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Forord 

Denne hovedoppgaven i musikkvitenskap ble utført ved Institutt for Musikk og 

Teater, UiO, i tidsrommet våren 2002 til våren 2007. Det er mange som har støttet 

meg og gitt inspirasjon underveis i hovedfaget, og jeg takker dere alle. Jeg takker 

Cecilie Falck-Ytter, Per Jørund Grøthe og Ellen Berglund for språkhjelp og 

korrekturlesing av oppgaven. 

 

Rolf Inge Godøy ved Institutt for Musikk og Teater, UiO, har spilt en betydelig rolle 

for denne hovedoppgaven, og jeg takker ham spesielt. Han har hjulpet til med både 

hovedemne og problemstilling, i tillegg til å veilede skriveprosessen og arbeidet. 
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1 Innledning 

Jeg innrømmer at jeg er spesielt interessert i polyfoni. Tidligere arbeidet jeg med 

polyfoni og kontrapunkt innen tonale rammer, og invensjoner og fuger i Bachstil var 

gode modeller for polyfoniske teksturer. Jeg savnet allikevel kunnskap om 

polyfoniske teknikker slik de brukes i moderne orkestermusikk. I den forbindelse 

henviste veileder Rolf Inge Godøy til Jeux vénitiens, og konsekvensen ble idéen om å 

arbeide med dette emnet i denne hovedoppgaven. 

 

Hovedidéen her omhandler klang og tekstur i Jeux vénitiens (1961) av Witold 

Lutoslawski. Jeux vénitiens er et kammerstykke i fire satser som forener klassisk form 

og orkestertradisjon med moderne klangteknikker. Stykket var et vendepunkt i 

Lutoslawskis karriere, og en milepæl blant hans komposisjoner1. Det skyldes først og 

fremst at han utviklet nye komposisjonsteknikker i arbeidet med stykket. Denne 

hovedoppgaven analyserer musikalske hendelser i Jeux vénitiens, og også de 

komposisjonsteknikker Lutoslawski arbeidet med. 

 

Derfor er denne hovedoppgavens problemstilling slik: 

 

Hvordan er klang og tekstur i Jeux vénitiens utformet, og hvilke 

komposisjonsteknikker blir brukt? 

 

I møte med begrepene klang og tekstur oppstår det en viss uklarhet i forhold til hva de 

innebærer. Det skyldes ikke bare deres altomfattende karakter i musikk, men også 

flerfoldige betydninger av begrepene i det norske språk. I tillegg er klang og tekstur 

tidligere viet liten vitenskapelig oppmerksomhet (Godøy, 1993:15). Som fenomener 

lar klang og tekstur seg best forklare i sammenheng og møte med konkrete 

musikkparametre, og det forsøker jeg å gjøre i denne hovedoppgaven.  

Jeg vil begynne med en klargjøring av begrepene. 

 

I drøftelser om klang brukes ofte betegnelsene klangfarge, timbre og lyd som 

synonymer. Klang brukes ofte som en betegnelse på karakteristiske lyder og 

                                                 
1 Steven Stucky (1981) regner Jeux vènitiens som begynnelsen på det han kaller Lutoslawskis modne 
periode. Bodman Rae (1999) beskriver også stykket som et vendepunkt i Lutoslawskis produksjon. 
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lydkvaliteter. Her innebærer det karakteristiske lyder og lydkvaliteter med identisk 

toneansats, lydstyrke, varighet, tonehøyde og uttoning. Klang er et multidimensjonalt 

fenomen som rommer en forbindelse mellom akustiske fenomener og musikalsk 

persepsjon. Derfor bestemmes klang av alle akustiske aspekter ved en lyd, men også 

lytterens reaksjon og persepsjon.  

 

Lydspektrum og lydens dynamiske forløp er fysiske egenskaper som bestemmer 

persepsjon av klang (wikipedia.org/wiki/Timbre, 04.04.07). Et lydspektrum kan bestå 

av mønstre av svevninger (fluctuations) som kan oppleves som relativt stabile og/eller 

skiftende. Hvordan energien er fordelt i spekteret er avgjørende for opplevelsen av 

klang (Cook, 2001). Det er blant annet avgjørende hvor raskt energien i spekteret 

faller i høyere deltoner, og hvordan utviklingen i spekteret kan inneholde flere topper 

og daler. Videre er utviklingen og variasjon av det dynamiske forløp i lydspekteret av 

betydning for opplevelsen av klang. 

 

Tekstur er i likhet med klang et multidimensjonalt fenomen. Når man snakker om 

musikalsk tekstur mener man vanligvis hvordan vertikale og horisontale dimensjoner 

er sammensatt. Den horisontale dimensjon står for melodier og linjer, og den vertikale 

dimensjon representerer akkorder og samklanger. Rolf Inge Godøy omtaler tekstur 

som prinsipper for fordeling av toner i tid og rom (Godøy, 1993:16). Fordeling av 

toner i rom gjelder klangenes tetthet og tyngde, og fordeling i tid innebærer en 

sammensetning av toner i rytmiske konstruksjoner. I den forstand er rytmikk og 

musikkens puls sentrale elementer i teksturen. 

 

Det finnes fire etablerte hovedtyper og begreper om tekstur som ofte brukes til å 

forklare forhold mellom melodikk, harmonikk og flerstemmighet (Godøy, 1993:15, 

http://cnx.org/content/m11645/latest/, 04.04.07 ): 

1) Monodi innebærer en enkelt melodilinje, kanskje doblet ved oktaven. Melodien 

kan være støttet med et enkelt akkompagnement – lik akkompagnementet til 

barokkens resitativ. Denne teksturformen undersøkes nærmere i kapittelet om 

melodikk.  

2) Homofoni betyr melodi med akkompagnement, eller en flerstemmighet med liten 

selvstendighet i stemmene. Denne teksturtypen undersøkes i underkapittel 4.3 
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3) Polyfoni innebærer flere relativt uavhengige linjer. Polyfoniske teksturer 

kjennetegner Jeux vénitiens. Teksturer av denne typen behandles både på 

tradisjonelle og utradisjonelle måter i stykket, for eksempel måten Lutoslawski 

behandler flere uavhengige lag på er særegent for dette stykket og for 

Lutoslawskis stil. 

4) Heterofoni innebærer parallelle linjer i unison, oktav eller i noen tilfeller andre 

intervaller. Stemmene kan avvike fra parallellføring, men føres i samme retning. 

Slike teksturer forekommer blant annet i fjerde sats. 

 

Når det gjelder metodisk framstilling skal jeg i denne hovedoppgaven prøve å følge 

Nicolas Cooks råd om musikkanalyse og metodikk slik han skrev i boken A Guide to 

Musical Analysis: 

So in analyzing music: reading the score several times, describing the details of the music in 
ordinary language, perhaps parsing the more complex chords – these simple procedures are 
usually more productive than immediately launching into some complex theory laden analysis 
(Cook 1996: 230). 

 

Nicolas Cook vektla også at en god analyse tillater en god del interaktivitet mellom 

lytteerfaringen på den ene siden og analytisk rasjonalisering på den andre. Likeledes 

er analysen i denne hovedoppgaven tredelt, og omhandler: 1) lytteerfaring og auditive 

opplevelser, 2) detaljer fra partituret og 3) utsagn og teorier fra Lutoslawski eller 

andre kilder.  

 

Jeg skal forsøke å systematisere undersøkelsen av klang og tekstur ved å differensiere 

musikkens substans til forskjellige dimensjoner. Differensiering av klang og tekstur i 

denne hovedoppgaven medfører at jeg skiller den helhetlige musikalske virkelighet 

inn i hovedkategoriene harmonikk, melodikk, rytmikk, tekstur, orkestrasjon og form. 

Ideen om differensiering er her basert på deler av Rolf Inge Godøys Skisse til en 

instrumentasjonsanalytisk systematikk (1993). Godøy presenterer en systematikk i 

arbeidet med instrumentasjon, der multidimensjonalitet og differensiering er de 

viktigste teoretiske og metodiske prinsipper. 

 

Mange spørsmål oppsto i arbeidet med problemstillingen, men ett dukket opp stadig 

oftere: Hvilken rolle spiller kontrast i utformingen av klang og tekstur i Jeux 

vénitiens? Spørsmålet viste seg å være sentralt fordi kontrast er et bærende prinsipp i 
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komposisjonen. Kontrasterende elementer oppleves som avstikkere, som brudd eller 

som motstand mot etablerte musikalske ideer. I Jeux vénitiens gjelder det spesielt 

følgende fenomener: Kontrast mellom aktivitetsnivåer, kontrast mellom 

intervallkvaliteter og intervallkombinasjoner, kontrast i akkordtetthet, kontrast i 

instrumentering, kontrast mellom seksjoner og formdeler, kontrast mellom forgrunn 

og bakgrunn, kontrast mellom det statiske og bevegelige, kontrast mellom konturer og 

kontrast mellom spenning og avspenning. Poenget er at denne hovedoppgaven trekker 

kontrast fram som det viktigste virkemiddelet i utformingen av musikken.  

 

Poenget med kontrast bringer meg til tonalitet og til nødvendigheten av en klargjøring 

av hvordan tonalitetsbegrepet skal forstås i denne hovedoppgaven. Lutoslawski skrev 

musikk med utvidet tonalitet. Det innebærer at musikken ikke bygger på  

funksjonsharmonikkens prinsipper. Blant store komponister fra begynnelsen av det 

tjuende århundre, Stravinsky, Schønberg og Hindemith2, mener jeg Lutoslawskis 

tonespråk hadde mest til felles med Hindemiths fritonale stil. På samme måte som 

Hindemith, skapte Lutoslawski melodiske og harmoniske vurderinger, og rangerte 

akkorder i kategorier etter forskjellige spenningsgrader i intervaller. Deler av 

musikken til Stravinsky inneholder teknikker som Lutoslawski ikke brukte, for 

eksempel diatoniske skalaer eller modalharmonikk, og han er heller ikke kjent for 

dodekafoni eller seriell musikk. 

 

Det kan virke som om Lutoslawski mente det var behov for elementer som stabiliserte 

musikken, fordi musikkens fritonalitet og frie polyrytmikk (aleatorikk) ga behov for 

kontroll. Jeg påstår at balansering av kontraster gir større kontroll over klang og 

tekstur, spesielt i aleatoriske seksjoner. Man må i den sammenheng huske på at 

aleatorisk musikk kan være uforutsigbar og ustabil - det ligger i aleatorikkens natur 

(Nordwall, 1969). Som jeg kommer inn på senere, så begrenset Lutoslawski friheten i 

aleatorikken ved hjelp av formale elementer. Teknikken han utviklet kalte han 

begrenset aleatorikk, og bruk av kontrast er en viktig faktor i det som begrenser 

frihetsspillet. 

 

                                                 
2 Jeg trekker disse tre komponistene frem her fordi de dannet betydelige retninger i kunstmusikken på 
1900-tallet. Lutoslawski har også snakket om betydningen Debussy, Roussel, Szymanowski og Bartok 
har hatt for hans musikk. 
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Lutoslawski er selvfølgelig ikke den eneste som har brukt eller bruker kontrast som et 

bærende komposisjonsprinsipp. Blant annet for wienerklassikerne var kontraster i 

komposisjonene viktig - spesielt i formutviklingen, noe jeg kommer inn på senere. 

Også i musikkundervisning har kontrast vært en sentral del, både tidligere og i dag. 

Variasjon og forandring var pensum i De Contrapuncto av Tinctoris skrevet allerede 

fra 1477. Dette skal ha vært en godt kjent lærebok mot slutten av 1400-tallet. 

Tinctoris skrev i De Contrapuncto: Eight rule: One should always earnestly strive in 

contrapuntal writing for variety and change... (Jeppesen, 1939:8-12). Dette betyr at 

variasjon og forandring – som også er effekter av kontrast - var elementer i 

komposisjonslæren på 1400-tallet. Videre er kontrast grunnskolepensum i 

musikkfaget i dag (Andreassen, 1999:16-20). Eksemplene viser bare at kontrast, og 

elementer som assosieres med kontrast, har vært elementer i musikkundervisning og 

komposisjon i lang tid. 

 

Jeg er ikke den eneste som har funnet kontraster i Lutoslawskis musikk. Det har blitt 

skrevet og sagt mye om Lutoslawskis komposisjonsstil og teknikk gjennom mange år. 

De forfatterne som siteres mest for forskning på Lutoslawskis musikk er Bodman Rae, 

Nikolska, Stucky og Varga (se litteraturliste), og denne hovedoppgaven bruker også 

disse forfatterne som kilder i en del sammenhenger – også når det gjelder kontrast i 

musikken. Lutoslawski bidro også selv med betydelig innsikt i sine arbeidsmetoder 

gjennom intervjuer og egne tekster. I arbeidet med hovedoppgaven har jeg brukt en 

del tid på å studere Lutoslawskis egne musikkeksempler og utsagn om komposisjoner 

og teknikker. 

 

1.1 Verkets musikkhistoriske kontekst 

I denne hovedoppgaven går jeg ikke historisk-biografisk til verks. Hovedsakelig er det 

musikken og dens møte med lytteren jeg søker å undersøke, men for å forstå mer av 

verkets egenart, vil jeg her prøve å redegjøre kort for noen biografiske fakta.       

Witold Lutoslawski ble født 25. januar 1913, i Warsawa i Polen. På grunn av første 

verdenskrig og tysk invasjon av Polen i 1915, flyktet Lutoslawski-familien til 

Moskva. Der bodde de til okkupasjonen av Warsawa var over i 1918, og de returnerte 

til Polen. Krigen ruinerte Lutoslawski-familien, og de følgende årene ble vanskelige 

økonomisk.  
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Witolds far, Jòsev, havnet i konflikt med Bolsjevikene i Moskva mot slutten av krigen 

(Bodman Rae, 1999). Sammen med Witolds onkel, ble faren henrettet i Moskva i 

1918. Witolds kusiner, onkler og tanter spilte en stor rolle for hans videre oppvekst og 

liv. Den kulturelle, litterære, filosofiske og kunstneriske kapitalen til denne familien 

var stor, noe som fikk betydning for Witolds dannelse.  

 

I 1931 begynte Lutoslawski matematikkstudier ved Universitetet i Warsawa (Ibid), og 

i 1932 ble han tatt opp som student i komposisjon ved Warsawa 

musikkonservatorium, samtidig som han studerte matematikk ved universitetet. Han 

ble da elev av Witold Maliszewski, som selv hadde vært elev av Rimsky-Korsakov. I 

1933 gav Lutoslawski opp matematikkstudiene for å konsentrere seg om musikk, og 

han ble uteksaminert fra konservatoriet i 1937. Tyskland invaderte Polen i 1939, og 

med invasjonen startet Blitzkrigen mot Warsawa. Under Blitzkrigen var Lutoslawski 

offiser med ansvar for signal- og radioenheten i den polske hæren i Krakow (Ibid). 

Lutoslawski ble tatt til fange av tyskerne, men greide å flykte etter bare åtte dager i 

fangenskap. Han flyktet til Warsawa, der naziokkupasjonen gjorde tilværelsen 

vanskelig. På denne tiden livnærte han seg selv og moren ved å spille piano på kafeer 

i hovedstaden. 

 

Variasjoner over et tema av Paganini ble skrevet i 1941. Stykket er skrevet for to 

pianoer, og er et av de mest kjente stykkene til Lutoslawski fra denne tiden. 

Lutoslawski skrev alt i alt rundt 200 komposisjoner for to pianoer. 

Paganinivariasjonene er det eneste stykket av denne typen som Lutoslawski klarte å 

ta med seg under flukten fra Warsawa i 1944. Skisser til Symfoni nr 1, To Studier for 

Piano, Paganinivariasjonene og noen studentarbeider er de eneste stykkene som ikke 

brant opp i Warsawa. 

Etter andre verdenskrig tegnet Polen flere vennskapsavtaler med Sovjet, og politikken 

ble mer og mer sosialistisk orientert. Valget i 1947 ga 80 prosent av stemmene til det 

kommunistiske partiet, og en lengre epoke med stalinistisk styre ble innledet i Polen.  

Etter Stalins død i 1953 avtok Sovjets dominanse over Polen. I oktober 1956 ble 

Gomulka valgt som førstesekretær i det polske kommunistparti. Denne hendelsen 

markerte begynnelsen på en ny tid i Polen som var mer liberal enn tidligere, og den 

strenge sensuren av kulturlivet avtok. Etter dette kunne Lutoslawski vurdere å 

offentliggjøre musikk som tidligere var utenkelig å publisere i Polen (Ibid). 
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Lutoslawski var en type komponist som alltid søkte nye arbeidsmetoder. I 1960 hørte 

han et utdrag på radioen fra Konsert for Piano og Orkester av John Cage. Denne 

opplevelsen gjorde inntrykk og ga ham ideer til nye måter å komponere på. Han 

forklarte hendelsen slik: 

It was in that year that I heard an excerpt from his Piano Concerto and those few minutes were 
to change my life decisively. It was a strange moment, but I can explain what happened. 
Composers often do not hear the music that is being played; it only serves as an impulse or 
something quite different – for the creation of music that only lives in their imagination. It is a 
sort of schizophrenia – we are listening to something and at the same time creating something 
else. That is how it happened with Cage’s Piano Concerto. While listening to it, I suddenly 
realized that I could compose music different from that of my past. That I could progress toward 
the whole not from the little detail but the other way round – I should start out from the chaos 
and create order in it, gradually. That is when I started to compose Jeux vénitiens (Jacobsen, 
1996:91). 

 

Etter denne lytteerfaringen eksperimenterte Lutoslawski med elementer av rytmisk 

frihet, og Jeux vénitiens markerer vendepunktet i den stilistiske utviklingen.  

 

Jeux vénitiens (1960-1961) -Venetianske leker - refererer til den aleatoriske leken spilt 

av komponisten, og til stedet for den ufullstendige urfremføringen i Venezia (Bodman 

Rae, 1999). Stykket er orkestrert for et kammerorkester bestående av sju treblås, tre 

messingblås, fire slagverkere, harpe, firehendig piano og tolv stryk. Urfremføringen 

fant sted 24. april 1961 i Teatro La Fenice med Krakòw Filharmoniske 

Kammerorkester, dirigert av Andrzej Markowski. Ved denne fremføringen var tredje 

sats ennå ikke ferdig komponert. Den første fullstendige fremføringen fant sted ved 

Warsawa Høstfestival 16. september 1961 med Det Nasjonale Filharmoniske 

Orkester, dirigert av Witold Rowicki (Ibid).  

 

1.2 Begrenset aleatorikk og aleatorisk kontrapunkt 

Jeux vénitiens avviker fra en del orkestermusikk i notasjonsmetoder og måter å 

strukturere frie og spontane spilleteknikker på. Aleatorikk er en viktig del av 

frihetsspillet i denne musikken, og var en av årsakene til de nye notasjonsteknikkene 

Lutoslawski utviklet. For å forstå Lutoslawskis utgangspunkt i det aleatoriske 

arbeidet, mener jeg en forklaring av begrepet aleatorikk er nødvendig her. 

 

Aleatorikk er et begrep som benyttes i forbindelse med musikkstykker der ett eller 

flere elementer i komposisjon eller utøvelse er tillagt tilfeldighetshendelser. Ifølge 
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Martinsen, Reinåmo, Steffenak (1996:247) og Elef Nesheim (1985:237) stammer 

begrepet aleatorikk fra det latinske ordet alea som betyr terning. Begrepet aleatorikk 

forbindes ofte med et begrenset antall muligheter i tilfeldighetsspillet - når terningen 

er kastet kan resultatet bli fra en til seks. 

 

Grove’s Dictionary of Music skiller mellom tre typer av aleatoriske teknikker, og en 

komposisjon kan inneholde mer enn en teknikk, adskilt eller i kombinasjon. Den 

første typen innebærer aleatorisk komposisjon. I denne teknikken inngår tilfeldige 

fremgangsmåter i utviklingen av en komposisjon som senere noteres ned, for 

eksempel terningkast i valg av materiale. John Cage benyttet seg for eksempel av 

myntkast i valg av materiale i arbeide med Music of Changes (www.grovemusic.com, 

22.02.07). I aleatorisk komposisjon trenger ikke selve utøvelsen gi rom for 

tilfeldigheter, med mindre andre aleatoriske teknikker også brukes. 

 

Den andre typen innebærer alternativ form. Denne teknikken handler om å tillate 

utøveren(e) å velge blant formale muligheter formulert av komponisten. Utøveren(e) 

får frihet i valg av rekkefølgen på hendelser, som valg av tempo og dynamikk osv, og 

resultatet blir en bestemt tilfeldighet med frihet i valg mellom musikkelementer. For 

eksempel Stockhausens Momente for sopran, kor og instrumenter (1962-64) bruker en 

slik teknikk (www.grovemusic.com, 22.02.07). 

 

Den tredje typen er relativ notasjon. Komponisten utvikler alternative 

notasjonsmetoder som ofte gir større frihet til utøverne. Graden av frihet kan variere 

fra valg av artikulasjon til totalt fri improvisasjon. Relativ notasjon kan innebære 

reduserte partiturer, grafiske partiturer eller tekster som beskriver musikken osv. 

Lutoslawski eksemplifiserer relativ notasjon i Jeux vénitiens. Andre komponister som 

arbeidet med relativ notasjon var Stockhausen i stykket Zeitmasse (1956), og Boulez i 

stykket Structures II (1962). 

 

Det finnes eksempler på tilfeldighetsspill i utforming av komposisjoner allerede på 

1700-tallet (en.wikipedia.com, 20.1.07). I 1787 skrev Mozart instruksjoner for et 

musikalsk terningspill - Musikalisches WürfelspielI - som fremstilte valg av 

rekkefølgen på taktene i en menuett. Men Mozart var ikke den eneste komponisten fra 

1700-tallet som var interessert i tilfeldighetsmusikk. Ifølge Marco Barnig arbeidet en 
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rekke komponister med tilfeldighetsspill på 1700-tallet 

(webplaza.pt.lu/public/mbarnig/pages/dicemus.html, 22.1.07). Grove’s Dictionary 

påstår allikevel at tilfeldighetsspill i musikk fra denne tiden ikke var en spesielt viktig 

påvirkningsfaktor til aleatorisk musikk fra 1900-tallet.  

 

Det samme er tilfelle for improvisert folkemusikk og jazz. Grove’s Dictionary 

definerer ikke disse stilene som eksempler på aleatorisk musikk, til tross for at 

improvisasjon kan sies å inneholde elementer av aleatorikk - eller omvendt.  

 

En av de første komponistene som brukte aleatoriske virkemidler av betydning var 

Henry Cowell (Grove’s Dictionary). I strykekvartetten Mosaic Quartet fra 1935 skal 

utøverene avgjøre rekkefølgen og vekslingen mellom formfragmenter, og slik skape et 

mosaikkmønster i utformingen av stykket. Cowell introduserte tilfeldighet og frihet i 

utførelsen av deler av sin musikk, som blant annet innebar instruksjon til utøverene 

om å improvisere over et bestemt antall takter. 

 

En elev av Henry Cowell - John Cage - er den komponisten som er mest kjent for  

aleatorisk musikk (en.wikipedia.org, 25.2.07). John Cage var inspirert av I Ching - 

den kinesiske bok om forandring. I Ching er et 2800 år gammelt litterært verk, og en 

av fem konfucianske klassikere innen kinesisk litteratur (Ibid). I Ching inspirerte John 

Cage til rammeverk og fremgangsmåter i tilfeldighetsspillet, og hjalp ham med 

aleatoriske metoder. John Cage gikk svært langt i aleatorisk eksperimentering. Han 

endte med å overgi enhver kontroll over musikken, slik som i 4’33’’(1952), hvis lyder 

bare bestod av omgivelsene. John Cage fortsatte med aleatorisk eksperimentering i 

hele sin komposisjonskarriere (Grove’s Dictionary of Music). 

Mange av de mest sentrale komponistene fra etterkrigstiden ekperimenterte med 

aleatorikk i større eller mindre grad, og mange hadde til felles å bli inspirert av John 

Cage sin musikk og arbeid. Men bevegelser innen andre kunstarter hadde også 

betydning for aleatorikkens utvikling innen musikk, og særskilt 

abstraktekspresjonismen. Som navnet angir, springer mange av idéene bak 

abstraktekspresjonisme ut fra tankegods fra europeisk ekspresjonisme, men også 

surrealismens vektlegging av spontan og automatisk kreativitet var et viktig 

utgangspunkt for bevegelsens kunstnere (en.wikipedia.com, 20.1.07).  
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Abstraktekspresjonisme var en bevegelse innen amerikansk kunst som var inspirert av 

tilfeldighetsspill. Det hendte malerne dryppet eller klasket malingen direkte på 

lerretet, og man mente at spontaniteten i kunstnerens holdning til arbeidet utnyttet og 

utløste kreativiteten i deres underbevissthet. Morton Feldman og Lukas Foss hadde 

fotfeste i den amerikanske abstraktekspresjonisme (Ibid). Lukas Foss eksperimenterte 

med improvisasjonsteknikker og aleatoriske virkemidler i kammerstykket Elytres 

(1964). Det samme gjorde Morton Feldman i Rothko Chapel (1971), skrevet for 

bygningen som huser maleriene til Mark Rothko (Ibid). 

 

Blant komponister i Norge er Finn Mortensen og Magne Hegdal særlig kjent for å ha 

brukt aleatoriske virkemidler (Martinsen, Reinåmo, Steffenak, 1996). Finn Mortensen 

arbeidet med aleatoriske virkemidler på 1960-tallet. Konsert for klaver og orkester 

(1963) og Lykkehjulsonaten (1964) bygger på aleatoriske elementer. Magne Hegdals 

musikk er preget av streng og gjennomgripende aleatorikk. Hegdal lar tilfeldighetene 

bestemme rekkefølge og sammensetning på melodiske motiv, rytmiske mønstre, 

dynamikk osv. Til Ballade 13. oktober 2004 sa han blant annet: Mitt anliggende er en 

kolossal fascinasjon over det tilfeldige. Hvert individ er et resultat av tilfeldigheter - 

hvilke celler som lager et individ er overlatt til vilkårligheten... Ifølge Ballade skiftet 

Hegdal stil på 1980-tallet, men han er opptatt av tilfeldighetsspill også i dag 

(www.mic.no, 13.3.07). 

 

Når det gjelder Lutoslawskis tilfeldighetsspill, utviklet han en type aleatorikk som blir 

kalt for begrenset aleatorikk (Nordwall, 1969), kontrollert aleatorikk eller aleatorisk 

kontrapunkt (Grove’s Dictionary of Music). De aleatoriske prinsippene i aleatorisk 

kontrapunkt har lite å gjøre med Cageskolens frie tilfeldighet (Nordwall, 1969), eller 

Xenakis stokastiske tilfeldighetsmusikk. Lutoslawski karakteriserte begrenset 

aleatorikk slik:  

The most typical form of ’limited aleatorism’ is collective ad libitum playing within an 
instrumental or vocal ensemble. The most characteristic feature of music performed in this way 
is the absence of a common division of time to which all performers must comply in the same 
way. In my works this concerns only those phenomena which appear within the limits of the 
particular sections of the given musical form. On the whole, the dividing lines between the 
larger particular parts of the form are common for all the performers, i.e. they fall at the same 
moments (Lutoslawski, 1968:50). 

 

Som Lutoslawski selv skrev, handler begrenset aleatorikk om kollektiv frihet. Det 

mest sentrale prinsippet i kollektiv frihet er fravær av en felles puls. I begrenset 
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aleatorikk stilles flere lineære tonestrukturer over hverandre som alle har en fri puls. 

Musikerne får frihet til å tolke rytmikken i et notebilde, og resultatet blir en avansert 

form for polyfoni. Lutosalwski beskrev også resultatet av den rytmiske friheten i 

begrenset aleatorikk: 

(...) the rhythmic structure developed in a collective ad libitum, in itself the sum of all the 
rhythmic structures of the individual parts, is far more complex than any polyrhythmic structure 
tobe found in traditional music. One of the reasons for this is that there may be non-
simultaneous accelerandos and rallentandos within particular parts. (...) each of the performers 
will, within a specified time-unit, play as though he were on his own, without worrying whether 
he is in time with the others (Polish Musicological studies, 1986:38). 

 

Jeg går ut fra at hensikten med begrenset aleatorikk var å berike teksturen ved hjelp 

av en rytmisk frihet som tradisjonell teknikk og notasjon ikke ga. Aleatorisk 

kontrapunkt gir for eksempel uavhengige accelerandos og rallentandos, fordi 

fraværet av en felles puls gir en tekstur med fleksibel polyfoni,  som også i sterk grad 

bidrar til opplevelsen av kollektiv frihet.  

 

Ett av problemene som kan oppstå med aleatoriske spill er kontroll over 

formutviklingen3. Lutoslawski løste dette blant annet ved at seksjonsinnsatsene er 

felles for alle utøverene. Form og seksjonsinndeling i Jeux vénitiens er fullt og helt 

kontrollert, og fraværet av en felles tidsinndeling gjelder bare innen spesielle 

seksjoner av komposisjonen. Seksjoner uten en felles puls – det vil si ad libitum-

seksjoner - får en tilhørende tekst i partituret som forklarer vanskeligheter knyttet til  

notasjon eller framføring. Videre får seksjoner uten en felles puls også betegnelsen ad 

lib ved begynnelsen av seksjonene. 

 

I første sats av Jeux vénitiens veksler musikken mellom ad libitum og a batutta. A 

batutta-seksjoner har en felles puls og en taktart. Ofte er karakteren på ad libitum og a 

batutta forskjellig, men slettes ikke alltid. Det pussige er kanskje at polymetriske 

seksjoner i stykket lyder ganske likt ad libitum-seksjoner (hør begynnelsen av 4. sats). 

Ved å balansere mellom a batutta og ad libitum kontrollerte Lutoslawski utviklingen 

av musikken, og skapte kontraster både på mikro- og makronivå. I senere verker av 
                                                 
3  Jonathan Lawrence Vogl fant følgende problem: It is found that the aleatory performance techniques 

create fluctuations in the formal structure through influencing the rate of forward momentum within 

each movement (Vogl, 1993).   
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Lutoslawski, for eksempel symfoni nr. 4, er forskjellen på ad libitum og a batutta 

enda vagere enn i tidlige verker.  

 

I utgangspunktet kan man si at musikk med elementer av tilfeldighet ikke lyder likt 

hver gang den fremføres. Dette gjelder ikke i like stor grad Lutoslawskis aleatoriske 

teknikk, og det er flere grunner til dette: For det første fordi begrenset aleatorikk 

fastsetter toneomfang og form. For det andre fordi musikernes frihet er begrenset. For 

det tredje så forandres ikke musikken vesentlig ved at noen toner ikke alltid 

forekommer i samme rekkefølge (Nordwall, 1969). Det var et viktig poeng for 

Lutoslawski at musikken skulle være relativt lik ved forskjellige fremførelser, og 

hovedsakelig som forventet.  

 

Derfor ble aleatorikk et virkemiddel for å oppnå det Lutoslawski kalte sitt lydbilde - 

sound picture (Ibid). Med lydbilde mente han den forestilte klangen han søkte.  

For Lutoslawski var det viktig at partituret gjenspeilte det lydbilde han søkte, og hans 

interesse for aleatorikk begrunnes ikke med en fraskrivelse av kontroll over musikken 

– men derimot at aleatorikk bidro til å oppnå det han søkte. Slik forklarte han hvordan 

begrenset aleatorikk ga et slags kompromiss mellom frihet og kontroll: 

In composing such a sound picture I have in principle to forsee all possible versions which could 
result from my text, and to compose this text in such a way that all these versions would 
correspond to my intention. This can be done in a relatively easy way. Namely, it depends on 
composing only one version of a given section of the music which, with respect to the original 
intention, could be called ’the least advantageous’. In other words, of all the possible situations 
which might arise from the combining elements of my sound picture, as the outcome of ad 
libitum playing, I choose that one which produces the result most divergent from my intention. 
By imagening the ’least advantageous’ situation which can arise from these elements, I can, if 
this is necessary, easily make the necessary corrections so that even this ’least advantageous’ 
situation will fulfil the required conditions. (...) It is clear that the conditions, which a sound 
picture composed in this way must fulfil, cannot be defined too precisely (Lutoslawski, 1968). 

 

Den sofistikerte rytmikken i Lutoslawskis kontrollerte aleatoriske musikk er ofte et 

resultat av en kompleks kombinasjon av relativt enkle individuelle stemmer. 

Lutoslawski var opptatt av at musikk ikke bør være for vanskelig å spille, og 

begrenset aleatorikk bidro til å forenkle stemmene - for som han sa: The ensemble ad 

libitum technique is distinctly helpfull in making my compositions easy to perform 

while at the same time enhancing its sound qualities. For the performer is able to play 

with an expressiveness which cannot be attained in music with a common time 

division for all the performers (Hines, 1970:148). Som han påpekte så oppnådde han 
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både gode stemmer, og en bedre lydkvalitet ved hjelp av begrenset aleatorikk. Dette 

musikksynet viser en tankegang om at roller og idiomer skal samsvare i musikken. 

 

Men for Lutoslawski oppsto det problemer i forhold til notasjon i det aleatoriske 

arbeidet. Han fant at det var behov for synkroniseringssymboler i partituret fordi 

tilfeldighetsspillet ga en tekstur fri for en felles puls. Når Lutoslawski kalte den 

aleatorikken han utviklet for begrenset aleatorikk, så var det også felles innsatser som 

begrenset tilfeldighetsspillet i musikken. Dirigenten signaliserer begynnelsen og 

slutten på aleatoriske passasjer, og i partituret til Jeux vénitiens noteres begynnelsen 

på ad libitum-seksjoner med piler.  

 

Et annet moment i forhold til notasjon er bruken av brutte taktstreker i ad libitum-

seksjoner i Jeux vénitiens. Med brutte taktstreker mener jeg det samme som stripete 

taktstreker. For eksempel tredje sats inneholder brutte taktstreker som deler satsen inn 

i setninger og sekvenser. Det er uklart for meg hvorfor Lutoslawski bruker taktstreker 

av denne typen, men det kan være for å beholde tidsorienteringen og for å 

synkronisere hendelser i musikken. Seksjoner og satser med taktart har taktstreker på 

tradisjonelt vis, men med det unntaket at taktstrekene er brutte. 

 

Med hensyn til Lutoslawskis notasjon forøvrig vil jeg påpeke at alle stemmene i Jeux 

vénitiens er notert som de forekommer - foruten pikkolo, kontrabass, xylofon, 

klokkespill og celesta - som alle er oktavtransponert. Løse fortegn gjelder bare de 

tonene de er plassert foran. Når samme rytmefigur gjentas flere ganger, noteres ofte 

figuren et par ganger, og deretter uten notehoder.  

 

Jeg konkluderer at begrenset aleatorikk har stor betydning for klang og tekstur i deler 

av Jeux vénitiens. Grove’s Dictionary of Music skiller mellom tre typer av aleatoriske 

teknikker. Lutoslawski arbeidet med en type aleatorikk som passer med det Grove’s 

Dictionary of Music definerte som relativ notasjon. I likhet med mange andre 

komponister var Lutoslawskis aleatoriske arbeid inspirert av John Cage, men teknisk 

hadde begrenset aleatorikk lite å gjøre med Cageskolens frie tilfeldighet. Det viktigste 

prinsippet i begrenset aleatorikk er fravær av en felles puls, noe som resulterer i det 

Lutoslawski kalte kollektiv frihet.
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2 Harmonikk 

Klangidealet til Lutoslawski var fritonalt med fravær av diatoniske skalaer og 

dur/moll- prinsipper, og i likhet med mange komponister fra midten av 1900-tallet 

søkte han en frigjøring fra funksjonsharmonisk tonalitet. De tidligste verkene hans 

tilhørte en slags tidlig Hindemith stil, men han ønsket en annen orden og en egen 

samklangsteknikk (Varga, 1974:22). Dette fant han i det han selv kalte free atonal 

harmony (Ibid). Selv om han ikke forklarte nærmere hva han mente med friatonal 

harmonikk, ble musikken i alle fall mere kromatisk, og den sentrale idé i dette 

tonespråket var organisering av toneaggregater. 

 

I Jeux vénitiens er toneaggregater basert på forhold mellom tonekombinasjoner. Jeg 

mener ikke den vanlige akustiske betydningen av tonekombinasjoner, men forhold 

mellom intervaller i akkordene. I Lutoslawskis harmonikk handler det om to 

dominerende intervallforhold: 1) akkorder med forstørret kvart, og 2) akkorder uten 

(Nordwall, 1969). Paul Hindemith definerte også forstørret kvart som et unikt 

intervall med spesielle egenskaper, noe jeg kommer inn på senere (Hindemith 

1970:83). Denne hovedoppgaven bruker også Hindemiths Serie 2 som modell for en 

systematisering av akkordikken i Jeux vénitiens.  

 

2.1 Tolvtoneaggregater 

I denne hovedoppgaven skal harmoniske aggregater forstås som ordnede 

tonesamlinger - en samling forskjellige toner som utgjør en klangmasse. I 

Lutoslawskis musikk kan hele seksjoner være bygd opp av en enkelt akkord. Når 

akkorden inneholdt tolv forskjellige toner kalte Lutoslawski akkorden for et 

tolvtoneaggregat. Tonene i tolvtoneaggregatet forekommer for det meste etter 

hverandre, men blir allikevel kalt en akkord fordi stadige repetisjoner av tonene fører 

til at det samlet sett oppleves som en akkord (Varga, 1976). I intervju med Varga 

forklarte Lutoslawski hvordan bevisstheten konstruerer lineære og vertikale 

intervallaggregater: 

In a harmonic sense, the Alberti figuration is in fact a triad. And if you take a twelve-tone chord 
which we regard as twelve different sounds that we hear simultaneously, we can write down a 
passage that is based on the notes belonging to this twelve-tone chord. The different parts can 
play very complicated rhythms, even sound sequences, and yet play only the notes of the chord 
(...) It may occur that the chord never actually sounds in its entirety – it is supplemented by our 
memory and imagination (Varga, 1976: 24). 
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Tolvtoneakkorden er altså et skjematisk grunnlag for komposisjonen, der 

akkordaggregatet er en del av en arbeidsteknikk. Lutoslawski påpekte at musikken 

ikke trenger å utnytte alle tonene i akkorden, og at hukommelse og forestilling vil 

registrere og tilføye til toneomfanget, men han utdypet ikke betydningen av dette 

nærmere. 

 

Det viktigste prinsippet i Lutoslawskis organisering av tolvtoneaggregater var at 

akkordene skulle inneholde et begrenset antall intervalltyper. I intervju med Ove 

Nordwall forklarte han hvilken betydning dette hadde: 

Since 1958 I have been working on twelve-note-chords. I am primarily interested in those 
whose adjoining sounds give a limited number of interval types. An extreme case here is a 
twelve-note-chord whose adjoining sounds are in a relation corresponding to only one type of 
interval, i.e. a twelve-note-chord from minor second or from perfect fourths. Twelve-note-
chords constructed from one, two or three types of intervals have for me a distinct, easily 
recognizeable character, while twelve-note-chords comprising all types of intervals are 
colourless-they lack a clearly defined individuality. Elementary twelve-note-chords enable the 
use of strong harmonic contrasts, a possibility which one is denied, for example, in the serial 
technique, particularly in the case of an ’Allintervallreihe’. It is primarily because of this, I 
think, that you have said that my methods of pitch organization are opposed to the twelve-tone 
technique. The only thing that links me with this technique is the almost continous flow of the 
twelve tones of the scale (Nordwall, 1969). 

 

Innholdet i harmoniske aggregater begrenses til to eller tre intervaller fordi han mente 

dette ga en klar og karakteristisk klang, og fordi det ga en akkordfysiognomi som var 

tydelig og som ga mulighet til kontraster. I noen tilfeller er akkorder i Jeux vénitiens 

sammensatt av kun ett intervall - for eksempel store sekunder mellom tonene i 

akkorden. Ved noen tilfeller brukte han også det ham kalte allintervallaggregater - 

det vil si aggregater som inneholder mange eller alle intervallene. Slike aggregater 

brukte han bare der han søkte et fargeløst klangbilde, for eksempel ved seksjon g i 

første sats. I samtale med Bodman Rae sa Lutoslawski mer om dette:  

One rule which it is possible to formulate about my experiments with twelve-note chords is that 
the fewer different intervals between neighbour (ie. adjacent) notes the chord contains, the more 
characteristic the result is. If, for instance, you use all possible intervals in one chord, the final 
result is, in a way, faceless, something which has no character, which in colour is grey (...) I 
began with the elementary ones containing only one kind of interval between neighbour notes 
(...) Then I tried to find some simple but not elementary chords which would contain only two 
different intervals (Bodman Rae, 1999:50). 

 

Lutoslawski var altså svært opptatt av akkordenes uttrykk, farge, kvalitet og 

fysiognomi. Fysiognomi var et begrep han brukte i en del diskusjoner om harmonikk 

og rytmikk. Begrepet ble brukt som et synonym til karakteristiske trekk – for 

eksempel en akkords karakteristiske trekk. Grunnen til at akkordikken i Jeux vénitiens 
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oppleves som helhetlig er akkordenes og intervallenes fysiognomi og deres relasjon til 

hverandre. 

 

Steven Stucky delte Lutoslawskis akkorder inn i tre typer, der alle akkordene 

inneholder kun to eller tre typer av intervaller (Stucky, 1981): 1) Akkorder som 

inneholder liten sekund, stor ters og kvart, 2) akkorder som inneholder store sekunder 

- heltoneakkorder og 3) akkorder som inneholder liten ters og stor ters. Som jeg skal 

vise er det lett å kjenne igjen disse akkordtypene i Jeux vénitiens. 

 

Eksempel 1 under viser det Lutoslawski kalte en enkel tolvtoneakkord. Akkorden 

inneholder to forskjellige intervalltyper, og fire tonegrupper med tre toner i hver 

gruppe. Hver tonegruppe inneholder små sekunder, og er adskilt med små noner. Her 

skapes spenning fordi akkorden inneholder kontraster mellom tette intervaller og store 

sprang. I eksempel 1 og 2 noteres tonene etter hverandre, fordi det grafisk sett er 

uoversiktlig å notere så mange kromatiske endringer i en vertikal akkordsøyle. 

Eksempel 1. Her vises en elementær spredt tolvtoneakkord ved øvelses bokstav F i fjerde sats. 

Akkorden er delt inn i fire grupper. Hver gruppe inneholder små sekunder, og gruppene er adskilt med 

små noner. Legg også merke til symmetrien i akkordsammensetningen. 

 

2.2 Vertikal intervallsymmetri 

En viktig organiseringsteknikk av tolvtoneakkorder i Jeux vénitiens er bruk av vertikal 

intervallsymmetri (se eksempel 1 og 2). Vertikal intervallsymmetri innebærer at 

intervallsammensetningen er den samme fra bunn til topp, som fra topp til bunn. 

Vertikal intervallsymmetri omfavner alltid få intervaller som samsvarer oppe og nede, 

og de ytterste intervallene er ofte adskilt med et intervall i midten. Akkorden fra del D 

i fjerde sats viser dette (se eksempel 2). Her er intervallene like på topp og bunn, 

separert av en liten none i midten. Vertikal intervallsymmetri betyr også ofte at 

akkorden inneholder flere tonegrupper slik som akkorden i eksempel 1.  
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Eksempel  2. Utsnittet viser et enkelt tolvtoneaggregat i fjerde sats del D. Dette er en symmetrisk 

akkord som inneholder små sekunder og store terser på topp og bunn, og en liten none i midten. Her 

vises tonene i en rekke for oversiktlighet. 

 

2.3 Statisk harmonikk 

Lutoslawski hevdet at tolvtoneaggregater i aleatoriske seksjoner kan lyde statisk  

(Lutoslawski, 1986). Dette forklares med at en passasje med bare ett aggregat kan 

oppleves som stillestående fordi akkorden ikke gjennomgår endring. Toneomfang og 

registre er faste i aggregatene, noe som kan gi en opplevelse av stillstand i musikken. 

Til sammenlikning har harmonikken i minimalistisk musikk også ofte en kvalitet der 

ett tonemønster og klangbilde gjentas over lengre tidsstrekk, og karakteriseres som 

statisk fordi harmonikken ikke endres særlig (Kramer, 1988:50). Det samme 

problemet oppstår i noen ad libitum-seksjoner i Jeux vénitiens. Jeg forsøker med dette 

å forklare at et tolvtoneaggregat kan oppleves som statisk fordi det har én karakter, 

fordi registeret er fast og fordi det ofte spilles over et lengre tidsstrekk. Lutoslawski 

påpekte selv problemet i en av sine tekster: 

Nevertheless it is worth finding a way of at least partly reducing the static nature of this kind of 
music. The simplest method would, of course, be to relinguish all control over the harmonies in 
progress, which would mean a measure of chaos in the organization of pitch (Lutoslawski, 
1986:46). 

 

Lutoslawski benyttet flere metoder for å redusere en statisk kvalitet. Den mobilitet 

som dannes i tolvtoneharmonikken skyldes først og fremst utnyttelse av forskjellige 

intervalltyper i akkordprogresjonene. Men også variasjon i akkordtetthet og -tyngde 

gir mobilitet til harmonikken. Som jeg skal forsøke å vise senere er det ikke først og 

fremst harmonikken som gir mobilitet til musikken, men elementer som rytmikk, 

melodikk, dynamikk og instrumentering. 
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2.4 Kontrasterende akkordforbindelser 

Vincent Persichetti påpekte at to faktorer er involvert i akkordprogresjoner: 

akkordsammensetninger og akkordforbindelser (Persichetti, 1961:182). Akkordenes 

sammensetning og oppbygning drøftet jeg i kapitlene 2.1 og 2.3 over, men her skal 

jeg drøfte hvordan akkordene forbindes i Jeux vénitiens. Først og fremst er 

akkordforbindelsene av to typer: 1) smidige progresjoner, det vil si 

akkordforbindelser med trinnvis bevegelse og 2) kontrasterende progresjoner som 

innebærer sidestilte akkorder plassert i forskjellige registre. I det jeg kaller 

kontrasterende akkordforbindelser skifter gjerne hele akkordmassene register, 

stemmene inneholder store intervallsprang og intervallene i sidestilte akkorder har 

svært forskjellig karakter.  

 

Registerskifte for hele akkordmasser særtegner harmonikken i Jeux vénitiens, og ofte 

veksler sidestilte seksjoner mellom akkorder plassert i forskjellige registre. Persichetti 

skrev at registerplasseringen og registerskifte av hele akkordmasser påvirker lydens 

retning (Persichetti, 1961). Det samme får stor betydning i Jeux vénitiens, fordi 

musikkens fritonale stil behøver teknikker som gir en følelse av helhet i akkordikken. 

 

I første sats av Jeux vénitiens skaper Lutoslawski framdrift i musikken blant annet ved 

å skifte mellom to kontrasterende typer av akkorder som er plassert i forskjellige 

registre. I intervju med Nikolska sa Lutoslawski følgende om akkordforbindelsene i 

første sats: (...) it is no connection of chords; rather it is a contrastive juxtaposition of 

chords, totally independent of conduct of the voices (Nikolska, 1994:130). 

Tolvtoneaggregatet i seksjon a,c og e i første sats er en vertikal symmetrisk 

konstruksjon av store sekunder og små terser, adskilt med en ren kvart (se eksempel 

3). Denne akkorden er lik det Lutoslawski kalte et enkelt toneaggregat, fordi den 

inneholder kun to intervalltyper. Akkorden i seksjon g er basert på to 

tolvtoneaggregater lagt over hverandre, og resultatet blir en diffus 

tjuefiretonersakkord med karakter som en allintervallakkord (Lutoslawski, 1968). I 

seksjon e spiller tre messinginstrumenter en firetoners klusterakkord. Denne akkorden 

legger til toner (g1 til b1) som ikke finnes i akkorden i seksjon a, c og e.  
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Eksempel 3 
Eksemplet er en harmonisk reduksjon av del 1 og seksjon B i del 2 i første sats. Eksemplet viser skiftet 

mellom to kontrasterende typer av musikalsk materiale. Den første akkorden inneholder store 

sekunder og små terser, adskilt med en ren kvart. Klusterakkordene i seksjon B står i kontrast til den 

første akkorden. Legg merke til den siste akkorden i seksjon G som inneholder et 

tjuefiretonersaggregat. Lutoslawski kalte slike akkorder for allintervallakkorder. 

 

Del 2 i første sats består av seksjon b, d, f og h. I seksjon b spiller stryk utholdte 

åttetoneaggregater plassert i et lavt register (se eksempel 3). I seksjon b, d, og h 

transponeres hvert aggregat gradvis til en annet med trinnvis stemmeføring. 

Registerplasseringen i del 2 står i kontrast til akkordene i del 1 som er plassert i et 

høyt register. Legg også merke til forskjellen i størrelse mellom toneaggregatene i del 

1 og 2.  

 

I fjerde sats forekommer også registerskifter i akkordikken. Fjerde sats består av fem 

uavhengige seksjoner som jeg kaller A, B, C, D og E. Seksjon A (takt 1-53) 

presenterer to kontrasterende ideer. Begynnelsen av seksjon A inneholder et 

tolvtoneaggregat i strykerne (takt 1-6), bygget opp av seks forstørrede kvarter som er 

separert med rene kvinter – det vil si at akkorden inneholder forstørret kvart og ren 

kvint. I takt 6 introduseres et tolvtoneaggregat i treblås og messing som står i kontrast 

til den første akkorden. Akkorden spilles i et mellomregister, sammensatt av små og 

store sekunder. Akkorden i takt 1-6 gir mer konsonans enn akkorden i takt 6-16 som 

gir dissonans. Registeravstanden mellom akkordene gir retning og framdrift på grunn 
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av kontrasten skiftet medfører (se eksempel 4). Noe tilsvarende skjer mellom 

akkordene i takt 18 og 21. 

Eksempel 4. Utsnittet er fra fjerde sats, takt 1-22, 33 og 36-37. Eksemplet viser registerskifte mellom 

akkordmasser og intervallsammensetninger i akkordene. Dette er en akkordprogresjon som holder en 

sterk spenningsgrad fordi intervallforholdene er dissonante hele veien. Registerskifte mellom 

akkordene gir også en grad av fremdrift til harmonikken. Linjene mellom takt 33 og 36-37  viser at 

tonene i disse akkordene beveger seg med hele og halve trinn 

 
Jeg konstaterer at harmonikken bidrar til å gi en følelse av bevegelse og retning i 

musikken. Etter min mening gir rytmisk kontrast og bruk av forskjellige 

instrumentgrupper i organiseringen av aggregatene en opplevelse av 

spenningsforskjell mellom akkordene. Analysen viser at akkordene får en funksjon i 

helheten ved å integreres med form - for eksempel to seksjoner med forskjellige 

akkordkvaliteter i hver seksjon. 

 

2.5 Smidige akkordforbindelser 

I det jeg kaller smidige akkordforbindelser beveger indre stemmer seg så lite som 

mulig, og den minste bevegelsen mellom stemmene i akkordene er en liten sekund – 
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her er ikke mikrotonalitet tatt hensyn til. Trinnvis bevegelse mellom stemmene i 

akkordene skaper framdrift i musikken, fordi harmonikken får en karakter av 

bevegelse og forbindelse. Når stemmer beveges med små eller store sekunder får 

akkordformasjonene en smidig karakter. Smidig stemmeføring kan gå fra dissonanse 

til dissonanse og allikevel gi retning til harmonikken. Persichetti skrev følgende om 

dette i Twentieth Century Harmony: Each voice may move chromatically to daringly 

complex chords because when all voices move by half step any combination of 

dissonances may have meaning and direction (Persichetti, 1961:193). Stemmeføring 

av denne typen kjenner jeg igjen i en del senromantisk musikk - den stadige 

spenningen, ofte trinnvis stemmeføring, og rekker med akkorder som gir dissonans. 

Men denne måten å komponere akkordene på er også vanlig i en del musikk fra 1900-

tallet, også i Lutoslawskis akkordikk. 

 

I andre sats gir trinnvis stemmeføring framdrift og retning til musikken. Satsen er 

basert på en veksling mellom tre typer av klangkvaliteter som jeg kaller a, b og c. 

Materialet i a spilles av stryk, og inneholder halvtonefragmenter i to stemmegrupper 

som svarer hverandre. Akkordene i a er til enhver tid tette klusterakkorder (se 

eksempel 5).   

 

Eksempel 5. Her vises klusterakkorder fra takt en til seks i andre sats. I dette eksemplet er 

akkordtonene plassert i en rekke fordi det grafisk sett kan være uoversiktlig å notere sekunder i en 

vertikal akkordsøyle. 

 

I partier der tolvtoneaggregater skifter i raskt tempo, er stemmeføringen delvis 

trinnvis. I seksjon b i andre sats er teksturen større enn tidlig i satsen. Seksjon b 

begynner i takt 30, og slutter i takt 36. Her skifter akkordene svært hurtig, og omtrent 

hver åttendel inneholder et nytt tolvtoneaggregat. I eksemplet under er de fire første 

sekstendelene i takt tretti redusert til fire akkorder. I denne akkordprogresjonen 
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beveger stemmene seg fremdeles stort sett trinnvis. Akkordene inneholder mange hel- 

og halvtonetrinn, men er ikke klusterakkorder.  

 Analysen viser at trinnvis bevegelse av stemmene i akkordene får betydning for 

framdrift i musikken. Med trinnvis stemmeføring leder akkordene godt til hverandre 

og gir en følelse av bevegelse mot et mål. 

 

2.6 Klusterakkorder  

Klusterakkorder kjennetegner harmonikken i Jeux vénitiens. Spesielt i akkorder med 

få toner forekommer ofte intervallforholdene små og store sekunder. Progresjoner 

med klusterakkorder inneholder ofte mange felles toner, noe som gir harmonikken en 

smidig karakter. I Jeux vénitiens forekommer klusterakkorder ofte i partier med høyt 

spenningsnivå. 

 

Persichetti skrev at parallelle intervaller i akkordprogresjoner gir stemmene mindre 

individualitet, og at motgående stemmeføring gir større uavhengighet (Persichetti, 

1961:189). Begynnelsen av andre sats inneholder små klusterakkorder med parallell 

stemmeføring. I utgangspunktet har klusterakkorder ofte karakter som masseklang i 

Jeux vénitiens. Når klusterakkordene har parallell stemmeføring gir det mindre 

individualitet til stemmene, og opplevelsen av masseklang blir sterkere. Legg også 

merke til retningen fra høy til lav på akkordene i eksempel 7 under. 

 

Eksempel 6 
Dette eksemplet viser  

de fire første sekstendelene  

i takt tretti, andre sats.  

Eksemplet viser trinnvis 

stemmeføring mellom 

akkordene. Legg merke til 

at noen toner gjentas i 

akkordene. 
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Eksempel 7. Eksemplet viser parallell stemmeføring i en klusterakkordprogresjon - takt en, tre og 

fem i andre sats. Her ser jeg en nedoverretning i akkordføringen fra relativt høyt register til litt 

lavere. 

 

2.7 Gradvis fyldigere akkorder 

Gradvis flere eller færre toner i akkordene gir en karakter av forbindelse og bevegelse 

til harmonikken. Persichetti skrev følgende om dette: Changing, in progression, the 

intervallic make-up and number of chord members gives cluster harmony textural 

interest and momentum (Persichetti, 1961:127). Persichetti viser til klusterharmonikk 

spesielt, men jeg mener det samme er tilfelle også i andre akkordtyper. Etter min 

mening er dette en teknikk som er spesielt gjenkjennelig i Lutoslawskis harmonikk. 

 

Akkordene i begynnelsen av tredje sats blir gradvis fyldigere. Satsen begynner med en 

enkelt tone, og etter tid konstrueres store akkordmasser. Tredje sats er konstruert 

rundt en utvidet fløytesolo i en ad libitum utforming. De første to seksjonene i 

fløytesoloen er konstruert rundt fire toner – se seksjon A og B i eksemplet under. De 

samme fire tonene spilles i akkompagnementet til første- og andreklarinett og harpe. 

Den eneste forskjellen mellom tonene i melodien og bakgrunnen er den enharmoniske 

benevnelsen fiss i stedet for gess, og giss i stedet for ass (se eksempel 8). 
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Eksempel 8. Her vises toneomfang i harpe og treblås i tredje sats seksjon A, B, C og D. Akkordenes 

tyngde og teksturens vekst gir retning og bevegelse til musikken. 

 

Jeg viser i eksempel 8 at endring av antall stemmer i akkordene får betydning for 

retning og bevegelse i musikken. Denne form for teksturell vekst er tydeligst i tredje 

sats. Her oppnås en naturlig utvikling ved at musikken gradvis øker antall toner og 

stemmer, noe som ender i et klimaks nær slutten av satsen.  

 

2.8 Tette og spredte akkorder 

Jeux vénitiens består av akkordprogresjoner som varierer mellom tette og spredte 

akkorder. En tett akkord innebærer liten avstand mellom tonene i akkorden, og en 

spredt akkord inneholder vid avstand mellom tonene i akkorden. Akkorder med tett 

toneomfang inneholder ofte dissonante intervaller, og spredte akkorder inneholder 

ofte konsonante intervaller. Skifte mellom tett og spredt toneomfang er måter å 

forbinde harmonikken på. Denne måten å forbinde akkordene på er viktigere i en 

fritonal stil enn i funksjonsharmonisk musikk. Lutoslawski påpekte også betydningen 

av dette: (...) But the widening and narrowing of chords plays – in my style – a 

greater role than in the context of functional harmony (Nikolska, 1994:128). 

 

Tredje sats inneholder akkordansatser i stryk der avstanden mellom tonene i 

akkordene blir gradvis mindre. Strykerne spiller vertikale åttendelsansatser igjennom 

omtrent hele satsen. Ansatsene begynner i seksjon D og inneholder for det meste 

tolvtoneaggregater som forekommer i gradvis tettere register helt til seksjon L. Derfra 

økes avstanden mellom stemmene gradvis, inntil slutten av satsen (se eksempel 9 og 

10).  
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Strykeransatsene i tredje sats begynner med en registeravstand på over fire oktaver i 

seksjon D - fra e til g3 - og ender med et klimaks og en klusterakkord i seksjon L. 

Akkorden i seksjon D er konstruert innenfor mindre enn en oktav, og lyder svært 

dissonant (se eksempel 9, seksjon L). Klusterformasjonene vedvarer til seksjon Q. Fra 

seksjon Q økes avstanden mellom tonene i akkordene, og de oppleves som mer 

konsonerende. 

Eksempel 9. Eksemplet viser at avstanden mellom tonene i tolvtoneaggregatene i tredje sats blir 

gradvis tettere fra seksjon D til Q. Denne progresjonen gir etter min mening gradvis mer dissonans, 

fordi avstanden mellom tonene blir mindre, og teksturen blir tettere. 
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Eksempel 10. Tredje sats, tolvtoneaggregater i strykerne, seksjon Q til W. Legg merke til at den siste 

akkorden i seksjon W er i spredt leie. Den første akkorden i seksjon D (eksempel 9) er også i spredt 

leie. Teksturen blir altså gradvis tettere, men første og siste akkord er spredt godt ut i teksturen. 

 

2.9 Konsonans og dissonans i intervaller og akkorder 

Med betegnelsene konsonans og dissonans mener jeg her opplevelsen av samtidige 

toner, og deres evne til å smelte sammen til en tone og graden av vellyd eller mangel 

på dette (Grove’s Dictionary of Music). Denne definisjonen av konsonans og 

dissonans kan innebære en rangering av intervaller som gir mest eller minst 

konsonans. Graden og karakteren på opplevelsen av konsonans og dissonans i 

musikken avhenger også av forholdet til dynamikk og klangfarger. 
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Det finnes hovedsakelig to forskjellige akkordkvaliteter i Lutoslawskis harmonikk. På 

den ene siden akkorder bestående av liten sekund og tritonus. På den andre siden 

akkorder bestående av stor sekund og ren kvart eller kvint. Lutoslawski uttalte seg om 

denne intervallbetraktningen i intervju med Varga: (...) Perfect fifths, fourths and 

major seconds, which have a pure, serene atmosphere. In a figurative sence I might 

also say a ’consonant’ mood, as opposed to ’dissonant’. These bridge passages are 

contrasted with some themes of the fugue which are based on tritones and minor 

seconds, and exude an opposite atmosphere (Varga, 1976: 21). Legg merke til at 

Lutoslawski skildrer konsonans og dissonans i intervallkvalitetene. Jeg mener at det 

som skaper polaritet og spenning i harmonikken er komponering av akkorder med 

forskjellig karakter, der den sterkeste polariseringen skapes mellom akkorder med 

tritonus og de uten4. 

 

I intervju med Nikolska uttalte Lutoslawski at han ved hjelp av stor septim oppnådde 

konsonans. Dette er interessant blant annet fordi tradisjonell musikkteori ofte anser 

stor septim som en dissonans (Benestad, 1982:70). Videre sa Lutoslawski at liten 

none har en destruktiv kvalitet (Nikolska, 1994:123). Han uttalte således: One can say 

that all harmonic aggregates built on the basis of  the interval of minor ninth bear the 

marks of destructiveness; they are centrifugal factors. Quite another thing is the 

interval of major seventh, which is a centripetal element (Ibid). Jeg tolker det slik at 

akkorder med stor septim virker samlende på harmonikken i Lutoslawskis musikk, og 

at små noner gir ubalanse til tonesammensetninger. Legg for eksempel merke til 

akkorden i eksempel 2. En liten none midt i aggregatet skyver mot bunn og topp. 

 

Lutoslawski definerte aldri et fullstendig system i intervallbehandlingen, og musikken 

gir ingen utvetydige mønstre. Jeg mener Paul Hindemiths intervallteorier kan bidra til 

å systematisere og forklare harmonikken i Jeux vénitiens av flere grunner. For det 

første fordi Hindemith muliggjør en systematisering av samklanger og deres grad av 

konsonans/dissonans og stabilitet/labilitet, osv.  For det andre fordi Lutoslawski og 

Hindemith hadde mye felles i oppfatningen av tonalitet og intervallkvaliteter i 

musikk.  

                                                 
4 Hindemith kategoriserte akkorder inn i to grupper: Gruppe A inkluderte alle akkorder uten tritonus, 
og gruppe B inkluderte alle akkorder med tritonus (Hindemith, 1942:96) 
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Hindemith mente at intervaller er stoffet musikk lages av, og at hvert intervall har en 

melodisk og harmonisk kvalitet. Han konstruerte således en melodisk toneserie og en 

samklangsserie som identifiserer og kategoriserer tonerelasjoner i musikk, kalt 

henholdsvis serie 1 og serie 2. Med utgangspunkt i Hindemiths serie 2 skal jeg nå 

undersøke om det er mulig å finne en ordning i Lutoslawskis intervallbruk. For ordens 

skyld - det Hindemith kalte sterkest harmonisk kraft kaller jeg sterkest konsonans i 

denne oppgaven. Det han kalte svakest harmonisk kraft kaller jeg svakest konsonans.  

Grunnen til det er at jeg bruker betegnelsene dissonans og konsonans ellers i denne 

hovedoppgaven, og jeg mener det vil forenkle framstillingen ved å unngå flere 

begreper med samme betydning.  

 

Eksempel 11 viser Hindemiths rangering av harmoniske intervaller. Legg merke til at 

det er sterkest konsonans ved begynnelsen av serie 2, og svakest konsonans ved 

slutten. 

Sterkest konsonans                                                                                               Svakest konsonans 

Oktav Ren kvart Stor ters Liten ters Stor sekund Liten 

sekund 

Tritonus 

 Ren kvint Liten sekst Stor sekst Liten 

septim 

Stor septim  

Eksempel 11. Hindemiths rangering av harmonisk kraft i serie 2. Intervaller med svakest konsonans 

skaper størst spenning i harmonikken. De samsvarer også med det som ellers i denne oppgaven kalles 

for dissonansintervaller. 

 

Ut ifra opplysningene i tabellen over stiller jeg opp en ny tabell som illustrerer 

utgangspunktet for intervallbehandlingen i Jeux vénitiens. Den systematikk som 

finnes i harmonikken i Jeux vénitiens dreier seg om å variere mellom akkorder med 

sterk eller svak konsonans. Her rangerer jeg stor sekund, stor septim og stor none som 

relativt stabile intervaller, noe også Lutoslawski selv har uttalt. Det er videre verdt å 

merke seg at intervaller som rangeres nær hverandre ofte brukes i samme aggregater i 

Jeux vénitiens. Se for eksempel liten sekund og liten none i eksempel 2. 
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Sterkest konsonans                                                                                              Svakest konsonans 

Oktav Ren 

kvart 

Stor 

sekund 

Stor ters Stor 

sekst 

Liten 

septim 

Liten 

sekund 

Tritonus 

 Ren 

kvint 

Stor 

septim 

Liten sekst Liten 

ters  

 Liten 

none 

 

  Stor none      

Eksempel 12. Denne oppgavens rangering av intervaller som gir mest og minst konsonanse i 

Lutoslawskis harmonikk. Intervallklassifiseringene er konstruert ut fra utsagnene til Lutoslawski slik 

de er referert over, og ut fra Hindemiths intervallklassifisering i serie 2. 

 

Hindemith mente videre at tritonus preger akkorder i så sterk grad, at selv om den 

kobles med andre intervaller, merkes akkorden med dens ubestemmelighet og dens 

karakter av bevegelse mot et mål (Hindemith, 1942:95). Lutoslawski karakteriserte 

også tritonus på liknende måter i sitatet over, og jeg rangerte også intervallet som en 

dissonans i tabellen over (se eksempel 12). Den første akkorden i fjerde sats - seksjon 

A, takt 1-6 - er bygd opp av tritonuser og rene kvinter (se eksempel 4). Disse 

intervallene rangeres nesten i hver sin ende i Hindemiths serie 2, og det samme i den 

rangeringen jeg stilte opp. På grunn av den spesielle kvaliteten til tritonus, vurderes 

akkorden som ustabil og med en karakter av bevegelighet. I den neste akkorden i takt 

6-16 forekommer en tett klusterakkord med små og store sekunder, som også kan 

vurderes som en relativt ustabil akkord. I takt 16-17  forekommer nok en akkord med 

tritonus og rene kvinter, som igjen driver musikken framover med spenning, og i takt 

18 har vi nok en akkord med tritonus og rene kvinter. Så endelig – i takt 21 

forekommer en akkord med små sekunder, store sekunder og store terser. Denne 

akkorden gir kanskje litt mer konsonans og litt mer håp, men nei – ingen hvile. I takt 

33 og 36 forekommer tritonus igjen. Dette Wagnerske tritonus forløpet driver 

musikken hvileløst framover i kromatisk spenning, og lyder som Hindemith skrev: 

der Geist, der stets verneint: sjelen som alltid fornekter.  

 

Jeg oppsummerer at intervallsammensetninger i akkordene gir kontrast til 

harmonikken, og får betydning for framdrift i musikken. Ved å endre intervaller i 

akkordprogresjoner, balanserte Lutoslawski mellom spenning og avspenning i 

musikken. Lutoslawski identifiserte og rangerte tonerelasjoner i musikk på måter som 

minner om Hindemiths melodiske og harmoniske kraft, og ved hjelp av Hindemiths 
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serie 2 mener jeg det er mulig å se en sammenheng i hvordan bevegelsene er fra 

akkord til akkord.  

 

En viktig organiseringsteknikk av tolvtoneakkorder i Jeux vénitiens er bruk av vertikal 

intervallsymmetri. Videre påviste jeg at akkordforbindelsene er av to typer: 1) smidige 

progresjoner og 2) kontrasterende progresjoner. Jeux vénitiens består av 

akkordprogresjoner som varierer mellom tette og spredte akkorder. Men også gradvis 

flere eller færre toner i akkordene gir en karakter av forbindelse og bevegelse til 

harmonikken. Den mest karakteristiske akkordtypen i progresjonene i stykket er 

klusterakkorder. 
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3 Melodikk 

Det overordnede spørsmålet i dette kapittelet er hvordan melodikken er utformet i 

Jeux vénitiens. I utgangspunktet er det klart at Jeux vénitiens ikke vektlegger melodier 

som er lett gjenkjennelige eller sangbare. Melodikken er heller ikke organisert på 

tradisjonelt vis slik jeg forstår tematisk oppbygning i for eksempel klassisismen eller 

romantikken.  

Deler av Jeux vénitiens inneholder lydmasser, og ofte er det den samlede 

orkesterklangen som vektlegges, og ikke karakteristiske melodier fra enkelte 

instrumenter eller instrumentgrupper.  

 

Før jeg går inn på selve undersøkelsen av melodikk skal jeg kort klargjøre at 

melodikk her skal forstås som toner plassert etter hverandre, og som danner en helhet 

over et tidsstrekk. Melodier er mønstre av toner som vanligvis danner en stigende 

eller synkende kontur. Konturene betraktes som horisontale hendelser som aktiviseres 

innenfor motiver, setninger og temaer. For å unngå misforståelser minner jeg om at 

musikk som vektlegger farge og klang kan være organisert ved hjelp av melodisk 

motivutvikling. Klangmasser har også behov for tydelig organisering av melodikken. 

 

Når det gjelder melodikkens vesen så avhenger det av den tid den plasseres i. Mange 

komponister fra midten av 1900-tallet distanserte seg fra en senromantisk melodisk 

stil. Det samme gjorde Lutoslawski, og han ønsket ikke å skrive melodier i romantisk 

stil på den tiden da han arbeidet med skisser til Jeux vénitiens. I samtale med Nikolska 

uttalte han: In the sixties we – I and many of my colleagues – were eager to dissociate 

ourselves from nineteenth-century melody (Nikolska, 1994:112).  

 

Av den grunn forventer jeg at melodikken i Jeux vénitiens ikke skiller seg vesentlig ut 

fra stilistiske trekk ved annen musikk fra midten av det tjuende århundre. Jeg mener 

da utstrakt bruk av vide intervallspenn, kromatisk melodiføring og stor rytmisk 

variasjon. Allikevel antar jeg at det er noe særskilt med Lutoslawskis 

toneorganisering, både fordi musikken er eiendommelig, og på grunn av Lutoslawskis 

stadige eksperimentering med toneorganisering. Hva som gjør denne melodikken 

eiendommelig skal jeg se på i det som følger. 
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3.1 Melodisk oppbygning 

Er melodiske linjer i Lutoslawskis musikk utformet på måter som også er vanlig i 

annen kunstmusikk? Som kjent organiseres melodier tradisjonelt ofte i motiv, fraser 

og setninger. Med melodisk motiv mener jeg den minste selvstendige og 

karakteristiske melodiske enhet i musikken. Et motiv er en del av en frase og en del av 

en melodisk setning. En frase eller et tema er bygget opp av ett eller flere motiv, og 

kan være en avsluttet idé. Eksempel 13 under viser de forskjellige melodiske feltene. 

Eksempel 13. Her viser jeg motiv, frase og setning i Alle Fugler. 

 

Tradisjonelt brukes også ofte motivet som byggemateriale og er derfor avgjørende for 

musikkens struktur og oppbygning. Dette prinsippet angår også Jeux vénitiens, selv 

om toneorganiseringen ikke er av en tradisjonell art. Men melodiske felt og utvikling 

av motivmateriale spiller allikevel en viktig rolle for oppbygning av tekstur og klang i 

stykket, og som jeg skal vise er det spesielt gjenkjennelig i første sats.  

 

I første del av første sats er melodiske enheter ordnet mellom caesuras som kan 

betraktes som motiv og fraser. Frasene har følgende kjennetegn: De inneholder ofte få 

toner som gjentas regelmessig, de begynner og slutter ofte med utholdte toner, de har 

en klar kontur, de inneholder ofte sekstendels- eller trettitodelsnoter og de inneholder 

ofte få intervaller. I tredje sats er melodiske enheter ordnet på samme måte og med 

samme kjennetegn, men da adskilles motivene og frasene mellom lange pauser. 

 

Videre kan en hel seksjon forstås som ett setningsfelt - slik som del 1, boks a i første 

sats, men disse likner ikke setningsfelt slik de som regel forstås tradisjonelt. Det 

viktigste i  Lutoslawskis melodikk slik jeg ser det, er at den organiseres i felt for å 

skape orden og mulighet for tematisk utvikling. Treblås er for eksempel organisert i 

setningsfelt i samtlige deler av Jeux vénitiens. Legg merke til fløytemelodien i tredje 

sats som viser dette spesielt klart (Lutoslawski, 1961). 
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Melodikken i Jeux vénitiens inneholder altså feltinndelinger. Feltene organiseres blant 

annet ved hjelp av intervallutvidelse. Frase- eller setningsfelt som utnytter denne 

teknikken begynner ofte med små intervaller som øker til større intervaller. 

Klarinettutbruddet i takt 67-70 i andre sats viser intervallutvidelse i frasefeltet (se 

eksempel 14).   

Eksempel 14. Eksemplet viser intervallutvidelse i førsteklarinett, takt 67-70 i andre sats. I dette 

utsnittet begynner klarinettstemmen med små intervaller som gradvis øker til større intervaller.  

 

Fløytemelodien i tredje sats er også organisert ved hjelp av intervallutvidelse. 

Begynnelsen av satsen vektlegger g1 som sentraltone, men gradvis skiftes fokus til 

både over og under dette utgangspunktet. Størrelsen på intervallene i motivene økes 

progressivt, og melodiens register utvides gradvis. Stadig høyere toneregister gir en 

følelse av bevegelse mot et mål. Fra øvelsesbokstav E og videre presenteres et nytt 

høydepunkt ved hver bokstav, og et første klimaks forekommer ved bokstav J. 

 

Lutoslawski oppnådde en følelse av orden og struktur i melodikken ved hjelp av 

rytmisk palindrom. Rytmisk palindrom er et begrep brukt om strukturer i språk eller 

musikk som leses likt forlengs eller baklengs. I første sats, mellom tredje og fjerde 

caesura, er obostemmen strukturert på denne måten (se eksempel 15). Legg merke til 

at rytmikken akselererer fram mot et klimaks i motivet. Klimakset består av den 

høyeste og lengste tonen. Et lignende motiv spilles i tredjeklarinett mellom sjuende og 

åttende caesura i samme sats. 

Eksempel 15. Eksemplet viser rytmisk palindrom i obo, første sats, sek. a, caes. 3- 4. Frasefeltet 

leses likt forlengs og baklengs. 

 
3.2 Melodiske intervaller 

Melodiene i Jeux vénitiens inneholder motiv og fraser med få forskjellige intervaller. 

Ved bruk av få intervaller blir nødvendigvis det melodiske potensialet begrenset. Ett 
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motiv med bare store sekunder og kvinter er - slik jeg ser det - begrenset og 

kontrollert. Ett motiv med bare to toner som spilles over tid, har selvfølgelig mindre 

mulighet til variasjon enn motiv med flere toner. Det er allikevel fordeler med en slik 

toneorganisering. For det første handler det om kontroll over selve klangkvaliteten.  

Få toner skaper renere klangfarger enn mange toner. For det andre er 

kontrastmuligheten stor når forskjellige fraser utnytter forskjellige intervaller.  

 

Lutoslawski delte melodiske intervaller inn i kategorier som ga stor eller liten grad av 

spenning. Det dreier seg om en balansering av spenningskvaliteter, der en viktig 

faktor er kontrast mellom intervallkombinasjoner. Den melodiske 

intervallbehandlingen i Jeux vénitiens er lik den harmoniske, og jeg henviser til min 

rangering av intervallforhold i underkapittel 2.9, og til Lutoslawskis uttalelser om 

intervallbruk i det samme kapittelet. Små og store setningsfelt inneholder ofte kun to 

eller tre forskjellige intervaller, og i polyfone teksturer forekommer ofte forskjellige 

intervaller i ulike stemmer. Utnyttelse av forskjellige intervaller gir melodikken 

retning og en opplevelse av bevegelse fordi stabiliteten i linjene varieres. 

 

Førstefløytemelodien i hele seksjon a i første sats inneholder for det meste rene 

kvarter, rene kvinter og store sekunder. I henhold til Lutoslawskis intervallbruk slik 

jeg drøftet det i kapittel 2, gir denne kombinasjonen konsonans. Men i andre deler av 

Jeux vénitiens skifter Lutoslawski intervaller i forskjellige setningsfelt. I begynnelsen 

av andre sats spiller for eksempel første- og tredjebratsj bare små sekunder, og 

andrebratsj spiller store terser i den første setningen (se eksempel 31). I den andre 

setningen spiller alle bratsjene bare store sekunder.  

 

Små og store sekunder er de mest brukte intervallene i melodikken i Jeux vénitiens. 

De to første setningene i fløytemelodien i tredje sats inneholder bare små og store 

sekunder (se eksempel 34). I den tredje setningen dominerer tritonus melodien, og i 

den neste setningen liten septin, ren kvint og liten ters. Dette viser at musikken ofte 

bytter intervaller mellom setningene. 

 

3.3 Imitasjon og figurlikhet 

Melodisk imitasjon betyr etterligning av melodiske figurer. Mange seksjoner i Jeux 

vénitiens er komponert ved hjelp av melodiske figurer med lik kontur, med samme 
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antall toner og samme rytmiske verdi osv. Med unntak av tredje sats inneholder 

teksturen oftest melodier med samme karakter. Videre veksler ofte sidestilte seksjoner 

mellom forskjellige melodiske kvaliteter, slik som i første sats, mens i andre sats har 

stort sett hele satsen melodier med forholdsvis lik karakter. Dette gir i sin tur følelse 

av enhet til klang og tekstur. 

 

I begynnelsen av seksjon a i første sats imiterer førsteklarinett figuren i tredjeklarinett. 

Tredjeklarinett begynner med et sprang etterfulgt av repeterende toner, og den 

melodiske bevegelsen imiteres av førsteklarinett (se eksempel 16). Hele seksjon a 

inneholder figurer med forholdsvis lik karakter. 

 
 
 
3.4 Kontur 

Med uttrykket melodisk kontur mener jeg en melodisk linje som går opp og ned i en 

bølget bevegelse. Jeg opplever dette som melodier som stiger eller daler, og som 

danner et gjenkjennelig mønster. I partituret ser jeg også mønsteret som dannes i den 

melodiske utviklingen og som ofte viser en gjenkjennelig form og kontur.  

 

Jeux vénitiens inneholder melodier med en tydelig form og kontur. Med en buet 

melodisk kontur mener jeg melodiske tonetrinn som stiger eller daler, og som vender 

tilbake til nivået den begynte på. En melodisk bue kan ha konveks eller konkav 

krumming. I første sats, mellom første og andre caesura i seksjon a, er melodien i 

førstefløyten strukturert ved hjelp av en symmetrisk buet kontur (se eksempel 17). 

Legg merke til at rytmikken blir raskere, at klimakset forekommer midt i buen og at 

setningen avsluttes med gradvis langsommere rytmikk. Tredjeklarinett spiller også en 

symmetrisk melodi mellom sjuende og åttende caesura i første sats. Liknende kontur 

finner jeg også i obo mellom dens tredje og fjerde caesura i første sats (se eksempel 

15). 

 

Eksempel 16 

Eksemplet viser 

melodisk imitasjon, 

seksjon a, første sats, 

caes. 1-2 
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Eksempel 17. Eksemplet viser buet melodisk kontur, førstefløyte, første sats, seksjon a 
 

Den melodiske konturen jeg hører i utsnittet fra eksempel 17 over, kan reduseres til 

sentraltonene i eksemplet under (se eksempel 18). På denne måten kan de øvrige 

tonene betraktes som utsmykning av en sekstonerekke med en buet kontur. 

Eksempel 18. Reduksjon av førstefløytemelodien i første sats. Eksemplet demonstrerer en buet 

kontur. 

 

3.5 Skalaer 

Lutoslawski var en komponist som ikke arbeidet mye med skalaer, noe han selv også 

påpekte i intervju (Nikolska, 1998). Men det finnes unntak - for eksempel en 

tolvtonerekke i tredje sats. Piano spiller her en tolvtonerekke som akkompagnerer 

fløytemelodien. Tonerekken spilles igjennom hele satsen, bare avbrutt av et rytmisk 

utbrudd midt i satsen. Den begynnende rekken er enkel og inneholder bare rene 

kvarter og kvinter (se eksempel 19). Rekken spilles i alt tretten ganger. I første 

seksjon av satsen spilles rekken åtte ganger. Den midterste seksjonen fra bokstav L til 

Q bruker ikke rekken. Etter bokstav Q spilles omvendingen av rekken fem ganger, 

pluss de to første tonene av det som til sammen ville blitt den fjortende gangen. 

 
Eksempel 19. Eksemplet viser en tolvtonerekke i pianostemmen i tredje sats. 
 

På bakgrunn av funnene i dette kapittelet kan jeg oppsummere følgende. Melodier i 

Jeux vénitiens er ofte en del av store eller små klangmasser, der melodiene for det 

meste ikke trer frem fra massen. Det er bare tredje sats som inneholder melodi med 

akkompagnement.  

 

Når det gjelder melodisk organisering kjennetegnes den ofte av følgende teknikker: 

Melodiene organiseres ofte i enheter mellom caesuras eller mellom lange pauser, de 

består ofte av få og gjentagende toner, de begynner og slutter ofte med utholdte toner, 
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de har en klar kontur, de inneholder ofte sekstendels- eller trettitodelsnoter, de 

organiseres ofte ved hjelp av intervallutvidelse, de organiseres noen steder ved hjelp 

av rytmisk palindrom og de organiseres noen steder ved hjelp av imitasjon.  

 

Jeg fastslår at Lutoslawski delte melodiske intervaller inn i kategorier og 

kombinasjoner som ga større eller mindre spenningsgrad, og intervallkombinasjonene 

skulle helst inneholde få intervaller. Melodiske enheter er ofte ordnet i felt mellom 

caesuras eller pauser. Disse feltene kan betraktes som motiv, fraser og setninger. 

Frasene har ofte følgende kjennetegn: De inneholder ofte få toner som gjentas 

regelmessig, de begynner og slutter ofte med utholdte toner, de har en klar kontur, de 

inneholder ofte sekstendels- eller trettitodelsnoter og de inneholder ofte få intervaller. 

Et annet moment i melodikken var at Lutoslawski ikke arbeidet mye med skalaer, 

men unntaket er en tolvtonerekke i tredje sats. Utgangspunktet for Lutoslawskis 

melodikk var organisering av toneaggregater. 
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4 Tekstur og rytmikk 

I dette kapittelet skal jeg drøfte teksturtyper og forskjellige måter teksturen er 

organisert på i Jeux vénitiens. Siden teksturbetegnelsen inngår som en del av den 

sentrale problemstillingen i denne hovedoppgaven, forklarte jeg innledningsvis kort 

hvordan betegnelsen skal forstås her. Rytmikk inngår i dette kapittelet først og fremst 

fordi det er en sentral bestanddel av teksturens dimensjoner, men før selve 

teksturanalysen skal jeg komme med en kort klargjøring av rytmebetegnelsen. 

 

Rytme er først og fremst et sammensatt fenomen som vanskelig vurderes uavhengig 

av andre faktorer ved musikken. Til eksempel er melodier avhengig av rytmiske 

dimensjoner for å i hele tatt vurderes som melodier, og det samme er tilfelle for andre 

grunnleggende elementer i musikken. Det er allikevel noen faktorer ved rytme som gir 

en felles forståelse. 

 

Man mener vanligvis at rytme dreier seg om organisering av tidselementet i musikken, 

og at tidselementene omhandler varighets- og hastighetsmønstre. Rytmens 

hastighetsmønstre reguleres ofte med takt og tempo, men også i forbindelse med 

mønsterdannelser av tidsverdier som for eksempel valsrytme eller bossarytme osv 

(Cappelens musikkleksikon, 1980). 

 

A. Gabrielson (Ibid) delte rytmeopplevelsen inn i flere dimensjoner. En opplevelse 

gjaldt strukturelle dimensjoner som taktart, betoning, metriske mønstre og enhetsgrad 

- det vil si opplevelse av rytmisk sammenheng - eller mangetydighet. En annen 

dimensjon gjaldt bevegelsesopplevelser som hastighet/tempo og framdrift. I denne 

hovedoppgaven utforsker jeg hovedsakelig følgende rytmiske dimensjoner: ad 

libitum, a batutta, polymetrikk, betoning og rytmiske mønstre. 

 

4.1 Lydmasser 

Jeux vénitiens inneholder det jeg kaller lydmasser. Lydmasser gir teksturer som 

oppleves som en masse av lyd, og består ofte av svært aktive tonestrukturer. Med det 

mener jeg følgende aktive parametre: 1) Multilineær aktivitet - det vil si stor rytmisk 

aktivitet blant mange stemmer, 2) ornamentasjon, 3) polyrytmikk og polymetrikk, 4) 

ulik dynamikk blant samtidige stemmer, 5) registerskifter og 6) manipulering av 
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tetthet. Det er særlig vekslingen mellom aktive og utholdte lydmasser som 

kjennetegner klang og tekstur i Jeux vénitiens. Lydmassene aktiviseres ofte i polyfone 

ad libitum-avsnitt, og i langsomme og rolige lydmasser som ofte spilles a batutta.  

 

Del 1 i første seksjon av første sats - det vil si seksjon a, c, e og g - inneholder stor 

aktivitet i klang og tekstur. De elementene som skifter spesielt mye og som er spesielt 

aktive er ornamentasjon, rytmikk, dynamikk og register. Selv om stemmene i del 1 

har relativt selvstendig karakter oppleves det samlet sett som en masse, og grunnen til 

det er den store aktiviteten i alle stemmene. 

 

Men det er ikke bare polyfone teksturer som gir lydmasser i Jeux vénitiens. 

Aleatoriske seksjoner inneholder ofte en gruppe stemmer som opptrer heterofonisk. I 

seksjon B i fjerde sats spiller stryk rytmiske variasjoner av en setning med forholdsvis 

lik karakter. Grunnen til at jeg vurderer teksturen som heterofon, er at stemmene ikke 

har en individuell kontrapunktisk karakter, og at resultatet lyder som en masse (se 

eksempel 20). 

 
Eksempel 20. Partiturutsnittet viser en klangmasse i stryk fra fjerde sats. Denne teksturen er 

heterofon fordi det samlet sett oppleves som en masse. 
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4.2 Lokal harmonikk og teksturell polyfoni 

Behandling av flere lag med akkorder kjennetegner teksturen i Jeux vénitiens. Jeg 

finner det naturlig å belyse det her selv om det omhandler akkordikk, fordi det er så 

særtegnende for den teksturelle stilen til Lutoslawski. 

Lokal harmonikk er et begrep Lutoslawski brukte om akkorder som deles inn i flere 

lag (Lutoslawski, 1986:44). Begrepet lokal henviser til toneregister i akkordene. Ett 

tolvtoneaggregat kan deles inn i tre registre: Øvre, midtre og lavt - med lokale 

akkorder i hvert register. Hvert register assosieres med instrumentgrupper i orkesteret 

(se eksempel 21). Treblåserne kan for eksempel ivareta det øvre registeret, messing 

det midtre og strykerne det lave registeret.  

Eksempel 21. Eksemplet viser lokal harmonikk, fjerde sats, sek. J – M. Treblåsere ivaretar det øvre 

registeret av teksturen ved seksjon J. Kontrabass, celli, harpe, vibrafon og messing ivaretar det lave 

registeret i teksturen ved seksjon K og L. Fioliner, bratsjer og piano ivaretar midtregisteret ved seksjon 

M. 

 

Når lokal harmonikk organiseres i en polyfon tekstur kalles det ofte for lagdelt 

tekstur, strata eller teksturell polyfoni. Disse betegnelsene handler om kontrasterende 

musikalsk materiale som stilles over hverandre i flere lag eller som overlapper 

hverandre. Jeg baserer forståelsen av strata på Stefan Kostka som skriver følgende: 

Though ’strata’ usually means layers on top of each other, the strata in this case are 

next to each other. Any abrupt change of texture or basic sound is an example of 

stratification (Kostka, 1990:249). Steven Stucky kaller teksturer av denne typen for 

teksturell polyfoni, og han viser til Jeux vénitiens spesielt (Stucky, 1981:24). Jeg 

mener teksturell polyfoni er en god betegnelse for Lutoslawskis organisering av slike 
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teksturer, fordi han behandler teksturelle enheter og klanger på måter som kan 

sammenlignes med behandlingen av individuelle stemmer i tradisjonell polyfon 

musikk.  

 

Fjerde sats er spesielt rik på teksturell polyfoni. Introduksjonen i fjerde sats 

presenterer temaet som hele konstruksjonen av satsen bygger på - nemlig to 

teksturtyper som står i kontrast til hverandre. I takt 54 avbryter piano introduksjonen, 

og markerer begynnelsen på hovedmaterialet i satsen. Herfra overlapper orkestrale 

grupper hverandre i en polyfoni av teksturer (se eksempel 21). Spenning og framdrift 

dannes i konflikten mellom de forskjellige lagene i teksturen, og det gradvis økende 

tempoet som lagene blir introdusert i.  

 

Teksturell polyfoni forekommer også i tynnere teksturer enn utsnittet i 

partitureksempel D. Seksjon J - M i fjerde sats spilles ad libitum. Akkordene i seksjon 

J er sammensatt av toner tilhørende forskjellige tolvtoneaggregater. Den første 

akkorden spilles av treblås og celesta (se eksempel 22). Den andre akkorden spilles av 

kontrabasser, celloer og harpe i seksjon K. Den andre akkorden dekker det laveste 

registeret i teksturen. Den tredje tolvtoneakkorden spilles i vibrafon, men de tre 

øverste tonene deles med tre messinginstrumenter. Den øverste akkorden er en 

ellevetoneakkord, der e4 sannsynligvis utelates fordi e1 allerede vektlegges av 

franskhorn. Denne akkorden spilles av tre fioliner, tre bratsjer og piano i seksjon M.  

 

Som jeg har vist over så innebærer teksturell polyfoni at flere uavhengige 

akkordgrupper opptrer samtidig. Ved noen partier er det relativt enkelt å høre 

forskjellige lag i teksturen, mens det ved andre partier er vanskelig. Det skyldes at 

lagene introduseres i raskt tempo, i en svært fyldig og aktiv tekstur. Teksturer med 

stor aktivitet blant mange musikkparametre forekommer spesielt tydelig i første og 

fjerde sats, noe jeg skal forsøke å vise i det som følger. 
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Eksempel 22. Utsnittet viser teksturell polyfoni i midten av fjerde sats. Harmonikken i slike teksturer 

kalte Lutoslawski for lokal harmonikk. 

 

4.3 Forgrunn og bakgrunn 

Med forgrunn mener jeg at enkelte toner eller registre er sterkere eller er mer 

framtredende enn andre. Med bakgrunn mener jeg toner som ikke er framtredende, 

men som danner en omgivende klang. Finnes det mer eller mindre klare forgrunns- og 

bakgrunnsfunksjoner i teksturen i Jeux vénitiens? Finnes det en hierarkisk ordning i 
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teksturen som gjør at enkelte stemmer, toner eller akkorder er sterkere eller trer fram 

på en eller annen måte?  

 

Tredje sats består av en klar forgrunns- og bakgrunnstekstur. Instruksjoner følger 

partituret som indikerer at alle instrumentene - bortsett fra førstefløyte og stryk - skal 

akkompagnere solisten. Førstefløyte spiller melodien og har hovedrollen i denne 

satsen. Andrefløyte, første- og andreklarinett, harpe og piano danner bakgrunn og 

akkompagnement i de første tre seksjonene. Ettersom fløytemelodien utvider 

registeret, tilføres flere treblås til bakgrunnsteksturen. Etterhvert utvikles en tett og 

utholdt tekstur, bestående av tolvtoneakkorder. 

 

Men den homofone teksturen i tredje sats skiller seg ut fra andre deler av Jeux 

vénitiens. Den instrumentale disponeringen i stykket likestiller for det meste alle 

tonene i en masse av lyd som ikke danner klare forgrunns- eller bakgrunnsteksturer. 

Men det finnes allikevel deler av  klangmassene som innen kortere segmenter skiller 

mellom sentrum og periferi i teksturen.  

 

Sentrum og periferi i klangmasser kan forstås som differensiering av tonefokus. Med 

tonefokus mener jeg at deler av teksturen bringes til forgrunnen av klangmassene, slik 

at den gis økt oppmerksomhet. Prinsippet innebærer en eller annen oppsiktsvekkende 

bevegelse som stikker fram i teksturen. I takt 56 og 57 i andre sats fokuseres 

obostemmen, fordi rytmikken og dynamikken skiller seg ut i helheten (se eksempel 

23). 

 
Eksempel 23. Utsnittet viser tonefokusering i en polyfon tekstur fra andre sats. Her trer obostemmen 

frem i teksturen fordi innholdet skiller seg ut i helheten. 
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4.4 Registervariasjon 

Registervariasjon gir bevegelse og retning til klang og tekstur i Jeux vénitiens. 

Begrepet register skal her forstås som oktavplassering eller toneleie. Med uttrykket i 

et høyere register mener jeg i en høyere oktav eller i et høyere toneleie, og jeg deler 

teksturen inn i tre registre5: øvre, midtre og nedre. I drøfting av registervariasjon 

betrakter jeg spennvidde, tyngde og tetthet i teksturen. Spennvidden i en tekstur 

innebærer her registeret fra laveste til høyeste tone. Tyngden gjelder her fordeling og 

antall av toner innen forskjellige registre eller i hele registeret, og tetthet skal forstås 

som forholdet mellom antall toner og spennvidden i teksturen. 

 

Registervariasjon får betydning for flere dimensjoner i teksturen. Det berører 

spennvidden i akkordene - det vil si spennvidden mellom høyeste og laveste tone i 

akkordene, det berører hvilke intervaller som benyttes innenfor registergrensene og 

det berører antall toner innen registergrensene.  

 

Et problem med registeregenskapene ved Lutoslawskis tolvtoneorganisering er at 

større spennvidde resulterer i mindre tetthet. Tolvtoneaggregater utnytter tolv toner 

både ved spredte og tette teksturer. Jeg vil forsøke å forklare det slik: En 

tolvtoneakkord med små sekunder mellom hver tone er tett. En tolvtoneakkord med 

kvinter mellom hver tone er spredt og har nødvendigvis en større spennvidde og 

registergrense. Derfor er stor registergrense og tett tekstur umulig med bruk av tolv 

toner uten oktavdoblinger. For å øke spennvidden uten forminske tettheten må også 

tyngden økes (Klein, 1995:148). I første del av første sats løser Lutoslawski dette 

problemet ved å legge til enda et tolvtoneaggregat, dermed inneholder teksturen et 

tjuefiretonersaggregat (se eksempel 3). 

 

Eksempel 24 under viser hvordan spennvidden i akkordene i seksjon B i første sats 

øker. Akkordene er plasser i et lavt register. Akkorden i takt 4 er noe tyngre enn den 

første akkorden fordi den inneholder to toner mer. I tillegg reduseres tettheten fordi 

spennvidden øker uten at det tilføres nok toner. I dette eksemplet er tonene notert i en 

rekke for oversiktlighet. 

 

                                                 
5 Her kan teksturen også deles inn i syv oktaver lik oktavbetegnelsene til flygelet. 
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Eksempel 24. Utsnittet viser takt 1 og 4 fra seksjon b i første sats. Eksemplet viser hvordan 

spennvidden øker, at akkorden i takt 4 er noe tyngre enn i takt 1 og at tettheten blir mindre i den 

andre akkorden. 

 

Registervariasjon skjer både gradvis og brått i denne musikken, men det er den 

plutselige forandringen som særmerker Lutoslawskis musikk. Ved takt 83 i andre sats 

skifter teksturen brått fra en fyldig tuttitekstur til en tynnere tekstur (se eksempel 25). 

Piano avbryter her orkesteret, og strykere svarer i den tynne teksturen som følger. 

Plutselige vendinger av denne typen forekommer også mot slutten av fjerde sats.  

I andre og fjerde sats er disse vendingene måter å avslutte klimakset på.  
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Eksempel 25. Eksemplet viser forandring av tetthet i teksturen i andre sats. Legg merke til hvordan 

piano bryter inn i en relativt fyldig tekstur. 

 

På grunn av utstrakt bruk av sekundharmonikk i Jeux vénitiens er også tette teksturer 

karakteristisk for Lutoslawskis tonespråk. I begynnelsen av tredje sats fremtrer små 

klustere i en tett tekstur. Til å begynne med er teksturen tynn. Ettersom flere toner og 

flere instrumenter tilføres, blir teksturen fyldigere og mere spredt (se eksempel 26). 
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Eksempel 26. Utsnittet viser seksjon A til D i tredje sats. Her vises variasjon i spennvidde, tyngde og 

tetthet ved hjelp av gradvis manipulasjon av register. 

 

Del 1 i første sats inneholder en tydelig rolledeling i instrumenteringen innenfor 

forskjellige deler av orkesterteksturen. Instrumentgruppene er her notert i egne 

bokser. Denne notasjonsteknikken brukte Lutoslawski for første gang i Jeux vénitiens, 

og som siden ble en vanlig notasjonsteknikk. I eksempel 27 under er kun de ytterste 

tonene av treblås-, messing- og pianoteksturene notert inn i bokser, litt lik de jeg 

finner i partituret. Eksempel 27 gir et bilde på samspillet mellom register og klang. 

Når disse teksturene spilles over hverandre - som i seksjon G - så opptrer en enorm 

tjuefiretonersakkord som spenner over mer enn seks oktaver.  

 

Del 1 i første sats inneholder tre klanggrupper: treblås, stryk og piano. De 

forekommer i tre forskjellige deler av registeret, omfavnet av det jeg kaller et 

symmetrisk tonetilfang. Tonetilfanget er symmetrisk fordi pianoteksturen spenner 

omtrent like mye over som under de andre teksturene, og fordi messing forekommer i 

et midtregister (se eksempel 27). 
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Eksempel 27. Utsnittet viser del 1, seksjon g i første sats. Her vises de ytterste tonene i treblås-, 

messing- og pianoteksturen i seksjonen. Registergrensene varierer lite i satsen, noe som gir en statisk 

karakter til teksturen.  

 

4.5 Metrisk puls, kollektiv ad libitum og polymetrikk                    

I Jeux vénitiens veksler musikken hyppig mellom forskjellige pulstyper. Slik jeg ser 

det kan det være flere grunner til at Lutoslawski ønsket pulsveksling. For det første 

for å skape kontraster i musikken. Endring fra metrisk puls til ad libitum skaper ofte 

dramatisk endring i klang og tekstur. Det inetressante er at i Lutoslawskis senere 

verker er det ikke enkelt å høre om musikken noteres ad libitum eller a batutta.  

 

Jeg mener at Lutoslawski brukte pulsvekslinger for å beholde kontroll over musikken. 

Rytmikken i ad libitum-seksjoner lyder friere enn metriske seksjoner, fordi fraværet 

av en felles puls fører til samtidige accelerandos og rallentandos. I ad libitum-

seksjoner kan individuelle instrumenter øke og senke tempoet uavhengig av en felles 

puls, noe som fører til en usynkronisert tekstur. Derfor vil en veksling mellom ad 

libitum og a batutta i dette tilfellet stabilisere musikken. 
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For det tredje hadde Lutoslawski på 1960-tallet ikke funnet gode teknikker for å 

skrive enklere og tynnere teksturer med toneaggregater (Bodman Rae, 1999:146). Det 

kan hende han valgte å bruke metrikk i tynne teksturer fordi han fant at ad libitum 

ikke ga det lydbilde han ønsket i tynne teksturer. 

 

Jeg har forsøkt å vise hvorfor Lutoslawski veksler mellom forskjellige pulstyper. Nå 

skal jeg også vise hvordan det gjøres. Veksling mellom a batutta og ad libitum skiller 

både korte og lange seksjoner i Jeux vénitiens. For eksempel bruker Lutoslawski i 

første sats en forminndeling der del 1 spilles ad libitum og del 2 a batutta. I Jeux 

vénitiens er også hele satser adskilt med a batutta og ad libitum. For eksempel er 

andre sats komponert i 2/4 og utnytter ikke begrenset aleatorikk, mens tredje sats i sin 

helhet spilles ad libitum.  

 

Polymetrikk er den tredje pulstypen som forekommer i Jeux vénitiens. Polymetriske 

seksjoner lyder her som en mellomting mellom a batutta og kollektiv ad libitum. De 

første seksjonene av fjerde sats består av polymetrikk. Taktartene 5/8, 3/4 og 1/2 

spilles samtidig, og er notert over hverandre i partituret (se eksempel 28). Under hver 

taktart spiller tre instrumenter fra forskjellige instrumentfamilier. Hvert instrument 

innen gruppene er tildelt forskjellig rytmisk verdi, og denne rytmeverdien spilles 

konsekvent. De første fem taktene er metrisk notert i 1/2. Halvnoten er fastsatt til 

seksti i partituret, og dermed er den metriske pulsen på ett sekund. Fra takt seks 

underdeler de individuelle stemmene sekundet i to, tre og fem.  
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Eksempel 28. Utsnittet viser polymetrisk tekstur i begynnelsen av fjerde sats. Utsnittet er et godt 

eksempel på en polyfon metrisk stil som lyder ganske likt aleatorisk kontrapunkt. 

 

Musikken i fjerde sats veksler mellom tradisjonell metrikk, polymetrikk og kollektiv 

ad libitum. De forskjellige seksjonene i fjerde sats som utnytter denne vekslingen har 

kvaliteter som står i kontrast til hverandre, og er med på å skape variasjon og 

spenning i musikken.  

 

4.6 Rytmisk organisering 

For å forstå teksturen i Jeux vénitiens skal jeg her forklare litt om hvordan rytmikken 

organiseres og hvordan rytmiske figurer spiller en viktig rolle i organiseringen. 

Melodier i Jeux vénitiens sammenstiller ofte toner i enheter som jeg her kaller 

rytmiske grupper. Flere grupper danner også større helheter. Rytmiske grupper finner 

jeg ved at tonene i gruppen er samlet, ved at en hel frase kan inneholde en gruppe 

eller ved at grupper forekommer innenfor caesuras. Ofte begynner og avslutter 

rytmiske grupper med toner av lengre varighet. Første side av partituret til Jeux 
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vénitiens viser hvordan rytmiske grupper adskilles, og hvordan utholdte toner 

plasseres innen gruppene.  

 

Rytmikken i messingstemmene i seksjon a i første sats presenterer tre typer av 

rytmiske motiver. Hvert motiv i stemmene separeres med en stripete taktstrek og 

caesuras. Alle tre stemmene innholder her motiv med forholdsvis lik karakter, og jeg 

karakteriserer de tre motivene i messingstemmene slik (se eksempel 29):  

Motiv A: fra en til tre trettitodelsnoter,  med fjerdedels- og helnotepauser. 

Motiv B: fra en til tre trettitodelsnoter, adskilt med trettitodelspauser. 

Motiv C: en lang tone etterfulgt av to trettitodelsnoter. 

 
Eksempel 29. Eksemplet viser rytmiske grupper i trombonestemmen i seksjon a, første sats. 
 
I seksjon a i første sats inneholder hver treblåsstemme seks til ni forskjellige motiver, 

der hvert motiv har forskjellig rytmisk mønster. Mønsteret i obostemmen likner for 

eksempel fløytestemmene, men med større rytmiske verdier. I andrefløyte og 

obostemmene begynner mange av motivene med lange utholdte toner.  

 

Førsteklarinettstemmen vender om på dette, og har de utholdte tonene mot slutten av 

motivene. Alt i alt er det ni forskjellige motiv, og de forekommer i forskjellig 

rekkefølge for hvert instrument. Det Lutoslawski kalte the least advantageous 

situation er når det samme motivet spilles av alle instrumentene samtidig. Skulle dette 

skje så ville allikevel ikke rytmikken være lik, fordi hvert motiv er sammensatt av 

forskjellige rytmiske variasjoner. Motivene i seksjon a er sammensatt av følgende 

rytmiske grupper blant de syv treblåserne (se eksempel 30): 
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Eksempel 30 

Her vises de fire rytmiske gruppene som treblåsteksturen i seksjon a 

i første sats er sammensatt av (Lutoslawski, 1986:42). 

 

 

 

 

I begynnelsen av andre sats presenterer fioliner og bratsjer hovedmaterialet. Her 

varierer de rytmiske gruppene fra to til over tyve toner. Gruppene er utelukkende 

komponert av sekstendelsnoter, og hver rytmiske gruppe inneholder repeterende 

totonefragmenter.  

Stort sett lyder instrumentfamilier som samlede enheter, der den rytmiske strukturen 

er forholdsvis lik for alle stemmene (se eksempel 31).  

 
Eksempel 31. Eksemplet viser rytmiske grupper fra teksturen i begynnelsen av andre sats. 
 

Det skaper variasjon i musikken når andre rytmer enn de som dominerer teksturen 

farger klangene. Rytmikken i andre sats er dominert av sekstendeler som presenteres i 

små fragmenter. Lutoslawski skaper rytmisk kontrast som bryter med 

sekstendelsteksturene ved hjelp av trioler og kvintoler i et høyt register. Utbruddene 

spilles her av individuelle instrumenter som skaper kontrast til de større 

instrumentmassene som forekommer i resten av teksturen. 
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Å bryte opp akkorder til toner som forekommer i rekker er velkjent, som for eksempel 

arpeggios og albertifigurer. I andre sats fra takt 67-82 spiller stryk et rytmisk mønster 

som lyder som en brutt akkord. Førstefiolin spiller en tone på den andre kvintolen i 

hver takt. Andrefiolin spiller på den tredje kvintolen, kontrabass på den fjerde og 

fjerdebratsj på den femte kvintolen (se eksempel 32). Til slutt har alle underdelingene 

av kvintolen forekommet. Den samme teknikken brukes med åttendelsnoter, 

åttendelstrioler og med sekstendeler i dette stykket. 

Eksempel 32. Her vises rytmisk struktur i stryk i andre sats, takt 67-82. I dette utsnittet 

instrumenteres hver tone i arpeggioen med forskjellige instrumenter. 

 

4.7 Rytmisk betoning 

Betoning innebærer å differensiere og organisere hendelser i setningene. En metrisk 

betoning vektlegger ett slag i en serie slik at det fungerer som en tung taktdel. Om jeg 

vektlegger hver ener i trefjerdedelstakt blir det en metrisk betoning med tunge enere. 

Metrisk betoning er en teknikk som står fjernt fra det jeg finner i Jeux vénitiens. Å 

vurdere betoning i denne musikken er interessant, fordi Lutoslawski på mange måter 

søker å frigjøre musikken fra felles betoninger. Jeg tolker spesielt polymetrikk og 

begrenset aleatorikk slik at de gir en tekstur fri for felles pulsbetoning. 

 

En rytmisk betoning er elementer i en serie som betones slik at den eller de blir 

viktigst i en rytmisk gruppe. Rytmisk betoning brukes flere steder i stykket. Den 

vanligste betoningen skjer med hele akkordsøyler som betones i serier. I første sats 

forekommer betoninger i begynnelsen av hver b seksjon. I disse tilfellene deles 
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betoningen mellom stryk og perkusjon som markerer begynnelsen på disse 

seksjonene. Tredje sats presenterer også akkordsøyler som forekommer i serie, og 

som bryter inn i treblåsklangen med korte betoninger (se eksempel 34).  

 

I dette kapittelet har jeg vist at mange partier i Jeux vénitiens inneholder det jeg kaller 

lydmasser. Lydmassene består ofte av lokal harmonikk, som er akkorder som deles inn 

i lag med flere toner i hvert lag. Lokale akkorder organiseres ofte i polyfone teksturer. 

Slike teksturer særtegner Lutoslawskis tonespråk og kalles her for teksturell polyfoni. 

 

Tredje sats skiller seg ut fra andre deler av Jeux vénitiens ved at den inneholder en 

homofon tekstur. Ellers særtegnes musikken av polyfone teksturer som ikke skiller 

klart mellom forgrunn og bakgrunn. Men enkelte segmenter bringes ofte fram i 

klangmassene ved hjelp av materiale som står i kontrast til resten av teksturen. 

 

Jeg har vist at variasjon i register og tetthet er elementer som gir varierende tyngde til 

teksturer i Jeux vénitiens. På grunn av utstrakt bruk av sekundharmonikk er tette 

teksturer karakteristisk for klang og tekstur i stykket.  

 

Videre har jeg vist at veksling mellom forskjellige pulstyper forekommer ofte i 

stykket. Dette innebærer først og fremst en veksling mellom konvensjonell metrikk, 

ad libitum og polymetrikk. Jeg har også vist at musikken inneholder en del rytmiske 

betoninger, og at metrisk betoning ikke er typisk her. 
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5 Orkestrasjon 

I dette kapittelet skal jeg undersøke orkestrasjon i Jeux vénitiens. Orkestrasjon 

handler om å arrangere og/eller komponere for et orkester, med fokus på hvordan 

musikken disponeres blant instrumentene i orkesteret. Betegnelsen arrangere 

innebærer utarbeidelse og tilrettelegging av det musikalske innhold i en sats, i tillegg 

til å omfatte instrumentasjon. Orkestrasjon omfatter kunnskap om den faktiske 

klanglige utformingen av et orkesterverk eller et utsnitt av et orkesterverk. Jeg baserer 

denne forståelsen av orkestrasjon på Rolf Inge Godøys definisjon av instrumentasjon 

og orkestrasjon (Godøy, 1993:2).  

 

I dette kapittelet skal jeg forsøke å drøfte hvorfor noe låter som det gjør ved å påvise 

satstekniske betraktninger, akustiske betraktninger og spilletekniske faktorer. I likhet 

med mange komponister fra det tjuende århundre så Lutoslawski på orkestrasjon som 

en integrert del av selve komposisjonsarbeidet. Således skal orkestrasjonen i Jeux 

vénitiens ses på som sammenvevd med musikkens form, harmonikk og tematikk. 

 

5.1 Historikk 

Orkestrasjon har ikke alltid blitt betraktet som en integrert del av 

komposisjonsprosessen, men er, historisk sett, en relativt moderne måte å betrakte 

komposisjon på (Kendall and Carterette, 1993:51). Ifølge Kendall og Carterette satte 

Berlioz en ny standard i betraktningen av orkestrasjon som uavhengig av, og 

likeverdig med, elementer som melodi, rytme og harmonikk (Ibid, 1993:52). Isteden 

for å betrakte orkestrasjon som arrangering av instrumenter til ferdig komponert 

musikk, så Berlioz på orkestrasjon som en vesentlig faktor ved den sentrale 

musikalske ide.  

 

Det samme gjorde Rimsky-Korsakov. Både Berlioz og Rimsky-Korsakov var opptatt 

av helhetsbetraktninger i orkestrasjon og komposisjon. På den annen side 

eksemplifiserer Rimsky-Korsakovs orkestrasjonsteknikk ideen om harmoni mellom 

roller og idiom, der idealet er spillbare og effektfulle stemmer (Godøy, 1993:21-22). 

Bak ideen om rolledeling og idiomer i musikk, ligger tanken om satsen som klingende 

helhet, i forhold til det enkelte instrument og enkelte stemmer i partituret. Det enkelte 

instrument har egenskaper som er særegne og eiendommelige. Fordeler og ulemper 
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ved det enkelte instrument vil her også bety idiomer. Instrumentet bør tildeles en rolle, 

det vil si en stemme, i teksturen som passer dets idiomer (Ibid).  

 

Rimsky-Korsakov stilte opp tre orkestrasjonsaksiomer i avhandlingen Principles of 

Orchestration (Rimsky-Korsakov, 1964:3): 1) In the orchestra there is no such thing 

as an ugly quality of tone, 2) orchestral writing should be easy to play, 3)  a work 

should be written for the size of orchestra that is to perform it. Disse grunnsetningene 

ble skrevet for over hundre år siden - i tiden mellom 1873-74 – og har vært viktige 

læresetninger for mange komponister, ikke minst Lutoslawski. 

 

Det første aksiomet handler om orkesterets potensial. Et orkester skal høres godt ut, 

og gjør det ikke det er orkestrasjonen eller komposisjonen rett og slett dårlig, eller 

framførelsen er svak. Problemet er at klangkvaliteter kan være subjektive størrelser, 

og at det som lyder godt ikke nødvendigvis er universelt. Deler av moderne 

orkestermusikk skal klinge ufint eller rett og slett stygt. For eksempel Krystzov 

Pendereckis Klagesang til minne om Hiroshimas ofre (1960) ble skrevet med 

hentydning til forferdelige hendelser fra Hiroshima, og jeg tolker det som at deler av 

musikken skal lyde ufint. Men poenget til Rimsky-Korsakov er kanskje også slik: I 

orkesteret er alt lov, men stemmene skal ligge godt til rette for alle instrumenter. 

Aksiomet kan også forstås som en vilje til å eksperimentere, og at orkesterets 

muligheter er mangfoldige.  

 

Det andre aksiomet - orchestral writing should be easy to play - var et viktig prinsipp 

for Lutoslawski. Musikken blir selvsagt best om musikerne klarer å spille det som er 

notert. I senromantikken skrev flere komponister svært komplisert musikk som var 

vanskelig å framføre - for eksempel deler av musikken til Richard Strauss. Det samme 

er tilfelle for komposisjoner fra midten av 1900-tallet - for eksempel deler av 

musikken til Pierre Boulez. Forskjellige artikler skrevet av Carter, Babbitt og Schuller 

(Ibid) bekrefter mangelen på nøyaktighet i framføringen av verkene deres. Det kan 

skyldes at musikerne spilte dårlig, men også at musikken var for komplisert. En del 

musikk ble så vanskelig å spille at utøverne ikke klarte å framføre den slik den var 

notert. Det var derfor naturlig at komponister begynte å ta konsekvensen av dette i 

komposisjonene sine. Jeg mener Jeux vénitiens viser betydningen av dette, og jeg skal 
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si mer om dette straks fordi det har aktualitet i forbindelse med spilletekniske sider 

ved stykket. 

 

Men først om det tredje aksiomet som også kan relateres direkte til Lutoslawskis 

musikk - a work should be written for the size of the orchestra that is to perform it. 

Lutoslawski hadde alltid konkrete instrumenter eller instrumentgrupper i tankene når 

han komponerte (Varga, 1976:35), og selv i startfasen av komposisjoner arbeidet han 

med enkle skisser til partiturer. Fotografiet på forsiden av denne hovedoppgaven er 

tatt av en skisse Lutoslawski gjorde under arbeidet med Jeux vénitiens (net: The 

Moldenhauer Archives, 29.01.2007), og i skissen ser jeg en enkel instrumentfordeling 

i en tidlig fase i komposisjonsarbeidet. 

 

5.2 Lutoslawskis syn på orkestrasjon 

Lutoslawski mente at mye samtidig musikk var for vanskelig å spille (Lutoslawski, 

1970:130). Vanskelige stemmer krever en konsentrasjon som frarøver utøveren 

gleden ved å spille. Det går også på bekostning av interpretasjonen. Derfor var det en 

målsetting for Lutoslawski å skrive musikk som var relativt enkel å utøve, men uten å 

ofre det lydbilde han søkte. Han mente dessuten at musikken lyder bedre når den ikke 

er for vanskelig for utøverne, og følgende sitat illustrerer dette: 

Nevertheless, I on my part do try to write simply not only because I firmly believe that music 
that is easy to play sounds better than difficult music, but also because in this manner I hope to 
have some part in helping musicians recapture the sense of pleasure that the playing of music 
can provide (Lutoslawski, 1970:130). 

 

Lutoslawski tok alltid hensyn til instrumentenes egenskaper, og han uttalte at uvanlige 

spillemåter var fremmed for ham. Ikke fordi han var uvillig til å eksperimentere, men 

fordi han mente at orkesterinstrumentene ble konstruert for en spesiell spilleteknikk. 

Lutoslawski skrev at han ble ledet av prinsippet om å følge hovedegenskapene til 

instrumentene fullt ut i forhold til musikalske hensikter, og med hensyn til utøvelse og 

klangfarger: 

In using the instruments that compose the traditional symphony orchestra, I was guided by the 
following principle: to make full use of the chief properties of the instruments according to the 
purpose for which they were constructed and with a view to the technical possibilities of 
performance and characteristic attributes of sound. The string parts are therefore not deprived of 
a clearly lyrical sound in the same way as to a certain extent the wind instruments (Lutoslawski, 
1970). 

 



 64 

Lutoslawskis uttalte at han lærte orkestrasjon av Rimsky-Korsakov, Berlioz, Strauss 

og Den franske skolen (Nikolska, 1994:80). Han var komposisjonselev av Witold 

Maliszewski, som igjen hadde vært elev av Rimsky-Korsakov. I intervju med 

Nikolska ga Lutoslawski uttrykk for både Rimsky Korsakovs og Witold Maliszewskis 

betydning for hans utvikling som komponist og orkestrator: 

Rimsky-Korsakov’s achievements in the matter of orchestration are magnificent; his orchestra 
compositions show artistry, masterly skill, taste, knowledge...I studied with his pupil, Witold 
Maliszewski (...) Maliszewski’s method of teaching included numerous references to his 
teacher’s compositions. And as far as orchestration is concerned, I studied it on the basis of the 
distinguished Russian composer’s textbook (Nikolska, 1994:84). 

 

Jeg argumenterer for at særdeles god overføring fra teksturelle funksjoner til 

instrumentale idiomer kjennetegner både Rimsky-Korsakovs og Lutoslawskis 

orkestrering, noe jeg forsøke å vise i det som følger. 

 

5.3 Roller og idiomer 

Når instrumentene tildeles en stemme i teksturen får de også en rolle i helheten. Her 

skal jeg undersøke hvilke roller instrumentene spiller i musikken, og hvordan rollene 

tilpasses instrumentene. Instrumenteringen er idiomatisk når instrumentene tildeles 

roller som ikke trosser deres egenskaper. Målet her er å finne ut om det er samsvar 

mellom roller og idiomer i den teksturelle utformingen. 

 

Jeg deler orkesterteksturen i Jeux vénitiens inn i fire overordnede typer som krever 

forskjellig rolledeling. Den første typen er fulltutti. Fulltutti vil si kombinasjon av alle 

instrumentgruppene – men som oftest foruten perkusjon. Den andre overordnede 

typen er gruppetutti som vil si alle, eller de fleste, instrumentene i en gruppe. Den 

tredje overordnede typen innebærer tynne orkesterteksturer. Da mener jeg teksturer 

med få instrumenter og stemmer. Den fjerde overordnede typen innebærer melodi med 

akkompagnement. Orkestrasjonen i Jeux vénitiens kjennetegnes av hyppig veksling 

mellom forskjellige orkesterteksturer.  

 

5.3.1 Fulltutti og gruppetutti 

På tross av at lengre deler av Jeux vénitiens består av klangmasser, forekommer 

fulltutti bare i deler av andre og fjerde sats. I fjerde sats er fulltutti særdeles mektig og 

dramatisk. Her forekommer orkesterteksturen både i høyt og lavt register. Kontrabass 
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forekommer dog uten de dypeste tonene, og piccolo forekommer ikke i et svært høyt 

register. De øvrige instrumentene spiller i relativt høyt og lavt register, men foruten de 

ekstreme registrene. Bare trombonestemmen strekker seg opp mot en enstrøken a i 

fjerde sats, men ellers er ikke stemmene krevende.  

 

Krevende er derimot rytmikken og melodikken i fulltutti - spesielt for messing og 

stryk. I fjerde sats spiller for eksempel trompet fallende kvarter i hurtige sekstendeler. 

Det er allikevel uproblematisk fordi det gis rom til å puste, og fordi seksjonen er av 

relativt kort varighet. Når det gjelder fiolinene, spiller de hurtige trettitodelsnoter og 

tremoloer. Her er den hurtige rytmikken uproblematisk på grunn av sekundmelodikk 

og figurrepetisjoner. 

 

Rolledelingen i fulltutti er hovedsakelig slik: Stryk og treblås i øvre deler av 

teksturen. Dyp treblås, messing og dype strykere i lave deler av teksturen. Messing gir 

støtte til midtregisteret. Piano har en spesiell rolle som dekker over hele 

orkesterregisteret. I tillegg er pianostemmen perkusiv og forekommer i forgrunnen av 

teksturen. 

 

I fjerde sats er fulltutti særdeles høylydt, med fff blant mange stemmer. I andre sats 

derimot er fulltutti notert piano og pianissimo. Det er uvanlig, men kan forklares med 

at Lutoslawski brukte fortissimo med gruppetutti i flere seksjoner i stykket.  

 

Når det gjelder gruppetutti settes ofte instrumentfamilier opp mot hverandre i det som 

likner dialoger. I dialogene fungerer gruppeteksturene som motpoler. Det er spesielt 

treblås og stryk som tildeles kontrasterende roller. Første sats er delt inn i to 

teksturtyper som er orkestrert med hver sin instrumentgruppe. Jeg kaller de 

forskjellige teksturene for del 1 og 2. Del 1 er hovedsakelig orkestrert for treblås i 

gruppetutti, og del 2 er orkestrert for stryk og perkusjon. Eksempel 38 i kapittelet om 

form viser hvordan orkestrasjonen i første sats veksler mellom forskjellige 

gruppetutti.  

 

Til forskjell fra Rimsky-Korsakov var ikke Lutoslawski spesielt opptatt av å utforske 

forskjellige instrumentkombinasjoner, og han vektla stort sett rene instrumentgrupper. 

Ved noen seksjoner blandet han treblåsgruppen med messinggruppen, men sjelden 
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enkelte instrumenter sammen. Piano og harpe er unntaket fra dette, og kobles ofte 

med treblås. Ved flere partier i Jeux vénitiens kan det også virke som om Lutoslawski 

blandet instrumenter fra forskjellige familier for å fylle ut tolvtoneaggregater.  

 

5.3.2 Tynne teksturer 

Med tynne orkesterteksturer mener jeg teksturer med få stemmer som er 

sparsommelig orkestrert. Tynne teksturer forekommer i avslutningene av alle satsene i 

Jeux vénitiens, og de etterfølger ofte klimakspartier. Tynne teksturer er ofte orkestrert 

med instrumenter fra kun en familie - som regel stryk og treblås, og gjerne i 

kombinasjon med harpe og piano.  

 

Tynne orkesterteksturer inneholder ofte utholdte klanger notert piano eller pianissimo. 

En vanlig effekt med tynne teksturer er ved avslutningene av satsene. Her dropper 

instrumenter gradvis ut, noe som gir en diminuendoeffekt. Individuelle instrumenter 

krydrer ofte tynne teksturer med korte perkussive ansatser som minner om stilen i 

punktmusikk.  

 

5.3.3 Melodi og akkompagnement 

Melodi- og akkompagnement innebærer en hovedmelodi som vanligvis spilles av ett 

instrument, og en støttende bakgrunnstekstur hvis hensikt er å støtte melodien. Melodi 

med akkompagnement forekommer bare i tredje sats. Her spiller førstefløyte melodien 

som danner forgrunnen, som innledningsvis blir akkompagnert av treblås, harpe og 

piano i det som danner bakgrunn.  

 

I tredje sats er det samsvar mellom roller og idiomer av følgende grunner. Melodien 

har en annen rytmisk oppbygning enn akkompagnementet. Fløytemelodien har en 

lyrisk kvalitet som passer instrumentets egenskaper. Karakteren på 

akkompagnementet er støttende og spiller en bakgrunnsrolle. Deler av bakgrunnen og 

akkompagnementet dannes av harpe og piano, og det idiomatiske ved dette er deres 

klangkontrast til førstefløyte, og at de er fra en annen instrumentfamilie. De over 

nevnte faktorene gir en effektiv rolledeling her. 
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Videre er det et par ting jeg merket meg og som jeg vil nevne før jeg undersøker de 

individuelle gruppene og instrumentene. Jeux vénitiens inneholder få tonedoblinger 

innen gruppene. Tonedoblinger er vanligere i Lutoslawskis senere verker, men i Jeux 

vénitiens distribueres for det meste en stemme til hvert instrument.  

 

Annenstemmene innen instrumentale grupper - slik som andrefiolin, andretrompet og 

så videre - er ofte like krevende som førstestemmene. Jeg antar at Lutoslawski 

begrunnet dette med en målsetting om å skape interessante stemmer for alle 

instrumentene i orkesteret, og at orkesterklangen ofte har en karakter som ikke 

vektlegger individuelle stemmer – det er klangmassen som vektlegges. 

 

5.4 Treblås 

Det er flere grunner til at treblåsinstrumenteringen kan karakteriseres som idiomatisk. 

Først og fremst fordi instrumenteringen ligger godt innenfor optimalt register i de 

forskjellige instrumentene. Men også fordi stemmene gir optimale pustemuligheter, 

samtidig som de er passe utfordrende. 

 

Videre kan treblåsinstrumenteringen karakteriseres som idiomatisk fordi gruppen ofte 

forekommer som en samlet masse. Treblås forekommer gjerne som motstemme og 

kontrast til andre instrumentgrupper i Jeux vénitiens - spesielt til stryk (hør første 

sats), og koblet med messing skapes ofte en polaritet til strykerne. Videre brukes 

treblås ofte til fargelegging av teksturen på måter som er vanlig for disse 

instrumentene. For eksempel i tredje sats klargjør førstefløyten hovedmelodien, og 

akkompagnementet fargelegges av de andre treblåserne.  

 

5.4.1 Fløyte 

Fløytestemmene er idiomatisk orkestrert fordi hele registeromfanget er godt utnyttet, 

fordi stemmene inneholder mange intervallsprang, og fordi stemmene ofte har 

krevende rytmikk og er aktive i de fleste deler av musikken. I tuttipassasjer er det 

høyeste registeret forbeholdt fløytene. Det vedrører selvfølgelig også piccolofløyte 

som dobles av andrefløyte. I tuttipassasjer spiller fløytene for det meste en rytmisk 

aktiv rolle der tonematerialet inneholder gjentagelser av korte tonefragmenter. Ofte er 

innholdet til første- og andrefløyte svært likt, men allikevel ikke identiske. 
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Fløytestemmene i begynnelsen av tredje sats skiller seg ut fra de andre satsene. Her 

spiller andrefløyte utholdte toner som akkompagnement til førstefløyte, og 

førstefløyte spiller hovedrollen og melodien. En slik rolledeling finnes ikke i andre 

deler av Jeux venitiens.  

 

5.4.2 Obo 

Obostemmen er også idiomatisk orkestrert fordi hele registeromfanget er godt 

utnyttet, fordi stemmen inneholder mange intervallsprang, fordi det øvre registeret 

vektlegges i fortissimopassasjer og det gis gode pustemuligheter i utholdte teksturer. I 

tredje sats har obo en bakgrunnsrolle, og spiller utholdte toner i en homofon tekstur. 

Obo medvirker minst blant treblåserne i Jeux vénitiens. 

 

I tuttipassasjer medvirker obo alltid som en del av en treblåstekstur, og i slike 

passasjer er det høye registeret vektlagt. For eksempel mot slutten av fjerde sats 

spiller obo i svært høyt register. Obo spiller aldri en selvstendig aktiv rolle i Jeux 

vénitiens, men er med på å fargelegge klangmasser. Obo er ofte helt utelatt fra 

treblåsteksturen, eller spiller kun få toner i løpet av satsene. For eksempel i tredje og i 

begynnelsen av fjerde sats forekommer kun få utholdte toner i obostemmen. Obo 

spiller størst rolle i gruppetutti i første og andre sats. 

 

5.4.3 Klarinetter 

Klarinettfamilien spiller den mest sentrale treblåsrollen i alle teksturtypene nevnt 

innledningsvis, med unntak av en solorolle. Klarinettene forekommer stort sett som en 

del av lydmasser, og deltar ikke i klare forgrunns- eller bakgrunnsteksturer foruten i 

tredje sats, der førsteklarinett er en del av bakgrunnsteksturen allerede fra 

begynnelsen. Her deltar klarinettene med utholdte klanger i en homofon tekstur. 

Klarinettstemmene har mangfoldig bredde i artikulasjon og dynamikk, og hele 

toneregisteret er effektivt utnyttet. I likhet med de andre treblåserne er 

klarinettstemmene ofte svært rytmisk aktive, og stemmene inneholder ofte korte 

figurer som gjentas over tidsstrekk.  
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Tredjeklarinett alternerer mellom vanlig klarinett og bassklarinett. Bassklarinettens 

rolle er å utvide det lave registeret til klarinettene, styrke basstyngden blant treblås og 

å tilføre klanger i orkesterets lave registre.  

 

5.4.4 Fagott 

Fagott forekommer oftest sammen med resten av treblåserne, og kobles ikke med 

kontrabass eller messing slik det gjøres i en del annen orkestermusikk. Kontrabass og 

fagott spiller således individuelle linjer i tuttipassasjer. Selv om fagott vanligvis 

spiller bassrollen blant treblåserne, er den for det meste instrumentert i midtregisteret 

og i det øvre registeret. Fagott tilfører ofte farge til samme register og deler av 

teksturen som klarinettene medvirker i, men i tuttipassasjer forekommer den ofte i det 

lave registeret, og tildeles en bassrolle. 

 

5.5 Messing 

I Jeux vénitiens fungerer messing primært i følgende roller: 1) De gir tyngde til  

tuttipassasjer. Det gjør de dels ved hjelp av deres naturlige styrke, dels ved hjelp av 

accent og fortissimo og dels på grunn av orkestrering i de øvre instrumentregistre.  

2) De gir tyngde til akkordansatser med samme begrunnelse som under punkt en.  

3) De deltar som en samlet klangenhet i enkelte seksjoner og  

4) deltar ofte som en enhet i kombinasjon med treblås. 

 

Messinggruppen forekommer oftest samlet i tuttipassasjer, og gir ofte støtte og tyngde 

til teksturer dominert av treblås. Videre forekommer messing sjelden individuelt. I 

passasjer med lagdelt tekstur opptrer messing som ett lag, som for eksempel i midten 

av fjerde sats. På bakgrunn av dette er det også verdt å merke seg at messing ikke 

brukes i den lyriske tredje satsen.  

 

5.5.1 Horn i F 

Hornstemmen er idiomatisk instrumentert fordi midtregisteret er mest brukt, fordi 

stemmen inneholder en del staccatofigurer, fordi det øvre registeret vektlegges i 

fortissimopassasjer og fordi det gis gode pustemuligheter i utholdte teksturer. Horn 
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forekommer mest som en del av messingteksturer, men deler også register og roller 

med fagott spesielt, men også andre treblås. 

Horn spiller aldri en selvstendig rolle, men er med på å fargelegge klangmasser. 

Plassering av horn under trompet i partituret reflekterer instrumentets plassering i 

lydbildet - trompet lyder i et høyere register enn horn. Horn er det 

messinginstrumentet som er minst utnyttet i Jeux vénitiens, og spiller heller ingen 

solorolle.  

 

5.5.2 Trompet 

Trompetstemmen er idiomatisk fordi den har den raskeste rytmikken blant 

messinginstrumentene, fordi enkel- og dobbeltunge brukes i nær sagt hele stykket, 

fordi det gis gode pustemuligheter og fordi stemmen inneholder en del con sordino, 

sfz og staccato. Trompet er kanskje det eneste instrumentet som ikke utnyttes i dets 

øverste register, men det kraftige midtregisteret er effektivt utnyttet.  

Trompetstemmen inneholder enten svært raske rytmeverdier, eller lange utholdte 

toner. I utholdte teksturer kobles trompet ofte med horn, trombone og treblåsgruppen.  

 

5.5.3 Trombone 

Trombone forekommer dypere enn trompet og horn, og fungerer som basstemmen i 

gruppetutti. Messinggruppen kobles som sagt oftest med treblås, og trombone 

forekommer da ofte over fagott. Trombonestemmen inkluderer raske og gjentatte 

figurer, og utholdte klanger. Effekter som con sordino, sfz og staccato brukes mye. 

 

5.6 Perkusjon 

Perkusjonsinstrumentene i Jeux vénitiens kan deles inn i tre kategorier: Instrumenter 

med bestemt tonehøyde (xylofon, vibrafon og 3 pauker), instrumenter med ubestemt 

tonehøyde (tam-tam, tom-tom) og små perkusjonsinstrumenter uten tonehøyde 

(tamburin, cymbal, skarptromme, claves). Perkusjonsinstrumenter uten tonehøyde 

brukes sjeldnere enn de med bestemt eller ubestemt tonehøyde, og de forekommer 

som regel i forbindelse med enkle perkussive ansatser som skiller seksjoner. I slike 

tilfeller kobles ofte tamburin, skarptromme, claves og xylofon i sammensatte ansatser 
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(se eksempel 38). Små perkusjonsinstrumenter uten tonehøyde fungerer primært ved 

tuttiansatser eller i tynne teksturer, og som oftest i forgrunnen av teksturen.  

 

Perkusjonsinstrumentene spiller hovedsakelig følgende roller i stykket: 1) De gir 

tyngde til tuttiaksenter og deltar i aktive teksturer, 2) de styrker tuttipassasjer, 3) de 

etterfølger klimakspassasjer – denne teknikken særtegner klang og tekstur i Jeux 

vénitiens, 4) de avslutter satsene og 5) bidrar til å fargelegge teksturen. 

 

Andre sats inneholder et kort interlude for perkusjon. Interludet er plassert mellom en 

strykerpassasje og en treblåspassasje, og etterfølger et klimaks i musikken. Interludet 

er orkestrert for tamm-tam, skarptromme, tamburin, pauker og piano. Perkusjon 

bringer ofte musikken ut av klimaksdeler slik som i dette tilfellet. I teksturer av denne 

typen avsluttes gjerne en enorm fortissimo svært brått, og deretter bringes musikken 

videre av perkusjon alene, som så fører aktivitetsnivået ned. Denne orkestreringen er 

karakteristisk i Lutoslawskis stil, og slutten av første og andre sats inneholder en slik 

rolledeling.  

 

Den tynne teksturen mot slutten av fjerde sats likner også denne 

instrumentasjonsteknikken. Her bringes cymbal til forgrunnen sammen med annen 

perkusjon, men ellers i stykket er ikke cymbaler og tam-tam en del av 

perkusjonteksturene. 

 

Skarptromme og tom-tom utøver roller som likner cymbal- og tam-tamrollen, men de 

tildeles også mer tradisjonelle oppgaver ved å gi tyngde til tuttipassasjer. Videre 

brukes claves primært i skarpe perkussive utbrudd mellom seksjoner.  

 

Paukestemmene er ikke notert med bestemte toner, men partituret foreskriver pauker i 

tre forskjellige størrelser. I første sats følger pauker tradisjonelle 

orkestrasjonsprinsipper ved å kobles med messing og treblås ved rytmisk aktive 

passasjer. I kombinasjon med rytmiske fragmenter i messing gir pauker ytterligere 

tyngde til teksturen. Triller og dynamikkvariasjon i paukestemmene gir bevegelse til 

teksturene.  
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Xylofon og vibrafon er lite utnyttet i Jeux vénitiens. Xylofon er utelatt i tredje og 

fjerde sats, og vibrafon er utelatt i første og tredje sats. Xylofon, piano og vibrafon 

kombineres ofte med treblås, og de er ofte med på å fylle ut tolvtoneaggregater 

sammen med treblås. Vibrafon og xylofon spiller melodiske roller – det vil si at de 

spiller få samklanger, bortsett fra en akkordansats i xylofon i første sats.   

 

5.7 Celesta, piano og harpe 

Celesta dobles av andrepiano, og spiller kun mot slutten av fjerde sats. Celesta kobles 

her med harpe, vibrafon og piano. I den tynne teksturen mot slutten av fjerde sats, 

spiller celesta rytmiske akkordfigurer og arpeggiofigurer.  

 

Jeux vénitiens foreskriver firehendig piano. Piano spiller en sentral rolle i Jeux 

vénitiens, og tildeles oppgaver i alle deler av teksturen. Piano forekommer i mange 

sammenhenger i kombinasjon med celesta, vibrafon og harpe. I tillegg kombineres 

ofte bassregisteret med dype strykere. Piano spiller ofte gjentatte skalapassasjer i 

raske manøvre, og pianoets ekstreme registre er godt utnyttet. 

Piano utøver følgende roller i Jeux vénitiens: 1) Det spiller en hovedrolle i deler av 

andre og fjerde sats, 2) det spiller ofte motstemme til stryk og/eller treblås, 3) det 

deltar ofte som en del av treblåsteksturen og 4) forekommer ofte som en del av 

perkusjonsgruppen. 

 

Andre sats inneholder en særegen pianopassasje. I begynnelsen av takt 83 (se 

eksempel 25) instrueres utøverne til å plassere sylindere av spesifisert lengde på 

tangentene og spille en tett klusterakkord. I fjerde sats gjentas instruksjonen, men 

denne gangen for å skape gjentatte fortissimofigurer som straks avbryter resten av 

orkesteret. Selv om Lutoslawski for det meste benytter tradisjonelle spilleteknikker, er 

pianoteknikken her et av unntakene. Jeg mener som sagt at Lutoslawskis 

orkestreringsteknikk er av en idiomatisk karakter. Om sylinderbruken på piano er 

idiomatisk eller ikke kan diskuteres. På den ene siden er det enkelt å framføre, og kan 

sies å passe for instrumentet. På den andre siden har det samme karakter som å bruke 

flat hånd på tangentene, noe som er gjort i en del 1900-talls musikk.  

 

Når det gjelder harpen, så forekommer den ofte i kombinasjon med treblås, perkusjon 

og stryk. Harpen spiller ofte arpeggiofigurer som spenner over et stort register, og i 
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en stil som er karakteristisk for instrumentet. Tradisjonell glissandoteknikk erstattes av 

dominerende vertikale akkorder som likner pianoteksturen. Piano og harpe 

kombineres ofte, men ikke i tuttipassasjer.  

 

5.8 Strykere  

I dette underkapittelet skal jeg ikke analysere hvert strykerinstrument individuelt, 

fordi teknikkene i stor grad er de samme for alle strykerne. Stryk er den dominerende 

instrumentgruppen i Jeux vénitiens. Sett i lys av Lutoslawskis bruk av 

tolvtoneaggregater er det passende at Jeux vénitiens har tolv strykere, og ofte 

instrumenteres stryk med hver sin uavhengige stemme. Teknikker som utnyttes 

inkluderer tremolo, con sordino, arco, pizzicato, staccato, glissandi og flagiolett. 

Strykerteksturene inneholder en del kontraster i register, artikulasjon og klang. 

Strykerne veksler for eksempel ofte mellom arco og pizzicato, eller piano og forte. I 

utholdte teksturer spiller stryk ofte piano, og i passasjer med rask rytmikk spiller stryk 

oftest forte. 

 

Stryk forekommer ofte som en samlet masse i både tutti og gruppetutti. Instrumentene 

spiller individuelle stemmer, men med felles artikulasjon. Øverst i slike teksturer 

forekommer vanligvis fioliner og bratsj. I bassregisteret forekommer celloer og 

kontrabasser. Midten inneholder de strykerne som ikke er involvert i toppen eller 

bunnen, som vil si alle unntatt kontrabass (se eksempel 33 og 34).  

 
Men registerplassering i teksturen varierer mye i stykket. Alle strykerne forekommer i 

lavt register i store deler av fjerde sats (se eksempel 21). I andre sats forekommer 

fiolinene i svært høyt register, sammen med celloer i svært lavt register.  

Eksempel 33 

Eksemplet viser instrumentering 

av et tolvtoneaggregat ved 

seksjon G i tredje sats. 
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Videre forekommer glissando og tremologlissando en del i tuttipassasjer i fjerde sats. 

Disse teknikkene forekommer kun i ad libitum-seksjoner, noe som bidrar til å gi 

variasjon til strykerstemmene. 

 

5.9 Klang 

Ifølge Martinsen, Reinåmo og Steffenak (1996:252) og Elef Nesheim (1985:246) 

tilhører Lutoslawkis musikk en tradisjon som kan kalles klangflatemusikk. Musikken 

vektlegger ofte orkesterklanger som danner skyer eller masser av lyd. Massene skifter 

farge, tetthet og karakter i det som minner om dialoger mellom forskjellige 

klangmasser. Klangflatestilen i Jeux vénitiens kjennetegnes mest av klusterakkordikk, 

gjentagelser av rytmiske grupper og begrenset aleatorikk.  

 

Tidligere i denne hovedoppgaven har jeg forklart hvordan klangmasser eller 

lydmasser komponeres i stykket (se punkt 4.1). I det som følger skal jeg utforske 

forvandling av klangerfarger betraktet som horisontale og vertikale klangmasser. 

 

5.10 Horisontal klangforvandling 

Med horisontal klangforvandling mener jeg endring av hendelser som oppleves som 

lineære eller melodiske. Prinsippet med horisontal klangforvandling er fargevariasjon 

ved hjelp av stadig instrumentvariasjon i melodier og linjer.  

 

I tredje sats er klangforvandling en del av rammeverket i satsen (se eksempel 34). Her 

spiller førstefløyte melodien, og resten av orkesteret fungerer som akkompagnement. 

Musikken i akkompagnementet er organisert i en serie av toner som forekommer blant 

forskjellige instrumenter. Fargevariasjon oppnås ved hjelp av stadig 

instrumentvariasjon i melodiene, og ved at instrumentene skifter på å spille de samme 

tonene. Legg merke til at fløyter og klarinetter bytter toner ved bokstav C 

(Lutoslawski, 1961). Utelatelse av instrumenter som ved bokstav C skaper også 

forvandling av klangkarakteren. 
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Eksempel 34. Utsnittet viser horisontal klangforvandling i akkompagnementet i tredje sats. 

 

I første sats forvandles klangen i satsen ved at forskjellige instrumentfamilier spiller i 

forskjellige seksjoner. Alle seksjonene i første sats begynner med en perkussiv ansats. 

I del 1 - det vil si seksjon a, c, e og g - etterfølges ansatsene av klanger som gradvis 

forvandles. Først forekommer treblåsere i a, deretter treblås og slagverk i c, så treblås, 

messing og slagverk i e og siste gang de øvrige pluss piano. I del 2 - det vil si seksjon 
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b, d, f og h - etterfølges ansatsene av en rolig tekstur bestående av stryk. I eksempel 

35 har jeg notert innhold og klangforvandlingene i alle seksjonene i første sats.  

 

Endring av artikulasjon gir endrede klanger i musikken. Variert artikulasjon brukes av 

Lutoslawski for å skape en følelse av bevegelse i musikken (se eksempel 35). Ofte 

presenteres likt rytmemateriale i forskjellige stemmer, men med forskjellige toner og 

artikulasjon. Mangfoldig artikulasjon i Jeux vénitiens bidrar til å gi liv til lydbildet, og 

begrenser et statisk lydbilde i ad libitum-seksjoner.  

Seksjon a, c, e og g                                   Seksjon b, d, f og h  

Treblås, messing, perkusjon 

Ad libitum 

Piano til Mezzo-Forte 

Polyfon tekstur 

Spredt register (fra to til fem oktaver) 

Statisk register 

Statisk harmonikk (en akkord i hele seksjonen) 

Tolvtoneaggregater  

Relativ konsonans (akkorder bygd opp av 

heltonetrinn) 

Strykere 

A batutta  

Pianissimo (mf aksenter) 

Homofon tekstur 

Tett register 

Bevegelig register 

Bevegelig harmonikk (en akkord per takt) 

Åttetoneaggregater 

Relativ dissonans (akkorder bygd opp av 

halvtonetrinn) 

Eksempel 35. Eksemplet viser klangkontraster mellom del 1 og del 2 i første sats. De forskjellige 

elementene mellom del 1 og 2 gir bevegelse og retning til musikken.  

 

Som jeg viser over tar Jeux vénitiens i bruk et bredt repertoar hva gjelder 

klangkontraster. Registerforandring, varierende artikulasjon og dynamikk og 

forandring av instrumentsammensetninger er elementer som endrer klangfargen i 

stykket.  

 

5.11 Vertikal klangforvandling 

Den vanligste formen for vertikal klangforvandling i Jeux vénitiens innebærer 

akkordprogresjoner som skifter klangfarge periodisk ved hjelp av varierende 

instrumentasjon. Bruk av mange store akkorder, med variasjon i instrumentering, 

dynamikk og artikulasjon forekommer ofte i partier med høyt aktivitetsnivå.  

 

Godt ut i fjerde sats orkestreres en aktiv tekstur med svært mange akkordskifter. 

Akkordene lyder som en serie med mange forskjellige klanger, og resultatet blir en 

kompleks tekstur, med varierende klanger i forskjellige sjikt. I Jeux vénitiens 
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komponeres ofte lydmasser på denne måten - med instrumentale grupper som stilles 

over hverandre i vertikale strukturer (se eksempel 36). 

Eksempel 36. Utsnittet viser vertikal klangforvandling i fjerde sats. Her varierer teksturen mellom 

treblås/messingklang og strykerklang, med forskjellige toneaggregater i klangene. 

 

En annen form for vertikal klangforvandling er hvilende akkorder som skifter 

klangfarge ved hjelp av varierende instrumentering. Klangforvandling gjennom skjult 

ansats er av en slik type. Prinsippet er ansats pluss etterklang (se eksempel 37). 
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5.12 Oppsummering av orkestrasjon 

I symbiosen mellom instrumentering og toneorganisering oppstår Jeux vénitiens 

karakteristiske tekstur og klang. Jeg kan forsøke å forklare det på følgende måte. 

Stryk har klangfarger som man vanligvis kjenner igjen fordi instrumentene er 

konstruert på måter som gir karakteristiske klangkvaliteter. Akkorder har også 

klangfarger. For eksempel en mollakkord gjenkjennes enten den spilles av stryk eller 

treblås. Den rollen akkorden spiller i helheten, instrumenteres slik at de sammen 

skaper den intenderte klangen, og dette mener jeg altså karakteriserer klang og tekstur 

i Jeux vénitiens. Lutoslawski sa følgende om dette i intervju med Ove Nordwall: 

Eksempel 37 

Eksemplet viser vertikal 

klangforvandling i første sats, 

seksjon B. Klangforvandlingen 

innebærer ansats pluss etterklang. 

Ansatsen i akkorden forsterkes av 

perkusjon, og en spesiell effekt 

oppnås når strykere stiger ut fra 

perkusjonansatsen. 
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Andvändningen av instrument-familjer underlättar accentuerandet av rena klangfärger och 
fördjupar följaktligen kontrasterna. Jag tror att vad du har sagt om den dubbla vägen att skapa 
klangfärger är särskilt viktigt: den består i ett samarbete mellan de klangfärger som 
karakteriserar vissa givna instrument å ena sidan och en utvald intervallföljd jämte speciella 
harmoniska sammanställningar å andra sidan. Jag har alltid ansett att klangfärgen hos ett 
instrument eller en grupp av besläktade instrument inte är tillfyllest för att skapa fullvärdig färg. 
Det är först sammankopplingen av akustika särdrag hos vissa givna instrument med den roll de 
skall spela som gör det möjligt att uppnå detta mål. De flesta utspekulerade kombinationer av 
instrumentala klangfärger låter närmest tråkiga i mina öron om inte 
intervallsammanställningarna och de harmoniska aggregaten bidrar till färgeffekten (Nordwall, 
1969). 

 

Lutoslawski påpekte her noe veldig interessant: Ved å bruke rene instrumentfamilier 

betones de rene klangfargene og kontrastene forsterkes. Lutoslawski påpekte videre at 

ved å orkestrere en intervalltype med en instrumentfamile, og å veksle mellom 

forskjellige familier og intervaller, oppstår eiendommelige klangkvaliteter. Det er 

nettopp dette som kjennetegner klang og tekstur i Jeux vénitiens. 
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6 Form 

Lutoslawski la vekt på lytteropplevelsen til publikum når han komponerte. Han mente 

at egenskaper som musikalsk hukommelse, evnen til å forutse og evnen til å reagere 

på en ønsket måte på det musikalske innholdet får betydning for lytterens opplevelse 

av musikken (The Musical Quarterly, 1995). Slik sett kan man si at hans tilnærming 

til form var musikkpsykologisk. Innen musikkpsykologien er blant annet forskjellige 

musikalske opplevelsesmuligheter og erfaringer gjenstand for undersøkelser, og 

kunnskap om anvendt musikkpsykologi kan ha vært nyttig for Lutoslawski i 

planleggingen av musikkopplevelsen og musikkformidlingen. 

 

Lutoslawskis uttalelser og tilnærming til musikk viser bevissthet om musikalsk 

persepsjon, forestilling og fantasi.  For eksempel mente Lutoslawski at musikken 

begynner en uavhengig eksistens i lytterens hode når den er spilt ferdig, og at 

uavhengig av tid kan komposisjonen oppfattes i sin helhet på et øyeblikk (Nikolska, 

1994). I forhold til musikalsk opplevelse påpekte han blant annet at komposisjonen 

utspilles i tid, og at lytterenes oppmerksomhet varierer innenfor tidsrammen. Han 

mente således at komponisten bør ta hensyn til lytternes naturlige behov for 

konsentrasjonspauser underveis (Ibid).  

 

Som vi skal se videre i dette kapittelet er form i Jeux vénitiens basert på en musikalsk 

dramaturgi som tar utgangspunkt i persepsjon. Sentralt i dramaturgien står 

betydningen av gjentagelse og kontrast. Dramaturgien bestemmer utviklingen av 

hendelsene, inkludert alle forventninger og overraskelser. Lutoslawski mente at 

musikalske hendelser kunne sammenliknes med dramaturgien i teateret, og at 

musikken bør inneholde en dramaturgisk utvikling med forskjellig intensitet i den 

musikalske historien.  

 

Musikalsk dramaturgi har i denne sammenhengen lite til felles med 

programmusikkens skildring av utenommusikalske hendelser.
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6.1 Klassisk form 

På bakgrunn av synspunkter om musikalske opplevelsesmuligheter mente 

Lutoslawski at den klassiske tradisjon for storform egnet seg best for musikkens 

forløp. Det er omfavnelsen av form slik den ble videreutviklet av Haydn, Mozart og 

Beethoven som gjør at Lutoslawski ofte benevnes som en neoklassiker. I den 

klassiske tradisjonen er retning og mål sentralt i den musikalske erfaring. Retning og 

mål i musikken spiller på faktorer som forventning og overraskelse. Lutoslawski 

snakket i intervju med Varga om hvordan Haydn forholdt seg til slike faktorer: 

The consentration of musical content can change within a piece, consequently it does not require 
one to listen with the same integrity throughout. One can relax at times. There is a precedent for 
that in classical sonata form, too. In Haydn symphonies, the recapitulation of the first subject is 
preceded by a long section whose purpose is to create a feeling of expectation in the listener. He 
achieves that by repeated fragments of already exposed themes to the point of boredom - 
otherwise, the recapitulation would not have the desired effect. Haydn was a master of leading 
the listener through a composition – and he, too, used the means of different degrees of 
consentration in the material (Varga, 1976:28). 

 

Litt forenklet kan man si at enhet og kontrast kjennetegner formen i musikken til 

Haydn, Mozart og Beethoven. Lutoslawski uttalte selv ved mange anledninger at han 

lærte mye av wienerklassikerne når det gjelder formspill og vekselvirkninger. Men 

kontrastens effekt er ikke like stor uten gjentagelsesfaktoren, noe som også er av stor 

betydning i storformens forløp. Lutoslawski påpekte i sitatet over den psykologiske 

faktoren som oppstår med gjentagelse av motivisk materiale i Haydns musikk. 

Balansegangen mellom gjentagelse og kontrast handler om at musikken forbindes ved 

hjelp av en tematisk enhet i gjentagelsene, og en ytre kontrast i form av 

vekselvirkninger som: rask-langsom, høy-lav og mørk-lys.  

 

I den klassiske formtradisjonen hadde symfonien fire satser som til sammen danner en 

vel avbalansert overordnet enhet. I klassisismen var ofte førstesatsen den viktigste, 

men i symfoniene til Beethoven får finalen en karakter av sammenfatning og endelig 

mål. Det samme er tilfelle i denne musikken. Jeux vénitiens inneholder fire satser som 

til sammen varer i litt over tolv minutter, instrumentert med et kammerorkester. 

Stykket er en minisymfoni der sistesatsen er tyngdepunktet i musikken. I 

Lutoslawskis storform er altså de første satsene lettere enn den siste, og et klimaks 

presenteres mot slutten.  
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Før jeg fortsetter skal jeg si noe om Lutoslawskis forhold til stadier i storformen. 

Lutoslawski studerte komposisjon med Maliszewski. Maliszewski underviste form 

slik han mente Beethoven utviklet den. Han identifiserte fire stadier i Beethovens 

sonater: Introduksjon, fortellende, overgang og konkluderende. Stadiene beskrives i 

en funksjonell betydning. Det vil si at stadiene beskriver musikalske virkemidler og 

antyder ingen utenom-musikalske elementer. Maliszewski påpekte spesielt 

betydningen av de første og siste seksjonene i musikken, og Lutoslawski sa følgende 

om dette: 

The course in musical forms that was given by my professor of composition, Maliszewski, has 
remained in my memory for my whole life. In his analysis of the sonatas of Beethoven, he 
explained the psychological factor in perceiving a form.  . . . he used four different words of 
character: Introductory, narrative, transitional and concluding. In each large-scale form there is 
always the use of those four characters . . . only in the narrative is content the most important 
thing to be perceived, while in all the other three the role of the given section in the form of the 
music is more important than the content (Skowron, 2001:23) 

 

Legg merke til at Lutoslawski påpekte at persepsjon av innhold er det viktigste i den 

fortellende satsen, mens i de andre tre satsene er rollene de innehar i musikken av 

størst betydning. Det betyr også at innholdet i introduksjonen ikke er fullt så viktig 

som dens rolle i helheten. Introduksjonen skal introdusere noe annet, og det er av 

størst betydning. Slik jeg forstår det, kan overgangssatsen enten være en overgang 

mellom første og tredje sats, eller mellom tredje og fjerde sats. Det er også verdt å 

merke seg de psykologiske faktorene stadiene representerer, og som jeg skal vise er 

stadiene svært tydelige i Jeux vénitiens. Jeg skal også vise betydningen av gjentagelse 

og kontrast som strukturelle faktorer i formen. 

 

6.1 Første sats 

I første sats av Jeux vénitiens er gjentagelse og kontrast i formorganiseringen spesielt 

klar og tydelig. Satsen er satt sammen av to hoveddeler med forskjellig klang og 

tekstur. Jeg kaller de del 1 og del 2, og formen i satsen veksler konsekvent mellom 

delene (se også eksempel 35). Hver gang del 1 gjentas er teksturen tykkere og 

aktiviteten større, men mye av innholdet er det samme. Del 2 har en mer avslappet 

karakter enn del 1. Selv om innholdet i del 2 er ulikt ved repetisjon, er karakteren den 

samme. Slik sett opplever lytteren overraskelse, gjenkjennelse og hvile i 

musikkutviklingen i del 1 og 2.  
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Første sats i Jeux vénitiens er kjent for den spesielle notasjonsteknikken. Lutoslawski 

noterer materialet i bokser som benevnes fra A til H, og gir instruks til utøverne om å 

følge boksene alfabetisk. Boksene med bokstavene A, C, E og G tilhører del 1. 

Boksene med de resterende bokstavene B, D, F og H tilhører del 2. Utøverene 

kombinerer boksene i del 1 slik at etter seksjon B spiller de A+ C (se eksempel 38). 

Del 1 2 1 2 1 2 1 2 

Boks A B A+C D A+C+E F A+C+ 

E+G 

H 

Klang Treblås Strykere Treblås 

Perk. 

Strykere Treblås 

Perk. 

Messing 

Strykere Treblås 

Perk. 

Messing 

Piano 

Strykere 

Eksempel 38. Dette er en kategorisering av form, episoder og klang i første sats. Legg merke til at 
klangfargene blir mer sammensatt i treblåsseksjonene utover i satsen. Strykerseksjonene oppleves 
som hvile, og står i kontrast til treblåsseksjonene. 
 
6.2 Andre sats 

Andre sats omfatter det Lutoslawski kalte overgang i storform. I likhet med første sats 

har denne satsen to typer musikalsk materiale, men som veksler innen sju seksjoner. 

A- og B-materialet alternerer og overlapper hverandre, mens den siste B-seksjonen 

avbrytes av C mot slutten. Tabellen i eksempel 39 under representerer den relative 

varigheten for hver seksjon. Legg merke til at instrumenteringen av de forskjellige 

seksjonene er forskjellige og står i kontrast til hverandre. I  A-delene presenterer 

strykerene hovedmaterialet. I B-delene presenterer treblås og messing materialet.  

I A3 følger piano strykerene, og i C presenterer perkusjon materialet. Innen hver 

seksjon presenterer Lutoslawski små drypp fra klanggrupper som tilhører en annen 

instrumentfamilie enn den som presenterer hovedmaterialet. Det vil si at ved A1 

forekommer korte punkter med treblås, messing og perkusjon, selv om strykerne 

presenterer hovedmaterialet. Disse punktene tiltar i aktivitet før B1.  
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Seksjon A1 B1 A2 B2 A3 C B3 

Takt 1 – 29 30 - 36 37 - 54 55 - 83 84 - 92 93 - 113 114 – 117 

Antall 

takter 

29 7 18 29 9 21 4 

Klang Strykere Treblås 

Messing 

Xylofon 

Vibrafon 

Harpe 

Strykere Treblås 

Messing 

Xylofon 

Vibrafon 

Harpe 

Strykere 

Piano 

Perkusjon Treblås 

Messing 

Vibrafon 

Harpe 

Eksempel 39. Seksjonsinndeling av formen i andre sats. Tabellen viser antall takter i hver seksjon, og 

hvilke instrumentfamilier som dominerer seksjonene.  

 
Eksempel 40. Grafisk framstilling av seksjonene i andre sats. 

 
6.3 Tredje sats 

Tredje sats skildrer det lyriske og fortellende stadiet blant de fire stadiene beskrevet 

over. I begynnelsen av satsen er aktiviteten lav, men den øker gradvis. I midten av 

satsen er aktiviteten høyest, noe som resulterer i et klimaks ved seksjon Q. Deretter 

avtar aktiviteten gradvis igjen. På denne måten blir begynnelsen og slutten av denne 

satsen svært like.  

 

Forskjellige seksjoner i partituret er delt opp med øvelsesbokstaver som fungerer som 

synkroniseringsstadier (se eksempel 41). Ved å sykronisere stadiene ved 

øvelsesbokstavene, kontrollerer dirigenten i stor grad utviklingen av individuelle 

hendelser i forhold til fløytesoloen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1             B1 A2           B2           A3          C    B3                        
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Seksjon Tid i sekunder for hver sekvens Total tid i sek.    Klang 

A 12 0 -12 fl, cl,ar 

B 12  fl, cl,ar 

C 16 40 fl, cl, ar, pf 

D 15  fl, cl, fg, ar, pf, vni, vle, vc,cb 

E 11  fl, cl, fg, ar, pf 

F 11  fl, cl, fg, ar, pf 

G 12 1.29 fl, cl, fg, ar, pf, strykere 

H 5  fl, cl, fg, ar, pf, 

I 6  fl, cl, fg, ar, pf, 

J 7  fl, cl, fg, ar, pf, strykere 

K 4  fl, cl, fg, ar, pf, 

L 5  fl, cl, fg, ar, pf, strykere 

M 2 1.55 fl, cl, fg, ar, pf, strykere 

N 2  fl, cl, fg, ar, pf, strykere 

O 3  fl, cl, fg, ar, pf, strykere 

P 7  fl, cl, fg, ar, pf, strykere 

Q 4 2.05 fl, cl, fg, ar, pf, strykere 

R 5  fl, cl, fg, ar, pf, strykere 

S 6  fl, cl, fg, ar, pf, strykere 

T 9  fl, cl, fg, ar, pf, strykere 

U 13  fl, cl, fg, ar, pf 

W 19 2.43 fl, cl, fg, ar, pf, strykere 

 

Eksempel 41. Tabellen viser stadieutvikling og klang i tredje sats. Bokstavene er øvelsesbokstaver i 

partituret. 

 

6.4 Fjerde sats 

Fjerde og siste sats i Jeux vénitiens er tyngdepunktet i stykket. Satsen er den lengste i 

stykket, har den tyngste tuttiorkestreringen og den sterkeste dynamikken. Satsen 

inneholder seks seksjoner som benevnes fra A til F i partituret. Tre av seksjonene er 

metriske og dirigenten regulerer tempoet. Tre andre seksjoner spilles ad libitum. 

Satsen inneholder en del materiale som ligner på elementer i de foregående satsene, 

men inneholder også enestående materiale. 

 

Seksjon A presenterer to typer av kontrasterende materiale: utholdte teksturer, og 

aktive kontrapunktiske teksturer - organisert med en metrisk puls. De aktive 

teksturene inneholder polymetrikk (se eksempel 28). Orkestrasjonen veksler mellom 

strykerne på den ene siden, og treblås og messing på den andre. Seksjonen har en rolig 

karakter som innleder de store lydmassene som følger i de neste seksjonene.  
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Ved takt 53 – 58 overlapper seksjon A og B ved at piano innleder sitt materiale ved 

slutten av seksjon A. Etter takt 58 skifter teksturen til ad libitum og en aktiv tekstur 

introduseres. Seksjonen er organisert i en serie av segmenter som gjentas tre ganger, 

men med forskjellig varighet. Segmentene benevnes med bokstaver og tidsangivelse i 

partituret. Tidsangivelsen fastslår tidsintervallene mellom segmentene. Segmentene 

demonstrerer det Lutoslawski kalte lokal harmonikk (se også eksempel 22). Hver 

bokstav representerer for det meste egne instrumentfamilier og består ofte av en 

enkelt akkord.  

 

Den første sekvensen i seksjon B inneholder ni uavhengige segmenter benevnt med 

øvelsesbokstavene a1 til i1 i partituret. Den andre sekvensen i seksjon B repeterer hele 

første sekvens, men denne gangen er hvert segment kortere enn første gang, og den 

forlenges med fem nye segmenter. Hele andre sekvens kan deles i tre grupper: Første 

gruppe inneholder segment a2 – e2 der hvert segment varer i tre sekunder. Den andre 

gruppen inneholder segment f2 – i2 som varer i to sekunder. Gruppe tre inneholder 

segment j2 – n2 som varer i bare ett sekund.  Den tredje og siste sekvensen i seksjon 

B inneholder de første ni segmentene, a3 - i3, men med ett sekunds varighet på hvert 

segment. Den totale varigheten for hver sekvens er følgende: Første sekvens varer i 34 

sekunder, andre sekvens varer i 28 sekunder og tredje sekvens varer i ni sekunder. 

 

Seksjon C består av forskjellige instrumentgrupper som overlapper hverandre i en 

slags teksturell kontrapunkt. Seksjonen inneholder seks takter eller segmenter med 

fem pulsslag i hvert segment. I partituret er hver takt eller segment i seksjon C tildelt 

øvelsesbokstaver fra A til F, og foruten i takt/segment B er de også foreskrevet piu 

mosso og en ny tempoindikasjon. I begynnelsen av hvert segment begynner en 

instrumentgruppe et nytt tema, og på denne måten overlappes forskjellige teksturer.  

 

Referanse til materiale fra tidligere seksjoner og satser fremtrer oftere mot slutten av 

fjerde sats, men tiltar i seksjon C. Den stadig hyppigere påminnelsen av tidligere 

materiale antyder en avrunding og oppsummering av materialet i Jeux vénitiens i et 

helhetlig perspektiv. 

 

Seksjon D inneholder tre svært forskjellige segmenter. Segmentene benevnes som G, 

H og I i partituret. Disse spilles ad libitum, med hver sin tempo- og tidsindikasjon, og 
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starter med en stor fermate. Segment I er nesten helt lik G, og bare tidsdifferansen fra 

10 til 12 sekunder skiller segmentene. Men kontrasten mellom G og H er svært stor. 

Ved G forekommer alle instrumentene i treblås-, messing- og strykergruppen, og ved 

H forekommer kun piano. Seksjon E begynner ved takt 101 og fortsetter til takt 142. 

Ved takt 142 er det en liten pause for hele orkesteret før siste seksjon. Seksjon E er 

orkestrert for slagverk, celesta, harpe og piano. I fjerde sats forekommer slagverk for 

første gang ved seksjon E. Denne seksjonen markerer begynnelsen på slutten av 

stykket. Innholdet i seksjon E er svært forskjellig fra de andre seksjonene i fjerde sats, 

men har ganske lik karakter som de siste seksjonene i andre sats. 

 

Seksjon F er den siste seksjonen i Jeux vénitiens. Seksjonen er delt opp i fire 

segmenter, benevnt fra J – M. Teksturen i seksjon F ligner begynnelsen på seksjon B i 

den polyfoniske behandlingen av instrumentale grupper selv om teksturen er tynnere. 

Hvert segment har forskjellig tempoindikasjon, og dirigenten markerer bare 

inngangen til bestemte grupper av instrumenter. Ved hvert påfølgende segment 

introduseres to nye elementer som står i kontrast til hverandre. Enten med ett enkelt 

instrument eller med flere instrumenter fra samme familie. Hvert nye element har en 

karakteristisk tone- og rytmekvalitet som ikke utvikles videre i seksjonen.  

 

Ved J inneholder treblås et tolvtoneaggregat og celesta et annet tolvtoneaggregat. Den 

tynne teksturen ved segment J minner om teksturen i tredje sats der fløyte dominerer 

teksturen. 

 

Segment K innholder harpe doblet med celloer og basser som spiller pizzicato. 

Segment K lyder som en kontrast til segment J fordi det inneholder andre 

instrumenter, fordi rytmen er forskjellig og fordi segmentet inneholder et annet 

tolvtoneaggregat.  

 

Segment L inneholder messinggruppen doblet med vibrafon. Vibrafon danner et eget 

tolvtoneaggregat med to motgående glissandifigurer. Messingteksturen minner om de 

utholdte klangene i tredje sats, men inneholder bare et tretoneaggregat. 

 

Segment M inneholder fioliner, bratsjer og piano. Messinggruppen, vibrafon, celli og 

basser fortsetter ved dette tidspunktet det de startet ved segment L. Ved segment M 
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danner fioliner, bratsjer, piano (øvre notesystem) og messinggruppen et 

tolvtoneaggregat.  

 

Mot slutten av fjerde sats forsvinner gradvis en og en instrumentgruppe fra teksturen. 

Rekkefølgen på utgangen av hver instrumentgruppe følger inngangen: treblås og 

celesta begynte ved segment J og er de første til å avslutte. Så følger harpe, celli og 

basser, fulgt av messinggruppen og vibrafon. Fioliner, bratsjer og piano avslutter Jeux 

vénitiens. 

 

Hver sats i Jeux vénitiens avsluttes på en rolig måte, foruten andre sats som 

inneholder et lite codetta med kraftigere klang. I de andre satsene elimineres 

instrumenter gradvis, og en diminuendoeffekt avslutter satsene. 

 

6.5 Oppsummering av form 

Formen i Jeux vénitiens er basert på den klassiske tradisjon for storform. Sentralt i 

Lutoslawskis arbeid med storform står komponering av opplevelsesstadier i 

musikken. Dette var en arbeidsteknikk Lutoslawski lærte av sin komposisjonslærer 

Maliszewski – som identifiserte følgende fire stadier i Beethoven sonater: 

Introduksjon, fortellende, overgang og konkluderende. I Jeux vénitiens er de over 

nevnte stadier representert som fire satser. En viktig faktor i Beethovens storform er 

betydningen av gjentagelse og kontrast, og jeg mener formutviklingen i Jeux vénitiens 

følger denne tradisjonen. 

 

Videre tok Lutoslawski utgangspunkt i persepsjon når han komponerte. Derfor var det 

viktig for ham hvordan lytteren opplevde musikken som hendelser i tid. Han mente at 

musikalske hendelser kunne sammenliknes med dramaturgien i teateret, og at 

musikken bør inneholde en dramaturgisk utvikling med forskjellig intensitet i den 

musikalske historien.  
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7 Oppsummering og konklusjon 

Denne hovedoppgaven tok utgangspunkt i problemstillingen: Hvordan er klang og 

tekstur i Jeux vénitiens utformet, og hvilke komposisjonsteknikker blir brukt? Klang 

skal forstås som karakteristiske lyder og lydkvaliteter med identisk toneansats, 

lydstyrke, varighet, tonehøyde og uttoning. Tekstur skal her bety fordeling av 

klangenes tetthet og tyngde, og sammensetning av toner i rytmiske konstruksjoner. 

Komposisjonsteknikkene Lutoslawski brukte i arbeidet med Jeux vénitiens særtegner 

hans stil. Derfor mener jeg drøfting av komposisjonsprosess og -teknikk er viktig i 

forståelsen av klang og tekstur. 

 

Jeg har forsøkt å systematisere undersøkelsen av klang og tekstur ved å differensiere 

de forskjellige dimensjonene som inngår i musikken, og av hensyn til oversiktlighet 

drøftet jeg forskjellige musikkparametre i atskilte kapitler i denne hovedoppgaven. 

Ideen om differensiering som en metodisk prinsipp er i denne hovedoppgaven basert 

på deler av Rolf Inge Godøys Skisse til en instrumentasjonsanalytisk systematikk 

(1993). Godøy presenterte et teoretisk, metodisk og begrepsmessig utgangspunkt for 

hvordan man på en systematisk måte kan analysere egenskaper og kvaliteter ved 

instrumentasjon ved å sortere og relatere den inn under begrepene klangfarge, 

harmonikk og tekstur. Musikkparametrene jeg drøfter i forskjellige kapitler i denne 

hovedoppgaven er harmonikk, melodikk, rytmikk, tekstur, orkestrasjon og form. I 

tillegg drøftet jeg aleatorikk særskilt, fordi aleatoriske teknikker får spesiell betydning 

for den musikalske substans.  

 

Til å begynne med fastslo jeg at begrenset aleatorikk tilfører frie og spontane 

dimensjoner til musikken, og at det er framføringen som gir elementer av tilfeldighet 

her. Aleatoriske dimensjoner tillegges ikke instrumentasjon, form, rytmikk eller 

artikulasjon, og det er bare koordineringen av de forskjellige stemmene utøverne selv 

kan bestemme. I begrenset aleatorikk stilles flere lineære tonestrukturer over 

hverandre uten en felles puls, og dette gir en avansert form for polyfoni. Til tross for 

aleatoriske elementer ved koordineringen av stemmene skal musikken lyde relativt 

likt ved forskjellige framføringer av stykket, fordi toneomfang og rytmikk er fastsatt. 

Toneomfanget i Jeux vénitiens kjennetegnes av toneaggregater. Toneaggregater er 

basert på forhold mellom intervaller i akkordene, og det handler om to dominerende 
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intervallforhold: akkorder med forstørret kvart, og akkorder uten. Toneaggregatene 

organiseres ved bruk av få intervaller, symmetrisk strukturering av aggregatene, 

registerskifte i progresjoner, trinnvis stemmeføring i progresjoner, klusteraggregater, 

gradvis tyngre akkorder og veksling mellom tette og spredte akkorder. 

  

Kapittel tre drøftet melodikken i stykket. Jeg fant at melodikken inneholder 

feltinndelinger som ofte består av få og gjentagende toner med få forskjellige 

intervaller. Melodiene organiseres ved hjelp av intervallutvidelse, rytmisk palindrom, 

konvekse og konkave konturer, imitasjon, at de ofte begynner og slutter med utholdte 

toner og at de ofte inneholder sekstendels- eller trettitodelsnoter. Melodier i Jeux 

vénitiens er for det meste en del av klangmasser, og bare tredje sats inneholder melodi 

med akkompagnement. Resten av stykket inneholder store eller små klangmasser, 

klangflater eller lydmasser, der melodiene for det meste ikke trer frem fra massen. 

 

Lydmasser innebærer teksturer som oppleves som en masse av lyd, og består ofte av 

svært aktive tonestrukturer. Lydmassene inneholder ofte lokal harmonikk som vil si 

akkorder som deles inn i lag med flere toner i hvert lag. Lydmassene inneholder også 

ofte det Lutoslawski kalte lokale akkorder. Lokale akkorder organiseres ofte i 

polyfone teksturer som her kalles for teksturell polyfoni. Jeg fant også ut at 

registervariasjon gir bevegelse og retning til klang og tekstur i Jeux vénitiens. I 

drøftingen av registervariasjon betraktet jeg spennvidde, tyngde og tetthet i teksturen. 

Videre fant jeg at musikken veksler mellom konvensjonell metrikk, begrenset 

aleatorikk og polymetrikk for å strukturere og kontrollere musikken.  

 

I femte kapittel drøftet jeg orkestrasjon i Jeux vénitiens. Det var en målsetting for 

Lutoslawski å skrive musikk som var relativt enkel å utøve, men uten å ofre det 

lydbildet han søkte. Særdeles god overføring fra teksturelle funksjoner til 

instrumentale idiomer kjennetegner Jeux vénitiens. Det betyr videre at roller og 

idiomer samsvarer i musikken, fordi de akustiske egenskapene til instrumentene og 

orkesteret er ivaretatt i forhold til de intervallene og akkordene de spiller, og sammen 

skaper de den intenderte klangfargen. Ved å bruke rene instrumentfamilier betones de 

rene klangfargene og kontrastene forsterkes. Ved å orkestrere en intervalltype med en 

instrumentfamile, og å veksle mellom forskjellige familier og intervaller, oppstår 

eiendommelige klangkvaliteter i Jeux vénitiens.  
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Når det gjelder formen i Jeux vénitiens er den basert på den klassiske tradisjon for 

storform, og jeg viser til oppsummeringen av form ved slutten av sjette kapittel. På 

bakgrunn av synspunkter om musikalske opplevelsesmuligheter mente Lutoslawski at 

den klassiske tradisjon for storform egnet seg best for musikkens forløp. Det er 

omfavnelsen av form slik den ble videreutviklet av Haydn, Mozart og Beethoven som 

gjør at Lutoslawski ofte benevnes som en neoklassiker. 

 

Jeg konkluderer denne hovedoppgaven med at Lutoslawskis hovedanliggende er 

komponering av lydmasser som organiseres med et vidt spekter av 

komposisjonsteknikker. Lydmassene i Jeux vénitiens organiseres med toneaggregater, 

og jeg har vist en mulig systematisering og rangering av konsonans og dissonans i 

intervallbehandlingen i aggregatene. I deler av Jeux vénitiens er lydmassene 

organisert i ad libitum-seksjoner som gir en avansert polyfon tekstur. Jeg har 

argumentert for at ad libitum-seksjoner kan lyde statisk og stillestående, fordi 

seksjoner ofte inneholder bare en akkord, og fordi toneomfanget er i faste registre. 

Lutoslawski løser dette problemet ved å skifte register fra seksjon til seksjon, ved å 

variere mellom ad libitum og a batutta, ved å skifte instrumentfamile fra seksjon til 

seksjon og ved å variere mellom aktive og utholdte tonestrukturer. Jeg har også vist at 

i deler av Jeux vénitiens er lydmassene delt inn i flere lag, med forskjellige akkorder i 

hvert lag. Slike teksturer kaller jeg for teksturell polyfoni, fordi Lutoslawski behandler 

teksturelle enheter og klanger på måter som kan sammenlignes med behandlingen av 

individuelle stemmer i tradisjonell polyfon musikk.  

 

I denne hovedoppgaven har jeg argumentert for at kontrast er en svært viktig del av 

klang og tekstur i Jeux vénitiens, og jeg har påvist kontrast som en sentral 

komposisjonsteknikk i stykket. Jeux vénitiens er et stykke som vektlegger teksturell 

tyngde og tetthet, polyfonisk aktivitet og orkesterfarger, og kontrast er det mest 

betydningsfulle verktøyet i sammenstillingen av disse elementene.  

 

Med dette avslutter jeg fremstillingen, inneforstått med at den forblir uavsluttet. 

Denne avhandlingen inngår som en vitenskapelig diskurs om klang og tekstur i 

moderne orkestermusikk, og forsøker å knytte seg til annen diskurs om emnet som 

den selv er en del av. Lutoslawskis håndverk er etter min mening blant det beste som 
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finnes fra det tjuende århundre, og jeg håper at denne fremstillingen klargjør 

håndverket.  
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