisasjonen og liveness-effekten. Som 

Danielsen påpeker er et slikt nærvær innen vestlig filosofisk tradisjon derimot ikke forstått som et 

nærvær, fordi innsikt og forståelse er fraværende når man er i det værende modus. Hun henviser i 

denne sammenhengen til Ricæur og hans idé om at tale må forstås som en dialektikk mellom 

framførelse og forståelse, eller i hans ord begivenhet og mening (loc.cit.). Danielsen bruker 

begrepene begivenhet og mening på funk, hvor hun mener at tilstanden av å være i funk realiseres 

gjennom begivenheten og forstås som mening fordi selv om funk behøver fullstendig 

tilstedeværelse i begivenheten er skiftet til mening uunngåelig og bare navngivingen av 

begivenheten er i seg selv et slikt skifte til mening. Jeg mener at en lignende overføring av Ricæurs 

begreper, begivenhet og mening, kan brukes på forskjellen mellom de forskjellige nivåene av 

improvisasjon og deres forskjellig skapelse av liveness. Det er ikke mye tvil om at en opplevelse av 

tilstedeværelse vil gå over til mening i det øyeblikket man skal konseptualisere og forstå den 

opplevelsen. Slik sett vil alle begivenheter gå over til mening uansett. Likevel mener jeg at liveness 

og den ekspressive improvisasjonen skiller seg fra annen improvisasjon og andre opplevelser ved at 

den ikke nødvendigvis går over til mening eller i hvert fall ikke på samme måte.  

 Musikkteoretisk har man et relativt stort vokabular for å forklare musikalsk struktur i 

forhold til det vestlige notasjonssystemet og lignende musikkteorietiske modeller, men man har et 

mer umodent begrepsapparat for å forklare hvordan en lytter oppfatter musikalske parametre eller 

hvorfor musikk får en lytter til å føle noe spesielt. Dette henger nok sammen med at man ofte ikke 

kan forklare slike elementer uten å bruke metaforer og andre billedlige koblinger som historisk sett 

har blitt sett på som uegnet i vitenskapelige analyser. Opplevelsen av liveness som improvisasjonen 

på de laveste nivåene kan ikke konseptualiseres på samme måte som improvisasjon på høyere nivå. 

I makro-, meso- og mer figurbasert mikroimprovisasjon kan man relativt lett beskrive hva som skjer 

via analyse. Muligheten for analyse skygger imidlertid ofte for den umiddelbare tilstedeværelsen 

som skapes, eller for å si det på en annen måte: Kvaliteten man opplever i en liveframførelse og 

gjennom improvisasjon forsvinner eller blir usynlig. Dette elementet ved både improvisasjon og 

liveframførelse som estetiske opplevelse er trolig en avgjørende faktor for liveframførelsens 

posisjon og viktighet hos publikum. Liveness handler om å oppleve musikk, ikke å tenke musikk, 

og det er nettopp følelsen av liveness som igjen fører til opplevelsen av et genuint øyeblikk.  

Jeg tror opplevelsen av det genuine øyeblikket og den spesielle tilstedeværelsen er grunnen 
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til at publikum søker mot livebegivenheter. Opplevelsen handler om følelsen av at det man ser og 

hører skjer her og nå for så og aldri gjentas i sin helhet, og det gjør at man føler seg levende. 

Improvisasjonens viktige rolle i liveness ligger i dens mulighet til å eksponere den estetiske 

opplevelsen og det genuine øyeblikket. Improvisasjon belyser at det som skjer, faktisk skjer i nuet, 

og ved å tydeliggjøre det genuine øyeblikket skaper improvisasjon i seg selv en sterk følelse av å 

være i live. Man kan kanskje si at improvisasjon minner publikum om at de er i live og nettopp 

derfor er improvisasjon i vid forstand et sentralt element i opplevelsen av liveframførelse og 

liveness. Liveness-elementet forsterkes i tillegg av at improvisasjon også skaper følelsen av et 

fellesskap hvor man ikke bare opplever en sterk følelse i seg selv, men hvor man også får en sterk 

følelsesmessig opplevelse som knytter publikum og utøver sammen i et genuint øyeblikk. Uten 

improvisasjon, og da spesielt den på mikronivået med alle dens underkategorier, så ville ikke 

liveframførelse ha gitt den sterke liveness-følelsen som den gjør – en følelse og opplevelse som det 

er tydelig mennesker i dag ønsker mer enn noen gang før.  
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Vedlegg 1: Lytteeksempler 

CD1 
 

Spor 1: Beyoncé: «Irreplaceable» 

 

Spor 2: Beyoncé: «Irreplaceable Medley» 

 

Spor 3: Erykah Badu: «Appletree» 

 


