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Sammendrag

Oppgaven viser hvordan dagens populærmusikalske konserter ofte består av sceneshow der

live musikk kombineres med medierte visualiseringer. Filmsekvenser, bildecollager,

animasjoner og datagenererte bilder preger formidlingen og gjør konserten audiovisuell. Jeg

har tatt utgangspunkt i et utvalg konsertopplevelser – og bilder, filmer og notater fra disse - og

analysert hvordan samvirket mellom lyd og bilder endrer opplevelsesdimensjonen. Analysene

er drøftet i forhold til teori om sammensatte uttrykksformer fra relatert populærkultur, for

eksempel musikkvideo og filmmusikk. Analysene håndteres fra to innfallsvinkler. I den ene

drøftes de fellesestetiske kvalitetene i uttrykksformene og hvordan opplevelsen av musikk og

bilder ”passer” til hverandre. Den andre peker på hvordan bildebruken endrer forutsetningene

for meningsdannelse i konserten, og viser hvordan mening oppstår i en veksling mellom øye-

blikk og forløp, basert på innholdssegmentene i det audiovisuelle forholdet. Praksisen gjør

skillet mellom live og medierte formidlingsformer utydelig. Den trekker konsertrepresentasjo-

nen i to retninger, der det er relevant å spørre om den tilhører en opplevelsesbasert,

kommersiell industri, eller er uttrykk for en sammensatt kunstopplevelse. Visualiseringene

utgjør uansett en synlig forskjell i formidlingen som ser ut til å understreke

opplevelsesdimensjonen i konserten som en hensikt i seg selv.

Abstract

In this paper I show how the popular music concerts often contains combinations of live

music and mediatized visuals. Film sequences, collages, animations and computer generated

pictures characterize the expression of the concerts, and make the event audiovisual. Based on

a selection from my own concert experiences – and photos, film clips and notes from these - I

analyze the cooperation between music and images to see how different dimensions in the

experience may change. The analysis is discussed in relation to theories of other audiovisual

expressions, from related popular culture to music video and film. The thesis deals with the

analysis from two different angles. The first examines mutual aesthetical qualities in the

audiovisual expression, and shows how the experience of music and visuals match each other.

Secondly, it discusses how the use of visuals change the conditions for interpreting meaning

in the concert, as this happens in an alternation of moments and progress, depending on the

contents of the audiovisual relationship. The practice blurs the distinction between live and

mediatized happenings, and drags the representation in two directions where a question of

whether the concert belongs to an industry of commercial experiences, or is a complex

experience of art, is adequate. The images constitute a visual ’difference which makes a

difference’, and makes the dimensions of experience to be taken as an important intention of

the concert expression itself.
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Forord: en flyktig verkpresentasjon?

En masteroppgave er en prosess, sier alle. Visst har de rett i det. Denne har blitt til i en

veksling mellom mange øyeblikk som til sammen dannet et forløp. Det var nesten som en

montasje av tablåer der hver dag i et par år til sammen utgjorde en skrivende dramaturgi av

lærerike hendelser, oppslukende temaer og flerdimensjonale karakterer. Oppgaven ble en

fortelling om konsertopplevelser jeg oppsøker fordi jeg liker dem. Nå forstår jeg kanskje også

hvorfor. Jeg trenger ikke revidere narrativitetsbegrepet for å si det. Det er uansett fint at det

”passer” å være ferdig, selv om det ikke var opplevelsen i seg selv som var hensikten med

oppgaven – slik det er med konsertene. Men la meg avløse fokuset og takke.

Takk til Arnt Maasø for multimediert veiledning (H/V-06 og V-07) med klaps på skuldra,

entusiasme og gode svar om oppgaven, livet og kjærligheten. Ikke minst fordi man alltid kan

spørre! Også takk til veiledningsgruppa for tverrfaglig blikk og nye perspektiver.

Takk til Anette Therese Pettersen, Victoria Marie Evensen og Per Ole Hagen for

spissfindigheter og hjelpende korrektur. Takk til Sirka Ragnar for bidrag og bilder, og Tobias

Gausemel Backe og Alma Nedrelid for bilder.

Livet er en sammensatt uttrykksform. Takk til alle som var der da jeg tryna og jubla da jeg

stod igjen. Det hadde ikke gått uten. Familien, venner som jeg kjenner, Falbes, Herslebs,

trillingsjel, den lille jenta, Kebbelife og alle lysende stuer langt borte i fjellmørket. Forøvrig

Rosebud, kakemandag, kaffedeal, tirsdagsutflukt, dagens suppe, Det Norske Instituttet i

Roma, pengestøtte til London, Maren Moen, Kristin i resepsjonen og alle medstudenter som

medvirket som audiovisuelt innhold i en hyggelig studiehverdag på IMK.

Før og etter masteroppgaven er jeg cirka den samme selv om forordet er preget av oppgavens

terminologi. Etter mange år i akademia kjennes det likevel godt med svulstige floskler, og

ironisk nok viser også forordet at det finnes store sannheter i de gode klisjeene. Når siste

punktum for studietiden skal settes, er det altså ting som har skjedd. For meg utgjør denne

oppgaven den synlige forskjellen.

Anja Nylund Hagen, Oslo, April 2007
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1 Innledning

 Foto: Anja Nylund Hagen

1.1 Problemstilling og begrunnelse

På en konsert med Sigur Rós i Glasgow sommeren 2005, lyste plutselig teksten ”Data Error”

over store skjermer bak artistene midt i framføringen av den tredje låta. Datafeilen var ikke

større enn at konserten kunne fortsette som fullgod musikkformidling for et utsolgt publikum,

og verken musikken eller artistenes framtoning på scenen ble grunnleggende hemmet. Utfallet

av konsertopplevelsen ble derimot ganske annerledes fordi et viktig element i formidlingen

ble borte da feilmeldingen inntraff: De visuelle projiseringene på scenen forsvant.

Konserten som hendelse skulle kanskje tilsi at bruken av visualiseringer ikke har så stor

betydning for opplevelsen fordi musikkframføringen er utgangspunktet for et auditivt møte

mellom publikum og artist. Min opplevelse er likevel annerledes. Når jeg i tillegg kan vise til

et stort antall egenopplevde konserter av denne typen, og det nettopp er bruken av medierte

visualiseringer som har bitt seg fast som fundamental for opplevelsen, synliggjør dette en

interessant problemstilling som legger grunnlag for oppgaven.

Spørsmålene jeg stiller handler om hva som skjer med opplevelsen av musikalsk formidling

på populærmusikalske konserter når det benyttes medierte visualiseringer som en del av det
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sceniske uttrykket - dog helst uten ”Data Error”. Bruken av visualiseringene endrer fokuset i

opplevelsen slik at publikumsoppmerksomheten trekkes i retning av flere sansemuligheter. På

denne måten blir konserten en helt annen opplevelse enn der artistene på scenen utelukkende

er grunnlaget for det som synes og høres. Her skapes behovet for å se konserten som en unik

forestilling hvor "aktualiseringen av tekstene i en bestemt musikalsk kontekst […] er "stedet"

for en eventuell kvalitetsbedømmelse” (Gripsrud 2002: 30).1 Aktualiseringen av denne typen

konserter ligger i samvirket mellom den medierte bildebruken og den levende framførte

musikken, og det er interessant å se hvordan den musikalske konteksten framstår som

audiovisuell.

Jostein Gripsrud hevder at populærmusikkens uttrykksformer krever framføring og at dens

”slektskap med dramaet kan […] merkes i den vekten som legges på mer og mindre

teatralske, ofte svært uttrykkskrevende sceneshow: Konserten blir til forestilling" (Gripsrud

2002: 31). Forestillingsaspektet underbygges av Theodore Gracyks måte å se på

rockekonserten som en aktualisering av et innspilt verk. Som forklaring på rockeverkets

ontologi hevder han at studioproduksjonen og originalinnspillingen av populærmusikken er

det autentiske medium for rockens estetikk, mens konserten har verdi som en bestemt

representasjon av verket (Gracyk 1996). I fellesnevnerne mellom Gracyk og Gripsrud møtes

min interesse for den audiovisuelle konserten. Nysgjerrigheten er knyttet til ulike

representasjonsformer av et verk, opplevelsene de skaper og hva som aktualiserer

opplevelsene. Oppgaven stiller dermed spørsmålet: Hva har det audiovisuelle samvirket

mellom live lyd og medierte bilder å si for representasjonen, opplevelsen og aktualiseringen

av konserten?

Ved hjelp av empiribasert tekstanalyse vil jeg peke på konkrete eksempler fra egne

konsertopplevelser og vise representative tilfeller som illustrerer hvordan den audiovisuelle

konserten er en tendens i vår tid. Den visuelle dimensjonen i konserten endrer

representasjonsformen og preger både konsertens opplevelse av musikken i seg selv, men

også dens potensial for å etablere mening og stemning. Jeg vil derfor undersøke

opplevelsesdimensjonen fra to innfallsvinkler. Den første er knyttet til hvordan bruken av

visualiseringer kan bidra til en fellesestetisk audiovisuell opplevelse der man kan fornemme at

bilder og musikk ”passer” til hverandre. Men hvordan kan to grunnleggende forskjellige

                                                  
1 Utgangspunktet for sitatet er en kontekst der Gripsrud hevder at populærmusikkens sangtekster må betraktes
som performance og ikke som litteratur for å få sin fullstendinge mening formidlet (Gripsrud 2002: 30).
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uttrykksformer tilsynelatende representere de samme uttrykkskvalitetene? Her vil jeg se på

utformingen av det audiovisuelle uttrykket og analysere hvordan bildene kan være skapt som

uttrykksmessige analogier til musikken. Min tese er at visualiseringene kan framheve utvalgte

kvaliteter i formidlingen ved å si det samme som musikken gjennom sitt visuelle språk.

Med den andre innfallsvinkelen belyser jeg hvordan visualiseringene bringer et nytt sett av

tegn inn i konsertens kontekst og dermed inviterer til en bredere og mer sammensatt

meningsproduksjon som resultat av det audiovisuelle samvirket. Men kan en

konsertformidling skape mening utover den rent musikalske? Med utgangspunkt i subjektivt

fortolkende analyser av mine egne konsertopplevelser, vil jeg umiddelbart svare ja til dette.

Det er likevel avgjørende om det audiovisuelle uttrykket står i et medvirkende eller

motvirkende forhold, og om opplevelsen er et resultat av meningsdannelse i et enkelt

øyeblikk, eller som resultat av flere meningsdannelser i forløp. En revidering av

narrativitetsbegrepet i lys av prinsipper for moderne dramaturgi ligger til grunn for hvordan

jeg betrakter meningsdannelsen, og gjør at jeg forholder meg til begreper som estetisk

kommunikasjon og montasje i et strukturelt perspektiv.2 Med andre ord: Når gir

konsertopplevelsen mening og hvordan blir meningsdannelsen til? I forbindelse med dette

peker jeg på hvordan visualiseringene etablerer rammer for konsertens storform, både som et

dramaturgisk og et uttrykksmessig element i formidlingen.

En god begrunnelse for oppgaven ligger i behovet for å se konserten som en selvstendig

verkrepresentasjon av enestående karakter. Når konserten som verk går i retning mot å bli en

multimediert hendelse der live musikk og medierte bilder virker sammen, mener jeg det er

hensiktsmessig å knytte verkrepresentasjonen opp mot en tankegang om flerdimensjonal

dramaturgi (Kruse 1995). Multimedieringen og flerdimensjonaliteten skaper en ny plattform

for konsertuttrykket og speiler en naturlig utvikling av populærmusikalske formidlinger.

Konsertuttrykket føyer seg inn i rekken av eksempler på hvordan teknologisk utvikling

forskyver forholdet mellom tidligere etablerte kategorier som live og mediert, kopi og

original, dokumentasjon og presentasjon, og fiksjon og virkelighet. Slik trekkes

konsertrepresentasjonen i to retninger der det er relevant å spørre om den tilhører en

opplevelsesbasert industri med kommersiell rot eller er et uttrykk for en opplevelsesbasert og

sammensatt kunstformidling. Opplevelsesdimensjonen er uansett reell slik det audiovisuelle

                                                  
2 Med strukturelt perspektiv mener jeg å fokusere på det som har med struktur, form og utforming å gjøre, og jeg
bruker begrepet på denne måten videre i oppgaven.
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uttrykket evner å oppsluke tilskueren med sitt uttrykk, og jeg skal vise hvordan

visualiseringene forsterker betydningen av opplevelsen i seg selv som et viktig formål med

konserten.

Oppgaven kan plasseres i en mediefaglig tradisjon under sidebetegnelsen ”medieestetikk”.

Dette innebærer i stor grad et teoritilfang fra en sammensatt plattform hvor min tverrfaglige

kompetanse fra musikkvitenskap og medievitenskap er relevant. Jeg opererer i et farvann som

bryter mellom kunstneriske og populærkulturelle innfallsvinkler, og tar utgangpunkt i en

mediesituasjon der forholdet til det medierte, remedierte og umiddelbare veksler på en måte

som utfordrer tradisjonelle formidlingsformer på en nyskapende måte. Konklusjonen i

oppgaven blir ingen generaliserende sannhet om den populærmusikalske konsertscenen, men

vil eksemplifisere en tendens for en utbredt praksis, basert på min opplevelse av konsertene,

mine analyser og overførbar teori fra relaterte felt.

1.2 Avgrensninger

1.2.1 Den audiovisuelle konserten
Jeg går ut fra at fundamentet i en konsert er musikere på en scene som framfører musikk foran

et publikum. Med dette definerer jeg konserten som fenomen fra andre performative

sjangere.3 En grovtegnet, historisk skisse antyder at det i løpet av de siste 40 årene har vært en

økende tendens til bruk av medierte utrykk i den populærmusikalske konserten, og med dette

nærmer jeg meg avgrensningen for oppgavens fokus. Et bindeledd for konsertene jeg tar for

meg er at de benytter live lyd og medierte visualiseringer4 i det samme sceneuttrykket.

Dermed er det de medierte uttrykkene som skiller denne typen konserter fra andre

populærmusikalske konserter og jeg kaller sjangeren for en audiovisuell konsert. I oppgaven

kommer jeg derfor ikke til å fokusere på andre visuelle uttrykk som preger konserten, som for

eksempel kostymer, sminke, rekvisitter, arkitektur, kulisser og lignende. Jeg kommer heller

ikke til å legge vekt på kroppslige, visuelle virkemidler som gester, mimikk eller koreografi

hos artistene. Dette gjelder såfremt de ikke har analytiske poenger som direkte kan knyttes

opp mot de medierte uttrykkene.

                                                  
 3 Med performative sjangere mener jeg estetiske uttrykk som har sin verdi i framføringen, og ikke i et statisk,
mekanisk verk. Dette er for eksempel en konsert framfor en cd-innspilling, et drama framfor en bok, en
opplesning framfor en tekst osv.
4 Live og levende musikk betyr det samme på engelsk og norsk, og jeg benytter begge begrepene om hverandre i
oppgaven. Jeg definerer medieringsbegrepet i avsnitt 2.4 Konserten som multimedia, på side 14.
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1.2.2 Visualiseringer
Med ”visualiseringer” eller ”visuelle uttrykk” mener jeg bildeuttrykk som projiseres på lerret,

vises på skjermer eller som på andre måter er synlige på konsertscenen som medierte bilder.

Ved å være produsert i en annen uttrykkstradisjon enn musikk og med egne teknologiske

framvisningssystemer, vil denne formen for mediering tilføye konserten noe eget ved å

inkorporere bildets spesifikke egenskaper i helheten. Visualiseringene kan være filmede

sekvenser eller collager av filmklipp, stillbilder i sammenstilte forløp, animerte, manipulerte

og datagenererte bilder, direkte opptak av musikere og publikum på stedet, lys og laser i

grafiske formasjoner og andre varianter av dette. Profesjonelt scenelys utformes ofte avansert

på konserter og fungerer i høyeste grad som et visuelt uttrykk på scenen. Likevel havner

lyssetting i gråsonen for hva jeg ønsker å behandle i denne oppgaven. Av hensyn til

oppgavens omfang kommer jeg bare til å diskutere effekten av konsertlys som visuelt uttrykk

der lyset brukes sammen med de medierte uttrykkene jeg har nevnt over.

Musikk og bilder virker sammen i et felles sceneuttrykk, men graden av fellesskap mellom

auditive og visuelle uttrykksformer varierer likevel. I forhold til andre audiovisuelle

uttrykksformer som musikkvideo og film er det drøftet hvordan bilde og lyd som parallelle

uttrykksformer forholder seg til hverandre i et gjensidig konkurranseforhold. ”Musicians and

critics alike often seem to share two common assumptions: first, that the visual images

inevitably dominate and act to frame the aural codes of popular culture; and second, that

visual signs are somehow less polysemic, more fixed, than aural signs” (Goodwin 1993: 7).

Andrew Goodwin forsker på musikkvideo og stiller seg kritisk til at det alltid er det visuelle

som er den sterkeste meningsbæsreren i musikkvideoen (ibid). På vegne av den audiovisuelle

konserten sier jeg meg enig med Goodwin. Konserten er opprinnelig en musikalsk

framføringsform med musikken og dens utøvere som førstepremiss i formidlingen. Dette ser

jeg også som et ontologisk premiss for konsertens eksistens som verktype, og det skiller den

fra andre performative uttrykksformer. Konsert er konsert, uansett visualiseringer eller ei, og

musikken når publikummeren uavhengig av dens posisjon i lokalet. Lyd er omringende og

alltid tilstedeværende (Maasø 2002: 36) til forskjell fra bilder som krever andre forhold for

persepsjonen. Visualiseringene framstår dermed som et mindre konstant uttrykkselement i

konsertens tilfelle.

Fordi jeg har etablert musikken og framføringen av den som et prinsipielt førstepremiss i

konsertsjangeren, betyr det at det audiovisuelle forholdet avhenger av visualiseringenes

presentasjon og fokus i den sceniske framstillingen. Det vanligste er at bildene er synlige bak
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eller over artistene på scenen, men også skjermer og lerreter på sidene eller andre steder i

lokalet er vanlig.5 Jo mer utpreget form visualiseringene har, jo mer vil de prege det helhetlige

sanseinntrykket. Artistene vil uansett være synlige i visuell front foran det som blir projisert.6

Om publikum fokuserer på henholdsvis artist eller bilde, kan avhenge av bildets

gjennomslagskraft i form av bildespråk, innhold, omfang og intensitet. I noen tilfeller vil de

visuelle elementene på scenen, altså artistene og visualiseringene, mer eller mindre smelte

sammen. Dette kan ha med måten visualiseringene er projisert på, om projektoren skyter slik

at artistene treffes av fargestrålene eller om bildet projiseres på lerretet uten forstyrrelser. Jeg

ser en tendens i at artister, visualiseringer og musikk avløser hverandre i forhold til hvor

publikumsoppmerksomheten er.7

1.2.3 Populærmusikalske konserter
I oppgaven kommer jeg til å fokusere på populærmusikkens konserter framfor

liveframføringer av musikk i andre sjangere. Det er lettere å definere populærmusikk som

samlebetegnelse ved å fortelle hva den ikke er framfor hva den faktisk innebærer og et slikt

forsøk kunne ha fått en masteroppgave i seg selv. Jeg velger å se en fellesnevner i at

populærmusikkens røtter kan vise tilbake til ”ungdomsmusikken” på 50-tallet. Av dette er pop

og rock de vanligste samlebetegnelsene, men har utallige undersjangere som spriker i mange

retninger. En pragmatisk definisjon er derfor å la populærmusikken som samlebetegnelse

favne bredt og peke på en eklektisk, men likevel omfavnende tendens som speiler

postmodernismens inntog i populærkulturen. ”As long as rock is catholic enough to embrace

both Whitney Houston and Courtney Love, we should not assume that either is a truer

indication of the current state of rock” (Gracyk 1996: 222), sier Gracyk og underbygger et

slikt ståsted.

Jeg har valgt populærmusikk som analysefelt fordi jeg mener det er her bruken av

visualiseringer er mest utbredt på konsertscenen. Dette kan ha å gjøre med et relativt ungt

publikum som er vokst opp i en tid som har gjort dem både visuelt tilvendt og dermed også

visuelt kravstore. Analyse av populærmusikkens konserter bringer dessuten inn en interessant

                                                  
5 Her er det bare opp til kreativiteten og originaliteten hos den enkelte utøver for hva som avgjør hvordan
visualiseringene skal forekomme. Flaming Lips har for eksempel brukt lysende kuler i taket i konsertlokalet hvor
filmet materiale har vært projisert.
6 Det fiktive bandet Gorillaz har likevel dratt det så langt at de kjører konserter med virtuelle, animerte musikere
på scenen. Disse er 3D-projisert på store bannere. Gorillaz har gjerne levende gjesteartister med på noen av
låtene som opptrer sammen med de virtuelle artistene, dessuten er all musikk spilt live, men uten at bandets
musikere synes på scenen (Gorillaz 2002).
7 Jeg behandler Avløsning av fokus som tema i analysen i avsnitt 6.5.4 på side 76.
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dimensjon ved at den representerer populærkulturen, og dermed kan ses fra et annet

perspektiv enn for eksempel moderne teater og dans. På både teater- og dansescenen benyttes

medierte visualiseringer som del av sceneuttrykket, men disse representerer i større grad en

rendyrket kunsttradisjon enn den kommersielt definerte populærmusikken. Visualiseringen

kan dermed i tillegg til et rent estetisk perspektiv, ses i forhold til masseproduksjon,

imagebygging eller som kamuflasje av teknologiske, forhåndsproduserte liveuttrykk. Jeg vil

ta med at både teater- og dansescenens bruk av teknologi og medierte uttrykksformer er

forsket på i hoved- og masteroppgaver i nær samtid ved Universitetet i Oslo (Berg 2005, Sem

2006). Musikkscenens bruk av medierte visualiseringer føyer seg naturlig inn i rekken blant

disse forskningsprosjektene med sin faglige og fenomenologiske tette relasjon.

1.2.4 Om oppgavens struktur
Oppgaven har fem kapitler i tillegg til innledning og konklusjon. I kapittel 2 definerer jeg

bakenforliggende faktorer som krever avklaring for å få utbytte av oppgavens videre innhold i

teori og analyse. Her etablerer jeg sentrale begreper som multimedia og flerdimensjonal

dramaturgi, argumenterer for den teoretiske innfallsvinkelen og berører en diskusjon om

hvordan konsertens ontologiske premisser utfordres av teknologi og mediering. Kapittel 3 er

en historisk tilnærming hvor jeg trekker linjer tilbake til de første representantene for scenisk

multiemedietenking fram til dagens audiovisuelle, populærmusikalske konserter. Historien er

grovt skissert, og basert på pragmatisk utvalgte eksempler som jeg anser som historiske

forutsetninger for konsertens virke i dag. I kapittel 4 redegjør jeg for de metodiske valgene jeg

har gjort i oppgaven og hvordan jeg praktisk har løst utfordringer i prosessen. Der kapittel 2

var en avklaring av bakgrunnsteori for emnet, presenterer jeg anvendt teori og analyse i

kapittel 5 og kapittel 6. Her har jeg to ulike innfallsvinkler fordi jeg mener det finnes flere

interessante tilnærminger til analyse av dette materialet. Kapittel 5 tar for seg fellesestetiske

dimensjoner mellom musikk og visualiseringer i et rendyrket opplevelsesperspektiv, mens

kapittel 6 ser på strukturelle forhold mellom de ulike tegnsammenstillingene i en tanke om at

opplevelsen også kan innebære en form for audiovisuell meningsdannelse som konsekvens av

samvirket mellom musikk og bilder.

Jeg oppfordrer leseren til å følge henvisningene til analyseeksemplene slik de fortløpende er

presentert som fotnoter i teksten. Analyseeksemplene er vedlagt som fotografier, filmklipp,

lydklipp og tekstutdrag fra hver låt avhengig av hva jeg har hatt tilgjengelig og hva jeg mener

er hensiktsmessig for å danne et nyansert bilde av analyseteksten. Eksemplene er å finne i

appendikset og på CDen med lyd- og bildeklipp som følger oppgaven. De er nummerert på
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samme måte som avsnittet der de er omtalt i oppgaveteksten. Det er mulig å lese oppgaven

uten å se klippene på den vedlagte CDen, da appendikset i de fleste tilfeller illustrerer

bildematerialet for visualiseringene på en grunnleggende måte. Oppgavens noteapparat er for

øvrig også brukt til andre henvisninger og som kommentarfelt til teksten der utdypende

kommentarer er nødvendig.
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2 Bakgrunn og teoretisk plattform

2.1 Estetisering og monitoring

Det er mulig å dele visualiseringer på konsert inn i to hoveddeler som ligner på hverandre

som fenomen, men som har helt ulikt innhold og hensikt for bildebruken. Disse to kan enten

kombineres i samme skjermbilde eller framvises samtidig i to ulike bilder. Det som skiller

dem er hvilken funksjon de har i konteksten, og jeg har valgt å dele dem i to kategorier som

jeg kaller estetisering og monitoring. Det er den estetiske varianten som er mest relevant i

denne oppgaven. Her representerer visualiseringene et autonomt uttykk i forhold til helheten

og skaper en flerdimensjonal dramaturgi som tilleggselement til musikken.8 De estetiske

visualiseringene fungerer i forskjellige varianter avhengig av hva slags bildemateriale som

benyttes og hvordan det står til musikken. Jeg vil senere i oppgaven presentere en grundig

gjennomgang av teori og analyse for hvordan denne typen visualiseringer fungerer på konsert

og velger derfor å ikke bruke mer plass på dem her.9 Den monitorende formen for

visualiseringer faller litt på siden av oppgavens avgrensede innhold. Jeg velger likevel å

skildre hvordan visualiseringer med monitorfunksjon fungerer på konsert fordi jeg mener

fenomenet er nært beslektet med mitt interesseområde og dermed relevant å ta med som

innledning til en ontologisk diskusjon.

2.2 Monitoring: tilgjengelighet og kommunikasjon

Monitoringsvarianten har i hovedsak en praktisk funksjon, og er vanligst under store show og

arrangementer som festivaler, stadionkonserter eller i innendørs konserthaller som for

eksempel Oslo Spektrum. Med praktisk funksjon mener jeg at visualiseringene er der for å

fange opp hendelser på scenen som er umulig for alle i et stort publikum å få godt med seg fra

tilskuerplassene. På denne måten kan konsertens rom fylle flere tilskuere og alle kan bevitne

hendelsene på scenen til tross for at musikerne bare synes som små prikker langt der framme.

Det er en måte å gjøre konsertopplevelsen mer tilgjengelig for mange mennesker i et stort

område samtidig.10

”Ett moment mangler selv ved den mest fullkomne reproduksjon: kunstverkets Her og Nå –

dets unike eksistens på det sted hvor det befinner seg. I denne unike eksistens, og intet annet,

                                                  
8 Jeg definerer begrepet flerdimensjonal dramaturgi i avsnitt 2.6 på side 17.
9 Se kapittel 5 på side 39 om Musikk og bilde som fellesestetisk uttrykk og kapittel 6 om Audiovisuell
meningsdannelse på side 61.
10 Se fire bilder av monitoring i eksempel 2.2 som er vedlagt i appendikset.
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sammenfattes kunstverkets historie i den tid det har bestått” (Benjamin [1936] 1975: 37).

Utledet fra Walter Benjamins begrep om teknologisk reproduksjon av kunst, vil jeg kalle

fenomenet monitoring for en form for synkron reproduksjon. Opptak og reproduksjon dreier

seg om muligheten til å bevare og forflytte et uttrykk i tid og rom. I forhold til visuell

monitoring på konsert er det i hovedsak konsertutrykkets tilgjengelighet i rommet som blir

utvidet, mens tidsopplevelsen i utgangspunktet er den samme. Jeg mener denne formen for

visuell reproduksjon kan sammenlignes med mediering av lyd på konsert, som har til hensikt i

å tilgjengeliggjøre lyden for et større publikum. Det å bruke mikrofoner, forsterkere,

elektriske instrumenter og lydanlegg er en forutsetning for å bringe lyden ut i rommet.11 Den

reproduseres samtidig som den beholder stor grad av samtidighet i forhold til det faktiske

lydforløpet. Jeg ser dermed på lydforsterking og monitoring av bilder på konsert som to

lignende medieringsformer.

Bildemonitoringen er en måte å skape kommunikasjon og kontakt i konserten, både blant

publikum seg i mellom, og mellom publikum og aktører på scenen. Denne kommunikasjonen

kan delvis forstås som interaktiv. Med interaktivitet menes at det skjer en vekselvirkning eller

et samspill mellom medium og bruker i utformingen av et budskap. Vanlige former for

interaktivitet innbærer aktiv handling fra brukeren, som å gjøre et valg, gi en stemme og

formidle denne slik at den kan medvirke i produksjonen av medieuttrykket. Når folkehavet i

publikum blir filmet av monitorkameraene på en konsert, er det en reell sjanse for å se seg

selv som del av konsertuttrykket. Publikum er med på å skape spenning i konsertens visuelle

uttrykk. Interaksjonen oppstår når publikum blir enda mer deltagende ved å se seg selv på

skjermen. Goodwin påpeker at det på samme måte ofte er bildene som trigger jubel og

stemning i publikum, vel så mye som lyden og synet av artisten på scenen (Goodwin 1993:

206). Storskjermene på scenen kan altså fungere som medium for direkte kommunikasjon

mellom scene og publikum. Når artistene kommer med oppfordringer til publikum, er

monitorskjermene viktige for kommunikasjonen fordi oppfølgingen hos publikum filmes og

projiseres på skjermene. På denne måten får både tilskuerne i salen og artistene selv mulighet

til å observere stemning og reaksjoner i publikum. Også meddelelser fra publikum som er

ment til artistene, for eksempel plakater og bannere, blir filmet og bringer kommunikasjon fra

salen inn som et uttrykkselement i konserten.12 Det betyr at fokuset i konserten er skjermene

                                                  
11 Selv på såkalte ”unplugged”-konserter medieres lydopplevelsen med mikrofoner og forsterkere.
12 ”It’s a tradition, breasts on the screen!” ropte Liam Gallagher fra scenen under en Oasiskonsert på Wembley
Stadion i 2000 og fikk dermed flere av kvinnene i publikum til å ”flashe” pupper. Kvinnene ble filmet og bildene
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framfor det fysiske scenebildet. ”The spectactor sitting in the back rows of a Rolling Stones or

Bruce Springsteen concert […], is present at a live performance, but hardly participates in it

as such since his/her main experience of the performance is to read it off a video monitor”

(Auslander 1999: 24).

På en side kan dette forstås som avstandsskapende i konsertsituasjonen fordi tilskuerens

opplevelse fjernes fra den fysiske artisten. På en annen side kan monitoring ses på som en

måte å skape intimitet i konsertopplevelsen fordi kameraene på scenen zoomer inn detaljer

ved artistene, instrumentene og scenebildet generelt. Dermed bringer skjermbildene en ekstra

uttrykksdimensjon til publikum ved å vise elementer i opptredenen som ikke ville ha syntes

om de ikke ble vist i nært eller ultranært utsnitt og forstørret kraftig opp. Svetteperler, tårer i

øyekroken, definerte ansiktsuttrykk, pust, gester, spilleteknikk, spillestil, antrekk, koreografi

og andre visuelle detaljer i scenebildet vises tydelig selv for en som står langt bak i

konsertlokalet.

2.3 Konsertens ontologi og autentisitet

I teater har en parallell form for bruk av monitoring på scenen skapt begrepet ”microacting”

eller mikroskuespill (Zurbrugg 2004: xv). Dette begrepet viser til skuespillerens visshet om at

monitorene fanger opp artistens fakter og mimikk, slik at det innvirker på artistens opptreden

på scenen. ”Microacting”, tilretteleggingen av estetiseriende eller monitorende bilder, og en

skjermbasert publikumsopplevelse bringer meg inn på en diskusjon som handler om

konsertens flyktighet, autentisitet og ”liveness”, eller nåhet, som Maasø oversetter det til

(Maasø 2002: 256), og dette berører konsertens ontologiske premisser.

Philip Auslander siterer performanceteoretiker Peggy Phelan for å definere øyeblikkets

tilstedeværelse som en verkspesialitet i levende performancer: ”Her suggestion that a

performance cannot be copied and still remain a performance derives from her view that

performances’ most crucial ontological characteristic is its disappearance” (Auslander 199:

112). Det er unektelig en kvalitet ved konsertforestillingen at man som tilskuer er med på å

bevitne noe unikt som kun kan oppleves i øyeblikket. Det er en begrenset tilgang på

opplevelsen og for å relatere til Benjamins begrep om aura, vil jeg sammenligne det å være

fysisk tilstede i konsertsituasjonen med å oppleve et kunstverks aura (Benjamin [1936] 1975:

                                                                                                                                                              
vist over storskjermene, og dette illustrerer hvordan kommunikasjon og interaksjon mellom publikum og artist
via monitoring på skjerm, skaper det sceniske uttrykket og tilgjengeliggjør innholdet for alle (Oasis 2000: min
transkribering).
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39).13 Tilskuernes oppmerksomhet er rettet mot forestillingen og sansingen i situasjonen er

den eneste sanne mulighet til å skape en autentisk forståelse av hva verket faktisk er. Et annet

ontologisk trekk for konserten ligger i forestillingens krav om et publikum.

The performance artist depends on an audience which can interpret
her work through its own experience of performance, its own
understanding of seduction and pose, gesture and body language; an
audience which understand, however ”instinctively” (without
theorizing), the constant dialogue of inner and outer projected by the
body in movement (Frith 1993: 206).

Min tilstedeværelse som publikum i konsertsituasjonen er grunnleggende for konsertens

eksistens som performativ sjanger, men minst like viktig for at jeg skal få erfaring med

fenomenet. ”The work, once performed, disappears for ever. The only memory which one can

preserve is that of the spectator’s more or less distracted perception” (Auslander 1999: 112).

Vektleggingen av sanseminnet og behovet for tilstedeværelse danner ideen om at konserten er

en representasjon som motsetter seg muligheten for reproduksjon (ibid). Likevel eksisterer det

en egen industri som baserer seg på nettopp teknologisk reproduksjon av live forestillinger

som pop- og rockekonserter, men fullstendigheten av reproduksjonene er uglesett som gode

representasjoner av konserten som verk.14 ”Whatever survives of a performance in the form of

a photograph or videotape is no more than a fragmentary, petrified vestige of a lively process

that took place in a different time in a different place” (Molderings i Auslander 1999: 41).15

Disse betraktningene er interessante i forhold til konsertens medierte visualiseringer fordi de

representerer en form for synkron reproduksjon og er medieringer av det spontane øyeblikket.

Jay David Bolter og Richard Gruisin forklarer tendensen med at ”gamle uttrykksformer” som

teater, og dermed også konsert, må legitimere sine uttrykksformer for dagens publikum. Dette

gjøres ved å remediere nyere uttrykksmåter inn i forestillingen. ”The multiple ways in which

live performance now endeavors to replicate television, video, and film provide vivid

examples” (Auslander 1999: 24). Her kan det leses inn en kritikk av hvordan teknologisk

inngripen i live forestillinger bidrar til at det spontane og samtidige i framføringspraksisen

                                                  
13 I 1936 presenterte Benjamin en teori om at et originalt kunstverk er bærer av en unik kvalitet kun fordi det er
det originale verket. Denne kvaliteten kalte han for verkets aura og teorien gikk ut på at verket ved reproduksjon
mister denne kvaliteten. Artikkelen ”Kunstverket i reproduksjonsalderen” er etablert som et svært viktig bidrag
til teorier om kunstneriske uttrykk i populærkulturen og brukes fortsatt for å diskutere grunnlagsproblemer i
dette fagfeltet. (Benjamin [1936] 1975)
14Mangfoldige varianter av live innspilte plateutgivelser og konsertdvder er konkrete eksempler på dette. Blant
kjøpedvder er ”konsertfilmer” å regne som en egen filmsjanger i kategoriseringen av film.
15 Jeg redegjør for min måte å løse dette på i metodekapittelet 4.4 Dokumentasjon av en hendelse, på side 34.
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helt eller delvis forsvinner. ”Attending a live performance these days is often roughly the

experience of watching a small, noisy TV set in a large, crowded field” (Auslander 1999: 25).

Det medierte uttrykket blir tilskuerens fokus framfor forestillingens tilstedeværende og aktive

elementer, og det er mot dette kritikken rettes. ”[…] the ”simulcast”, and the close-up, at one

time understood to be the secondary elaborations of what was originally a live event, are now

constitutive of the live event itself” (Auslander 1999: 25).

Bruk av teknologi og forhåndsprodusert materiale utfordrer konsertens opprinnelige form og

innhold i forhold til tradisjonelle verdier. Argumentet om at konserten mister noe av sin

ekthet i det spontane uttrykket er reelt, og berører noen av grunnprinsippene for framføringens

utgangspunkt. Hvis man skal bruke Benjamins tese om at ideen om ”Originalens Her og Nå

danner begrepet om et verks ekthet” (Benjamin [1936] 1975: 38), er det åpenbart at

konsertens ontologiske premiss om tilstedeværelse i et unikt og forgjengelig øyeblikk

forringes. Simon Frith skisserer hvordan teknologiens inntog i populærmusikken på flere plan

har påvirket dens begrep om autentisitet gjennom til dels etablerte sannheter og fordommer

(Frith 1986: 264-265). Han plasserer teknologiens posisjon som en motsats til det naturlige og

viser hvordan den representerer en fremmedgjøring av uttrykket fra å fokusere bort fra et

kreativt kunstperspektiv mot et teknologisk produksjonsperspektiv. Det har vært et utbredt

syn at teknologi falsifiserer det genuine i et kunstnerisk uttrykk, og det ser ut til at et

deterministisk perspektiv også gjelder for kritikken av scenekunstens utvikling.

The progressive diminuition of previous distinctions between the live
and mediatized, in which live events are becoming more and more like
mediatized ones, raises for me the question of whether there really are
clear-cut ontological distinctions between live forms and mediatized
ones  (Auslander 1999: 7).

Auslander åpner i dette sitatet opp for en nødvendig nytenkning for performative

uttrykksformer og oppsummerer samtidig essensen av Benjamins konstatering om

teknologiens påvirkning på kunsten: ”De omstendigheter som produktet av det teknisk

reproduserte kunstverk kan bli brakt inn i, behøver for øvrig ikke ramme kunstverkets

eksistens – de forringer likevel verdien av dets Her og Nå” (Benjamin [1936] 1975: 38). Jeg

henger meg på ønsket om å bryte med det deterministiske perspektivet videre i oppgaven, det

går ikke an å fornekte en slik utvikling i en gjennommediert tidsalder som den vi lever i.

Diskusjonen videre skal dermed ikke være en kvalitetsmessig vurdering om hvorvidt den

audiovisuelle konserten som verk er god eller dårlig, men snarere stadfeste at den er, og peke
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på hvordan de medierte visualiseringene fungerer på konsert. Også Berg konkluderer med at

det ikke lenger er noen tvil om at den multimediale scenekunsten gjenspeiler den anvendte

teknologiens dominerende posisjon i kulturen, men at denne påstanden forteller lite om den

faktiske scenekunstneriske praksis og om kulturen og samfunnet den inngår i (Berg 2005: 3).

Dette argumenterer for behovet for oppgaver som denne fordi teknologiens inntog i

liveframføringer er høyst reell, og må innlemmes i diskusjoner om konserter og

publikumsopplevelser.

2.4 Konserten som multimedia

Det hevdes at skillet mellom spesialiserte, kunstneriske disipliner med sjangerspesifikke

distinksjoner ble definert med moderniteten og ideen om den autonome kunsten. På samme

tid utviklet det seg et skille mellom mediering og ikke-mediering av kunstneriske uttrykk, og

dette fikk etablere seg utover 1900-tallet. De nye mulighetene for reproduksjon endret

industriens forhold til publikumsmassene på samme måte som det endret publikums forhold

til kulturproduktene. I tillegg oppstod nye muligheter for live framføringer av lyd og bilde.

Teknologien og dens utvikling har dermed alltid vært en sentral diskurs for populærmusikken,

og står nært knyttet mediering som en grunnleggende forutsetning for den.

Live performance now incorporates mediatization such that the live
event itself is a product of media technologies. This has been the case
to some degree for a long time, of course: as soon as electric
amplification is used, one might say that an event is mediatized
(Auslander 1999: 24).

Fenomenet jeg skildrer bryter med tradisjonelle medieringsprosesser av populærmusikk med

begrunnelse i to faktorer. Den første faktoren er at konserten ved å tillegge en visuell del i

uttrykket, benytter flere former for mediering av populærmusikkens uttrykk på scenen

samtidig. Konserten er ikke lenger bare en mediert situasjon, men en multimediert. En

tradisjonell definisjon av multimedia er at mediet skal involvere to eller flere

uttrykkssystemer og at disse uttrykkene skal være integrert i, og kontrollert av, en datamaskin

eller et digitalt miljø (Jensen 1998). Med utgangspunkt i denne definisjonen kan man se

visualiseringene på scenen som et uttrykkssystem, og musikken og dens utøvere som et annet.

Graden av datakontrollering og om systemet er integrert i et digitalt miljø kan diskuteres, og

vil variere. Denne konsertsituasjonen er uansett basert på moderne teknologi og muligheter

for digitalisering av både lyd- og bildemediene. Derfor blir teknologien en forutsetning for
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samvirket av live lyd og projisert bilde på konsert, og jeg mener det er hensiktsmessig å kalle

bruken av visualiseringer på konsert som en form for multimedia.

Den andre faktoren som skiller den tradisjonelle medieringen av populærmusikkens uttrykk

med den audiovisuelle konserten, er utgangspunktet for medieringens hensikt. Medieringens

hensikt er ikke å skulle forlenge, utvide eller bevare det allerede eksisterende uttrykket på

scenen, jamført monitoringsfunksjonen jeg beskrev i forrige avsnitt. Med multimediering i

form av visuelle projiseringer tilføyes et totalt nytt uttrykkssystem i formidlingen som åpner

for en bredere og mer sammensatt interpretasjon av konsertens innhold. Dermed forholder jeg

meg liknende til bruken av visuelle projiseringer på konsert som Berg gjør i sin

masteroppgave om bruk av teknologi på teaterscenen.

Teaterhusene er fulle av forskjellige former for maskineri og
teknologiske apparater, men det er ikke selve det materielle utstyret
jeg tar for meg i denne oppgaven. Det spiller gjerne en tilbaketrukket
rolle i forestillingens helhet og den kunstneriske verdien denne
teknologien måtte inneha er ikke umiddelbart synlig. Derimot tar jeg
for meg scenekunst som ikke tar teknologien for gitt, men plasserer
den på linje med de andre meningsbærende elementene i forestillingen
(Berg 2005: 2).

Som med teaterhusene og andre steder for scenekunst, er også populærmusikkens

framføringer grunnleggende basert på teknologi og mediering. Jeg er som Berg, heller ikke

interessert i den produksjonsmessige teknologien, men snarere den teknologien og

medieringen som bidrar som meningsbærende elementer. Hensikten med multimedieringen er

å skape andre muligheter for fortolkning i konserten, og byr på en sammensatt opplevelse

fordi det er flere uttrykksformer som virker både parallelt og integrert.

Begrepet ’media’ er sammensatt og kan forstås på mange måter, fra Marshall McLuhans

klassikersitat om at ”mediet er budskapet” (McLuhan [1964] 1997: 9), til andre, mer

konkrete definisjoner. Musikkviter Nicholas Cook bekrefter forvirringen og forklarer hvordan

definisjonene kan ekspandere til det uformelige: ”[…] the idea of a medium in an uneasy

limbo between material trace, sensory mode, and cognitive process. And I have no doubt that

all these factors do indeed impinge upon our use of the term; they contribute to what we mean

by ’medium’” (Cook 1998: 262-263). Cook presiserer derfor multimediabegrepet, og

avgrenser det slik at ikke alle sammensatte aktiviteter kan defineres som multimedia. For at

noe skal kunne defineres som multimedia kreves riktignok flere uttrykksformer i samvirke,

men i følge Cook ligger essensen for multimedia i hvorvidt det er en grad av autonomi i hver
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uttrykksform. Det betyr at hvert uttrykk må bestå av en selvstendig dimensjon av variasjon i

forhold til helheten, og at den estetiske effekten blir skapt i interaksjonen mellom disse (Cook

1998: 263). Slik sammenfaller Bergs tilnærming til teknologien som et selvstendig,

meningsbærende element, med Cooks krav om autonomi i uttrykket. Dette skaper også en god

måte å avklare avgrensingen for oppgaven til å bare gjelde de estetiserende visualiseringene.

Det er nettopp disse som representerer en selvstendig uttrykksform, mens de monitorende

representerer en tilgjengeliggjøring av et allerede eksisterende uttrykk på scenen. Jeg følger

dermed samme tråd som Berg og Cook i definisjonen av multimedierte sceneuttrykk fordi

musikk og visualiseringer representerer to autonome uttrykk i interaksjon med hverandre.

2.5 Teoriplattform

Slik jeg ser det kan den visuelle konserten forstås fra flere perspektiver. Det er en hybrid

uttrykksform som kan betraktes som både kunstnerisk og populærkulturelt produkt og ses

enten i et estetisk eller i et kommersielt lys. Jeg har valgt å dele teori- og analysedelene i

oppgaven i to deler hvor jeg håndterer den visuelle konserten fra to ulike innfallsvinkler. På

denne måten vil jeg forsøke å avdekke forskjellige sider av hvordan visuelle virkemidler

oppleves på konsert. Begge er like aktuelle som uttrykk for tendensen, men har forskjellig

utgangspunkt for bruken og dermed også opplevelsen. Bjørn Kruse skiller mellom estetiske,

assosiative og ekstatiske opplevelsesdimensjoner for betraktninger av et verk (Kruse 1995:

24). Av disse tre vil jeg forholde meg til den estetiske og assosiative opplevelsesdimensjonen.

Den estetiske vil jeg trekke fram i kapittel 5 i forhold til lyd og bilde på scenen i et

fellesestetisk perspektiv, mens den assosiative anvendes der konsertuttrykket oppleves som

narrativer i forhold til meningsdannelse i kapittel 6.16

That the history of visual music has remained relatively unexamined
would seem to be a consequence of its hybrid character. While the
role of musical analogy in the rise of abstract art has been recognized,
the interrelationships among early experiments in painting, cinema,
and light art never have been explored adequately (Rifkin og Strick
2005: 10-11).

Sitatet belyser hvordan det også i konsertens tilfelle finnes lite teoretisk litteratur som

omhandler uttrykksformen. For å dekke emnet benytter jeg teori fra ulike fagfelt, med en

intensjon om å overføre relaterte poenger. Min grunntanke ligger i å spørre hva jeg kan lære

om et estetisk fenomen ved å ha innsikt i andre. For å oppnå god forståelse for et fenomen er

                                                  
16 Se mer i kapittel 5 på side 39 og kapittel 6 på side 61.
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det like viktig å sette det i perspektiv til lignende og beslektede fenomener, og til omgivelsene

forøvrig, som å detaljbeskrive det alene (Kruse 1995: 9). Jeg bruker disse tankene om

felleskap innen estetikkens praksiser som teoretisk og filosofisk grunnmur for min adapsjon

av relaterte teorier for musikk, lyd, bilde, scene, populærkultur og kunst.

Dette viser seg konkret i forhold til for eksempel adapsjon av teori skrevet om musikkvideo.

”Musicvideo is a classic case of such fusion, representing both the blurring of two hitherto

separate (indeed, sometimes hostile) media and a new hybride of programming and promotion

that mixes media and genres at the level of the text” (Goodwin 1993: 85). På samme måte er

konserten en viktig del av et band eller en artists promoteringspakke, samtidig som den kan

ses som en selvstendig kunstnerisk uttrykk. Konsertuttrykket består fortsatt av de tradisjonelle

performative elementer for konserten som sjanger, men de visuelle projiseringene har stor

betydning for å definere den spesifikke helheten i showet, altså kan man også her snakke om

en medie- og sjangermiks. Den mest opplagte koblingen er likevel at både musikkvideo og

konsert er omfattende varianter av populærmusikkens audiovisuelle framføringsformer som

begge baserer seg på et samspill mellom musikken man hører og bildene man ser.

2.6 Flerdimensjonal dramaturgi

Kruse påpeker graden av fellesskap i ulike kunstfelts praksisverdener og behovet for å bli

bevisst på estetikkens fellesrom og diskutere begreper som er felles i utformingen av alle

kunstuttrykk. En slik bevissthet er nødvendig for å skape fullverdig forståelse for det enkelte

uttrykk fordi det kan gi innsikt om kontrollerbare og ikke-kontrollerbare elementer som virker

i et sammensatt sceneuttrykk (Kruse 1995: 9). Et begrep fra Auslander viser hvordan et

sammensatt sceneuttrykk kan fungere. ”By ”mixed-media performances” I mean events

combining live and mediatized representations: live actors with film, video, or digital

projections, for instance” (Auslander 1999: 36). Dette samsvarer med den visuelle konserten,

som har analysemomenter i både visuelle uttrykk, musikalske uttrykk og i det audiovisuelle

samvirket, og dermed representerer flere innfallsvinkler til forståelse av sceneuttrykket.

For å få bevissthet om et sammensatt uttrykk viser jeg til struktur, tekstur og kontur som

felles parametere for betraktninger av kunstneriske uttrykk (Kruse 1995: 31). Struktur

refererer til verkets oppbygning og hvordan de ulike komponentene er satt sammen eller

strukturert, mens tekstur betegner strukturens ytre karakter og kontur forteller om strukturens

ytre form (ibid). Jeg vil benytte meg av disse begrepene når jeg senere skal gjøre konkrete

konsertanalyser. Begrepene etableres som universelle utgangspunkt for å belyse verkers
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komposisjon og dramaturgi, enten det er i utformingen av et musikalsk uttrykk som en

symfoni eller poplåt, eller i visuelle uttrykk som bilder og filmer. Det er dermed viktig å

etablere skillet mellom komposisjon og dramaturgi som fenomen. ”Komposisjon beskriver

konstellasjonen av elementene i et verk, mens dramaturgi beskriver virkningen av

komposisjonen i rom og tid” (Kruse 1995: 16). Der komposisjon representerer den praktiske

måten sammensetningene fungerer på, handler dramaturgi om hvordan virkemidlene er

tilrettelagt for å kommunisere med et publikum. I mine analyser kommer jeg til å fokusere på

hvordan dramaturgien i den visuelle konserten fungerer. For “i det øyeblikk vi snakker om de

kompositoriske elementenes samspill - det som har å gjøre med energi, spenning, atmosfære,

temperament o.l. - beskriver vi egentlig komposisjonens dramatiske egenskaper, og da er det

snakk om dramaturgi” (Notam 2003, del 2, 4. avsnitt).

Det finnes sjelden bare en dramaturgi som er aktiv på scenen og derfor vil det alltid finnes

flere alternative analyser av struktur, tekstur og kontur, som for eksempel visuelle analyser,

musikalske analyser, koreografiske analyser, arkitektoniske analyser osv. I den audiovisuelle

konserten er det åpenbart flere former for aktiv dramaturgi som virker parallelt og dermed kan

jeg presentere et nytt begrep fra Kruse.

All kunst representerer en flerdimensjonal dramaturgi i den forstand at det
alltid vil være flere prosesser, flere dramaturgiske situasjoner til stede. […]

Men begrepet flerdimensjonal dramaturgi er som regel brukt til å betegne
et kunstverk som tar i bruk flere kunstuttrykk, for eksempel ulike former
for scenekunst (Kruse 1995: 123, min kursivering).

Gjennom historien har det stadig blitt utviklet nye varianter av flerdimensjonal dramaturgi,

men ”mange har sagt at filmens språkform ligger nær opp til det ultimate flerdimensjonale

uttrykk, så langt vår teknologi gjør det mulig” (Kruse 1995: 125). Likevel kan den visuelle

konserten ses på som en typisk og rendyrket form for flerdimensjonal dramaturgi ved å være

et verk som tar i bruk både musikalske og visuelle uttrykk på scenen samtidig. Kontrasten i

scenespråket mellom det levende musikalske og det medierte innspilte, forsterker inntrykket

om at vi har å gjøre med flere ulike dramaturgiske uttrykksformer. I en slik kontekst er det

behov for å bruke analytiske innfallsvinkler som dekker begge uttrykkene, selv om det fortsatt

dreier seg om å belyse strukturer, teksturer og konturer i verket. ”I en mer moderne

flerdimensjonal dramaturgisk sammenheng er intensjonen å bevisstgjøre hva de enkelte

kunstuttrykkene representerer som et dramaturgisk element, både alene og i samspill med de

andre uttrykkene” (Kruse 1995:123). Dette kan kobles direkte til Cooks definisjon for

hvordan analysere multimedia.
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In principle it is possible to do exactly the same with multimedia: to
analyse the relationships within each medium, and then to draw out
relationships between one medium and another. In other words, we
might think of each medium as an independent variable, and look for
the relationships between these variables that hold in any given
context […] (Cook 1998: 24).

Cook viser hvordan flerdimensjonal dramaturgi og multimedia forholder seg til sammensatte

uttrykksformer på lignende måter, og jeg vil videre i oppgaven bruke begge termene om

hverandre. Det handler om ”å profilere en klar intensjon om de forskjellige lag av

prioriteringer av interessemomenter” (Kruse 1995: 123). Når konserten som musikalsk

framføring fungerer på tradisjonell måte, er man opptatt av å se hvordan artistene ser ut og se

hvordan de framfører musikken. Dette er i seg selv en sammensatt uttrykksform og kan derfor

ses som flere dramaturgier i form av både lyden og skaperne av den. I tillegg består de

musikalske uttrykkene av sammensatte elementer som for eksempel verbal lyd, instrumental

lyd og flere rytmiske lag. I denne konteksten ser jeg likevel det musikalske uttrykket som en

samlet dramaturgisk form og som selve premisset for konserten, og dermed et av de

prioriterte interessemomentene for analysen. Fordi de visuelle projiseringene virker parallelt

på scenen, tilfører de en ny betydningsdimensjon i konteksten og blir et annet prioritert

område. Samvirket av lyd og bilde etablerer den audiovisuelle konserten som fenomen og må

analyseres som et multimedieprodukt med oppbygging i flerdimensjonal dramaturgi.
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3 Historie

Det er mulig å trekke linjer langt tilbake i en historisk framstilling av framført musikk i

samspill med andre uttrykksformer. Musikk, dans og drama har alltid stått side om side som

naturlig beslektede uttrykksformer, noe ballett, opera og syngespill er klassiske eksempler på.

Også romlige og arkitektoniske elementer har vært del av denne historien; Da man i den

norske nasjonalromantikken illustrerte scenerommet med tablåer av fjell og fjord, var dette

måter å lage visuelle rammer for musikkframføringen. De mange prangende operahus og

konsertsaler i den vestlige verden taler også for en tradisjon hvor omgivelsene i

musikksituasjonen har spilt en stor rolle for opplevelsen. De visuelle rammene for musikalske

framføringer har vært så naturlig integrert at et skille mellom det visuelle og det auditive i

mange tilfeller ville være unaturlig. I denne historiske framstillingen skal jeg forholde meg til

sammensatte uttrykksformer hvor det er mulig å splitte det audiovisuelle uttrykket. Med

mulighet til teknologisk produksjon av musikk og bilder må ikke flerdimensjonaliteten i

uttrykket lenger skapes live i øyeblikkets der og da. Da forsvinner noe av selvfølgeligheten i

det audiovisuelle forholdet fordi det er mulig å skille komponentene fra hverandre og se

hvordan de virker hver for seg. Dette etablerer ideen om multimedia som begrep på en

sammensatt dimensjon og danner grunnlaget for bruken av visualiseringer på konsert.

3.1 Grunnlaget for multimedia

Som et historisk bakteppe vil jeg begynne framstillingen i en tid lenge før teknologien hadde

slått rot i kunstpraksisene. Randall Packer og Ken Jordan hevder likevel at Richard Wagners

romantiske syn på kunstens framtid belyser de samme forestillingene om multimedia som vi

har i dag og peker ham ut som en av tidenes pionerer innen multimedietenkning (Packer og

Jordan 2002: 8). Wagners skriftlige verk, Artwork of the future fra 1849, var en motreaksjon

til datidens, i følge Wagner, overfladiske lyriske opera som var vanlig i tysk tradisjon (ibid:

4). Wagner var overbevist om at separate uttrykk for kunst som musikk, arkitektur,

billedkunst, lyrikk, dans og drama, hadde potensial til å nå nye uttrykksmessige høyder av

nærmest ekstatisk dimensjon hvis de ble kombinert, og han skildret musikalske framføringer i

visuelle framstillinger som totalopplevelser (ibid: 8). Wagner er inne på grunnlaget for bruken

av visualiseringer på konsert fordi han definerer hvordan opplevelsen ikke bare er

stimulerende for en sans, men favner et bredere, sansemessig opplevelsesperspektiv.

Omkring 1900 hadde den tekniske reproduksjon nådd så langt at den
ikke bare gjorde alle eksisterende kunstverker til sitt objekt og
medførte at deres virkning ble endret på det mest dyptgripende, den
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erobret seg også en egen plass blant de kunstneriske prosesser
(Benjamin [1936] 1975: 37).

Uviklingen av multimedia fikk et kraftig springbrett å satse videre fra i tiden omkring

århundreskiftet 1800-1900 med etableringen av elektroniske medier og muligheten for opptak

og teknologiske reproduksjoner av lyd og bilder. Dette skapte et annerledes kunstmarked som

ga store muligheter for nyskaping på tvers av liveframføring og opptak, og åpnet for en rekke

nye kombinasjoner for bruk av lyd og bilde. Filmens spede start på 1880-tallet fikk stor

betydning, men det tok mange år før lydfilmen ble etablert som standard.17 De tidlige

filmforestillingene foregikk likevel ikke i stillhet, for visningene ble ofte akkompagnert med

live framført musikk. I forhold dagens audiovisuelle konsertsituasjon er det akkurat de samme

uttrykkselementene som virker i formidlingen av stumfilmen som i konserten, nemlig

forhåndsinnspilte bilder og levende produsert musikk. Likevel foregår stumfilmen og

konserten på helt motsatte premisser: Der stumfilmens bilder var førstepremiss for

forestillingen og musikken understøttet den visuelle handlingen, er musikken og framføringen

primæruttrykket i konserten, mens bildene er ”akkompagnatøren”.

En gruppe som tidlig hadde klare tanker om filmen var den italiensk/franske

futuristbevegelsen, etablert i Paris i 1909. Futuristenes fascinasjon for filmen lå i en

nyskapende måte å se mulighetene i filmspråkets evne til å kombinere flere uttrykksformer,

gjerne i absurde eller abstrakte sammensetninger (Packer og Jordan 2002: 11). Deres hensikt

var å sprenge grenser og formidle budskap på en mer illustrerende måte enn med bare ord.18

Her ser jeg paralleller til bruken av visualiseringer på konsert i forandringspotensialet som

ligger i samvirket mellom ulike uttrykkskomponenter; ”[…] transforming to the great benefit

of the public the most nostalgically and monotonous weepy poetry into violent, exciting, and

highly exhilarating spectacles” (ibid:14).19

På omtrent samme tid som futuristene etablerte flere avantgardistiske kretser seg i Europa

som eksperimenterte med nye multimedierte uttrykksformer. I Tyskland virket Bauhaus-

bevegelsen hvor ideen om et ”totalteater” og fokus på teknologiens innflytelse på

                                                  
17 Utviklingen av lydfilmen er kategorisert i perioden mellom 1926 og 1945 (Bordwell og Thompson 2003: 9)
18 Bøker er for futuristene erkeeksempelet på et utdatert medium som med sin strenge, konservative linearitet,
verken kan underholde eller utfordre den nye generasjonen. (Packer og Jordan 2002:11)
19 Forskjellen mellom den visuelle konsertens uttrykk og futuristenes filmuttrykk er at futuristene formet en ide
om et flerdimensjonalt uttrykk innenfor filmens rammer, mens konserten har sitt flerdimensjonale uttrykk i det å
bruke film og live musikk samtidig på scenen. Likevel synes jeg det er verdt å nevne futuristenes tankegrunnlag
her fordi de i filmmanifestet sitt etablerte en relatert tankegang om polyekspressivitet og polyexpressive
symphony (Packer og Jordan 2002: 11). Dette kan knyttes til Kruses begrep om flerdimensjonal dramaturgi
(Kruse 1995) som jeg skrev om på side 17.
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scenekunsten stod sentralt (Packer og Jordan 2002: 17). Den russiske montasjeteknikken som

stilmessig begrep for en ny måte å sammenstille bilder i film ble etablert fra 1920-tallet av

Sergei Eisenstein og hans kollegaer i Moskwa (Bordwell og Thompson 2003: 127).

Dadaistene representerte modernismen og utfordret et tradisjonelt kunstbegrep ved å

innlemme ”ikke-kunst” i uttrykksformene sine, både ved å benytte nyskapende og abstrakt

uttrykksspråk, men også ved å utstille bruksting i en kunstkontekst. Dette kan ses som

begynnelsen på en utflyting av det tradisjonelle kunstbegrepet og en gryende start på en

kommersiell populærkultur. I tillegg kan industrialisme, ekspresjonisme, konstruktivisme og

mange flere ”-ismer” fra samme tid nevnes som parallelle strømninger der

eksperimenteringen baserte seg på ny teknologi som medfaktor i uttrykksformene. ”[…] no

other single factor has influenced the emergence of the new avantgarde art as much as

technology, which not only fueled the artists’ imagination (dynamism, machine cult, beauty

of technics, constructivist and productivist attitudes), but penetrated the core of the work

itself” (Huyssen 1986: 9).20

3.2 Et visuelt orientert publikum – fjernsyn og nærhet

Grovt skissert fikk fjernsynsmediet sin verdensomspennende utbredelse i den vestlige verden

på 50-tallet. Sammen med kinoen, har utviklingen av tv relevans i oppgavens kontekst som et

skritt mot et mer visuelt orientert mediepublikum. Der radio hadde dominert den medierte

underholdningsfronten tok fjernsynet over med en altoppslukende effekt og etablerte

audiovisuelt medievante tilskuere. ”Pop has always stressed the visual as a necessary part of

its apparatus – in performance, in record covers, in magazines and press photographs, and in

advertising” (Goodwin 1993: 9). Denne audiovisuelle medievirkeligheten var dermed noe

musikkindustrien kunne nyte godt av med flere visuelle medier som mulige

promoteringskanaler. På samme måte fikk utbredelsen av store musikkfilmer viktig betydning

som promotører for ny musikk. ”[…] indeed, many teens first discovered rock at the movies,

when Bill Haley and the Comets appeared in The Blackboard Jungle in 1955” (ibid: 8).

Goodwin viser også til Elvis Presleys historie som eksempel på popbransjens interaksjon med

de visuelle mediene, hvor hele hans nasjonale stjerneidentitet ble formet på amerikansk

fjernsyn og siden internasjonalt gjennom flere filmer (ibid).

                                                  
20 Les mer om strømningene i tidlig film i Film History – an introduction av Bordwell og Thompson (2003) og
om den tidlige avantgarden i After the Great Divide (Huyssen 1986).
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Auslander oppsummerer at tv som medium skapte et behov hos publikumsmassen for nærhet

og intimitet i seersituasjonen og at dette behovet forklarer en økt bruk av mediering i live

framføring (Auslander 1999: 159). ”[…] making those events respond to the need for

televisual intimacy, thus fulfilling desires and expectations shaped by mediatized

representations” (ibid). Dette viser hvordan fjernsynet har lagt føringer for konsertsituasjonen

basert på endrede forutsetninger og forventninger hos publikum. ”The commodity form of

pop has always needed other discourses of visual pleasure that are unavailable on disc”

(Goodwin 1993: 9), sier Goodwin og konserten som en variant av popens mange visuelle

diskurser blir enda mer utpreget ved bruk av medierte visualiseringer.

3.3 Psykedelisk kunst og populærkultur

I blomstringen av hippietid og psykedelisk rock på 60-tallet ble stadig flere av konsertene

framført med stor vekt på et multimediert uttrykk. Human Be-in i San Francisco i 1967 er

eksempel på musikksamlinger hvor eksperimentering med lysbilder, filmklipp og lyssetting

preget konsertene til band som Jefferson Airplane og The Grateful Dead (Songedal, udatert:

5.avsnitt). ”Jerry Garcia remembered the light show flickering off the body of his guitar and

enjoyed the comfort of playing in the semi-darkness. ”We were more or less shadows on the

stage,” he said” (Selvin 2005: 34). Sitatet fra The Grateful Deads frontfigur eksemplifiserer

hvordan noen av de første audiovisuelle konsertene kunne oppleves, både for utøver og

publikum. Denne formen for samvirke av lyd- og bildeuttrykk stemmer også overens i forhold

til hippiebevegelsens holdninger til bevissthetsutvidende stoffer, med LSD som det vanligste.

En av de viktigste rusvirkningene av LSD er kraftige hallusinasjoner og ”man kan ha følelsen

av å se musikk eller høre farger. Oppfatningen av tid forandrer seg” (Folkehelseinstituttet

2005: 4. avnsitt). Det er lett å knytte framveksten av multimediale konsertshow til et

uttrykksideal innen kunstformene som skulle representere den hallusinogene opplevelsen av

rus (Ohrt 1990: 30).

At happenings like UFO, Pink Floyd’s fusion of sound and light was
taking the clientele to places pop music had never been before. Syd
described the feeling for CBC Radio: “It’s quite a revelation to have
people operating something like lights while you’re playing as a direct
stimulus to what you’re playing. It’s rather like audience reaction
except it’s on a higher level: you can respond to it and then the lights
will respond back” (Cavanagh 2003: 2. avsnitt).

I Europa står Pink Floyd i en klasse for seg når det gjelder utviklingen av multimedieuttrykk

på konsert. Midt i glanstiden for psykedeliske kunstuttrykk gjorde de seg bemerket med sine
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audiovisuelle konserter i London fra midten av 60-tallet. ”Partially obscured of a miasma of

liquid lights and deep, expressionist shadows, Pink Floyd didn’t play concerts, they

participated in Happenings” (Paytress 2005: 79). Pink Floyd representerte den samme visuelle

tendensen av psykedelisk opprinnelse som utviklet seg på USAs vestkyst på samme tid, og

Thomas Ohrt kobler trenden med at mange av de sentrale rockemusikerne på 60-tallet var

tverrfaglig skolert fra engelske eller amerikanske kunstskoler (Ohrt 1990: 28). ”Her blev

popkunsten blandet med avantgardistiske ideer fra 20’erne og 30’erne” (ibid) og en tro på

kunstneriske kvaliteter i populærkulturens uttrykksformer fikk blomstre i kreative miljøer.

Dette resulterte i en eksplosjon av visuelle uttrykk for musikken som er tydelig i utformingen

av plateomslag, plakater, klesdesign, magasiner, men også musikkgruppenes sceneshow fra

denne tiden (ibid).

Et kreativt undergrunnsmiljø i New York representerer en tredje gren av en parallell utvikling

for multimediekonserten på denne tiden. ”Velvet Underground indgik i (Andy) Warhols

”Exploding Plastic Inevitable”, et multimedieshow, hvor film, musik, lysshow, dans, teater og

billeder blev kombineret” (Ohrt 1990: 34, min parentes). Showet gjorde stor suksess, untatt på

USAs vestkyst hvor Warhols totalopplevelser ikke representerte noe nytt. ”Ethvert rockshow

med respekt for sig selv var allerede en multimediebegivenhed, men på inholdssiden var der

langt fra vestkystens optimistiske blomsterbørn til New Yorks hårde drenge” (ibid).

Pink Floyd i London, Velvet Underground i New York og showene på Human Be-in i San

Fransisco representerer tre uavhengige utviklinger der resultatet var en audiovisuell

formidlingsstil i den populærmusikalske konserten som vekslet mellom live og medierte

uttrykksformer. Utviklingen må ses i sammenheng med standardiseringen av elektriske

instrumenter og speiler en tendens for 60-tallets kraftige utbredelse av populærmusikken som

kulturell bidragsyter.

3.4 Musikkvideo og teknologi

Lars Movin og Morten Øberg forklarer utviklingen av visualiseringer på konsert som en

konsekvens av et annet audiovisuelt mediums framvekst, nemlig musikkvideoen (Movin og

Øberg 1990: 181). I overgangen mellom 70- og 80-tallet fikk musikkvideoen stor

gjennomslagskraft som visuell uttrykksform for populærmusikken. Den hadde et format som

egnet seg svært godt til promotering av singler, og med åpningen av MTV som en egen

musikkvideokanal i 1981 fikk sjangeren blomstre. Det kommersialiserte formatet medførte

noe skepsis i bransjen, men likevel ble den raskt utbredt og tatt i bruk (Goodwin 1993: 30).
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Jeg mener det er for enkelt å utpeke musikkvideoens framvekst som direkte årsak til den

visuelle konsertens opphav jamført historien jeg har skissert tidligere i kapittelet. Likevel er

det en troverdig forklaring at musikerne lot seg inspirere av musikkvideoens

virkelighetsfortolkning i sine sceneopptredener når et stadig mer visuelt orientert publikum

stilte krav til konserten om at ”der også sker noget for øjnene, mens musikken spiller” (Movin

og Øberg 1990: 181).

”Musikkvideoens virkelighetsfortolkning” som samlebetegnelse må ses i forhold til nye

estetiske forståelser for populærmusikken som ble skapt i motreaksjon til punkrockens ”do-it-

yourself”-ideologi og glorifisering av det rå, ærlige og amatørmessige (Goodwin 1993: 31).

Utviklingen av ”the New Pop” baserte seg på fascinasjon for teknologiske nyvinninger (ibid),

”[…] lip-syncing, computer-programmed musical instruments, and other forms of automation

in concert, and, upholding the value of traditional live performance, referred to the entrance of

these techniques into live performance as a paradigm shift” (Auslander 1999: 85).

Konsekvensen av den gjennommedierte, teknologiske produksjonsformen var en utpreget

visualisering av alle populærmusikkens framstillinger, dermed musikkvideoene og

konsertopptredenene også. Goodwin kaller det for ”displacement of the musician” fordi skillet

mellom automatiserte og menneskelige performancer ble uklare (Goodwin 1993: 32) og

teknologien delvis erstattet artistens område i produksjon og framføring.

Varianter av musikkvideo og musikkfilm hadde eksistert i lang tid før 80-tallet, men bare som

tilleggsfaktor til andre former for representasjon og promotering av musikken.21 Noen vil

hevde at musikkvideoen i løpet av 80-tallet tok posisjon som populærmusikkens viktigste

uttrykksform. Videolansering av nye grupper ble nærmest obligatorisk og konserter var ikke

lenger nødvendige for å selge plater (Movin og Øberg 1990: 181). Auslander hevder at den

innspilte platas posisjon som populærmusikkens primære tekst, ble skjøvet til side av

musikkvideoen. ”Video is the primary experience of music in a mediatized culture”

(Auslander 1999: 92). Dermed ble også konsertens rolle som autentisitetsmarkør av musikken

man hadde hørt som lyd på plate, forskjøvet til å skulle være en autentisitetsmarkør av

musikken man hadde sett og hørt i audiosvisuell musikkvideo.

The function of live performance under this new arrangement is to
authenticate the video by showing that the same images and events

                                                  
21 Beatles-filmene A hard days night (1964) og Help! (1965) er eksempler på tidlige musikkfilmer, og Movin og
Øberg plasserer disse som begynnelsen til det filmspråket som finnes i musikkvideoene (Movin og Øberg 1990:
35).
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that occur in the video can be reproduced onstage, thus making the
video the standard for what is ”real” in this performative realm
(Auslander 1999: 93).

En konsekvens av dette var en selvstendiggjøring av musikkvideoens kunstneriske uttykk som

ble synlig i et utvidet bildespråk med mulighet for friere kunstneriske utforminger (Movin og

Øberg 1990: 181). Dette fikk videre innvirkning på kreative, visuelle løsninger i konsertens

framstillinger.

En parallell, historisk tråd kan ses i utviklingen av ”club”- scenen på slutten av 80-tallet hvor

idealet var at musikken skulle smelte sammen med andre uttrykksformer som lyd, bilder, røyk

og til og med lukt, i de musikalske framføringene (Dekker, udatert: 1). Clubkulturen hadde

utgangspunkt i en rendyrket teknologisk musikkstil med undersjangere som house og techno,

og framføringene  baserte seg på avspilling, miksing og sampling av allerede innspilt musikk

på plate eller datamaskin. ”After the popularity of the Disc-Jockey (DJ), the Video-Jockey

(VJ) entered the club scene in the late 80s” (ibid). Termen VJ ble dermed utviklet fra å

opprinnelig omtale programlederne i musikkvideoprogram på MTV, til å betegne de som

produserte visuelle akkompagnementer til musikken på clubscenen (ibid). Forskjellen på

VJene og tidligere etablerte videokunstnere, var at clubscenens VJer alltid opererte live. ”In

this way VJ shows are related to performance art, especially the live creation of an experience

where different senses are being triggered” (ibid). Bruken av VJ i den teknologisk definerte

clubscenen har blitt videreført til framføringer av andre musikalske sjangere, og som vi skal

se senere i oppgaven, benyttes VJer på live konsert den dag i dag.22

For å oppsummere var både utviklingen av ny musikkteknologi og dermed nye sjangere og

framføringspraksiser, samt musikkvideoens utbredelse og selvstendiggjøring som kunstnerisk

uttrykk, to avgjørende faktorer for utviklingen av konsertens visuelle representasjoner på 80-

tallet. Dette har dannet store deler av grunnlaget for de medierte visualiseringene på

konsertscenen slik de forekommer i dag.

3.5 Multimedia som standard

I dag er multimedia standard for kommunikasjon i alle tenkelige situasjoner: ”Visitors in

shops, cafes and even on the street get overwhelmed with beats accompanied by flickering

lights, video and digital imagery, all of them trying to keep up with the music” (Dekker,

udatert: 1). Multimedia er heller ikke lenger et fenomen som er forbeholdt store og etablerte

                                                  
22 Se side 53 om Motorpsychos bruk av VJ i deres audiovisuelle liveshow.
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aktører. Utviklingen av programmer og grensesnitt for produksjon av medierte uttrykksformer

blir stadig enklere å bruke, billigere å anskaffe og dermed også tilgjengelig for en større og

bredere gruppe brukere. Denne tendensen kan speiles i en økt utforming av audiovisuelle

musikkuttrykk med multimedial dimensjon, også på amatørstadiet. Mine analyseeksempler

videre i oppgaven er hentet fra konserter med veletablerte band som har internasjonale navn.

Disse har rotfeste i multikommersielle plateselskaper og har store nettverk rundt seg til å

finansiere og fullbyrde de store sceneshowene. Derfor har jeg lyst til å trekke fram et tilfeldig

eksempel fra min egen hverdag som illustrerer hvordan flerdimensjonale konsertopplevelser

også finner sted hos de minste aktørene i musikkbransjen.

Den 4. april 2006 så jeg indie-tronicaduoen Sirka Ragnar spille for et fulltallig publikum på

Mono som er en liten konsertscene i Oslo. Jeg hadde ingen kjennskap til bandet fra før annet

enn at jeg visste de hadde spilt på by:Larm 2006 som et av vinnerbandene på festivalens

demokonkurranse, og at de kom fra Tønsberg. Altså var Sirka Ragnar et eksempel på et av

Norges mange småband uten offisielle utgivelser bak seg og som jobbet for å etablere seg i en

hard musikkbransje. Poenget med denne historien er knyttet til Sirka Ragnars bruk av visuelle

projiseringer på scenen. Et lite band med hjemmesnekra image og sjarmerende, skranglete

lydbilde hadde nemlig tilsvarende sjarmerende, skranglete bildebruk i sceneshowet. En

medbrakt lap-top var medium for bildematerialet som ble projisert og øverst i hjørnet røpet

”Windows media player” at dette ikke var snakk om mer avanserte framgangsmåter enn hva

jeg som middels bevandret it-bruker kunne klart å håndtere. Bildene var av variert slag;

håndtegnede skisser av fyrstikkmenn på gråpapir klippet sammen i takt med musikken,

fotograferte bilder i collage og mer abstrakte, dynamiske bilder i bevegelse. Alt så

hjemmelaget ut, men fungerte etter nøyaktig samme prinsipper som pionerene brukte i sin tid

og som de store, kommersielle aktørene bruker i dag. I ettertid kontaktet jeg bandet på e-post

og det amatørmessige, men dog autentiske preget som bildene har, viser seg å være intendert

fra bandets side.23

Vi bruker både eldre opptak (gamle VHS-filmer fra barndommen)
samt nyere opptak som vi skyter spesielt med tanke på den respektive
låta. Det vil si at vi kun benytter materiale som på en eller annen måte
angår oss direkte. Vi henter således ikke materiale fra filmer, TV-
programmer og lignende (Kenneth, Sirka Ragnar, vedlegg i mail,
datert 18.04.2006).

                                                  
23 Se vedlagt bilde i appendikset fra Sirka Ragnars konsert på by:Larm 2006, eksempel 3.5.
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Bevisstheten om at visualiseringer på konsert representerer en utbredt trend for dagens

konsertscene har Sirka Ragnar med seg i refleksjonene omkring sitt eget konsertuttrykk.

Likevel sier de at ”kanskje vi bruker filmen på en litt annen måte enn vanlig noe som kan

gjøre greia vår spennende…akkurat hva vi gjør annerledes er vanskelig å sette ord på, men

annerledes er det” (ibid). Ideen om at bildebruken skal understreke deres sjangermessige

identitet som et selvstendig, fremadstormende skranglepopband, ser delvis ut til å ligge til

grunn for valget av å bruke projiseringer. En tanke om at lyd og bilde utgjør et viktig

felleskap, skinner igjennom. På en annen side ser de også fordelen ved å tilby en større pakke

enn bare seg selv som det visuelle element på scenen. ”Det inngår som en del av

helhetsinntrykket. På en måte det femte bandmedlemmet (vi er fire når vi gjør livejobber).

Hvis publikum synes ”sceneshowet” blir for kjedelig, kan de alltids hvile øynene på filmen i

bakgrunn…” (ibid).

Historien jeg har skissert viser at visuelle og auditive uttrykk i vekslende kombinasjon

mellom live og medierte uttrykksformer har eksistert lenge, men akselerert med utviklingen

av forbedret produksjonsteknologi.

[…] increasingly, and perhaps, irreversibly, audiences for American
mainstream music will depend, even insist, on each song´s being a full
audiovisual confrontation…Posterity can rest easy, but for rockers,
popsters, and soul brethren, video will be the way to keep time with
the future (cited in McGrath, 1996, p. 111). (Williams 2003: 56).

Utbredelsen av visualiseringer på konsert er enorm i 2007 og spenner bredt i mange sjangere,

på mange scenetyper og i utallige uttrykksformer. Det levende bildet erstatter i stor grad det

statiske. Multimedieringen omkring oss er total og de audiovisuelle uttrykksformene er

standard for framtiden.
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4 Metodevalg og grunnlagsproblemer

4.1 Estetisk kommunikasjon og tekstanalyse

I denne oppgaven forholder jeg meg til audiovisuelle konserter på en måte som skal avdekke

hvordan bruk av visuelle projiseringer på konsert fungerer som en type estetisk

kommunikasjon. Begrepet ”estetisk kommunikasjon” har jeg hentet fra Kevin Williams

(Williams 2003: 5). Hans fenomenologiske innfallsvinkel forholder seg til et fagområde som

ser på hvordan produkter for menneskelig kommunikasjon benytter spesifikke strukturelle

prosesser i sine uttrykksformer – ”a study of the ways that music video ”brings to light” the

fruits of communicative action” (ibid: 6). Dette gjør han ved å se på hva noe er og hvordan

det estetiske fortoner seg som uttrykksform, for siden å fortolke hvordan denne typen

kommunikasjon kan være tendenser i en bestemt kulturell setting. ”An aesthetics of

communication studies the ways that people (as embodied, conscious beings) work with

technology within a lifeworld to bring to expression a cultural experience of the world” (ibid:

6). Jeg kommer ikke til å foreta noen gjennomgripende analyse av hva som kan sies å være

vår tids kulturelle opplevelse av verden. Jeg vil heller gjennom deskriptive og fortolkende

analyser og tilhørende teori, peke ut en tendens for et kulturelt uttrykk og dermed si noe om

samtidens erfaringsunivers.24 Metodeforsker Barbara Gentikow understøtter dette perspektivet

med utsagnet om at multimediale uttrykksformer som den visuelle konserten, utfordrer en mer

estetisk orientert forskning (Gentikow 2005: 14).

For å avsløre disse strukturene i et kulturelt produkt må man se på hva som formidles og

hvordan det formidles. Dette samsvarer med den tradisjonelle beskrivelsen av kvalitativ

innholdsanalyse som metode (Østbye et al 2001: 62). Jeg kommer til å bruke tekstanalyse

som grep for å beskrive hvordan fenomenet fungerer. Analysene vil bære preg av min

konsertopplevelse som tilskuer, og vil derfor ha utgangspunkt i et subjektivt perspektiv.

Likevel vil jeg forsøke å sammenbinde mine fortolkede opplevelser av hva jeg har sett og hørt

med teorier for hvordan musikk og bilder virker sammen. Disse interpretasjonene vil legge

grunnlag for hvordan jeg kan forstå konserten som estetisk kommunikasjon. ”Aesthtic

expression is ambiguous and excessive. Meaning is neither fixed nor singular, and when

                                                  
24 Williams oppsummerer denne tråden som han har utviklet fra Merleau-Pontys tese om uttrykksformer og
hvordan vi forstår dem slik: ”This thesis […] can be summarized by saying that the ways we perceive the world
we live in are translated into the ways we express the world through acts of communication (Speech, writing,
painting, music, and so on); at the same time, the ways we express our world become the ways we perceive it”
(Williams 2003: 6).
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considering aesthetics, it is always open and multiple-polysemic” (Williams 2003: 57). Fordi

all tolkning er subjektiv, tar jeg høyde for at andres tolkninger og oppfattelser av

analyseobjektene kan stride i mot mine. Likevel kan dette anses som kvalitativ forskning i

forhold til tradisjonell humaniora og er et eksempel på induktiv metode, ”det vil si den

utvikler teorier ut fra funn fra virkeligheten i stedet for å anvende teorier på data fra

virkeligheten. Den baserer seg, i beste tilfelle, på erfaringsbasert teori” (Gentikow 2005: 34).

4.2 Empiri

Jeg kommer til å fokusere på den visuelle konsertens uttrykkmessige aspekter med vekt på

estetiske refleksjoner og fenomenets muligheter til fortolkning. En av Gentikows seks

dimensjoner for hvordan man utforsker medieerfaringer sier noe om utforsking av estetiske

erfaringer av både tekster og mediene selv, ”[… ] nærmere sagt, visse aspekter av

innholdssiden, nemlig tekstenes estetiskmaterielle uttrykk og brukerens ”svar” på dette” (ibid:

14). Gentikow baserer seg på resepsjonsforskning som metode. Jeg benytter tekstanalyse og

da er det jeg som er brukeren, og mine svar danner grunnlaget for nye teoretiske perspektiver

for den audiovisuelle konsertscenen. Likevel er empiri relevant i forhold til metoden, fordi jeg

benytter meg av en slags empirisk fundert tekstanalyse. ”Nærmere bestemt er empiri

kunnskap som stammer fra erfaring” (ibid: 32), definerer Gentikow og forklarer at empirisk

forskning kan oppsummeres i tre hovedhensikter. Det er interesse for data fra virkeligheten,

interesse for systematisk analyse av disse data for å nå fram til mer generelle eller abstrakte

erkjennelser, og en interesse for empiribasert utvikling (ibid: 35). Min hovedempiri er

opplevelsen og erfaringen fra konkrete konserter som jeg har dokumentert i opptak, og mitt

formål er analyse av empirien for å teoretisere over en tendens på konsertscenen. Både

opptaket og minnet av opplevelsen, selve erfaringen, ligger til grunn for analysene som

innsamlet datamateriale.

4.3 Utvalg

Jeg har hovedsakelig tatt utgangspunkt i to konserter som grunnlag for analysene i denne

oppgaven. For å gjøre et utvalg blant konsertene nedsatte jeg visse kriterier. Mitt første

kriterium var at de valgte bandene benyttet visuelle projiseringer i framføringene sine på en

gjennomført måte i størsteparten av konserten. For det andre måtte jeg ha mulighet til å se

konsertene i løpet av et visst tidsrom og i tillegg kunne dokumentere dem tilstrekkelig med

kamera. For det tredje måtte konsertene tilhøre populærmusikkens sjanger og det ville være

en fordel om jeg hadde noe kjennskap til musikken fra før fordi jeg dermed ville ha større
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forutsetning for å analysere et forhold mellom musikken og bildene. På bakgrunn av disse

kriteriene falt valget på to konserter med to nordiske band, Mew fra Danmark som jeg så på

konsert på Rockefeller i Oslo 22. mars 2006 og Sigur Rós fra Island som jeg så i

Hammersmith Apollo i London 27. mars 2006. At jeg hadde sett begge bandene spille i Oslo

høsten 2005 styrker også begrunnelsen for utvalget fordi jeg hadde en idé om hva jeg kunne

forvente av empirien basert på mine tidligere konsertopplevelser. Nesten tilfeldig dukket det

opp en tredje konsert i samme tidsrom som jeg også fant hensiktsmessig å bruke som

eksempel i oppgaven. Det var en konsert med det norske bandet Motorpsycho som jeg så på

Stundentersamfundet i Trondheim 24. april 2006. Jeg hadde ikke med meg kamera på denne

konserten og fikk ikke dokumentert konserten på samme måte som de to andre.

Alle de tre bandene er definert som populærmusikk. De skiller seg likevel fra hverandre ved å

representere ulike undersjangere innen pop eller rock. Mew er de mest ”popete” av dem med

brytninger mot indiescenen i den ene retningen og en mer drømmeaktig spacepop i den andre.

Sigur Rós regnes som mer eksperimentelle til å være populærmusikk med et lydbilde som

trekker i retning av en form for postrock med lange instrumentalpartier, ”dronete”25 preg og

elementer av støy. Motorpsycho representerer rocken med sitt tidvis psykedeliske, tidvis

progressive lydbilde som varierer mellom lett eksperimentell rock og tungrock. Alle tre

benytter standard bandbesetning på scenen i form av trommer, bass, gitar og vokal, men med

varierende grad av tilleggsinstrumentering. Motorpsycho har typisk rockebesetning og holder

seg til rockens standardoppsett gjennom hele konserten. Mew utvider med mer synthbasert

instrumentering og en framtredende bruk av tangenter, mens Sigur Rós er mest annerledes

med aktiv bruk av både klassisk definerte instrumenter som flygel, blåsere og strykere, samt

mer alternative effekter som e-bow, elektroniske samples, støy og klokkespill.

Disse forskjellene til tross kunne jeg med fordel vært enda bredere sjangermessig i utvalget av

konserter for å eksemplifisere at dette er et fenomen som brukes i et bredt sjikt av

populærmusikken. Fenomenet er vanlig innen både metal, elektronika, pop, hiphop og

singersongwritertradisjonen for å nevne noen, og andre sjangermessige tilnærminger kunne

belyst flere elementer i det audiovisuelle forholdet enn hva jeg får fram på grunnlag av mitt

utvalg. Likevel er mine eksempler i høyeste grad representative for dagens

populærmusikalske konsertscene og fungerer godt til å peke på mange sider ved bruken. At

                                                  
25 ”Dronete” viser til et stilmessig begrep som innebærer lange, svevende musikalske strekk av utholdte og
repeterte sekvenser.
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alle de valgte bandene er fra Norden er tilfeldig, men jeg mener det viser at bruken av

visualiseringer på konsert er en utbredt tendens. Historisk sett har alltid USA og England vært

de største pionerene innen utviklingen av populærmusikken og de dominerer fortsatt den

markedsmessig største andelen av bransjen. At fenomenet er utbredt på den nordiske

konsertscenen beviser enten at fenomenet er internasjonalt standardisert som en populær

tendens eller at nordiske musikkaktører er godt representert som tidlige aktører innen denne

formidlingsformen. Det er uansett et poeng for meg at analyseeksemplene er nordiske fordi

det argumenterer for aktualiteten i fenomenet ved å representere en tendens i tiden som har

stor grad av stedsmessig nærhet. I tillegg til disse tre konsertopplevelsene vil jeg supplere

analysene med utdrag fra intervjuer, klipp fra DVDer og pragmatiske eksempler fra andre

konsertopplevelser som en del av det empiriske materialet i oppgaven.

4.4 Dokumentasjon av en hendelse

Opprinnelsen for analysesituasjonen er i et konsertlokale, men det kan bety så mangt og

publikumssituasjonen varierer fra å sitte dandert på rekke i et stort konserthus til å stå i

trengselen på en rockeklubb. Det betyr at det er umulig å generalisere seeropplevelsen ut fra

publikumssituasjonen, og at opplevelsen avhenger av hvordan man er plassert i lokalet. Det å

bare se glimtvis hva som foregår er en reell tilskuersituasjon, mens jeg i analysesituasjonen

var avhengig av en posisjon i lokalet som ga oversiktsperspektiv fordi jeg hadde som mål å

dokumentere så mye som mulig av den sceniske dramaturgien i konserten. På Mew-konserten

på Rockefeller i Oslo tok jeg plass lengst framme på galleriet i tredje etasje, helt innerst i

venstre hjørne. Her fikk jeg stå relativt uforstyrret og hadde god kamerautsikt. På konserten

med Sigur Rós i London var det sitteplassbilletter. Jeg var heldig og fikk plass høyt oppe i

lokalet som ga god oversikt over hele rommet og scenen, men som var preget av at folk

passerte i en midtgang. Dette hemmet i noen tilfeller sikten og dermed også bildet i opptaket.

Det å bestrebe et fugleperspektiv bryter delvis med hva jeg vanligvis oppsøker når jeg går på

konsert, men i oppgavens kontekst har jeg likevel ikke gått ut over hva som er vanlig på

konsert. Jeg mener autentisiteten i publikumssituasjonen styrker oppgavens validitet fordi

empirien tar utgangspunkt i min erfaring som tilskuer og har reelle konsertopplevelser som

grunnlag for analysen.

Konsertens eksistens er forgjengelig og varer kun som hendelse i et gitt tidsrom. Dette gjør at

min tilstedeværelse i konsertsituasjonen er avgjørende med tanke på konsertens eksistens som

verk, men også absolutt i forhold til mitt grunnlag for å uttale meg om opplevelsen på en
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troverdig måte. I metodisk refleksjon rammer konsertens flyktighet analysen som en

utfordring med tanke på reliabilitet og generaliserbarhet. Dette er fordi interpretasjonen

baserer seg på subjektivitet, og muligheten for etterprøving er vanskelig når analyseobjektet

er forsvunnet i konkret form og kun eksisterer som minner av opplevelsen. Jeg hadde derfor

med kamera på konsertene for å ta bilder og filmklipp av utvalgte audiovisuelle øyeblikk.

Fotomaterialet skal dokumentere opplevelsen både for min egen del og for å tilgjengeliggjøre

analyseinnholdet for andre lesere av oppgaven.26

Bildene fra Mew-konserten gjengis i tråd med sitatretten hvor det er lov å sitere fra et

opphavsrettslig beskyttet verk uten at det er innhentet samtykke fra rettighetshaver først.

Dette er fordi bildene er hentet fra et verk som er offentliggjort ved å være tilgjengelig for

allmennheten, og fordi siteringen gjengis i en konkret forskningssammenheng der formålet er

kritikk eller analyse (lovdata.no: 20.03.07, Åndsverkloven § 8 og § 22). Bildene fra Sigur Rós

er tatt i England og benyttes dermed i tråd med prinsippet om ”Fair Use” hvor opphavsrettslig

beskyttet materiale kan gjengis uten tillatelse fra innehaveren i bestemte situasjoner, spesielt i

forbindelse med kritikk og omtaler.

Jeg noterte også stikkord underveis i konserten for å konkretisere eget minne og opplevelse av

konserten. Dette var svært viktig for å huske låtrekkefølgen og hvordan de tilhørende

visualiseringene så ut. Der jeg ikke kjente igjen hvilken låt det var, noterte jeg skildringer av

det visuelle og musikalske, og fant fullstendige låtlister på Internet i ettertid.27 Disse

stikkordene bearbeidet jeg i samsvar med fotomaterialet umiddelbart etter at konserten var

slutt til å bli en fullstendig oversiktstekst over den audiovisuelle framstillingen.

Oversiktsteksten fungerer dermed både som en kartlegging av forløpet i konserten og en

skildring av mine spontane og intuitive opplevelser. Disse kan fort bli glemt i etterkant når

analysesituasjon baserer seg på gjentatte observasjoner av reprodusert materiale, ofte på

detaljnivå. De er likevel viktige å ha med aktivt i observasjonene for å gjøre analysen mer

autentisk i forhold til den reelle opplevelsen. Deler av notatene er vedlagt i appendikset og

blir sitert enkelte steder i oppgaven uten øvrige referanser.28

                                                  
26 I henhold til en ontologisk definert utilstrekkelighet av reprodusert materiale, kan innholdsverdien i bildene
diskuteres som representasjon av verket, men i forhold til behovet for dokumentasjon anser jeg fotomaterialet fra
konserten som en god løsning. Se for øvrig kapittel 2.3 Konstertens ontologi og autentisitet på side 11.
27 Sigur Rós: http://www.sigur-ros.co.uk/tour/2006/20060327.php [Lesedato: 24.04.2007] Mew:
http://mewsite.com/site_fr.html [Lesedato: 24.04.2007]
28 Se eksempel 4.4 i appendikset med tekstutdrag fra konsertnotatene.
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Analyseeksemplene er filmklipp av korte sekvenser og fotografier av scenetablåer. Jeg har

gjort strategiske valg i min utvelgelse av konkrete analyseeksempler for å finne eksempler

som i størst grad viser de teoretiske poengene jeg vil fram til.29 Det er dermed ikke et

representativt utvalg som benyttes, men et situasjonsrelatert utvalg som baserer seg på graden

av innholdsmessig relevans i bildeklippet. Jeg har valgt å supplere eksemplene med

audioklipp av de respektive låtene som kan høres som vedlagt lyd i tillegg til bildematerialet.

Dette kan være en fordel der detaljer i arrangement, framføring eller tekst framheves, selv om

studioproduksjonen i noen grad kan avvike fra den live framførte versjonen av låta. Jeg har

trukket fram klipp som eksemplifiserer mine funn på en god måte, men likevel forsøkt å

beholde en balansert tilnærming til stoffet ved å i noen tilfeller trekke fram eksempler som

bryter eller virker mer atypiske for fenomenet. Til sammen er fotomaterialet, notatene og

erfaringen i form av mitt eget minne av opplevelsen, det totale utgangspunktet for analysen.

De ulike innfallsvinklene styrker oppgaven som en form for metodetriangulering.

4.5 Abduktiv metode og hermeneutikk

Med et grunnlag i disse framgangsmåtene og det tverrfaglige teoritilfanget jeg benytter meg

av, konkluderer jeg med at denne oppgaven skrives i en alternering mellom teoretisk og

empirisk innfallsvinkel. Alvesson og Sköldberg (1994) beskriver det som abduktiv metode:

Uttryckt på annat sätt behövs det en upprepad process av pendling
eller alternering mellan (empiriladdad) teori och (teoriladdad) empiri.
Det innebär en hermenautisk process under vilken man så småningom
s a s äter seg in i empirin med hjelp av teoretisk för-föreställingar, allt
under det att man också utvecklar teorin (Alvesson og Sköldberg
1994: 47).

Gentikow kaller en liknende innfallvinkel for ”grounded theory” eller erfaringsbasert teori, og

denne metoden benytter deskriptive og kontekstualiserte analyser med fordypende

fortolkninger av kvalitativt datamateriale. Å utvikle ny teori er den kvalitative metodes

sterkeste kort (Gentikow 2005: 159) og mitt bidrag er en presentasjon av teoretiske

innfallvinkler for analyse av fenomenet audiovisuelle konserter. Et viktig element er

alterneringen mellom teori og empiri i prosessen som gjør at jeg har måttet tenke overordnet

og teoretisk helt fra innsamlingen av empirien (ibid). Den konstante vekslingen mellom

induktiv og deduktiv prosess gjør at oppgaven har blitt utviklet på veien. Min erfaring utvides

stadig og den voksende teoretiske kompetansen jeg har tilegnet meg i prosessen har preget

                                                  
29 Se den vedlagte CDen for å se og høre disse eksemplene. Eksemplene er nummerert med samme nummer som
avsnittet de er omtalt i.
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perspektivet for alle konserter og relaterte uttrykk jeg har sett i løpet av de siste årene. På

samme måte har hver konsert eller relevante erfaring jeg har observert, belyst teorien når jeg

har lest. For å si det enkelt går mitt metodearbeid ut på å teste eksisterende teori på et nytt

materiale, og dermed revidere den originale teorien til en ny og mer tilpasset form.

Den kvalitative innholdsanalysens opprinnelse i hermeneutikken er lett å spore slik jeg har

skissert metoden ovenfor. En annen link til hermeneutisk tradisjon finnes i hvordan

verkbegrepet står sentralt (Østbye et al 2002: 63). Ved å bruke denne analysemetoden er det et

poeng å belyse den visuelle konserten som et verk med unik betydningshelhet og med

interesse mot å finne verkets idiosynkratiske trekk (ibid). Konsertens idiosynkratiske trekk vil

si de karakteristikker for den visuelle konserten som viser seg å være typiske og

gjenkjennbare trekk for akkurat denne uttrykksformen, altså en tendens for en estetisk

kommunikasjon i tråd med Williams som jeg siterer innledningsvis (Williams 2003: 5).

Analysene jeg foretar meg vil derfor både belyse konserten som et autonomt verk med

analytiske poenger i verket som helhet, men også hvordan det audiovisuelle forholdet har

betydning internt i hvert enkelt klipp.

I løpet av masteroppgaveprosessen har jeg hatt mulighet til å skrive mindre fagoppgaver og

kursbesvarelser om bruk av visuelle projiseringer på den populærmusikalske konsertscenen.

Disse har fungert som pilotanalyser til prosjektet og gitt meg verdifull erfaring med hvordan

jeg kan arbeide med et slikt materiale. I pilotoppgavene testet jeg ulike innfallsvinkler til

analyse og hvorvidt det var mulig å adaptere teori til mitt emne på tvers av faglige skillelinjer.

Noe av materialet fra pilotoppgavene har jeg kunnet dra konkret nytte av i masteroppgaven og

bekrefter hvordan vekslingen mellom teori og empiri er et metodisk grunntrekk i arbeidet

mitt.





39

5 Musikk og bilde som fellesestetisk uttrykk

”References to colors, tone, shades, space, and the music ”palette” are common ways of

thinking among the producers of popular music” (Goodwin 1993: 51). Med utgangspunkt i en

tanke om at musikk og bilder kan samsvare med hverandre gjennom felles kvaliteter i

uttrykket på tross av grunnleggende forskjellig uttrykksform, vil jeg i dette kapittelet vise

hvordan visuelle projiseringer på konsertscenen kan fungere som en parallell uttrykksform til

musikken. Ved bruk av eksempler vil jeg vise hvordan visualiseringene understreker konkrete

musikalske elementer og dermed preger den musikalske konsertopplevelsen. På denne måten

kan live lyd og projiserte bilder analyseres ut fra et fellesestetisk perspektiv på den

populærmusikalske konsertscenen.

The visuals that we make for the live show always come after we have
made the music. Usually what I do is to sit down and listen to the
finished music and then I’ll have images appearing in my head –
sometimes even before we have recorded the songs. But the music
really inspires the visuals (Mew på MySpace v/ Jonas Bjerre, udatert:
min transkribering).

Behovet for å avdekke et fellesestetisk uttrykk kommer som følge av den flerdimensjonale

dramaturgien som benyttes i konsertuttrykket. Sitatet til Jonas Bjerre i Mew viser en

tankegang om hvordan bandets musikk inspirerer til å skape bilder som samsvarer med

musikken i en audiovisuell formidling. Jeg opererer derfor med musikken som førstepremiss

for formidlingen og ideen om at projiseringene har en estetisk intensjon hvor bildenes rolle er

å underbygge musikalske elementer. I analysene tar jeg utgangspunkt i verket i seg selv og

dets interne utforminger. ”Kort sagt kan vi si at den estetiske dimensjon oppleves når

kvalitetskriterier har referanse i verkets egenskaper alene [… ]”, sier Kruse om denne

innfallsvinkelen for å betrakte et verk (Kruse 1995: 24).

5.0 Sé lest, Sigur Rós (Takk… 2005)30 Strykekvartetten og et ”plingplonginstrument” har

vært i fokus siden begynnelsen av sangen. Musikken er lavmælt, men intens, rytmisk synkopert

og smektende, svulmende i et lyst toneregister. På skjermene blinker et uklart stjerneteppe,

det stiger opp et slags elektronisk stjernesprak bak musikerne der de sitter. Med ett skifter

sangen karakter til et mer presist og rytmisk driv som er mindre synkopert og parallelt endres

bildets karakter og blir skarpere. Stjernene stiger opp, brer seg ut, tar plass og blinker klart.

                                                  
30 Se to bilder i eksempel 5.0 og 5.1 i appendikset, samt eget filmklipp, lydfil og klipp fra youtube
(http://youtube.com/watch?v=Hn81ZsUdL6U) [Lesedato: 23.04.07] i eksempel 5.0 på den vedlagte CDen.
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Sangen avsluttes etter at en blåserekke på fem personer har vandret over scenen og markert

musikken med en ompa-aktig valsetakt som rytmisk grunnmønster. Bildene følger den

musikalske utviklingen ved å vise stjerner tett i tett som eksploderer og blinker som i kraftig

blitsregn. Disse stjernene stiger ikke lenger fra bakken, men daler øsende ned fra himmelen.

Tettere, hvitere, mer lysende og flunkende. Det minner om snø, krystaller – et stjernedryss! En

stille begynnelse av et forsiktig dampende stjernekok har utviklet seg til en glitrende slutt av

et sprutende, overveldig stjernedryss. Jeg sitter i konserten og tenker at det passer. Så utrolig

enkle grep, men musikk og bilder sier det samme, ja, det passer..

Williams opererer med begrepet “musical visuality” (Williams 2003: 172) som jeg oversetter

til musikalsk visualitet. Dette er et begrep for audiovisuelle uttrykk der fellessanselige

sammenkoblinger av lyd, bilde og bevegelse har overtatt plassen til illustrasjon, beskrivelse,

narrativer og realisme som musikkvideoens hensikt for forståelse. ”It is an aural-visual

aesthetic in which the synaesthetic interpenetration of sight and sound, music and dance, have

replaced illustration, description, narrative, and realism as the logos of video” (Williams

2003: 172). Jeg mener dette begrepet fungerer godt for å forklare de visuelle projiseringene på

konsert i denne innfallsvinklingen fordi det ofte er bilder uten semiotisk betydning eller bilder

som ikke oppleves som narrative eller realistiske som benyttes. Likevel kan

konsertvisualiseringene betraktes som en estetisk dimensjon og være betydningsfull ved rett

og slett å ”virke passende” til den musikalske formidlingen. I mange tilfeller er det vanlig

med abstrakt bildebruk som bakgrunnsprojisering på konsert og musikalsk visualitet er et

meningsfylt begrep i disse situasjonene fordi de abstrakte bildene ikke fortolkes så åpenbart

som de konkrete, men kan like fullt synes å ”passe inn” i helheten. Også konkrete bilder kan

ses fra et perspektiv der det ikke er meningen av innholdet som er det bærende i uttrykket,

men snarere hvordan bildet visualiserer de musikalske kvalitetene. Musikalsk visualitet

handler altså om uttrykk som kommuniserer gjennom flere dramaturgier i et fellesestetisk

perspektiv og min jobb videre i kapittelet er å avdekke hvordan opplevelsen av fellesskap kan

forekomme.31

                                                  
31 En slik definisjon samsvarer med den røde tråden i samleverket Visual Music- synaesthesia in Art and Music
since 1900 (Strick et al 2005). Dette verket søker å avdekke musikalsk visualitet som fenomen i ulike
kunstuttrykk gjennom hele 1900-tallet, og konserten nevnes også som en aktuell variant av disse. Det som
relaterer uttrykksformene til framstillingen i boka er hvordan alle består av sammensatte uttrykk som
kommuniserer felles estetiske kvaliteter. Disse teoriene gjelder i varierte og ikke nødvendigvis relaterte kunstfelt
sammenlignet med konserten, men har likevel relevans fordi den eksemplifiserer musikalsk visualitet som
eksempel på estetiske uttrykksoverføringer.
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5.1 Tekstur

Når et audiovisuelt uttrykk fungerer på et fellesestetisk premiss, blir ikke

opplevelsesdimensjonen skapt ut fra hva som sies eller vises i uttrykket. Det er snarere

hvordan det sies som betyr noe - hvordan musikken låter, hvordan bildene ser ut og hvordan

opplevelsen av uttrykkene står til hverandre. For å vende tilbake til Kruses begreper for

kreative skapelsesprosesser er det tekstur som er relevant å anvende for å studere de

fellesestetiske kvalitetene mellom musikk og bilder på konsert. Kruse definerer tekstur som

betegnelsen på en strukturs ytre karakter og ”begreper som ”farge” og ”tetthetsgrad” viser til

teksturelle egenskaper” (Kruse 1995: 31). Måten jeg benytter teksturbegrepet i denne

konteksten skal definere hvilke virkemidler som benyttes for å prege et uttrykk. Jeg se hvilke

kvaliteter som finnes i de aktuelle uttrykkenes komponenter og finne ut hvordan disse virker

sammen. For å finne disse kvalitetene i musikk og bilde tar jeg utgangspunkt i oppbygningen i

hvert enkelt uttrykk og ser på bestanddelene. Denne framgangsmåten samsvarer med Cooks

definisjon av analyse av multimedia fordi det handler om å se på sammenstillingene mellom

ulike kategorier og nettopp spørre seg om hvordan de kan relateres (Cook 1998: 24). Slik

sammenfaller prinsippet om multimedia med ideen om flerdimensjonal dramaturgi på en

tydelig måte.

For å betegne teksturen i konsertens lyd, musikken, er det relevant å se på kvaliteter som

tempo, rytme, klangfarge, instrumentalsammensetning, instrumentbruk, vokalbruk,

stemmekvalitet, toneart, volum, dynamikk, intensitet, akkorder eller harmonikk. Når jeg

parallelt vil finne ut hvordan bildeprojiseringene står i relasjon til musikken, må jeg se

hvorvidt den visuelle teksturen samsvarer eller ei. For å betegne tekstur i levende bilder ser

jeg etter kvaliteter i farger, lys, klippetempo, rytme, bevegelse, mønstre, form, overflate og

figur. Det fellesestetiske audiovisuelle uttrykket bestemmes av hvordan de ulike teksturene

står i forhold til hverandre og danner en helhet. Felles teksturelle forhold kan for eksempel

oppleves i forhold til tempo, bevegelse, tidsopplevelse, intensitet, synkronitet, mønster og

fargeopplevelse. Musikken og framføringen av den er førstepremiss i konserten, men hvilket

uttrykk som preger interpretasjonen mest markant, kan variere fra et øyeblikk til et annet

avhengig av teksturelle kvaliteter internt i musikken og bildene.

Med bakgrunn i Kruse vil jeg å anvende tekstur som et begrep som beskriver hvordan

musikalsk visualitet kan forstås. Dette gjør jeg med forbehold om at tekstur defineres
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annerledes i andre sammenhenger.32 Jeg mener likevel det er grunnlag for å bruke

teksturbegrepet på denne måten, og Jeremy Strick underbygger min måte å benytte

teksturbegrepet på:

Emphasizing the perceiving subject, the theory of synaesthesia tended
to break down sense perception into discrete units, whereby one
sensation found its equivalent in another; music, with its notes and
phrases, harmony and dissonance, compositional structures and
abstract notational system, lent itself most readily to such analogy
(Strick 2005: 18).

Med utgangspunkt i teori om synestesi33 beskriver han en måte å underdele enhetene av

uttrykkskvaliteter i hver enkelt uttrykksform og dette samsvarer med min måte å definere

teksturelle kvaliteter. En slik tankegang er heller ikke ny og mange kunstskribenter har

forsøkt å definere hvordan ulike uttrykksformer parallelt kan formidle de samme kvalitetene. I

Goethes Farvelære skriver forfatteren for eksempel at farge og lyd er to enheter som ikke

avhenger av å bli sammenlignet, men som med enkelhet kan sammenlignes fordi de har sitt

utspring i en spirituell, høyere lov. De to er som to elver som springer ut fra samme kilde i det

samme fjellet, men konsekvent følger sin egen vei ned en skråning av ulike landskap i ulike

regioner. De hører derfor sammen i et felles utgangspunkt og kan oppfattes som bærere av

felles mening (Goethe [1805-1810] 1988: 166, og Cook 1998: 46).

5.1. Sé lest, Sigur Rós (Takk… 2005)34 Jeg tar utgangspunkt i skildringen av Sé Lest av

Sigur Rós på side 39 for å eksemplifisere hvordan jeg tolker teksturelle kvaliteter i konserten.

Den musikalske teksturen er preget av lys og lett klangfarge og starter skjørt og forsiktig i et

fragmentert lydbilde av sammensatt karakter. Et repetitivt melodisk parti etableres i xylofon

og preger teksturen med et boblende, pulserende driv som gir helheten framdrift. Den lekende

stemmebruken er lys, men neddempet og sammen med intense strykere fylles lydbildet ut

med en dynamisk intensitet som veksler mellom å være spenningsmessig bevrende og nøytralt

flytende. Dette musikalske partiet er visualisert med bilder av stjerner i ufokusert perspektiv

og som spraker ulmende som uforløst energi nederst på lerretet. Det får meg til å tenke på

glørne fra et bål som som putrer og gnistrer og så vidt spraker opp fra bakken bak

                                                  
32 Teksturbegrepet er omdiskutert i musikkvitenskapen og vanligvis definert annerledes og mer snevert i forhold
til klang og tonefarge enn slik jeg bruker det i denne fellesestetiske plattformen. For mer teori om tekstur, se for
eksempel The Study of Orchestration (Adler 2002).
33 Jeg definerer synestesi på side 43, i avsnitt 5.2 Synestesi og kvasisynestesi.
34 Se to bilder i eksempel 5.0 og 5.1 i appendikset, samt eget filmklipp, lydfil og klipp fra youtube
(http://youtube.com/watch?v=Hn81ZsUdL6U) [Lesedato: 23.04.07] i eksempel 5.0 på den vedlagte CDen.
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strykekvartetten der den sitter. Fargene er lyse og skinnende i en animert stil av enkel

karakter.

Disse tolkningene av teksturelle kvaliteter i musikk og bilder samsvarer i en felles

audiovisuell tekstur som representerer en spenningsladet, uforløst, suggererende, statisk og

neddempet kvalitet i konsertuttrykket. Jeg opplever det som en tynn, skjør og gjennomsiktig

tekstur, men som utvikler seg til å bli tykkere, fyldigere og tettere utover i sangen når det

totale uttrykket intensiveres. Både klangfarge og bildefarge blir skarpere og mer definert og

fokusert, med pompøs instrumentering i musikken og flere markerte stjerner i bildet. Til

forskjell fra en defensiv introduksjon av sangen, virker avslutningen med blåsepartiet

offensivt ved å representere retning og slagkraft i forløpet. Teksturen har fått mer

bevegelighet og styrke fordi tempoet virker raskere og er rytmisk mer på slaget enn i den

synkoperte introduksjonen. Avslutningen av Sé Lest utstråler en leken kraftfullhet som ikke

kom fram i låtas skjøre begynnelse og jeg vil hevde at dette er en kvalitetsendring i det

audiovisuelle uttrykket som utelukkende er skapt på grunn av teksturelle forandringer i

låtforløpet. Låta med sin sirkulært repetitive, nesten statiske form består av kun fire akkorder

og har bare ett tematisk parti. Den minimale strukturelle utviklingen i forløpet erstattes av et

utpreget fokus på låtas tekstur.

5.2 Synestesi og kvasisynestesi

If synaesthesia represents the unity of the senses, the dream of
synaesthesia is the unification of the arts. Over the past century, artists
have found ever more powerful means of evoking and provoking the
state of synaesthesia, linking color, form, and sound in extraordinary
fashion (Strick 2005: 19).

Med musikalsk visualitet og felles teksturelle kvaliteter i ulike uttrykksformer som

utgangspunkt, er det relevant å referere til et begrep jeg allerede har vært inne på i forrige

avsnitt, nemlig synestesi. Synestesi er et begrep for fenomener som har med samsansing å

gjøre. Det betyr omtrent ”samtidig fornemmelse” og med det menes det at sansene mikses i

opplevelsen av et sanseinntrykk. Det finnes en fysiologisk forklaring på fenomenet ved at

sammenkoblingene mellom forskjellige sansenerver sitter tett i hjernen og gjør at de

sansemessige reaksjonene påvirker hverandre når et sanseorgan blir stimulert. Eksempler på

synestetiske opplevelser kan forklares som å ”høre farger” og ”se lyder”, og det muliggjøres

når en persepsjon i tillegg til å stimulere den ”vanlige” sansen, vekker en samtidig
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sansemessig reaksjon i et annet sanseorgan (ibid, Tallmo 27.09.98, Williams 2003: 11 og

Strick 2005: 15).

Det finnes mange eksempler på hvordan komponister og kunstnere har skapt verk basert på

synestetiske sanseopplevelser av forholdet mellom lyd/musikk og bilder/farger. Disse

kunstneriske uttrykkene er interessante å studere som fellesestetiske, flerdimensjonale

dramaturgier i seg selv, men desto mer interessant blir det når Cook forsøker å bruke synestesi

som et utgangspunkt for å forstå multimedierte uttrykk. Ved å skissere ulike tilfeller av

synestetiske verkframstillinger kommer han fram til at det er stor variasjon i hvordan de

audiovisuelle synestetiske uttrykkene fortoner seg, altså er det ingen universell lov for

synestetiske sammenkoblinger. Når han i tillegg framlegger hvordan det gjennom historien

har oppstått diverse modeller som forsøker å regelbinde de ulike synestetiske forholdene, blir

Cook kritisk. Uten på noen måte å avskrive at det finnes synestetiske opplevelseserfaringer,

konkluderer han med å etablere et nytt begrep som en mer generell måte å forstå audiovisuelle

uttrykk som er skapt i tråd med ideen om synestesi. Dette begrepet kaller han kvasisynestesi

(Cook 1998: 49-56). Williams skiller også mellom to former for synestesi som minner om

Cooks framlegging. ”One is left with distinctions between synaesthesia ”proper” and

”symbolic”, or, put in more common but questionable terms, ”real” and ”contrived”

(Williams 2003: 178). Den siste varianten er tilnærmet lik Cooks begrep om kvasisynestesi.

Jeg forstår det som og definerer det dermed til at den kvasisynestetiske tanken er en

kunstferdig og stilisert måte å skape flerdimensjonale uttrykk, der et tenkt resultat av synestesi

ligger til grunn for hvordan uttrykkene står i forhold til hverandre. Kvasisynestetiske uttrykk

bygger på en planlagt eller forventet effekt og en manipulert følelse av samvirke mellom to

eller flere uttrykksformer.

This does not mean that almost everybody has a visual sensation of
bright light or bright colour when they hear a flute or an ’i’, and of a
dark colour when they hear a tuba or ’u’, as might be the case with a
true synaesthete; it means that, if asked, most people will judge that
one goes with the other. The dimensions of intersubjective
concurrence that underlie the idiosyncrasies of synaesthesia proper,
then, are in general shared with non-synaesthetic subjects. As Marks
puts it, ’dimensions that are linked cross-modally in synaesthesia tend
also to be linked in non-synesthetic form of analogy (Cook 1998: 29).

Cook hevder at mange audiovisuelle, multimedieuttrykk er skapt i en form for kvasisynestesi.

Han forklarer at synestesi som fenomen bygger på likhet som formular, mens multimedia

bygger på forskjeller (ibid: 56). I dette ligger en inneforstått grunntanke om at multimedia
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baserer seg på ulike medier og dermed består av forskjellige uttrykk. Det finnes likevel former

for multimedia som bygger på likhet som fundament for det multimediale, sammensatte

uttrykket. Det er i disse tilfellene Cook benytter begrepet kvasisynestesi som en tilstand for

interaksjonen mellom de ulike mediene i et teoretisk perspektiv som samsvarer med den

audiovisuelle konserten. ”And to say this is to suggest that there is a definite limit to what the

phenomenon of synaesthesia can tell us about mulitmedia, because synaesthesia consists

precisely of the duplication of information across different sensory modes” (Cook 1998: 41).

En relatert definisjon finnes i Williams utsagn om at det grunnleggende fundamentet for

stilistisk forståelse for musikkvideo, ligger i de samme prinsippene som synesteter opplever

som kryssende sanseuttrykk. Synestesi er den nye logikken for musikkvideo (Williams 2003:

11) i form av en kvasisynestesisk utforming som knytter to ulike uttrykksformer til hverandre

og etablerer en felles plattform for deres samvirke. Med dette vil jeg hevde at det er en

kvasisynestetisk tankegang som understøtter Williams begrep om musikalsk visualisering

også. En tilsvarende kunstnerisk innfallsvinkel om muligheten til å overføre kvaliteter fra en

uttrykksform til en annen, hevdes å være et utgangspunkt for utviklingen av abstrakte

bildeuttrykk innen både malerkunst, lyssetting og filmkunst (Strick 2005: 16-19). Potensialet

for sanseopplevelsen ligger da i hvordan teksturen framstår, framfor hva innholdet er. Når jeg

viste hvordan ulike parametere for teksturelle kvaliteter i Sigur Rós sin framføring av Sé lest

virket sammen, var dette en konkret eksemplifisering av et kvasisynestetisk forhold.

Williams etablerer et annet begrep for en lik eller lignende tanke, nemlig ”intersence transfer”

(Williams 2003: 176), eller en såkalt mellomsanselig overføring. ”Intersence transfer occurs

when a stimulus in one sense can be represented by another. For example, an inclined

diagonal line drawn on a piece of paper may be represented in sound by an ascending musical

scale” (ibid). Williams beskriver hvordan to teksturer i to uttrykk kan representere de samme

kvalitetene. Den fallende linjen over et lerret på konsert, kan oppleves som en visuell analogi

til en fallende melodisk linje. Dette er strukturelle homologier basert på et felles kvalitativt

utgangspunkt, men uttrykt i et auditivt og et visuelt uttrykk. ”…different media relate to one

another through shared qualities, and in particular through shared emotional qualities” (Cook

1998: 50).35

                                                  
35 Det finnes flere begreper som skildrer liknende forbindelser. ”In an isomorphic relationship, sight and sound
have the same shape” (Williams 2003: 63) og ”isomorfi” (Larsen 1988: 30).
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5.2 White Lips Kissed, Mew (”and the glass handed kites” 2005)36 Et eksempel på en

mellomsanselig overføring finner jeg i inngangen til refrenget i balladen White Lips Kissed av

Mew. Balladen har begynt ekstremt neddempet og langsomt uten noen visuelle projiseringer.

I det refrenget starter, endres teksturen i musikken til å bli fyldigere og svulstigere. En

synthstemme ligger langt framme i lydbildet og preger helheten på en markant måte. Det

virker som det er denne stemmen som er utgangspunkt for produksjonen av de visuelle

projiseringene, for der musikken nå er preget av lys, flytende, pompøs og skinnende tekstur,

kan bildene beskrives med parallelle, teksturelle kvaliteter. Bildet viser lysende stråler i

gulhvitt som flyter på skjermen i tynne, fragmenterte linjer. En stråle er framhevet og står

vertikalt i front i bildet. Dette markerer retning oppover og er gjennomtrengende i den

visuelle helheten som synthstemmen er gjennomtrengende i den auditive. Basert på felles

tekstur i musikk og bilde, tolker jeg dette som et eksempel på en mellomsanselig overføring i

tråd med Williams definisjon.

5.3 Anaphoner

Jeg vil relatere Philip Tagg som bidragsyter av relevant teori som konkretiserer Williams

begrep om mellomsanselige overføringer. Tagg forklarer flere eksempler på hvordan musikk

kan få sin auditive utforming som konkret etterligning av andre elementer (Tagg 1992). Han

kaller fenomenet for anaphoner og definerer det som et nyord som egentlig betyr det samme

som en analogi. ”However, instead of meaning the ’imitation’ of existing models in the

formation of words’, anaphone means the use of existing models in the formation of (musical)

sounds” (ibid: 3. avsnitt). Med andre ord beskriver han et fenomen som går ut på å overføre et

eksisterende mønsters kvalitet inn i en musikalsk form. Følgelig vil det opprinnelige

mønsteret og den musikalske anaphonen dermed stå i forhold til hverandre med lignende

teksturelle kvaliteter, i tråd med de mellomsanselige overføringene. Tagg holder seg utenfor

den konkrete synestesitanken, men måten han skildrer uttrykksoverføringen fra et ikke-

auditivt utgangspunkt til en musikalsk struktur, kan delvis minne om et kvasisynestetisk

forhold.

Tagg spesifiserer de anaphone musikkuttrykkene i tre ulike underdelinger. Disse kategoriene

definerer han ut fra hvilket utgangspunkt anaphonene har for sitt musikalske uttrykk. Den

første formen Tagg nevner er ”sonic anaphones” eller lydlige anaphoner som er

                                                  
36 Se bildeeksempel 5.2 i appendikset og eksempel 5.2 på den vedlagte CDen for filmklipp, lydfil og klipp fra
Youtube (http://youtube.com/watch?v=3McIjOGWfKQ) [Lesedato: 23.04.07].
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musikkuttrykk som etterligner andre lyder, for eksempel torden, kirkeklokker eller en bombe

(ibid). Denne anaphonen kan ikke ses på som kvasisynestetisk fordi uttrykket er skapt i et

”lyd-mot-lyd-forhold”, med et auditivt uttrykk som utgangspunkt for et annet. I Taggs andre

kategori, de kinetiske anaphonene, er de musikalske analogiene etterligninger av dynamiske

og bevegelige formasjoner som har med mennesker, kroppen eller med dyr å gjøre, bevegelser

i ting og gjenstander eller bevegelige former i landskap eller natur. Den tredje formen for

anaphoner er kategorien for lydlige etterligninger av følelsesmessige reaksjoner eller

berøringer, også kalt taktile anaphoner (Tagg 1992: 6. avsnitt). Den sistnevnte anaphonen er

den vageste og er sterkere forbundet med konnotasjoner og assosiasjoner enn de to første, mer

konkrete formene. Tagg presiserer at kategoriene glir over i hverandre, kan kombineres og at

en og samme lyd gjerne kan oppstå som del av alle tre kategorier samtidig (ibid).

Det er kun de kinetiske og taktile anaphonene som er relevante i konsertens kontekst fordi de

eksemplifiserer kvalitetsmessige overføringer av enten figurativ, kvalitativ, emosjonell,

haptisk eller bevegelsesmessig karakter. Slik kan Taggs teorier få mening i overført betydning

i mine analyser fordi de belyser hva slags forhold uttrykkselementene har til hverandre og kan

hjelpe meg å definere hvorvidt forholdet er basert på enten bevegelse, stemning, utseendet

eller karakter. Anaphonene konkretiserer eksempler på mellomsanselige uttrykksoverføringer

og definerer ulike former for kvasisynestetiske praksiser. I forrige eksempel, White Lips

Kissed med Mew,37 kan den mellomsanselige overføringen minne om en kinetisk anaphon

fordi bildenes oppadstigende retning ligner bevegelsen i synthstemmen og flyten i bildet

samsvarer med den sammensatte teksturen i synthpaden. Med dette teoretiske grunnlaget vil

jeg nå presentere flere analyseeksempler for å vise hvordan opplevelse av fellesestetiske

kvaliteter mellom musikk og bilder preger konserten.

5.4 Analyse og diskusjon

Hammersmith Apollo, London, 27. mars 2006: Scenen er badet i et blekgult lys og helt i

front henger et gjennomsiktig sceneteppe som duser ned de mørke konturene av

instrumentene. I dette lyset er de bare tause skygger av seg selv, uten liv, uten farge, uten

tone, uten lyd. Scenebildet før Sigur Rós skal på scenen for å spille er kaldt, tomt og dødt.

Men ut av dette scenebildet begynner det med ett å lyde svakt i vibrerende toner. Det er tynne

og sarte toner, som skjelvende fioliner i tremolo. Lyden begynner fra et knapt hørbart nivå,

                                                  
37 Se eksempelet fra forrige avsnitt, eksempel 5.2 i appendikset og eksempel 5.2 som filmklipp, lydfil og klipp
fra Youtube (http://youtube.com/watch?v=3McIjOGWfKQ) på vedlagte CDen.
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svakt, prøvende, forsiktig, men stiger langsomt til å bli et fyldig teppe av mange skjelvende

toner sammen. Straks endres scenelyset fra blekgult til glødende rødt og bak det

gjennomsiktige sceneteppet ser vi at bandets medlemmer entrer scenen som sorte skygger mot

det røde. Publikum klapper og hoier i respons og forventningen er til å ta og føle på. Lyset og

lyden har senket seg over rommet –det er forventningens scenario som presenteres i lyd og

bilde. For det er dette de har ventet på!  Og nå begynner det.

5.4. Takk…, Sigur Rós (Takk… 2005)38 Lyden som høres først i konserten med Sigur Rós

er tittellåta, men også åpningslåta, på bandets siste album. Allerede i valg av åpningslåt legges

det føringer for resten av konserten, og de som har hørt albumet før vil straks kjenne igjen

stemningen i musikken, den sitrende, nølende begynnelsen som skal bygge seg opp til noe

mer. For de som ikke gjenkjenner musikken vil den likevel fungere som en oppladning til et

forløp: det statiske lydbildet, de skjelvende tonene, crescendoet, klangutbyggingen, det

rytmeløse, men likevel drivende suget er elementer som inviterer til videre oppbygning. En

enkel grunntone klinger som en bordun gjennom hele sekvensen. Teksturen i denne tonen er

skjelvende og porøs, gjennomskinnelig og sitrende i et jevnt rytmemønster av vibrerende

underdelinger. Utviklingen i sekvensen bygger seg ut ved at flere instrumenter tar del i

lydbildet og danner variasjoner i klangfarge, men også i et visst harmonisk forløp. Dette er

musikalsk introduksjon på cirka to minutter som bygger seg opp fra stillhetens intet til en

åpen slutt hvor konserten kan fortsette videre i uant retning. Dette er en åpningssekvens, et

preludium, som etablerer en stemning av forventning i lokalet, mens musikerne finner sine

plasser.

Jeg har tidligere definert musikken som førstepremiss i formidlingen fordi den sceniske

framstillingen er en konsert. Åpningssekvensen er tillagt visuelle parallellføringer hele tiden i

forhold til det som skjer i lyden, og jeg vil derfor si at visualiseringene i denne sekvensen er

minst like framtredende i den flerdimensjonale dramaturgien, som musikken. Man får aldri

inntrykk av at noen faktisk spiller musikken eller at sekvensen er noe annet enn en scenisk

entré. Sigur Rós opererer dermed i denne scenen med en dramaturgi av likestilte elementer

mellom lyd og bilde. Dette er et vanlig grep i multimediert performanceteater og til denne

teatertradisjonen hører det til en konkret dramaturgisk idé for hvordan oppførelsene skal settes

sammen. Det handler i stor grad om hvordan de ulike sceniske uttrykkselementer skal

forbindes ”med hverandre på stadig nye måter – på det premisset at de ikke underordner seg

                                                  
38 Se eksempel 5.4 i appendikset, og filmklipp og lydklipp 5.4 på den vedlagte CDen.
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hverandre. De kan allikevel variere i styrke overfor hverandre, etter hvilke forbindelser eller

hvilken dramaturgisk kjemi som oppstår” (Arntzen 1990: 8). I Sigur Rós-konserten er dette

det første beviset på at forestillingen vil inneholde flere uttrykksformer enn det tradisjonelle

musikalske, og inspirasjonen fra performanceteateret er synlig i en tydelig form for likestilt,

flerdimensjonal dramaturgi.

Den parallelle visuelle framstillingen kan med enkelthet sies å stå i et kvasisynestetisk forhold

til det auditive preludiet. Med overgangen fra stillhet til lyd i musikken, endres fargebruken

på scenen fra blekgult til rødglødende. Bare dette enkle grepet viser en

spenningsoppgradering i scenebildet som jeg tolker som en kvasisynestetisk fargeendring i

samsvar med den auditive overgangen fra stillhet til lyd. Den konstante tremolotonen høres

gradvis tydeligere og parallelt projiseres det et abstrakt bilde på det gjennomskinnelige

sceneteppet i front av scenen. Bildets tekstur har den samme, stadig økende intensiteten slik at

gjennomskinneligheten i teppet blir mindre og mindre i forløpet. Fargene og mønsteret i bildet

kommer dermed til syne i parallell utvikling med at lyden etableres i rommet. Det at

musikken er så statisk i sin form, samsvarer med karakteren i det ensformige bildet og

understreker hvordan all utvikling i det audiovisuelle forløpet er basert på teksturelle

parametere som intensitet og styrkegrad. I lyden måles styrkegraden i form av klangfyldighet

og volum. I bildet måles styrkegrad i form av fargestyrke og fargetetthet. Dette er felles

teksturelle kvaliteter som binder uttrykkene sammen og danner stor grad av synkronitet i

uttrykket.

Lyd og bilde står også til hverandre i form av en rytmisk synkronitet av jevne vibrasjoner. Der

musikken skjelver av tremolotoner fra strykere og bølger fra elektroniske tangenter, viser

bildet seg som visuell analogi til denne kvaliteten ved å pulsere inn og ut i et jevnt, rytmisk

flimmer. De minste rytmiske underdelingene i bildet er så raske at det er vanskelig å oppfatte

pulsen i dem. Det samme gjelder for pulsen av tremoloen i liggetonen. Tross denne rytmiske

upresisheten, synes det raske flimmeret i både musikk og bilder å samsvare med hverandre i

et audiovisuelt uttrykk. Dette kan ses som en mellomsanselig overføring av rytme som felles

teksturelt parameter.

Projiseringen viser et abstrakt bilde av røde ellipseformede sirkler som står tett sammen i en

vilkårlig sammensetning. Jeg synes bildeflimmeret kan minne om et skjermbilde av støy på tv

som ofte kommer når TVen ikke er riktig innstilt, som for eksempel ved søking eller

tilkobling av kanaler. Denne assosiasjonen gjør det relevant å knytte analyseklippet til Taggs
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anaphoner (Tagg 1992). Parallellføringen mellom det visuelle og auditive utformingen, står så

tett at jeg vil hevde de er audiovisuelle analogier til hverandre. I dette tilfellet er det av

kinetisk kvalitet fordi det er det bevegelige i begge former som knytter dem sammen.

”However, kinetic anaphones can also be visualised as […] the subjectivised movement of

objectively stationary objects or beings” (Tagg 1992: 5. avsnitt), sier Tagg og underbygger

mitt resonnement.

For å knytte slutten av denne analysen til begynnelsen, vil jeg returnere til ideen om

forventningen. Klippet er tatt fra konsertens begynnelse og hele det audiovisuelle anslaget

legger opp til at det skal komme noe mer. Både musikk og bilde er ladet med forventning om

utvikling. I det øyeblikket ”ventebildet” er etablert, stanser også musikken og den siste tonen

som høres i det musikalske forløpet, er den konstante liggetonen. Den har da landet på et

harmonisk trinn som tilsvarer dominantakkorden i tonearten, altså det akkordtrinnet som i

følge konvensjonell musikkteori veldig ofte leder tilbake til det harmoniske utgangspunktet i

musikken. Ved å avslutte med denne tonen klingende i rommet, skaper Sigur Rós en spenning

i den musikalske dramaturgien som tilsier at det må komme noe mer. Ikke overraskende

begynner neste sang i den forløsende tonearten som introduksjonen bygget opp til, og det

uforløste ”ventebildet” løser seg opp slik at visualiseringene nå består av et rent, klart fargelys

som ikke flimrer.

Som en overordnet ide for det audiovisuelle forløpet i åpningssekvensen, tolker jeg det dit hen

at man har tatt utgangspunkt i nettopp den naturlig eksisterende stemningen av forventningen

før en konsert, for å utforme innholdet i det flerdimensjonale uttrykket. På denne måten er

hovedessensen i det audiovisuelle forholdet bygget opp som en taktil anaphon ved å etterligne

en følelsesmessig reaksjon av forventning (Tagg 1992: 6. avsnitt). Dette understrekes ved at

man så vidt kan skimte at musikerne går på scenen og finner sine plasser ved instrumentene

gjennom det projiserte bildet på det gjennomsiktige sceneteppet. En stemning er etablert og

den audiovisuelle konserten er i gang.

5.5 Synkrese

I oppgaven omtaler jeg konsertopplevelsen med observasjoner på et detaljnivå som vil være

umulig for den gjengse tilskuer å få med seg i en normal konsertsituasjon. Konserter er aldri

like fra gang til gang, men de fleste publikummere ser vanligvis konserten bare en gang per

turné. Digital reproduksjon av en konsert i opptak gir heller ikke den samme opplevelsen som
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den originale, slik jeg argumenterer for i kapittel 2.39 Man kan stille spørsmål om det har noen

hensikt å detaljanalysere momenter som likevel ikke oppdages av de som ser og hører

konserten i den opprinnelige konteksten. Michel Chion presenterer et begrep som delvis

fungerer som en forklaring på hvorfor en audiovisuell situasjon likevel oppleves som fruktbar

hos tilskueren i et fellesestetisk perspektiv, selv om ikke alle detaljer av audiovisuelt samsvar

oppfattes som nøyaktig informasjon. Han kaller fenomenet for ”den audiovisuelle kontrakten”

og definerer den slik: ”The audiovisual relationship is not natural but rather a sort of symbolic

pact to witch the audio-spectactor agrees when she or he considers the elements of sound and

image to be participating in one and the same entity or world” (Chion 1994: 222). Jeg tolker

definisjonen som at den audiovisuelle kontrakten delvis ligger i tilskueren selv, ved at hjernen

automatisk ønsker å ”samarbeide” i sansningen mellom to uttrykk slik at de samsvarer med

hverandre i størst mulig grad.

Vi har en grunnleggende sterk forventning om et synkront og romlig
samsvar i sansning av auditive og visuelle fenomener, basert på våre
tidligere erfaringer med objekter og hendelser. […] Fysiske og
perseptuelle forhold – så vel som tidligere erfaringer – ligger med
andre ord til grunn for det våre mentale prosesser jobber videre med
(Maasø 2002: 49).

Når konsertens auditive uttrykk er knyttet til et parallelt visuelt uttrykk, samarbeider sansene

slik at uttrykket forenes til et enhetlig, sammensmeltet, audiovisuelt språk. Dette fenomenet er

nært beslektet med et av Chions andre begreper.

synchresis: the forging of an immediate necessary relationship
between something one sees and something one hears at the same time
(from synchronism and synthesis). The psychological phenomenon of
synchresis is what makes dubbing and much other postproduction
sound mixing possible (Chion 1994: 224).

The Zookeepers boy, Mew (”and the glass handed kites” 2005)40 Jeg opplever synkrese

mellom skjerm og musikk i framføringen av The Zookeepers boy, men i tråd med Jonas

Bjerres sitat,41 må produksjonen av dette uttrykket ha fungert som en slags motsatt

”dubbeprosess” fordi musikken er skapt først og bildene i etterkant. Bildene fungerer som en

alternativ visuell framstilling av låta i forhold til artistenes framstilling av den, og på grunn av

synkresen kan det se ut som figurene på lerretet som synger. Vokalisten og bandets korende

                                                  
39 Se kapittel 2 Bakgrunn og teoretisk plattform på side 9.
40 Se eksempel 5.5 i appendikset for bildeeksempel, og filmklipp og lydklipp 5.5 på vedlagt CD.
41 Se side 39.
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medlemmer synger selvsagt live på scenen, det kan alle i publikum se og det er lyden av dem

man hører. Likevel er visualiseringene så store at de tar mye, nesten all den visuelle

oppmerksomheten. Der dubbing skaper mulighet til å legge nye stemmer på et hvilket som

helst hode på en skjerm (Cook 1994: 63), skaper de visuelle projiseringene mulighet til å

danne et hvilket som helst ansikt til stemmene man hører i rommet. Leppene til de

kjempestore, collage-animerte fantasifigurene på lerretet synkroniserer godt med vokallyden i

refrenget. Dermed skapes opplevelsen av at det er fantasidyrene som synger, og ikke

menneskene i bandet Mew. Slik projiseringen og høytalerlyden framstår kunne uttrykket vært

et gjennommediert uttrykk som i en vanlig lydfilm, men jeg vet at det er artistene på scenen

som framfører musikken.

Når jeg ser sekvensen flere ganger etter hverandre, ser jeg at munnbevegelsene ikke er veldig

presise sammenlignet med hvordan lepper ser ut når man synger den aktuelle teksten. Mulig

skyldes dette misforholdet forskyvning i tid mellom bilde og lyd. Det eksisterer ulike estetiske

idealer for hvor tett synkroniseringen mellom bilde og lyd burde være. ”In general, loose

synch gives a less naturalistic, more poetic effect, and a very tight synch stretches the

audiovisual canvas more” (Chion 1994: 65). At synkroniseringen ikke er helt presis samsvarer

med konsertens kunstneriske uttrykk og dermed også dens spontanitet og poetiske utforming.

En annen og mer naturlig forklaring ligger i konsertens krav om nåhet eller liveness. Enhver

framføring har en grad av potensiell unøyaktighet, fordi uttrykket baserer seg på øyeblikkets

tilfeldigheter, tross nøye tilrettelegging mellom musikk og bilde i form av synkronisering,

automatisering og annen teknologisk mediering av uttrykket.

Visualiseringene i denne sekvensen består av flere lag med bildeinformasjon, noe som fører

til at usynkroniteten mellom lepper og lyd kamufleres noe. Presisjonen distraheres for

eksempel når gjennomskinnelige giraffer, i både front og bakgrunn av de syngende

fabeldyrene, løper over skjermen. Store lyskastere blinker ut mot publikum og blir også en

tilleggsfaktor i helhetsinntrykket. Med dette tatt i betraktning sammen med flyktigheten i

publikumsopplevelsen, vil jeg argumentere for at det er synkrese som skaper illusjonen om de

syngende fabeldyrene, til tross for vår viten om at det er Mew som framfører låta der og da.

”This joins results independent of any rational logic” (Chion 1994: 63), sier Chion og

bekrefter et scenario der dyrene har vokalframføringen av sangen enda de er animerte bilder

på skjerm. Legg merke til partiets flerstemmighet og at dyrene ikke beveger leppene likt der

det synges ulike stemmer i arrangementet.
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5.5.1. Motorpsycho, Trondheim, 24.april 2006 Synkrese kan også oppleves i audiovisuelle

situasjoner uten at resultatet er planlagt som i Mew-eksempelet. ”Play a random stream of

audio and visual events, and you will find that certain ones will come together through

synchresis and other combinations will not” (Chion 1994: 63). Det norske bandet

Motorpsycho eksperimenterte delvis med tilfeldighetsestetikk i sine audiovisuelle

konsertuttrykk våren 2006. De brukte den samme rekkefølgen for visualiseringene sine fra

konsert til konsert, men fordi låtlista varierte i konserten ble resultatet av det audiovisuelle

uttrykket mindre forutsigbart. Det er viktig å nevne at Motorpsychos visualiseringer ikke var

ferdig forhåndsproduserte på samme måte som hos Sigur Rós og Mew. Bandet hadde nemlig

med egen VJ og kameramann på turneen som improviserte fram bildemateriale live under

konsertene. I forumet på Motorpsychos hjemmeside forklarer VJ Pekka hvordan han jobbet

under disse konsertene.

The psychedelia DVD I had running is a kind of colorization/backup
source if something fails or I want to completely change configuration
of Grid Pro during the gig. I also put it in the mix now and then, as a
joke, if the band goes to far into hippie hell ;-) Plus, inspired by Atle’s
work, I’ve used up to three live cameras on the tour. Mostly I used just
one, to create feedback and video noise and stuff (Pekka 2006: 6.
avsnitt).42

Resultatet blir aldri det samme fra konsert til konsert. VJen regulerer uttrykket og styrer det ut

fra en flerdimensjonal og kunstnerisk intensjon, men i noen grad kan ikke samsvaret mellom

lyd og bilde detaljstyres i et slikt improvisert live uttrykk. Flere tilfeldigheter spiller dermed

inn og graden av samsvar i et synkreseperspektiv vil variere fra gang til gang, men også fra

person til person.

Kanskje bekrefter dette mer enn noe annet at fortolkningsprosessen er en subjektiv

opplevelse. Jeg snakket med en tilskuer som hadde vært på to av Motorpsychos konserter med

bare et par dagers mellomrom, en i Trondheim og en Oslo, begge i april 2006. Han husker

hvordan det oppstod nye kombinasjoner av musikk og bilde i samvirke og dette preget

opplevelsen. Der den ene låta ble husket som svært dramatisk og spenningsfylt på grunn av

raske klipp av amerikanske flagg og soldater i sort/hvitt, var opplevelsen av samme låt helt

annerledes under den andre konserten, da andre, mer statiske fargebilder ble projisert. Det

virket feil med rolige bilder til denne låta, sa personen, og vilkårligheten av bildematerialet

                                                  
42 Grid Pro er et program for Macintosh som Pekka bruker for å manipulere bildeklippene live (Pekka 2006: 6.
avsnitt). Atle er mannen som filmer live-materialet (ibid).
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styrte dermed opplevelsen. Synkresen preger hvordan det audiovisuelle samvirket fungerer og

i en sammenlikning som dette vil personlige preferanser spille inn for hvilket uttrykk man

synes fungerer best.

Jeg har ikke konkrete illustrasjoner til eksemplet, men synes likevel det belyser hvordan

fenomenet synkrese i noen tilfeller fungerer godt, mens det andre ganger ikke virker

meningsfullt. Samtidig gir det innblikk i hvordan VJ-baserte audiovisuelle uttrykk på konsert

blir skapt, og hvordan denne praksisen skiller seg fra måten Mew skaper sine

visualiseringer.43

5.6 Felles tekstur i tempo

156, Mew (Frengers 2003)44 I analysen av Takk… viste jeg hvordan et audiovisuelt forhold

kan stemme overens på grunn av liknende teksturelle kvaliteter mellom lyd og bilde i

parametere som oppbygging, intensitet og dynamikk.45 Mews framføring av balladen 156

eksemplifiserer felles teksturelle kvaliteter i forhold til tempo og tid som parametere.

Analogiene mellom musikk og bilder er slavisk knyttet til de tematiske oppdelingene av vers

og refreng og fordi de musikalske kontrastene er så store mellom disse delene, blir den

audiovisuelle parallellen åpenbar på en måte som gjør at jeg tolker det i et kvasisynestetisk

forhold.

I begynnelsen av låta er det lite som skjer. En kort intro spilles uten noen form for

visualiseringer, kun røde lysrør vises i mørket på scenen. Verset etableres raskt, det er rolig og

melankolsk, og parallelt projiseres et langsomt og ”blurret” bilde som i første omgang

framstår som abstrakt. Det viser tre grå- og rødfargede klumpefigurer som glir og bukter seg

med lite bevegelse. Etter hvert tar figurene mer og mer form slik at de ligner igleaktige

fantasidyr, de er grå med røde øyne og har tomt måpende, forsteinede ansiktsuttrykk. De kan

minne om hjemmelagede hånddukker av ullsokker med knappeøyne. Denne todelingen

mellom abstrakt og konkret bilde kan gjenkjennes i formen på verset som er sammensatt av to

deler. Den første delen er veldig nede, lavmælt, flytende og lite rytmisk definert og samsvarer

med det abstrakte, mens den andre delen er mer rytmisk markert, delvis asynkron, med

fyldigere instrumentasjon og kan samsvare med bildet når iglene har tatt form.

                                                  
43Se to bilder fra konserten i Trondheim som viser VJ Pekkas produksjonsoppsett i forhold til scenen og
Motorpsycho, eksempel 5.5.1 i det vedlagte appendikset.
44 Se sangteksten og vedlagte bilder under eksempel 5.6 appendikset og hør låta i eksempel 5.6 på den vedlagte
CDen.
45 Se analysen på side 48.
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Iglefigurene er meningsløse som sådan i forhold til det lyriske innholdet av sangteksten,46

men også i forhold til hvordan jeg personlig hadde forventet en visualisering av 156. ”Dyrene

får meg til å lure på hva denne sangen egentlig handler om. Hvorfor er disse merkelige

skapningene en del av showet?” har jeg notert i konsertnotatene mine og beskrevet at de

framstår som morbide, underjordiske, barnslige og ekle (Hagen 2006: appendiks). Som absurd

vesen stiller de seg i rekken av mange underlige fantasidyr som Mew benytter i

konsertvisualiseringene sine. De bryter dermed ikke med estetikken i konserten forøvrig, men

i forhold til min forventning om en popballade er visualiseringene av igler overraskende.

Bildene tilføyer en ny dimensjon i totaluttrykket og bruddet med forventningen skaper mange

assosiasjoner som påvirker min helhetsoppfatning av låta.

Fordi jeg avskriver meningsdannelse som intendert budskap i framføringen, er det relevant å

se hva lyd og bilde har til felles på grunnlag av fellesestetiske kvaliteter. Jeg mener det isolert

sett i verset er mulig å finne felles teksturelle kvaliteter mellom musikken og bildene på

samme premiss som i forrige teksturanalyse. Tempoet i verset er seigt akkurat som

bevegelsene til iglene. Melodien er enkel og langsom, tidvis nesten statisk, og bildebruken

understreker det monotone i musikken. Lydbildet er preget av luftige klanger og synthbaserte

liggetoner i akkompagnementet. Dette lydlaget kan tolkes som en kinetisk anaphon til iglenes

bevegelser ved å representere langsomme, glidende, buktende og ålende kvaliteter som er

felles for bevegelsesdimensjon i lyden og bildet. Der iglene beveger munnen ser det tidvis ut

som munnbevegelsen er synkronisert med vokalen i låta i en audiovisuell syntese som kan

kobles opp mot teorien om synkrese.

Det er likevel storformen av låta som markerer det tydeligste kvasisynestetiske forholdet

mellom musikk og bilde i 156.  Dette merkes først og fremst ved at den ekstremt

kontrasterende bildebruken samsvarer med de musikalske endringene mellom vers og refreng.

Den musikalske overgangen oppleves som et markant brudd. Tempoet øker, de rytmiske

inndelingene endres, en mer standard bandbesetning med riffbasert groove etableres og

melodien heves til et lysere toneleie i en mer spredt melodisk linjeføring. Visualiseringene til

dette partiet er preget av skarpe figurative formasjoner i klare, rene og sterke farger i blått

eller grønt. Formene er spisse, markante i kryss eller linjeformede figurer og minner meg om

et futuristisk, dataprogrammert bildespråk lignende det visuelle uttrykket som hører til

                                                  
46 Se sangteksten i eksempel 5.6 i appendikset.
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Matrix-filmene. Det framtidsrettede og abstrakte bildespråket bryter voldsomt med bildene av

grå, klisne, underjordiske ullsokkigler.

Der iglene er statiske og preget av lite bevegelse, er ”matrix-bildene” hurtige i fremadrettede

bevegelser i kraftig lys og flimmer. Goodwin peker på hvordan tempo som motsetning til

rytme er et element som blir benyttet som audiovisuelt virkemiddel i musikkvideo. ”A variety

of techniques are used to visualize speed: camera movement, fast editing, movement in the

pro-filmic event, and postproduction computer effects” (Goodwin 1993: 60). I dette tilfellet er

det redigering og bruken av postproduserte dataeffekter som avgjør tempofølelsen i

bildeklippene. Goodwin understreker at denne formen for samvirke mellom lyd og bilde er av

de mest selvsagte, men jeg mener likevel det er svært relevant i denne konteksten. Kanskje

enda mer enn i musikkvideoen vil konsertscenens audiovisuelle uttrykk spille på

sammenhenger mellom lyd og bilde som på mange måter virker opplagte. Musikkvideoen

som uttrykksform har en intensjon om at dens publikum skal se videoen gjentatte ganger, og

kan dermed ha større rom for bruk av mer subtile og sammensatte uttrykk. Til sammenligning

skal det audiovisuelle konsertuttrykket kun oppleves en gang i et gitt øyeblikks tid og rom, og

terskelen for de umiddelbare og kanskje i mange tilfeller, overtydelige, analogiene mellom

lyd og bilde, er lavere som i dette tilfellet.

5.7 Synliggjøring av musikkens tid

Et teoretisk element fra visual performanceteater omhandler hvordan bruk av filmede bilder

på scene kan være med å påvirke tidsopplevelsen av det som skjer forøvrig i det

dramaturgiske uttrykket. Filmede bilder kan manipuleres i forhold til hastighet, de kan kjøres

fort, sakte, forlengs, baklengs og gjentas med forskjellige grader av variasjon og monotoni.

Knut Ove Arntzen gjenforteller en scene fra en oppsetning av Robert Wilson og forklarer at

saktefilmen i bildeprojiseringen gjør at man kan oppleve langsomhetens egenverdi så den

manifesterer seg og får estetisk verdi (Arntzen 1984: 26). En slik ”synliggjøring” av tiden i

den visuelle konserten kan orientere publikum mot temporale kvaliteter i musikken. Analysen

av 156 eksemplifiserer dette ved at bildene spiller på de tempomessige kontrastene. I tillegg

til dette eksempelet skal jeg vise to andre sekvenser som illustrerer når henholdsvis hurtige og

langsomme teksturelle kvaliteter preger opplevelsen av konsertens tid.
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5.7.1. Finalene, Sigur Rós og Mew47 Finalen i både Sigur Rós og Mews konsert er utformet

som tydelige klimaks når man ser hele konserten som et forløp. Sluttsekvensene er i begge

tilfeller lange og delvis improviserte musikalske strekk over et groovebasert tema. Dette

temaet bygges opp i et jevnt økende intensitetsnivå hvor hver instrumentalist er friere enn

ellers til å hamre løs på sitt eget instrument innen visse harmoniske rammer. Intensiteten øker

dermed spesielt i forhold til volum og lydtetthet i det musikalske uttrykket. Opplevelsen av de

musikalske underdelingene i musikken akselererer på grunn av det økende anslaget i hvert

instrument, men tempoet i låta er likevel å regne som konstant.

I disse partiene mener jeg at de visuelle virkemidlene i konserten spiller en viktig rolle fordi

de er medvirkende faktorer til en endret tidsopplevelse. Vi ser projiserte bilder som virker

sammen med blinkende lys fra kraftige lyskastere. Disse skaper følelse av stor hastighet i

rommet fordi henholdsvis klipperytmen i Sigur Rós-bildene og bevegelsen i Mew-bildene, er

i et svært raskt tempo. På denne måten bidrar bildene til en synliggjøring av en rask

tidsfølelse i rommet. Som uttrykksmessig kvalitet, er dette et eksempel på hvordan film har

evne til å oppsluke og endre tilskuerens bevissthet i et romlig og tidsmessig perspektiv.

In comparison with photography, caught in the empirical realist mode
of possessing time, film throws us into the fluctuation of the temporal,
but not in a way that fundamentally undoes the subject with no return.
On the contrary, film as a medium heightens our sense of time as
accumulated, as passing, as returning, of the presence as a composite
of different lived moments, and also a negotiation of competing
perspectives, particularly between an objective ordered notion of time
and a subjective experience of disruption and partiality (Harbord
2002: 129).

På denne måten er tilføyelsen av filmmediet inn i konsertsalen en måte å utfordre den reelle

situasjonens faktiske tidsforløp ved å synliggjøre en bestemt tempo- og tidsfølelse. Dette er en

kvalitet som er unik for filmmediet til forskjell fra stillbilder som med sin statiske karakter

ikke har samme evne til å endre perspektiver og grenser for visuell sansing (ibid: 130).

Dog vil visuelle medier alltid komme til kort i evnen til å henføre en tilskuers tidsopplevelse

når man sammenligner med lyd. Her skiller Arntzens eksempel fra Robert Wilsons

teaterperformance seg fra konsertens uttrykksspråk, fordi konsert mye mer rendyrket enn

teater baserer seg på forløp av lyd som hovedelement i formidlingen. Visuelle fenomener har

generelt sett en mindre flyktig og pågående framtoning enn lyd (Maasø 2002: 246) og

                                                  
47 Se eksempel 5.7.1 i appendikset og se filmklipp 5.7.1 på den vedlagte CDen.
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musikken vil derfor prege helhetsopplevelsen av tid i konserten i større grad enn bildene.

Dette har å gjøre med hørselssansens langt mer finmaskede evne til å registrere og behandle

endringer i tid enn øyet (ibid: 30) og opplevelse av tidsforløp og varighet er dermed nærmere

knyttet til hørsel enn syn. Dette samsvarer med hvordan musikk gjerne brukes som ”lim” i

redigering av film for å skape flyt, retning, tempo og pauser.

Men som Maasø sier er koblingen mellom lyd og tid åpenbar og det er derfor lett å fokusere

på denne og overse andre momenter for analyse (ibid: 31). Jeg mener det derfor er et poeng å

likevel understreke hvordan bildene fungerer som en medfaktor i tidsopplevelsen. Isolert sett i

visuell kontekst, har bildene i tråd med Harbord evne til å prege tidsopplevelsen i rommet

med sin raske tempomessige tekstur, mens de i en audiovisuell kontekst spiller en viktig rolle

ved å underbygge tidskvaliteten i musikken ved å synliggjøre den. På denne måten opererer

en felles framstilling av tid i begge uttrykksformer og et kvasisynestetisk forhold rendyrkes

mellom bildene og musikkens representasjon.

5.7.2. Untitled 4, Sigur Rós (( ) 2003)48 Untitled 4  av Sigur Rós går også under

arbeidstittelen Njósnavélin, som betyr ”the spy machine” på engelsk (alwaysontherun:

udatert). Låta synges på språket hopelandic som er et oppfunnet språk som brukes i musikken

før ord er skrevet til vokalen. ”It's of course not an actual language by definition (no

vocabulary, grammar, etc.), it's rather a form of gibberish vocals that fits to the music and acts

as another instrument” (sigur-ros.net 2006). Man kan hevde at Sigur Rós dermed legger opp

til en tolkning av musikk og bilde som er basert på større grad av kvasisynestesi enn mange

andre band, fordi musikken gjennom de lydbaserte, abstrakte tekstene, har enda et moment

som kan tolkes som auditive analogier til andre uttrykksmomenter i dramaturgien.

Untitled 4 er en langsom låt i utgangspunktet, og bildeprojiseringene understreker denne

kvaliteten enda mer ved sitt sakte, dynamiske bildespråk av sammensatte elementer.

Åpningsbildet viser svartgule oljeaktige flekker som glir og flyter i myke bevegelser. Det

begynner mørkt og neddempet i fargetonene, men utvikler seg i forløpet mot mer kontrast i

fargene og tydeligere former med skarpere kontur. I dette abstrakte bildet dukker det etter

hvert opp en konkret figur, nemlig bildet av en liten jente. Hun kommer diagonalt løpende inn

i bilderammen, men bevegelsene er manipulert til saktefilm. Av disse to bildeelementene er

det bildet av den lille jenta som i størst grad frambringer opplevelsen av langsomhet i det

                                                  
48 Se eksempel 5.7.2 i appendikset og se filmklipp og hør lydklipp i eksempel 5.7.2 på den vedlagte CDen.



59

visuelle samspillet mellom abstrakte og konkrete innholdsmomenter. Det er i hennes figur at

langsomhetens egenverdi virkelig etableres, så den manifesterer seg og får estetisk verdi, for å

gjenta Arntzen (Arntzen 1984: 26). Jeg synes det er påfallende at det er det konkrete

elementet i bildet som preger tidens langsomhet mest. Dette kan være fordi det ligger en

gjenkjennelig forventing knyttet til bevegelsesmønsteret til et barn som løper i en

blomstereng. Når bevegelsene er i saktefilm blir jeg ekstra bevisst på verdien av

langsomheten fordi den bryter med det som er naturlig. Igjen er manipulasjonen gjort

overtydelig slik at den langsomme kvaliteten er framtredende som en synlig effekt. Dette

stemmer med min teori om en jevnt over enklere bildebruk i visualiseringene på konsert i

forhold til musikkvideo.

De gulsorte ”oljeflekkene” beveger seg ikke med så konstant langsomhet som jenta, men

likevel speiler også utformingen av det abstrakte bildet tempokvaliteter i musikken. De

avslepne formene, de neddempede fargetonene og ikke minst den dynamisk flytende

utviklingen i oljeflekkenes bevegelser, er teksturelle kvaliteter som preger veggene i rommet

og på scenen, og dermed også hvordan man forholder seg til lyden.49 Mest av alt opplever jeg

visualiseringene i denne låta som en understreking av en tilstand, hvor tilstandens

hovedpremiss er langsomheten i seg selv og dens smidige bevegelse, framfor noen annen

estetiske dimensjon. Denne dimensjonen er ytterlig framhevet som følge av det audiovisuelle

samvirket. Jeg mener man kan plassere kvalitetene i det audiovisuelle samvirket til å være en

blanding av kinetiske og taktile anaphoner. Bevegelsene i lyd og musikk er langsomme og

kan dermed defineres som kinetiske anaphoner, men i og med at jeg definerer langsomheten

som en manifestert tilstand i seg selv, kan denne knyttes til følelsessansen og dermed

kategoriseres som taktil (Tagg 1992: 6. avsnitt).

Analogiene mellom musikk og bilder som jeg har presentert i dette kapittelet kan relateres til

Peter Larsens begrep ”synestetisk ekvivalens”, et begrep som passer godt for å runde av

denne innfallsvinkelen til opplevelsen. I en fortolkningsprosess av spontane, audiovisuelle

opplevelser ”selekterer konteksten mellem flere forskellige muligheder, og resultatet af

samspillet mellem musik og billedforløb bliver at nogle fælles kvaliteter fremhæves” (Larsen

1998: 12). Denne felles korrespondansen mellom to ulike sanseinntrykk er ikke en fiksert

sammenheng, men avhenger av konteksten og de relasjonsmulighetene den gir (ibid: 13).

                                                  
49 Jeg sier ”veggene i rommet” i tillegg til lerretet på scenen fordi de gule oljeflekkene i projiseringen forlenges
ut i rommet med lyssettingen. Gule lysflekker reflekteres ut i salen over publikum, tak og vegger, og gjør at
langsomheten synliggjøres enda mer offensivt.
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Dermed kan ulike varianter av visualiseringer til en og samme låt fungere ”passende” med

musikken, for som Larsen påpeker ”ville vi lige så helhjertet have bestræbt os på at matche

musik og billede, dvs. på at opdage den underforstående strukturelle analogi” (ibid). I

oppsummeringen av dette kapittelet blir begrepet synestetisk ekvivalens beskrivende for

fenomenet ved at Larsen i definisjonen tar høyde for evnen vi har til å skape analogier mellom

kvalitetene i forskjellige uttrykksformer, jamført en tankegang om kvasisynestesi. I tillegg tar

Larsen høyde for samarbeidsvilligheten i sanseprosessen i en slik audiovisuell situasjon når

”vi accepterer spillets regler og så snart konteksten er etableret forsøger vi at få musik og

billede til at matche” (ibid). Dette kan ses i tråd med den ”audiovisuelle kontrakten”, synkrese

og de mentale audiovisuelle prosesser vi til daglig omgis av. Alt i alt er den audiovisuelle

konserten sett fra denne innfallsvinkelen et eksempel på hvordan Williams begrep om

musikalsk visualisering kan forekomme i flerdimensjonale dramaturgier og at dette preger

interpretasjonene man foretar seg i tilskuersituasjonen.



61

6 Audiovisuell meningsdannelse

”We never see the same thing when we also hear; we don’t hear the same thing when we see

as well” (Chion i Miklitsch 2006: 8). Medierte visualiseringer på populærmusikalsk konsert

bringer et nytt sett av tegn inn i den sceniske dramaturgien. Denne tilførselen vil ikke bare ha

konsekvenser for hvordan konserten oppleves som en audiovisuell situasjon med

fellesestetiske kvaliteter mellom musikk og bilder, slik jeg beskrev i forrige kapittel,

visualiseringene preger også tilskuerens forståelse av formidlet budskap. Derfor vil jeg i dette

kapittelet vende fokus mot hvordan musikk og bilder i et estetisk samvirke kan skape mening.

Audiovisuell meningsdannelse kan oppstå i isolerte øyeblikk i konsertens forløp og

meningsdannelsen er da et resultat av hvordan auditive og visuelle uttrykk på scenen

interagerer i det enkelte øyeblikket. Meningsdannelse på konsert kan også oppstå når

meningen produseres i forløp. Da produseres meningen fortsatt i interaksjonen mellom

musikk og bilde i hvert enkelt øyeblikk, men øyeblikkene knyttes sammen av tilsynelatende

logiske relasjoner, og meningen oppstår som en prosess i tid. Dette gjør at jeg innledningsvis

vil drøfte meningsproduksjon på konsert opp mot en diskusjon om narrativitet og dramaturgi.

6.1 Revidering av narrativitetsbegrepet

Narrativitet er det fortellingsmessige materialet i en framstilling og det kan virke naturlig å

anvende narrativitet som forklaringsteori for å forstå meningsproduksjon. I konsertens tilfelle

vil det si å fokusere på de stedene i det audiovisuelle forholdet som fremstår slik at det er

mulig å lese fortellingsbasert mening ut av det. Men narrativitet som teorifelt er stort og

sammensatt og det er flere av narrativitetsteoriens bestanddeler som ikke samsvarer med den

audiovisuelle konsertens virke. En fallgruve ligger i narrativitetens fundament i årsaksbaserte

hendelser i forhold til kronologi og kausalitet. ”[…] the essence of narrative is a presentation

of systematic change through a cause and effect teleology” (Branigan 1992: 19), forklarer

Edward Branigan i boka Narrative Comprehension and Film. Konsertens innholdssegmenter

kan sjelden sies å være skapt med utgangspunkt i et kausalt forhold basert på årsak og

virkning i utviklingen.

I et forsøk på å unngå brudd med kriteriet om årsak og virkning i alternative fortellingsformer

som musikk og film, er det etablert utvidede fortolkninger av narrativitetsbegrepet. Claude

Bremonds postulat åpner for en bredere ramme for hva begrepet kan dekke: ”All narrative

consists of a discourse which integrates a sequence of events of human interest into the unity
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of single plot” (Bremond [1966] 1980 i Haga 2004: 11, min uth).50 Her dekker

narrativitetsbegrepet alle episoder innen den brede kategorien ”hendelser av menneskelig

interesse” og åpner dermed for at et lyd- og bildeforhold kan fungere som narrativer i

øyeblikksdefinerte opplevelser, både i kausale og ikke-kausale konsert- eller låtforløp, så

lenge episoden er av menneskelig interesse i et enkelt plot.51

Branigan forsøker å kartlegge narrativitet i lys av filmspråkets estetikk og presenterer ulike

perspektiver av narrativ teori i et utvidet og revidert perspektiv.

Film narrative is a way of understanding data under the illusion of
occurrence; that is, it is a way of perceiving by a spectator which
organizes data as if it were witnessed unfolding in a temporal, spatial,
and causal frame. In understanding a film narrative, a spectator
employs top-down and bottom-up cognitive processes to transform
data on the screen into a diegesis – a world – that contains a particular
story, or sequence of events (Branigan 1992: 115).

Denne oppsummeringen av narrativitet i film viser at også Branigan åpner for å fokusere på

sekvenser av hendelser som etablerer en egen meningsverdi. I teaterteori defineres en sekvens

som ”den mindste betydningsbærende handlingskæde, bestående af en aktion og en reaktion,

som hører sammen og som bringer spillet videre” (Szatkowski 1989: 51). I denne

sammenhengen dreier ikke sekvensen seg om en handlingskjede, men et uttrykk av

sammensatte bestanddeler, nærmest én aksjon eller én reaksjon som ikke avhenger av

hverandre i forløpet. Jeg velger likevel å kalle det sekvenser eller meningsbærende øyeblikk

og det er slik jeg forholder meg til det videre i oppgaven.

Branigan presenterer en oversikt over fem potensielle vinklinger for å forstå narrativ teori

avhengig av hva man vektlegger i teoretiseringen. Disse er plottet, stilen, kommunikasjonen,

publikumsresepsjonen eller et perspektiv av psykoanalyse og menneskelige drifter (Branigan

1992: 118). Jeg vil trekke fram den kommunikative varianten som den relaterte

innfallsvinkelen i dette tilfellet. Branigan skildrer hvordan narrativene kan ses som en diskurs

eller talemåte i seg selv, som en kommunikativ mulighet som ligger inkorporert i uttrykket

som en mediespesifikk kvalitet (ibid: 121).

                                                  
50 Se også Larsen (1988: 29-30) for relatert teori om Bremond og musikkens narrativitet.
51 Branigan refererer til Vladimir Propp og definerer ’plot’ på følgende måte: ”…a set of minimal actions each of
which was further classified as a particular ”function,” conceived as ”an act of an character, defined from the
point of view of its significance for the course of action” (Branigan 1992: 118-119).
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This approach concentrates on how the techniques of ”narration” (e.g.,
knowing how to do things with words or pictures) function as a
general means of ”communication”, much like ordinary language and
rhetoric, in altering and conveying a pre-existent story (setting,
character, action, theme) for a spectator or reader (Branigan 1992:
121).

Branigan påpeker at denne tilnærmingen til narrativitetsforståelse ikke bare er begrenset til

estetisk definerte hensikter, men fungerer som et effektivt virkemiddel for utveksling av

menneskelig informasjon. Han skildrer denne varianten av narrativitet kort, utdyper knapt noe

mer enn hva jeg har skissert her, og det er dermed åpenbart at dette perspektivet ikke

representerer et hovedsyn for narrativ forståelse i film. Jeg synes det likevel er hensiktsmessig

å ta med videre og overføre til konsertens kontekst fordi denne tilnærmingsmåten beskriver

narrativitetsbegrepet på en måte som ikke bryter med konsertuttrykkets fravær av kausale

sammenhenger i forløpet, men snarere argumenterer for muligheten til å forstå

meningsdannelse i øyeblikksbaserte sekvenser. Kunnskap om formidling av musikk og bilder

står i fokus i en sammensatt dramaturgi som har meningsbærende kommunikasjon av live

musikk og filmede bilder som hensikt. På denne måten fungerer narrativitetsbegrepet som en

strategisk innfallsvinkel for å gjenkjenne, isolere og artikulere våre responser på ulike

uttrykksformer (Branigan 1992).

6.2 Strukturelt utgangspunkt: Øyeblikk og forløp

Det er interessant å se hvordan Alf Björnberg forholder seg til narrativitetsbegrepet i en annen

kontekst i forbindelse med definering av musikalsk syntaks og det audiovisuelle forholdet i

musikkvideo (Björnberg 1992 og 2003). I en oversikt over ulike former for musikalsk

oppbygning skiller han mellom tre hovedformer basert på en idé fra Richard Middleton og ser

på hvordan syntaksen bestemmer potensialet for narrativitet i musikken (Björnberg 2003:

352). De tre formene for musikalsk syntaks kalles av Middleton for narrativ, lyrisk og episk

struktur, men Björnberg forandrer dem til henholdsvis lineær, sirkulær og elliptisk form fordi

disse begrepene er mer presise for hvordan et forløp forholder seg til bevegelse, gjentagelse

og retning (ibid).

Med lineær eller narrativ syntaks sikter Björnberg til en musikalsk utvikling som har fravær

av repetisjon, og som tar form i et fremadrettet, lineært forløp, slik historien fortoner seg i

verbale eller visuelle uttrykksformer (ibid: 353). Fordi musikk som narrativt forløp har mye

lavere tetthet av informasjon som presiseres i formidlingen, har en strukturell narrativ teori

brakt fram nyttige tilleggsbegreper i forhold til musikk som felt. ”Chatman (1978: 25)
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identifies the distinctive features of narrative as ’eventhood, characterhood, and settinghood’.

These concepts appear adequately applicable to musical discourse” (ibid: 353). I konsertens

tilfelle mener jeg disse begrepene er relevante for musikalske forløp uansett om syntaksen er

lineær, sirkulær eller elliptisk. De samsvarer i stor grad med Branigans forklaring av

kommunikasjonsrettet fortellerteori slik jeg skildret i forrige avsnitt. Branigans begreper

”setting, character, action, theme” (Branigan 1992: 121), er nærmest en gjentagelse av

Chatmans ”eventhood, characterhood, and settinghood” (Björnberg 2003: 353), og viser til

hvordan enkelte elementer i en definert kontekst blir vektlagt i en øyeblikksbasert

meningsproduksjon. Jeg kobler Branigans ”action” og ”theme” med Chatmans ”eventhood”,

mens setting og karakter er de samme begrepene hos teoretikerne. Det som ligger til grunn for

narrativitetsforståelsen er ideen om en aktiv kommunikasjon ved bruk av bilder og musikk

som preger, endrer eller fullbyrder meddelelsene slik at det skapes mening i uttrykket.

Det strukturelle narrativitetsperspektivet vil jeg koble til Kruses definisjon av struktur.

”Struktur refererer til den (indre) oppbygging; hvordan de ulike komponentene er satt

sammen, eller strukturert,” forklarer han og presiserer at ”struktur” ofte brukes om et verks

materielle egenart ”med referanse til en gjenstands enkelte bestanddeler og hvordan de er

organisert” (Kruse 1995: 31). Struktur refererer til et detaljnivå eller en mikroegenskap og er

et kvalitativt begrep (ibid). Dette kan ses til forskjell fra teksturbegrepet som jeg drøftet i

forrige kapittel, som refererer til massenivå i uttrykket og dermed får et mer kvantitativt fokus

i spørsmålet om hvordan. Struktur betegner hvordan de ulike delene er sammensatt eller

komponert i oppbygningen av verket, og i analyse må jeg vektlegge det konkrete innholdet i

hvert enkelt uttrykksmoment og se hvordan disse virker sammen. Den musikalske diskursen

krever en slik innfallsvinkel for meningsproduksjonen, og både Chatman og Branigan

underbygger det med sin kategorisering av sekvensenes innhold.

I et tradisjonelt narrativt perspektiv ville det kvantitative perspektivet spilt inn. Graden av

narrativitet er vanligvis konstruert ut fra antall meddelelser i forløpet. ”Narrative in the

common-sense meaning of the term, is linked to the quantity and density of process

statements: a narrative where ’nothing happens’ clearly has a ’non-narrative’ character”

(Branigan 1992: 354). Men fokuset på kvantitet erstattes i det strukturelle perspektivet til å

skulle gjelde i øyeblikkets kvalitet. Så lenge noe skjer i et øyeblikk av aktiv kommunikasjon,

vil det ha meningsbærende verdi der og da, og fungere narrativt i følge Branigans utvidede

begrep. Igjen er det sekvensene som settes i søkelyset, enten som isolerte opplevelser i
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øyeblikk eller som flere øyeblikk i forløp. Øyeblikkene defineres i form av hendelse, karakter

eller tema og må ses i et overordnet perspektiv der musikalsk struktur defineres som forløp av

musikalske hendelser i tid (Björnberg 2003: 353). Det er i dette perspektivet jeg i stor grad

erstatter det kausale forholdet og skaper andre rammer for hvordan jeg forholder meg til

meningsdannelse i konserten.

Parallellen i dette henseendet, og et eventuelt paradoks etter denne teoretiske innledningen, er

Björnbergs konklusjon om at populærmusikkens syntaks er bygget opp i former som ikke

tilstreber det lineære eller narrative som hensiktsmessig utgangspunkt. Pop og rock er

karakterisert med utgangspunkt i en strofisk disposisjon hvor repetisjon av et lite antall

gjennomkonstruerte deler definerer låtas form. Denne syntaksen motstreber den lineære

prosessen ved at utviklingen i låta stadig vender tilbake til et punkt i forløpet der man allerede

har vært fra før (Björnberg 2003: 354). Formen baserer seg altså på ulike grader av

sirkularitet og er en mellomting av de to andre kategoriene som kan ses på som formmessige

ytterpunkter. Der den lineære (narrative) formen krever fravær av repetisjon, vil den elliptiske

(episke) formen kun være basert på repetisjon av småsekvenser i forløpet (ibid). I forhold til

mine anelyseobjekter defineres både Mew og Sigur Rós innen pop- og rocksjangeren og har

låter med sirkulære syntakser. Likevel finnes tendenser i retning av de to andre kategoriene

også, noe som beviser at strukturene overlapper hverandre og sjelden rendyrker verken det

ene eller det andre.52

For å vende tilbake til innledningen av dette avsnittet er kartleggingen av musikalsk syntaks i

pop og rock først direkte relevant i denne konteksten fordi Björnberg hevder at det visuelle

uttrykket i musikkvideoen ofte følger musikkens oppbygning (Björnberg 1992: 4). Den

sirkulære syntaksen i popmusikk, vanligvis i form av vekslingen mellom vers og refreng,

forutbestemmer dermed organiseringen av det visuelle innholdet. ”The cutting-up of visual

narrative into short sections (of the order of 30 seconds) effected by adaption to musical form

also appears rather arbitrary and irrelevant from a (traditional) dramatic/narrative point of

view” (ibid, min parentes). Dette kan overføres til konserten hvor det komplementære

forholdet mellom musikk og bilder står i et motsatt forhold sammenlignet med for eksempel

film. Musikkens rolle som førstepremiss i formidlingen definerer utrykket med en

                                                  
52 Analysen av Sigur Rós’ Sé lest på side 42 viser hvordan strukturen er preget av en atypisk syntaks i forhold til
tradisjonell popmusikk. Den er basert på gjentakelse og repetisjon av småsekvenser og kan dermed kategoriseres
henimot en elliptisk syntaks. Når strukturen er så statisk i gjentagende sekvenser vil teksturelle endringer i
forløpet ha desto større påvirkning av den uttrykksmessige helheten, enn der utviklingen er sirkulær eller lineær.
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forutbestemthet fordi musikkens syntaks ofte preger den audiovisuelle strukturen. I tillegg til

musikkvideoen nevner Björnberg de autonome musikalske delene i opera (arier) og

musikalfilmer (ballader, rock- og poplåter) som eksempel på tilsvarende audiovisuelle

situasjoner hvor musikkens forutbestemhet avbryter den narrative flyten. Det er musikkens

syntaks som er utgangspunktet for formidlingens form, med visualiseringene som en

nødvendig tilleggsdimensjon (Björnberg 1992). Dette understreker også behovet for å se

konserten som en sammensetning av mange narrative øyeblikk som til sammen utgjør et

forløp.

6.3 Dramaturgi: montasje av tablåer

Elementene av revidert narrativitetsteori nærmer seg hvordan Thor Joachim Haga beskriver

såkalte audiovisuelle ”kodak-øyeblikk” i sin masteroppgave (Haga 2004). Øyeblikkene

forekommer når det oppstår ”audiovisuelle segmenter eller ”tablåer” i filmuttrykket (her:

konsertutrykket) som kan ha en viss nytelseseffekt med egenverdi” (Haga 2004: 13, min

parentes). Meningsdannelsen kan være basert på symbolske, følelsesmessige eller

stemningsmessige kvaliteter, og opptrer som korte øyeblikk av egenverdi utenfor et narrativt

forløp (ibid: 10). Dette står i tråd med et mer ”alternativt” filmperspektiv som vanligvis er

underkastet det klassiske og narrativt baserte Hollywoodparadigmet (ibid: 11) og er mer

hensiktsmessig som sammenligningsgrunnlag for konsertens audiovisuelle øyeblikk.

Det strukturelle fokuset gjør at jeg åpner for et perspektiv som ligner teorien for

dramaturgiske meddelelser i teatervitenskapen. Dramaturgi er læren om hvordan en spesiell

historie fortelles, hvordan skuespillere forvalter sitt nærvær og mest relevant her, måten en

forestilling er vevd sammen på (Kjølner 1989: 8). Klassisk dramaturgi er knyttet til begreper

om handling og spenning, og er i likhet med tradisjonell narrativitetsteori basert på en lineær

utvikling og en gjennomført kausalitet (Szatkowski 1989: 19). Den audiovisuelle konserten

samsvarer mer med en ny dramaturgisk modell som teaterviter Ulla Ryum har etablert som

alternativ til det autoriserte fortellerbegrepet. Denne formen for dramaturgi baserer seg på

synliggjøring av personer i situasjoner, men i konsertens tilfelle er ikke personfokuset sentralt

på samme måte som i teater, og jeg vektlegger definisjonen til å være synliggjøring av

situasjoner. En situasjon er noe som kan sanses i en sammenfatning av det som høres, ses,

oppleves og forstås, og dreier seg om rommet, tiden, lyset, lyden, bevegelsene osv som inngår

i en likeverdig rekke av sansninger (Szatkowski 1989: 19). Spenningen som oppleves går på

tvers av alminnelig handling. ”Langsommeligheden i opbygningen af det dramaturgiske
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univers og de ’indre’ associationsprincipper, der driver værkets forløb skaber en helt anden

type spænding, som hører til det ”voksende”, og ikke det ”viljesbetonede” (ibid).

Montasjeprinsippet styrer progresjonen i denne formen for dramaturgi med en mer eller

mindre formalistisk logikk. Det er øyeblikkene som skaper meningen framfor den kausale

sammenhengen mellom dem, vi er vitne til en ”skabende proces som en gradvis tilnærmelse

til et centralt punkt, hvor det kunstneriske udtryk ”i en brøkdel af et sekund får fortalt sit liv”

(Szatkowski 1989: 21). Hvis impulsene er sterke nok og avsenderen behersker

medieringsformen, vil opplevelsene av meningsbærende audiovisuell formidling oppnås som

en rekke av gradvise tilnærmelser i et endelig uttrykk (ibid: 22).

I teaterets henseende er montasjedramaturgiens mål å gi tilskueren glimtvise forståelser av

noe som skal definere et budskap. Selv om dramaturgimodellens skildring av den

innholdsmessige sammenvevingen i stor grad samsvarer med den audiovisuelle konserten, vil

konserten likevel bryte med budskapselementet. Så for å vende tilbake til ideen om de

audiovisuelle ”kodak-øyeblikkene” mener jeg at det i konsertens kontekst er nettopp de

meningsbærende øyeblikkene som er hensikten med formidlingen i seg selv, snarere enn en

samlet oppfattelse av et budskap. Det evig subjektive elementet i all fortolkning gjør at man

ikke kan utelukke ideer om et mer overordnet budskap også i konsertens agenda. Mitt poeng

er likevel at budskapsformidlingen ikke nødvendigvis er et formål med konsertens

flerdimensjonale dramaturgi, i motsetning til teaterscenens ytringer. Konsertens

meningselementer trenger ikke leses inn i et forløp for å bety noe og legger heller ikke opp til

det slik jeg anser fenomenet ofte framstår i dag.

Björnberg presiserer montasjeprinsippet som et viktig grunnlag for det audiovisuelle forholdet

i musikkvideoens estetikk (Björnberg 1992). En sammenligning mellom musikkvideoens

formoppbygging, moderne teaterdramaturgi og det reviderte narratvitetsbegrepet, danner

dermed et teoretisk grunnlag som egner seg godt for å forstå meningsdannelse i

multimedierte, audiovisuelle uttrykk i populærkulturen, med konserten som eksempel. Jeg

skal videre i kapittelet gå inn i konkrete sekvenser og analysere forholdet mellom musikk og

bilder der audiovisuell meningsproduksjon forekommer i min konsertopplevelse. Jeg tar

utgangspunkt i andre faktorer for meningsproduksjonen enn det tradisjonelt

fortellingsorienterte, men tar med meg elementer fra et utvidet narrativitetsbegrep.

Kommunikasjonen er hensikten og dette skjer ved å kjenne til teknikker for utveksling av

menneskelig informasjon i form av ulike tegnstrukturer. Jeg gjentar Branigans ”knowing how
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to do things with words and pictures” (Branigan 1992: 121). Dette gir meningsbærende

uttrykk skapt i konsertens eget audiovisuelle språk, basert på sekvenser som representerer

betydning når meningsproduksjon skjer i øyeblikk av setting, hendelse, karakter eller tema.

Disse sekvensene kan ses i forhold til elementer i konsertens dramaturgi og alternerer mellom

øyeblikksorienterte og forløpsorienterte strategier i formidlingen. 53

6.4 Meningsdannelse i ulike former for tegn

I forrige kapittel forholdt jeg meg til konsertopplevelsen ut fra en fellesestetisk

opplevelsesdimensjon mellom de ulike uttrykksformene som virket på scenen. I dette

kapittelet opererer jeg med en annen innfallsvinkel som samsvarer med det Kruse kaller en

assosiasjonsdimensjon. ”Assosiasjonsdimensjonen har med verkets refererende kvaliteter å

gjøre; hvorvidt det skaper assosiasjoner til utenforliggende fenomener” (Kruse 1995: 24). I

analyse av audiovisuelle uttrykk på konsertscenen forholder jeg meg til dermed til

denotasjoner, konnotasjoner og assosiasjoner ut fra det tegnsammensetningen uttrykker. Dette

kan være tegn i det enkelte uttrykkssystemet, i musikken og bildene internt, men også som del

av et felles audiovisuelt uttrykk.

I forhold til bilder er det gjerne sammenstillingen av dem som spiller en rolle for hvordan

betydning skapes. Sammenstilte stillbilder i forløp kalles gjerne stillbildefilm eller slide-

motion-films (Hausken 1998: 97). Det er den russiske filmtradisjonen fra 1920-tallet som

stadfestet teorien om hvordan bildenes sammenstilling og plassering i forløpet definerer

hvordan man oppfatter dem og hvilket betydningsinnhold de får.54 Bilder som tegn er ellers

regnet som kulturelt betinget og gjør at interpretasjonen varierer fra person til person ut fra

dens erfaringsmessige forståelseshorisont. Skillet mellom konkrete og abstrakte bildeuttrykk

avgjør ofte hvor stor grad av informasjonstetthet bildet har. I den visuelle konserten

forekommer begge varianter med ulik i effekt. I dette kapittelet fokuserer jeg på de konkrete

elementene i bildet i et strukturelt perspektiv, der jeg i forrige kapittel fokuserte på abstrakte

kvaliteter og tekstur.

                                                  
53 Se Larsen (1988: 22) for relatert teori om sammensatte meningsdannelser i veksling mellom øyeblikk og
forløp, eller i horisontale og vertikale betydningsstrømmer, som er Larsens begreper.
54 Det kjente eksperimentet av Lev Kulesjov viste hvordan montasjeprinsippet baserte seg på å sammenkoble det
samme bildet med tre ulike bilder etter hverandre. Han kunne da fastslå at oppfattelsen av det første bildets
betydning ble forstått i lys av innholdet i bilde nummer to. Les mer i for eksempel Bordwell og Thompson
(2003: 127) eller Grodal (2003: 160-162).
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Når jeg skal diskutere musikkens evne til å symbolisere mening utover det klingende

innholdet, berører dette en lang debatt i musikkvitenskapen. På slutten av 1800-tallet splittet

store deler av musikklivet seg i debatten om absolutt musikk versus programmusikk. Den ene

grupperingen trodde på musikkens rendyrkede fysiske karakter, mens den andre ønsket å

innlemme meningsbærende kvaliteter i lyden utover det rent strukturelle. Den sistnevnte

varianten hang tett sammen med utviklingen av musikalske sjangere som hadde et ”program”

i form av å skulle samvirke med en annen uttrykksform, det være seg en lyrisk tekst, en

libretto, et bildetablå eller en dans.55 Debatten definerte aldri noen sannhet om det ene eller

andre, men et rådende synspunkt i dag synes å være at det også her er kulturelle normer og

standardiserte oppfattelser av musikken som avgjør dens betydning utover det rent

musikalske. Musikkens evne til å skape mening og symbolisere innhold bestemmes av

konvensjonelle tolkninger for musikkens språk. ”This means that although music in itself is

non-representational, the repeated occurrence of a musical motif in conjunction with

representational elements in a film (images, speech) can cause the music to carry

representational meaning as well” (Gorbman 1987: 27).56 At musikk ikke er representerende

vil jeg ikke utelukkende si meg enig i, men ideen om at gjentagelse av musikken skaper

konvensjonelle fortolkningsrammer for hva musikken representerer, ser jeg som et grunnlag

for mine tolkninger og mitt vurderingsmessige ståsted. Populærmusikk bygger på gjentagelse

og standardiserte former i en sirkulær syntaks og er dermed en sjanger hvor faste

konvensjoner for form og betydning er tydelig definert.

Björnberg viser til to ulike former for musikalsk informasjon, den ene kaller han semantisk

informasjon, den andre estetisk (Björnberg 1992: 3). Den semantiske informasjonen referer til

noterbare strukturer i musikken, mens estetisk informasjon viser til informasjonen som er

tillagt musikken som faktisk klingende lydobjekt. Fordi populærmusikkens syntaks legger

opp til en struktur av gjentagelse, vil informasjonstettheten av semantisk informasjon være

lavere i popmusikk enn i for eksempel klassisk komponert musikk. Dette gjør at avkodingen

av populærmusikk i mye større grad må basere seg på de inntrykkene man hører, og må

fortolkes som estetisk informasjon. ”And once we are talking impressions we’re talking

conventions, agreements to hear certain musical combinations (particular instruments,

                                                  
55 Les mer i Gads Musik Historie (Marschner 1999: 367)
56 Peter Larsen hevder også at musikk ikke er en representerende kunstart fordi den ikke har mulighet til å
framstille eller fortelle om narrative agenter eller deres prosjekter med egne, musikalske midler (Larsen 1998: 8).
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textures, rhythms, melodies) as sounding ”like” what they claim to represent ” (Frith 1996:

101).

Meningsdannelse på konsert forholder seg altså til en formmessig sirkularitet i musikken som

baserer seg på gjentagende elementer og konvensjoner i samvirke med sammensatte bilder i

forløp. Opplevelse av mening oppstår når sansingen av musikk og bilder smelter sammen i

integrerte audiovisuelle øyeblikk som jeg fortolker ut fra de tegnene som framheves i

dramaturgien. ”All this might suggest that when media are combined, the result is a simple

mixture of responses, an averaging out of the various properties contributed by each medium”

(Cook 1998: 68). I forhold til konsertens flyktige opplevelsesdimensjon, mener jeg det er rom

for en slik åpen fortolkningsramme. Der musikken gir mening i et øyeblikk, skal dette

øyeblikket få være gyldig som meningsbærer nettopp ut fra øyeblikkets egenverdi, framfor en

gjennomanalysert, repetitiv fortolkningsdimensjon utenfor den opprinnelige konsertkon-

teksten.

6.5 Forankring og avløsning

6.5.1 Forankring med tekst
Roland Barthes er opprinnelse til to begreper som har fått stor gjennomslagskraft for

fortolkningsteori av visuell kommunikasjon. Begrepene er forankring og avløsning
57

 og

stammer fra artikkelen ”Bildets Retorikk”, datert 1964 i sin originale, franske utgave (Barthes

[1964] 1994). Begrepene handler om hvilket forhold som virker mellom tekst og bilde i

visuell kommunikasjon, og om hvordan ulik mening etableres avhengig av hvordan tegntyper

er sammensatt. Forankring er meningsdannelsen som skjer når en bildetekst legger føringer

for hvordan et bilde blir lest og forstått. Bildeteksten framhever visse elementer i bildet og

fastsetter en prioritert lesning (Barthes [1964] 1994: 27-28). Forankring som begrep har blitt

forsøkt overført til meningsdannelsesprosesser mellom sammenstillinger av andre typer tegn.

I denne oppgaven er det sammenstillingen av live lyd og projiserte bilder som er interessant.

Forankring oppstår i et slikt tilfelle når de visuelle projiseringene peker på eller synliggjør en

allerede tilstedeværende dimensjon i musikken, og dermed legger føringer for en prioritert

meningsdannelse i konsertuttrykket.

                                                  
57 Både forsterkning og avløsning benyttes som oversettelser for begrepet som originalt på fransk heter relais.
Jeg benytter avløsning i oppgaven.
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6.5.1. Am I Wry? No, Mew (Frengers 2003)58 Am I Wry?  var Mews gjennomslagshit og er

en pompøs poplåt med progressive tendenser i form av taktskifter og synkoperinger. Låta er

bygget opp med klar struktur mellom delene, henholdsvis intro, vers, refreng, vers,

mellomparti, refreng og avslutning. Visualiseringene er sammensatt av ulike animerte og

datamanipulerte bilder, som en bildeserie hvor hver bildeseksjon følger de musikalske

inndelingene i låta. Dette samsvarer med tradisjonell bildeorganisering av lyd- og

bildeforhold i musikkvideo hvor poplåtas oppdeling i gjennomsnittlig 8-9 deler

forutbestemmer organiseringen av de visuelle uttrykkene (Björnberg 1992: 4). De syv

seksjonene i Am I wry? No kan leses isolert fra hverandre, og er sammensatt i mindre

underdelinger etter fraser og linjer i musikken. Slik jeg ser det er det ingen åpenbar

sammenheng mellom bildeinnholdet i hver del annet enn at de er tilpasset musikkens

inndeling, frasering og tempo. Disse variasjonene i visualiseringene gjør at framføringen av

Am I wry? No kan eksemplifisere ulike former for audiovisuell meningsdannelse. En slik

sammensatt bruk av visualiseringer understreker også hvordan det er narrativt kommunikative

øyeblikk montert i struktur som framheves, mer enn en kausale sammenhengende historier

med budskap.

Et åpenbart eksempel på forankring forekommer i Am I Wry? No i det Mew spiller

mellompartiet i låta. Dette partiet er roligere og mindre rytmisk aggressivt enn låta har vært

hittil. Mellompartiet er først instrumentalt, men vokalisten synger snart tekstlinjen ”Am I

wry?” som er identisk med tittelen. I tidsrommet på cirka fem sekunder som det tar å synge

ordene, vises tilsvarende tekst i skrevet form på lerretet. Bokstavene flimrer i hvitt over en

sort bakgrunn. Det er et rent bilde som er lett å oppfatte fordi de tre ordene er det eneste

visuelle elementet på skjermen. Dette fungerer som forankring av teksten fordi

visualiseringene helt konkret understreker det lyriske innholdet i sangteksten ved å si nøyaktig

det samme som den, bare i en annen uttrykksform.

I overføringen av forankringsbegrepet til lyd og bilde har Barthes teorier blitt kritisert og

revidert av ulike forskere som for eksempel Larsen (Larsen 1988) og Maasø (Maasø 1994).

Noe av kritikken ligger i den hierarkiske framstillingen av forholdet mellom de ulike

komponentene som virker sammen i meningsdannelsen. Barthes framstiller det som at

betydningsdimensjonen i den skrevne teksten er fastsatt og ladet i en retning, mens bildets

                                                  
58 Se eksempel 6.5.1 i appendikset for to bilder og filmklipp og klipp fra YouTube
(http://youtube.com/watch?v=c7H3Uk46bEsoghttp://youtube.com/watch?v=yzJup2hqoGE&mode=related&sear
ch) [Lesedato: 23.04.07] i eksempel 6.5.1, og hør lydklipp 6.5 på den vedlagte CDen.



72

betydningsdimensjon er flytende nøytral og dermed mottakelig for påvirkning fra teksten. Det

er dette hierarkiske forholdet Larsen kritiserer når han etablerer begrepet gjensidig forankring

(Larsen 1988: 25). ”Når to forskellige udtrykskomplekser koordineres, bliver hver af dem

hinandens kontekst, og der opstår en gensidig selektion av identiske indholdselementer”

(Larsen 1998: 10). Han mener ikke at det kun er teksten som forankrer bildet fordi det

motsatte perspektivet der bildet forankrer teksten, er like plausibelt. Denne gjensidigheten er

også realiteten for et lyd- og bildeforhold på konsert, for ut fra eksempelet i Am I wry? No kan

jeg like godt snu det andre veien og si at det er ordene som synges som forankrer den skrevne

bildeteksten. De er begge hverandres kontekst fordi sammenstillingen skaper en dobling av

det samme innholdet i to ulike medier slik at totalen blir et gjensidig forankret, audiovisuelt

øyeblikk. Doblingen i dette tilfellet forankrer det lyriske tekstinnholdet som tilskuerens

hovedfokus framfor andre elementer i konserten, som for eksempel harmoniske, rytmiske,

klangmessige eller framføringsrelaterte elementer i låta.

Selv om varigheten av dette forløpet kun er i sekunder, er den tekstlige forankringen svært

viktig fordi den gjør at ordene skiller seg ut slik at jeg husker dem. De neste bildene viser noe

helt annet; en blågrønn, oppadstigende stråle som beveger seg med kosmisk kraft som

ildhalen på en rakett i oppskytning. Dette er et abstrakt, visuelt bilde uten konkret betydning,

men som likevel skaper assosiasjoner i tråd med de fellesestetiske kvalitetene jeg beskrev i

forrige kapittel. Jeg opplever at dette bildet forankrer den oppadstigende melodilinjen, de lyse

tonene og det høye stemmeleiet i låta, framfor hva Bjerre uttaler av tekst og ord.59 Björnberg

forklarer det i musikkvideoens tilfelle som et fenomen der visualiseringene kan relateres til

fonetiske eller paralingvistiske kvaliteter i teksten som blir sunget (Björnberg 1992: 4.

avsnitt). ”[…] in which case it approaches the visualisation of corresponding musical

parameters such as pitch, timbre and dynamics…” (ibid).

I min opplevelse av konserten gjør bildeendringen i dette partiet at jeg fra det ene øyeblikket

til det andre forskyver fokuset fra å være oppmerksom på tekstens innhold til å lytte til den

melodiske linjens musikalske kvalitet. Av lyrisk innhold er det nettopp spørsmålet ”Am I

wry?” jeg husker, fordi denne teksten framstår så tydelig på grunn av den gjensidige

forankringen mellom visualisert tekst og musikalsk tekst.60 Av musikalsk karakter husker jeg

                                                  
59 Ut fra analyseklippet jeg bruker, har jeg den dag i dag problemer med å skjønne hva han faktisk synger, selv
etter å ha hørt det mange, gjentatte ganger, se eksempel 6.5.1. på den vedlagte CDen, se eksemepel 6.5.1 i
appendikset.
60 ”Am I Wry?” er et spørsmål som på engelsk betyr omtrent ”Er jeg ironisk?” eller ”Er jeg tørrvittig?”.
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det lyse og oppadstigende preget som resultat av den abstrakte bildeforankringen. Dette

eksemplifiserer tydelig den kommunikative montasjedramaturgien fordi bildenes ulike

potensial for forankring skaper to ikke-kausale meningsdannelser i det øyeblikksbaserte

forløpet.

Fordi Am I Wry? No var Mews gjennomslagshit og den mest kjente av bandets låter er det

sannsynlig at flere enn meg kjenner både låta og tittelen fra før. Når denne låttittelen

framheves så ettertrykkelig i forløpet velger jeg å se det som en slags bredere form for

metaforankring i konserten. Visualiseringene forankrer nemlig også Mews hitfaktor som band

når de sørger for at deres mest kjente låt blir lagt merke til i forløpet av flere mindre kjente

popsanger. En aktiv bruk av flerdimensjonal dramaturgi definerer et spesielt øyeblikk i

forløpet som avsenderen vil sikre at publikum er oppmerksomme på. Gjenkjennelighet og

fokus på låtas tittel er den prioriterte lesningen i dette perspektivet av forankring på metanivå.

Projiseringer med skrevet tekst som dobler de uttalte ordene er en av tre ulike bildetyper som

forekommer i Am I Wry? No. Denne varianten brukes de to gangene låttittelen synges, men

også helt mot slutten av låta under følgende tekstlinje: ”Diamond ring, diamond ring. But you

can’t find it. Cold is the night.” Også her forankres den lyriske teksten og fungerer effektivt

som en konsertvisualisering som spisser oppmerksomheten, men uten at teksten bærer noe

utpreget meningsfullt innhold i konteksten forøvrig, slik jeg ser det.

However, the technique of concretely illustrating individual words or
concepts in the lyrics is frequently used; the ”cut up” montage
aesthetics typical of music video enables visual interjections on the
micro-level of the lyrics, without any necessary connection to the
surrounding context (Björnberg 1992: 5. avsnitt).

Björnberg hevder at disse visualiseringenes fragmenterte karakter, paradoksalt nok gjerne

retter oppmerksomheten opp mot rene musikalske aspekter i framføringen framfor det

semantiske innholdet i musikkvideoen (ibid). I Mews situasjon kan dette være tilfelle spesielt

i forhold til denne siste frasen. I et strukturelt perspektiv vil jeg hevde at visualiseringen mer

enn noe annet forankrer opplevelsen av et forløp i dette partiet. Visualiseringen fungerer som

en tidsmarkør hvor en viss tekst forløper i et visst tidsrom, og forsvinner når teksten er ferdig
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uttalt og ny tekst skal komme. Dette minner om tekstmarkeringen på en karaokeskjerm hvor

hensikten er å nettopp informere om hva i teksten skal synges når.61

6.5.2 Abstrakte bilder og metanarrativer
Am I Wry? No, Mew (Frengers 2003)62 Forankring av mening i musikk og bilde

forekommer også når bildeprojiseringene er rent visuelle, uten den åpenbare likheten mellom

skrevet og uttalt tekst. Jeg samler de abstrakte bildene i en kategori av bilder som er

nonfigurative, men likevel åpne for meningsbærende, assosiative fortolkninger. Eksempelet

med den blå rakettilden fra forrige avsnitt representerer denne typen visualiseringer, og det

finnes flere eksempler i Am I Wry? No.

I et overordnet perspektiv mener jeg de abstrakte projiseringene er med på å forankre en form

for progressiv kvalitet i låta. Med progressivitet mener jeg det som gjør at jeg assosierer

musikken til sjangeren progressiv pop eller rock, også kalt prog. Typiske trekk for denne

sjangeren er konstruert og sekvensert kontrastbruk i form, dynamikk, tempo og melodikk. Am

I Wry? No er en kommersiell poplåt og vil ikke på noen måte være representativ som

rendyrket eksempel på prog som sjanger, men jeg synes den likevel inneholder progressive

tendenser, spesielt med sine kontrasterende partier og raske rytmiske skift. Kontrastene i

bildebruken er med på å forankre dette trekket ved låta. Den hyppige sekvensinndelingen i

musikken blir forankret med parallell variasjon i bildeprojiseringene, og fragmenteringen blir

et karakteristisk trekk ved hele låta til forskjell fra låtframføringer som baserer seg på mer

enhetlige forløp i de visuelle virkemidlene. Intensiteten i bildene er samkjørt med tempo og

spenning i musikken. Versets visualiseringer viser jevnt intense, raske, fargesprakende driv,

det ser ut som utsikten fra et kjøretøy i full fart gjennom verdensrommet på vei mot jordens

indre eller et annet sted man kan anta er omgitt av glødende og flygende partikler.

Overgangen fra dette partiet til refrengets langsomme bilde av ildgrener som vokser tettere og

høyere, skjer veldig brått i et hardt bildeklipp og nærmest attaca i musikken, bare markert

med to trommeslag.

De abstrakte visualiseringene kan igjen minne om kvasisynestetiske kvaliteter slik jeg beskrev

i forrige kapittel, fordi kvaliteter i musikken er blitt overført til tilnærmet like kvaliteter i

                                                  
61 Dette kan kobles opp mot innholdet i forrige kapittel der jeg skrev om hvordan bildene fungerer som en
synliggjøring av musikkens tid, se side 56.
62 Se to klipp i eksempel 6.5.2 fra YouTube (http://youtube.com/watch?v=c7H3Uk46bEs og
http://youtube.com/watch?v=yzJup2hqoGE&mode=related&search=) [Lesedato: 23.04.07] og hør lydklipp 6.5
på den vedlagte CDen.
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bildene. Det at jeg likevel ser på den abstrakte likheten mellom musikk og bilder som en

meningsforankring, kommer av at jeg tillegger det audiovisuelle forholdet en form for

merverdi i opplevelsen av progressivitet i Am I Wry? No. Dette er et eksempel på en visuell

montasjebruk som etablerer mange audiovisuelle øyeblikk av ulik karakter som har egenverdi

i hver sekvens, men som helhet fungerer som hensiktsmessig kommunikasjon ved å bekrefte

progressiviteten i forløpet visuelt. På samme måte som vi så at tekstfrasen ”Am I Wry?”

forankret hitperspektivet på låta, kan forankringen av det progressive fokusere på en

sjangermessig kvalitet ved bandet Mew som de ønsker skal bli vektlagt. På denne måten

framstår de kanskje mer sofistikerte, uforutsigbare, holistiske og symfonisk baserte, som er

vanlige sjangertrekk for progressiv rock. Denne forankrede helheten fungerer dermed

narrativt i et metaperspektiv for Mew ved å fortelle noe om hvem de vil være, og i hvilket

historisk perspektiv de ønsker å plassere seg og musikken sin.

6.5.3 Konkrete bilder: Gjenkjennelse av meningsstrukturer
6.5.3. Am I Wry? No, Mew (Frengers 2003)63I tillegg til visualiseringer av tekstfraser og

abstrakte figurasjoner, forekommer en tredje bildetype under framføringen av Am I Wry? No.

Bildet skiller seg ut i låta fordi det er det eneste konkrete bildet som projiseres. Bildet viser en

animert katt og alle som vet hva en katt er, vil kjenne dyret igjen uten behov for videre

assosiative fortolkninger. Katten har fått menneskelige egenskaper, den har på seg

uniformsjakke, står på to ben og spiller fiolin. Fiolinspillingen får betydning i den

audiovisuelle helheten, for også musikalsk er en fiolinstemme framtredende i dette partiet,

selv om det ikke finnes noen fiolinist blant musikerne. Det er opplagt at det er en

synthprodusert fiolin som høres og stemmen er ikke utpreget på noen måte i utgangspunktet,

men takket være visualiseringen av katten som spiller, forankres en illusjonen av dette

instrumentet i den audiovisuelle opplevelsen. Kattens spillegester er tempomessig

synkronisert med strøkene i fiolinstemmens melodilinje og vi er vitne til synkrese når det

audiovisuelle forholdet mellom lyd og bilde ser ut til å samsvare i et naturlig uttrykk. Mew

bruker fiolin i låtarrangementet, og det er katten som spiller den.

Katten er synlig i bildet med det samme fiolinstemmen inntrer og dette skjer for første gang i

mellompartiet En annen, men lignende fiolinspillende katt projiseres i avslutningen av låta,

som er det andre stedet i sangen hvor det benyttes fiolin i arrangementet.64 Effekten av den

                                                  
63 Se eksempel 6.5.3 i det vedlagte appendikset for to bilder og hør låta i eksempel 6.5 på den vedlagte CDen.
64 Merk at låta har en annen slutt i konsertversjonen enn på plata hvor det ikke er fiolin i avslutningsdelen i det
hele tatt. Se forøvrig eksempel 6.5.3 i det vedlagte appendikset for bilder katten i mellomspillet og avslutningen.
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forankrede fiolinstemmen gjør at låta avsluttes i et mykere, mer harmonisk og symfonisk preg

enn slik den startet som rytmisk og progressiv poplåt. Dette er igjen et eksempel på hvordan

forankring fikserer opplevelsen i en bestemt retning ut fra hvilke detaljer i dramaturgien som

framheves.

I forhold til nytelse av musikk mer generelt, har filosofer siden Platon
spekulert i hvorvidt den er et resultat av vår intellektuelle kapasitet til
å gjenkjenne strukturer. Komponisten kan i så henseende spille på
repetisjon og uthaling av musikalske fragmenter […] (Haga 2004: 14).

Samvirket av musikk og bilder gjør at kattesekvensen kan oppfattes som en symbolsk aha-

opplevelse i det øyeblikket tilskueren gjenkjenner fiolinlydens struktur, nettopp som følge av

det projiserte bildet. Dettes bekrefter Kruses avklaring om at strukturer refererer til

informasjon på detaljnivå og viser til mikroegenskaper i et kvalitativt perspektiv (Kruse 1995:

31). Den andre gangen det samme skjer er strukturen allerede avslørt og jeg er innforstått med

innholdet på en mer selvfølgelig måte. Øyeblikket gir mening på linje med de filmmusikalske

”kodakøyeblikkene” Haga skildrer fordi det oppleves som et spesielt øyeblikk som skiller seg

fra de andre av konsertens opplevelser (Haga 2004: 13). ”Det er noe ”ekstra” ved dem; de

besitter en høyere grad av symbolsk og emosjonell kraft” (ibid). Verdien i øyeblikket, og

dermed også nytelsen, ligger i erkjennelsen om at jeg har knekt en kode som avsenderen har

skapt, og at jeg er innforstått med språket som benyttes i konserten. Denne erkjennelsen

understrekes i Mews avlutningssang i konserten hvor en kavalkade av mange konsertens

animerte fabeldyr, men også andre gjenkjennelige bildeelementer, feier over skjermene.

Gjentagelsen av bildeelementene fungerer som en oppsummering hvor jeg som tilskuer er

blitt fortrolig med det audiovisuelle språket i konserten.65

6.5.4 Avløsning – begrepsoverføringer med modifikasjoner
Det største skillet mellom Barthes originale kontekst for forankring og avløsning med tekst og

bilde og det overførte forholdet mellom live lyd og projiserte bilder, utmerker seg mest i

forskjellen mellom uttrykkenes form. Der et reklamebilde er statisk og tar fysisk plass i

rommet, vil lyd og musikk alltid framstilles dynamisk i et forløp av tid. I konsertsammenheng

vil det også være snakk om en lineær lesning av bilder, fordi det stort sett er bilder som er

sammensatt i forløp eller filmede bilder som utspiller seg i tid. Tidsaspektet og det

forgjengelige er et ontologisk premiss for de performative kunstarter, og preger også forholdet

til Barthes overførte begreper om forankring og avløsning. I et tidsforløp blir forankring

                                                  
65 Se eksempel 6.5.3.1 på den vedlagte CDen.
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resultatet av to samtidige meddelelser som framhever én allerede tilstedeværende

uttrykksmessig kvalitet framfor en annen, og dermed skaper konkret mening.

Forankringsbegrepet i overført form minner om den originale måten Barthes brukte begrepet,

selv om tidsaspektet spiller inn i fortolkningen og bestemmer at forankring i hovedsak

definerer mening i øyeblikk framfor helhet, slik jeg har vist i eksemplene over.

Avløsning er det andre av Barthes begreper for meningsdannelse fra ”Bildets retorikk”

(Barthes [1964] 1994). Med avløsning mente Barthes at teksten og bildet avløser hverandre i

meningsproduksjonen i et komplementært forhold som skaper mening. Den intenderte

betydningen i det ene syntagmet vil ikke komme fram uten avløsning fra det andre, eller som

Larsen sier det: ”Ordene er fragmenter av et mer generelt syntagme på samme niveau som

billederne og meddelelsens enhed realiseres på et højere niveau” (Larsen 1988: 26). Det

høyere nivået kan for eksempel være et narrativt nivå hvis meddelelsene etablerer øyeblikk av

konkret mening.

Når det gjelder avløsning mener jeg at innholdets gjensidige avhengighet endres når man

overfører begrepet til konsertens audiovisuelle situasjon. Konsertens førstepremiss som

forestilling vil alltid være musikerne på scenen, og det kan dermed være problematisk å

snakke om et gjensidig avløsende forhold mellom musikk og bilder. Konserten eksisterer som

fullverdig musikkopplevelse også uten visuelle projiseringer, og vil ha verdi i møtet mellom

artist og publikum, som framføring og representasjon av levende musikk, og som bekreftelse,

eventuelt avkreftelse, av musikeren som ikon. Når jeg bruker avløsning som begrep for

meningsdannelse på konsert, fungerer det i mer ordrett forstand av begrepets betydning. I et

tidsforløp er det lettere å se for seg at noe blir avløst av noe annet: Som et vaktskifte der

kveldsvakta avløses av nattevakta, eller som en stafett hvor en løper avløser den neste løperen

når stafettpinnen overleveres. Med disse metaforene vil avløsning mellom musikk og bilder

på konsert fungere mer som en veksling i et forløp mellom hvilken av uttrykksformene i

showet som til en hver til er dominant og dermed har stafettpinnen. Dette blir tydeligst i de

øyeblikkene hvor bildeprojiseringene virker enten før, etter eller mellom musikalske innslag,

altså når bildene er avløsende ved å være det mest aktive, dramaturgiske uttrykk på scenen.

Likevel er denne avløsningen ikke viktigere enn at konserten fortsatt eksisterer som verk,

også om de avløsende bildene ikke hadde vært der, og det komplementære forholdet er endret

fra begrepets originale utgangspunkt.
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6.5.5 Avløsning i forløp
Intermezzo, Mew66 Mellom tredje og fjerde låt i Mews konsert kommer et avbrekk i

låtframføringen. Dette markeres med et stillestående parti og jeg ser på det som et

stemningsmessig intermezzo i forløpet. Fokuset på artistene på scenen blir tatt helt vekk fordi

lyset på scenen er skrudd av. Artistene synes bare som mørke konturer i bunnen av det

lysende lerretet og jeg kan ikke se at noen av dem spiller på instrumentene sine. Intermezzoet

er altså strippet for artisteri, og alt fokus på musikalsk framføring er fjernet.

Publikumsoppmerksomheten er derimot rettet mot skjermbildet som viser konturen av et svart

landskap med nakne trær mot et rødt og åpent himmelparti. Over himmelen svever det tett i

tett med fugler, også disse synes bare som konturer mot den åpne himmelen. Bildesekvensen

utvikler seg til alle fuglene gradvis har fløyet ut av bildet. Da står himmelen tom og rød i et

statisk øyeblikk før bildet fades ut og scenen gjenstår helt mørk, foruten noen pulserende,

røde lykter som ulmer framme på scenen. Bildesekvensen akkompagneres av et lydteppe som

endrer seg i ulike harmonier. Ingen konkret melodi er definert og det er heller ikke viet noen

oppmerksomhet mot den eller de som eventuelt sitter og spiller. Musikken bare er der som en

spenningsladet, statisk og lydmessig effekt, og jeg synes den samsvarer godt med de svevende

fuglenes glidende bevegelser.67 Den får meg til å assosiere med spenningsladede stemninger

fra andre audiovisuelle uttrykk som David Lynch tv-serie Twin Peaks (1990) eller Alfred

Hitchcocks film The Birds (1963).

Til sammen uttrykker sekvensen en forventning om at noe mer skal komme. Hva er uroen i

luften som får fuglene til å flykte fra området? Blir det uvær? Er det skogbrann i det fjerne

som gjør at himmelen gløder så faretruende? Den ladede, flakkende stemningen fungerer som

et narrativt øyeblikk, en mellomhistorie som skal bygges opp til noe mer. Det audiovisuelle

scenebildet sier meg at konserten fortsatt er på et uforløst stadium. Det må komme mer

musikk, tenker jeg, (Hagen 2006: appendiks) nettopp fordi det er bildeinnholdet i

intermezzoet som dominerer helhetsinntrykket framfor musikken. Slik kan jeg argumentere

for at det er de visuelle projiseringene som er hovedpremiss i konsertens audiovisuelle forløp

i denne sekvensen. Bildene avløser musikken som førstepremiss for konserten og spiller en

avgjørende rolle for konsertformidlingens dramaturgiske oppbygning, slik musikken som

hovedpremiss definerer konsertens agenda under låtframføringen.

                                                  
66 Se eksempel 6.5.5 i appendikset og filmklipp 6.5.5 på vedlagt CD.
67 Dette kan relateres til teorien om kinetiske anaphoner og mellomsanselig uttrykksoverføring i et fellesestetisk
perspektiv på side 45-46.
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6.5.6 Avløsning av fokus
Avslutning Sigur Rós 68 Et annet eksempel på avløsning finner sted i avslutningen av Sigur

Rós-konserten. Det siste bildet i konserten ser ut som et grafisk trykk i lyse farger og viser en

skisse av en gutt og noen fugleaktige vesener. Teksten ”TAKK…” og bandets navn, ”Sigur

Rós”, står skrevet med håndskrevne bokstaver i hvert sitt hjørne. Jeg kjenner igjen

bildeelementene fra coveret på bandets siste utgivelse, plata med nettopp tittelen ”Takk…”

(Sigur Rós 2005). Dette bildet etablerer seg på skjermen i det musikken ebber ut og

musikerne går av scenen. Slik fungerer bildet som avløsning i det audiovisuelle forløpet fordi

det ene og alene er bildet som har publikums oppmerksomhet og dominerer

meningsproduksjonen, bare akkompagnert av tilskuernes entusiastiske applaus og tilrop.

Bildets avløsende rolle som førstepremiss i det audiovisuelle forholdet åpner for en bredere

meningsproduksjon som går ut over det rent estetiske innholdet. I tillegg til den konkrete

avløsningen i forløp, fungerer nemlig også denne avløsningen på et metanivå. Det hele er

egentlig ganske finurlig gjort, for på den ene siden kan bildet leses som en sympatisk gest fra

bandets side der de er høflige og viser ydmyk takknemlighet ovenfor publikum. De er artister,

men tar seg tid og rom til å takke på et sted i konserten hvor det vanligvis er artistene som

honoreres av publikum. Det som gjør det interessant er at bildet på en annen side også kan

leses som et ledd i en kommersiell markedsføringsstrategi. Det er ingen tvil om at

populærmusikkens konserter fungerer som selvpromotering av bandet med økonomisk

gevinst som formål, minst like mye som selvrealisering av en kunstnerisk prosess. Å avslutte

konserten med et bilde som er tilnærmet lik coveret på deres siste plate med platetittel og

bandnavn eksponert, kan mer eller mindre leses som ren reklame. Der konserten slutter,

oppfordres det nå til å kjøpe plata som trolig selges utenfor i konsertlobbyen sammen med

annen ”merchandise”. Der bildet har avløst musikken som dominant i meningsproduksjonen,

har også reklamefunksjonen avløst formidlingsfunksjonen i konserten.

6.6 Etablering av rammer for konserten

6.6.1 En avløsende ramme
Et band som benytter en animert katt som fiolinist står for en uttrykksmessig idé som

innebærer noe absurd og lekent. Kattens tilstedeværelse som del av en visuell uttrykksform

                                                  
68 Se bildeeksempel 6.5.6 i appendikset og filmklipp 6.5.6 på vedlagt CD.
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forteller en historie om bandets identitet, og representerer et bildespråk som er typisk og

særpreget for Mews konsertvisualiseringer. Dette kan både ses som et dramaturgisk grep som

binder konserten sammen til å bli en mer enhetlig forestilling, og som et narrativt grep ved å

sammenbinde konserten i et eget eventyrunivers. Vi ser dyr og fantasidyr, ufoer og

romvesener, dukker, masker, bamser, feer og hekser som er omgitt av trolske landskap,

science fiction-miljøer, kalde tundraer og tette eventyrskoger. Bildene er laget som collager

som kombinerer animerte og filmede bildeelementer i et stilmessig preg som får meg til å

tenke på glansbilder, dukketeater og tegnefilm i en kombinasjon av barndom, nostalgi og

burlesk fantasi. Dette er en fiksjonalisering av konsertformidlingen og dermed også

opplevelsen av Mews musikk. Fargebruken er også karakteristisk for visualiseringene, det er

gjennomgående veldig intense og skarpe farger som nærmest skinner ut fra lerretet, men som

likevel har et skittenpreg med en grumsete og tilblandet glød. Det estetiske universet rammer

inn konsertscenen fra begynnelse til slutt og preger dermed konsertens form med sin visuelle

stil. På samme måte kan man kanskje med selvfølgelighet si at musikken også samsvarer i stil

og uttrykk i et eget musikalsk univers. Men bildenes funksjon som tilleggsdimensjon i den

allerede etablerte konsertsituasjonen, markerer rammefunksjonen på en tydeligere måte.

Bildene bringer eventyret inn i konserten og skaper andre historier i den musikalske

fortellingen enn det musikken gjør alene.

At visuelle projiseringer fungerer som en estetisk ramme for konserten, er en typisk

karakteristikk for bruken av dem. Visualiseringene har et stilistisk uttrykk som er felles for de

ulike sangene, og mest sannsynlig er det en bildeartist eller et produksjonsteam som er

ansvarlig for utformingen av dem. Uttrykksformen preger rommet på tilsvarende måte som

detaljer i konsertlokalet gjør og visualiseringene fungerer som en bevegelig kulisse i

forestillingen. Den visuelle rammen avløser dermed konserten med en kvalitet som ikke

hadde vært tilgjengelig uten bildenes tilstedeværelse. Denne fortolkningen minner mer om

Barthes opprinnelige bruk av begrepet avløsning enn slik jeg har benyttet det tidligere.

Meningsproduksjonen avhenger av visualiseringenes egenverdi som meningsbærer, og er like

nødvendig i helheten som musikken er, fordi den representerer en selvstendig ytring av et

intendert budskap som ikke hadde kommet fram foruten bildene.69

                                                  
69 I dette avsnittet kan bruken av avløsningsbegrepet minne om definisjonen av visualiserende
tilleggsbetydninger som jeg redegjør for på side 90, i 6.7.3 Tilleggsbetydninger.
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6.6.2 En forankrende ramme
På samme måte er det enkelt å peke på fellesnevnere i visualiseringene til Sigur Rós og se

hvordan disse rammer inn konserten. Selv om innholdet i bildene er forskjellig, er den

stilistiske utformingen av dem tendensiøs. De benytter et abstrakt språk med bilder som er

preget av kontraster mellom lys og mørke. Bildene er ofte minimalistiske i uttrykket og det

brukes få farger av gangen, noe som gjør at fargeendringene får større betydning når de skjer.

Bildene er enkle og figurative og der det ligger et filmet bilde til grunn for visualiseringen, er

det gjerne manipulert så mye at det ser animert ut. De manipulerte bildene er av en slik

karakter at tilskueren veksler mellom å se konkret og abstrakt innhold i dem. Et øyeblikk

skimter man en person, mens i neste øyeblikk er personen ”blurret” til og omgjort til en

skygge. På samme måte kan det i de opprinnelig abstrakte bildene framstå motiver som ser ut

som landskaper, personer eller figurer. Det veksles mellom ulike typer fokus i

visualiseringene slik at kontraster i skarphet, vinkel og utsnitt forskyves. Lys- og

skyggeeffekten understrekes i den scenografiske løsningen med det gjennomskinnelige teppet

lengst foran på scenen som brukes som lerret for projiseringer, men også til å frambringe

skygger av artistene på scenen ved hjelp av markert lyssetting bakfra.

Sammen med et jevnt langsomt, men konstant dynamisk tempo, vil jeg oppsummere det

flytende preget som et hovedtrekk i Sigur Rós sine visualiseringer. Karakteren av å flyte

samsvarer godt med en beskrivelse av bandets musikk, som er langsom, svevende, ”dronete”

og klangfull. I dette tilfellet kan man si at bildene som en felles ramme for konserten

forankrer denne allerede eksisterende kvaliteten ved dramaturgien, og gjennom

bildeestetikken spisser fokus mot den overordnede kvaliteten av flyt.

6.6.3 Markering av konsertens storform
Bruken av visualiseringer kan i et rammeperspektiv være med på å prege konsertens storform.

Dette skjer helt åpenbart slik jeg har beskrevet over ved å ramme inn konserten i et felles

estetisk uttrykk av stilistiske, medierte kulisser, men også i forhold til hvordan bildebruken

definerer en uttrykksmessig oppbygging av konserten. Visualiseringene er meget effektive til

å markere sekvenserte inndelinger, enten det er markeringer som skiller låtene eller

markeringer som skiller overganger mellom større og mer sammensatte deler av konserten.

Samtidig kan intensiteten i bildebruken definere en spenningskurve for oppbyggingen ved å

markere form og utvikling, både internt i hver låt, men også i konsertforløpet som helhet. På

denne måten blir visualiseringene en tydeliggjøring av konsertens dramaturgiske form. Denne

innfallsvinkelen kan knyttes opp mot det tredje og siste av Kruses begreper for felles
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bestanddeler i alle uttrykksformer. Det er kontur og refererer til strukturens ytre form i et verk

(Kruse 1995: 32).

Både hos Sigur Rós og Mew kan jeg avsløre tydelige dramaturgiske ideer for hvordan

oppbygningen av visualiseringene er strukturert i en spenningskurve fra begynnelse til slutt.

Begge benytter moderat bildebruk i begynnelsen av konserten, hos Mew er scenen sort uten

noen projiseringer helt fram til midten av andre låt, mens Sigur Rós benytter det rolige

”ventebildet” som jeg beskrev i forrige kapittel som begynnelse.70 Utover i konserten utvikles

visualiseringene til å bli fyldige og varierte bildesekvenser av forskjellig slag, men med bilder

i samme språkfamilie. Visualiseringene er i hovedsak strukturert etter låtinndelingen hvor

hver låt har hvert sitt visuelle uttrykk i forløpet, men som jeg har vist i analysene kan bildene

også være sammensatt internt i låta på mikronivå. Det finnes også multimediekonserter hvor

showet er oppdelt i tematiske seksjoner med flere låter i hver seksjon og hvor det som både

kobler og skiller seksjonene fra hverandre, er tematisk bildebruk i samme bilde språk.71

Underveis i begge konsertene er det pauser i de visuelle projiseringene ved enkelte

anledninger. Dette skaper en dynamisk effekt som gjør at projiseringene blir mer virksomme

når de først er der. Pausene skaper behagelige pusterom i det audiovisuelle uttrykket og gjør

at jeg legger merke til musikken på en annen måte. Fraværet av visualiseringer er noen ganger

et effektivt virkemiddel som meningsprodusent i seg selv, som i Sigur Rós framføring av Svo

Hjott, som er islandsk og betyr ”så stille” (alwaysontherun: udatert). Uten at jeg kjente

betydningen av tittelen på forhånd, noterte jeg en tydelig lavmælt atmosfære med noe

ettertenksomt i konsertuttrykket (Hagen 2006: appendiks). Dette opplevdes som et deilig

avbrekk i konsertens intensitet, spesielt fordi kontrasten fra forrige låts avslutning med

”kraftig og rykkende bilder på slutten” var så stor (ibid).

Det tidligere analyserte intermezzoet72 etablerer avløsning mellom musikk og bilder i

konsertforløpet, og er et av flere lignende mellompartier i Mews konserter. Dette er også et

eksempel på hvordan bildebruken legger føringer for hvordan den dramaturgiske storformen

blir bygget opp i et rendyrket prinsipp av bildemontasje. For å igjen vende tilbake til Barthes

begreper, er det avløsning framfor forankring som tydeliggjør dette fenomenet i

                                                  
70 Se avsnitt 5.4 Analyse og diskusjon på side 47.
71 Se foreksempel Kyliefever 2002: Kylie in concert – live in Manchester (Minouge 2002) hvor konserten er delt
opp i ulike temaiske seksjoner som ”native”, A clockwork orange, ”streetlife”, Molin Rouge, ”cyberworld ”og
lignende tematiske seksjoner som skaper den formessige inndelingen i konserten.
72 Se avsnitt 6.5.5 Avløsning i forløp på side 78 for mer.
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meningsproduksjonen. Som en tommelfingerregel for konserten kan man si at forankring

etablerer mening i øyeblikkene, mens avløsning er knyttet til meningsproduksjon i forløpet.

Til sammen danner de et grunnlaget for hvordan mye av meningsproduksjonen på de

audiovisuelle konsertene foregår.

I begge konserter avsluttes framføringene med et oppsummerende høydepunkt som

kulminerer i et klimaks av lys og hurtige bildeklipp. Her oppleves tempoet som raskt og

pulserende, før det dør ut og definitivt markerer at konserten er over. Dette virker selvfølgelig

fordi den audiovisuelle avslutningen er så total og utelukker muligheten for ekstranummer

eller spontane videreføringer av forestillingen. Og det blir heller ikke mer konsert etter dette,

men i Sigur Rós sitt tilfelle er denne avslutningen faktisk ekstramnummeret. De har avsluttet

konserten en gang tidligere, da ved å gå av scenen i en stille utgang uten visualiseringer eller

store markeringer. Det kommer ikke som noen stor overraskelse når de igjen entrer scenen

etter høylydt oppfordring fra publikum og er klare for å spille ekstranummer. Når de to

påfølgende låtene spilles med nøye tilpassede projiseringer, skjønner jeg at visualiseringene er

kalkulert inn i dramaturgien som del av storformen.

”Vision, as McLuhan (1964) pointed out years ago, is fragmentary. The experience of sound

is, on the other hand, holistic – enveloping” (Williams 2003: 73). Den fragmenterte kvaliteten

i visuelle henvendelser kan definere konsertens mange innholdssegmenter på en

meningsbærende måte i øyeblikksbaserte opplevelser. På den andre siden kan bruken av en

gjennomført bildestil skape helhetsopplevelse i uttrykksformen og markere enhet og

sammenheng i en dramaturgisk kontur eller storform. Jeg mener bildeprojiseringene i et slikt

rammeperspektiv er med på å definere konserten i retning av hva slags uttrykk den

representerer. Som to hovedretninger velger jeg å skille mellom en ”kunstifisert” og en

”kommersialisert” sfære for konserten, og jeg mener de visuelle projiseringene tydeliggjør

dem og skiller dem fra hverandre. Den kunstifiserte innfallsvinkelen forsterkes hvis det

audiovisuelle uttrykket framstår som del av en kunstnerisk idé hvor lyd og bilder samvirker

etter kunstprinsipper. Den kommersialiserte sfæren forsterkes hvis helhetsinntrykket i

hovedsak bærer preg av show og multimedia, og bildebruken fungerer som underholdning i et

mer kommersielt perspektiv. Dette er eksempler på hvordan visualiseringene kler konserten i

en drakt som preger helheten og markerer et image. I både Sigur Rós, Mew og Motorpsychos

tilfeller er det vanskelig å plassere konsertstilen rendyrket i den ene eller andre båsen.

Motorpsychos tilfeldighetsestetikk argumenterer for en mer kunstnerisk sfære enn Mews
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gjennomproduserte og kalkulerte. Sigur Rós kan hevdes å stå et sted midt i mellom med sitt

abstrakte, men likevel forhåndsproduserte språk. Likevel finnes det ekstremvarianter av begge

sfærer. Snoop Dogg og P. Diddys konsert i Oslo Spektrum i mars 2007 kan eksemplifisere

den kommersialiserte med reklamespotter for egne salgsprodukter som konsertvisualiseringer,

i motsetning til de kunstifiserte som grenser mot å være happenings, kunstfilm eller teater i en

musikalsk kontekst.

6.7 Forholdet mellom musikk og bilder

I forrige avsnitt framhevet jeg måter for hvordan meningsdannelse i sammensatte

uttrykksformer kan fungere forankrende, avløsende eller som markør av en dramaturgisk

storform. Videre i kapittelet skal jeg gå direkte inn på de konkrete elementene i konserten og

se hvordan de står til hverandre. Ved å se på innholdet i de meningsbærende øyeblikkene kan

jeg skille mellom ulike audiovisuelle forhold og forsøke å se når meningsdannelsen oppstår.

The debate whether or not the video image triumphs over the song
itself needs to take account of where the emphasis lies in the
visualization (lyrics, music, or performance iconography) and surely
then must engage with the question of whether or not it illustrates,
amplifies, or contradicts the meaning of the song (Goodwin 1993: 86).

Goodwin forteller at vektleggingen av visualiseringene i konserten kan veie ulikt avhengig av

hvilket relasjonsmessig forhold de har til den uttrykksmessige forestillingen forøvrig. De kan

for det første knyttes opp mot ulike segmenter i konserten. Dette kan for eksempel være den

lyriske teksten, den klingende musikken eller framføringsmessige aspekter i showet. For det

andre spiller det en avgjørende rolle hvorvidt bildene står i et medvirkende eller motvirkende

forhold til resten av konteksten. ”Instead, the relationship between music and pictures has a

dynamic, processive character, passing from difference at one level to similarity at another

[…]” (Cook 1998: 67). Det er i forhold til dette Goodwin har skapt begrepene illustration,

amplification og disjuncture (Goodwin 1993: 86-88). Begrepene relateres i utgangspunktet til

forholdet mellom musikk- og bildebruk i musikkvideoens audiovisuelle uttrykk, men kan

overføres til konserten hvor jeg har valgt å oversette dem henholdsvis til illustrasjoner,

tilleggsbetydninger og motsettende sammenstillinger.

Som hos Goodwin, virker det naturlig å i hovedsak forholde seg til sangtekstene i et slikt

analyseforhold. I populærmusikk vil den lyriske teksten ofte spille en stor rolle i



85

tolkningsdimensjonene av låta. Dette skjer selv om det gjerne benyttes sangtekster med stor

grad av ren auditiv verdi i forhold til en innholdsmessig verdi (Gripsrud 2002: 29). Eksempler

på dette vises i fraser som ”bebopalua” og ”Who took the Ram from the

Ramalamadingdong?”, som er fikse tekstlinjer som fungerer som ”hooks” (Danielsen 2002:

143), men som har begrenset meningsinnhold. Sigur Rós praktiserer en ekstremvariant av

popspråkets gibberish med sitt lydbaserte hopelandic-språk73, men generelt er størsteparten av

all populærmusikk basert på verbal lyrikk. Språk som meningsbærende tegn er etablert som et

mye mer konkret tegnsystem enn hva musikk er, noe som gjør det enkelt og logisk å

sammenstille dem med mot visualiseringene.

På konsert vil det uansett variere hvor mye man får med seg av teksten som synges. Både

framføringspraksis, tilskuersituasjon og tidligere kjennskap til låta er avgjørende. Men så

lenge man skjønner språket det synges på, vil det oftest være mulig å oppfatte enten hele

tekstblokker, strofer eller enkeltord i framføringen. Det at man ikke nødvendigvis fanger hele

tekstlinjer eller sammenhengen mellom vers og refreng, understreker igjen at

konsertopplevelsen må defineres narrativt i øyeblikksbaserte opplevelser eller såkalte ”kodak-

øyeblikk”. Goodwin mener også at begrepene illustrasjon, tilleggsbetydning og motsettende

sammenstilling skal kunne gjelde andre dimensjoner i det audiovisuelle forholdet enn den

lyriske teksten.

[…] the imagery might illustrate the music (cutting on the beat,
emphasizing syncopations, responding to the song’s arrangement […],
amplify it (setting up its own complementary, visual pulses and
timbres) or create disjuncture (for instance when low-budget clips are
badly made or, simply through lack of technical resources, fail to
respond to the feel of the music itself (Goodwin 1993: 89).74

I tråd med resten av oppgaven er det en slik innfallsvinkel jeg velger å benytte i analysene,

selv om fokuset på lyrisk tekst kommer mer inn i denne delen av oppgaven.

6.7.1 Illustrasjon av mening
”By illustration I refer to those clips in which the visual narrative tells the story of the song

lyric” (Goodwin 1993: 86). En illustrasjon forekommer når visualiseringene på en eller annen

måte sier det samme som noe av det andre man kan oppfatte som meningsfulle ytringer i

forestillingen. Dette er den mest opplagte formen for visualiseringer i forhold til

                                                  
73 Se side 58 for mer om hopelandic.
74 Se Williams (2003: 61-68) for videreføring av Goodwin og presis kartlegging av hvordan de tre begrepene
forholder seg til ulike lag av den musikalske konteksten.
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forutsigbarhet mellom de ulike bestanddelene i uttrykket, nettopp fordi den sier det samme

som et allerede tilstedeværende segment i konteksten. Illustrasjoner brukes derfor i

musikkvideo med en viss fare for å virke platte fordi altfor bokstavelige framstillinger av

metaforer og troper kan virke dumt (Ibid: 87). Men som jeg hevdet i forrige kapittel er det

grunn til å tro at en platt illustrasjon i en musikkvideo ikke nødvendigvis fungerer like platt i

konsertsituasjonen, fordi seersituasjonen og muligheten for gjentagelse ikke er den samme på

konsert som med musikkvideo.

6.7.1. Hoppípolla, Sigur Rós (Takk…2006)75 I framføringen av Hoppípolla av Sigur Rós

benytter bandet visuelle illustrasjoner i det projiserte bildematerialet. Fordi sangen synges på

et språk jeg ikke kan, islandsk, visste jeg ikke hva den handlet om da jeg var den på konserten

i London. Jeg vurderte dermed melodien etter dens musikalske konvensjoner, lyttet til

stemningen i den og merket meg hvordan den var arrangert og framført. Ut fra

konsertnotatene har jeg vurdert førsteinntrykket av låta som en lystig, glad og høystemt

melodi i et stort og pompøst arrangement (Hagen 2006: appendiks). De lyse pianotonene er

framtredende sammen med myke strykere og samples av baklengskjørte orkesterlyder.

Melodien går i dur og har et moderat tempo i slentrende gangfart. Låta er sterkt dynamisk i et

spenn mellom helt nedstemte partier med bare piano og vokal og store svulmende strekk av

orkesterdefinerte lydbilder som er preget av strykere, blåsere, konsertpiano og de øvrige

bandinstrumentene. Bildene som projiseres er strukturelt ensformige gjennom hele låta og

viser konsekvent det samme innholdet i hele forløpet. Vi ser vandrende føtter med kraftige

støvler som er filmet fra kneet og ned. Beina trasker i vannpytter så det plasker og spruter.

Bildet er svart/hvitt i utgangspunktet, men varieres av et fargefilter på bildet som endres

mellom gult og blått. Tempoet er manipulert ned i bildet så bevegelsene går saktere enn i

realtime. Denne temporeduksjonen kan forstås som en visuell illustrasjon av det seige

tempoet i musikken og fungerer i denne fortolkningen som en illustrasjon som viser til noe

non-narrativt og rent musikalsk. Fargeendringene i den ellers så jevne innholdsstrukturen er

eksempel på hvordan teksturforandringer i bildene kan være tilstrekkelig for å skape

innholdsmessig progresjon i et forløp.

”Militær eller lek? Hva handler sangen om?” (Hagen 2006: Appendiks). Jeg stusser litt på

stemningen i bildene for de kraftige støvlene og mange menn på vandring i rekke får meg til å

                                                  
75 Se eksempel 6.7.1 i appendikset  for bilder og sangtekst og eksempel 6.7.1 på den vedlagte CDen for filmklipp
og lydeksempel.
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tenke på militærmarsj. Alvoret i en slik situasjon bryter med stemningen i musikken, og det er

derfor nærliggende å tenke at sølepyttvandringen er relatert til lek og løping i pytter på en mer

barnlig og spøkefull måte. Samvirket av musikken og bildene får meg til å assosiere glede i

formidlingen og dette er min intuitive fortolkning i konsertopplevelsen, selv om jeg faktisk

sitter med en liten undring på om denne fortolkningen er rett (Hagen 2006: appendiks).

For å definere hvorfor disse visualiseringene er illustrasjoner, må jeg se på tittelen og den

lyriske teksten i sangen. Hoppípolla er islandsk og betyr ”å hoppe i sølepytter”

(alwaysontherun: udatert). Teksten handler om glede, smil og å hoppe i vanndammer, men har

en undertone av noe mørkt, alvorlig og ustabilt som referanser til slag og neseblod (ibid).76

Jeg har allerede definert et temamessig innhold for sangen basert på innholdet i bildene, og

dessuten reflektert over potensiell tvetydighet i dem. Dette samsvarer med innholdet i den

lyriske teksten på en illustrerende måte. Jeg har dermed definert en fortolkning av innholdet i

framføringen basert på en audiovisuell illustrasjon. Slik jeg ser det, fungerer disse bildene

godt i sin rolle som illustrasjoner i forhold til en intendert innholdsformidling i teksten. Min

audiovisuelle fortolkning stemte overens med hva den islandske teksten handlet om før jeg

visste hva det var.

6.7.2 Illustrasjon av stemning
I forhold til musikkvideo stadfester Goodwin at bruken av illustrasjoner utgjør den desidert

den største andelen av visualiseringer. Da har han også inkludert muligheten for at

illustrasjonen er et bilde som sier det samme som en stemning eller følelse i låta/låtteksten.

”Thus, illustration will often involve the effort to signify a mood, as opposed to telling a

story” (Goodwin 1993: 87). I musikkvideo gjøres dette for eksempel via dansesekvenser der

en sexy meningsytring i låta kan illustreres med en sexy dans (ibid). Det å illustrere

stemninger ved hjelp av bilder på konsert er mer subtilt, men oppstår hyppig og kanskje

spesielt i forhold til bruk av visualiseringer med abstrakt innhold. Jeg mener dette er relevant

fordi det handler om visuelle analogier som illustrerer et meningsbærende innholdssegment i

musikken ved å synliggjøre en abstrakt følelse eller understreke en tilstand. Skillet mellom et

konkret meningspotensial og et abstrakt stemningspotensial kan være flytende eller

overlappende, og fungerer i samsvar med musikken og den generelle framføringen. Begge

kategoriene kan også forveksles med hvordan det audiovisuelle forholdet fungerer slik jeg

                                                  
76 Se eksempel 6.7.1 i appendikset  for bilder og sangtekst og eksempel 6.7.1 på den vedlagte CDen for filmklipp
og lydeksempel.
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beskrev i forrige kapittel. Videre skal jeg forsøke å gå inn på stemningsdimensjonen i

meningsdannelsen, i kontrast til symbolbruk og konkret meningsdannelse som beskrevet

ovenfor i eksempelet Hoppípolla.

Haga skiller mellom stemninger og følelser i musikalske opplevelser og et hovedskille kan

synes å ligge i stemningenes utstrekning over et forløp i tid, i forhold til de spontane og

kortvarige følelsene. Der stemning trigges av miljø og vektlegger kognitive aspekter av

tilværelsen, er følelser person- og handlingsorienterte. En stemning er mer universelt definert

og ”en vedvarende og forholdsvis stabil opplevelse av en viss valør (eks. nedstemthet,

nostalgi, optimisme)” (Haga 2004: 53), som kan, om ikke gyldig generaliseres, hvert fall

deles opp i gjenkjennelige kategorier av lignende innhold. Når jeg snakker om det

audiovisuelle forholdet på konsert som stemningsskapende, er det under forutsetning av at

stemningen kan kategoriseres som et definert opplevelsesinnhold i et øyeblikk av narrativ

kommunikasjon som følge av det audiovisuelle samvirket.

Denne måten å bruke visualiseringer på ligner en lys- og bildebruk som har eksistert i lang tid

på teaterscenen. Allerede i 1941 skrev Robert Edmund Jones boka The Dramatic Imagination.

Reflections and Speculations on the Art of Theatre som en tankevekkende bok om

teaterkunsten (Jones 1941). Det er interessant å se hva Jones skriver om teaterscenens

illustrasjon av menneskesinnet og det ubevisste. ”This energy expresses itself to us in our

consious life in a never-ending stream of images, running incessantly through our minds from

the cradle to the grave, and perhaps beyond” (Jones 1941: 15). Med dette understreker han

ideen om at det ubevisste kan være en interessant og aktuell dimensjon i

formidlingsperspektiv og er relevant for økt intellektuell forståelse. Vissheten om det

ubevisste vil derfor influere våre uttrykksformer i kunsten (ibid: 16).

Jones omtaler ubevisstheten som en ”strøm av bilder” og ordvalget hans understøtter

meningen om at film er det perfekte medium for å visualisere det ubevisste. På teaterscenen

kan filmmediet fungere optimalt utfyllende sammen med de fysiske skuespillerne som i

motsetning til å representere det ubevisste, representerer den bevisste virkeligheten. ”Motion

pictures are our thoughts made visible and audible” (ibid: 17), sier Jones og sammenligner

filmens bildeuttrykk med de samme kvaliteter som tankene har: begge farer flyktig fram og

tilbake i et hurtig løp av sammensatte bilder med avsporinger i uvisse retninger eller

tilbakefall, såkalte ”flashbacks”. Begge evner å skifte fram og tilbake i tid og rom, upåvirket

av rasjonalitet og den bevisste hjernens fornuft (ibid: 18). Jeg mener det er plausibelt å
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overføre denne teorien fra teaterscenen til min teori om at visuelle effekter på konsert kan ha

en stemningsskapende funksjon. Å visualisere ubevissthetens tilstander kan la seg gjøre ved

bruk av abstrakt bildespråk i større grad enn når visualiseringen skal etablere mening med

konkret innhold, og jeg mener det er relevant å knytte de ubevisste fornemmelsene opp mot

teorien om stemningsskapende visualiseringer.

6.7.2. Hoppípolla og Med blodnasir, Sigur Rós (Takk…2006)77 Både på cd og konsert

spiller Sigur Rós Hoppípolla atacca, uten pause, over i en annen melodi, Med blodnasir. I

følge Björnbergs begreper har melodiene musikalske fellestrekk av estetisk informasjon i

form av lignende hørbart materiale, men er strukturelt atskilt som to låter med ulik form på et

semantisk informasjonsnivå (Björnberg 1992: 3). I en dramaturgisk oppbygning er de visuelle

projiseringene med på å understreke skillet mellom låtene og den tematiske utviklingen som

skjer. Der bildene på samme måte som musikken har gjenkjennelige strukturer i

bildeelementene, markeres også utviklingen i Med blodnasir ved å innlemme et mer abstrakt

og surrealistisk bildespråk. Parallelt med et instrumentalt overgangsparti hvor klanglige

improvisasjoner flyter i forhold til den rytmiske strukturen i Hoppípolla, vises visuelle

illustrasjoner som minner om den samme, oppløste stemningen som i musikken: farger og

former løser seg opp, man kan glimtvis skimte de plaskende føttene, men lyskastere med gult

lys, røyk og uklare bilder på lerretet skaper et helhetsinntrykk som er ”blurret” og uskarpt.

Når så Med blodnasir etablerer seg gjenkjenner jeg både auditive og visuelle elementer i

uttrykket fra Hoppípolla, men helheten har annerledes tekstur. Uttrykket er mer svulstig og

sammensatt og basert på et collageaktig uttrykk. Innholdet er ikke lenger like konkret, men

snarere kaotisk, komplekst, fragmentert og abstrakt. I denne sammenhengen vil jeg påstå at

Med blodnasir framstår mer som en illustrasjon av en surrealistisk, flytende stemning, framfor

en konkret meningsbærer som i Hoppípollas plaskende føtter. Den nonverbale framstillingen

av Med blodnasir åpner også opp for mer stemningsskapende fortolkninger av uttrykket enn

den verbale historien som fortelles i Hoppípolla. Tittelen på låta, Med blodnasir, er det eneste

konkrete av tekst jeg kan koble til framføringen og det betyr ”neseblod” (alwaysontherun.net).

Illustrerende visualiseringer kan ligne på måten jeg beskriver forankring som fenomen for

meningsdannelsen. Likevel er det forskjeller mellom disse. Illustrasjonen kan sies å ha en

eksplisitt narrativ funksjon i forhold til sangteksten og uttrykket generelt. Illustrasjoner vil

                                                  
77 Se filmklipp 6.7.2 og lydeksempel 6.7.2 på vedlagt CD for analyseeksempelet for overgangen mellom
Hoppípolla og Med blodnasir.
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derfor alltid fungere forankrende. En forankring som sådan er bare ledd i en

meningsdannelsesprosess som kan gjøre at opplevelsen forstås som narrativ uten at bildet

nødvendigvis er en illustrasjon.

6.7.3 Tilleggsbetydninger
”Amplification occurs when the clip introduces new meanings that do not conflict with the

lyrics, but add layers of meaning – this, for some critics, is the mark of a ”good” video”

(Goodwin 1993: 87). Jeg mener tilleggsbetydning er en god oversettelse av begrepet

amplification. Her supplerer det projiserte bildematerialet formidlingen i konserten ved å

tilføye et ekstra meningsinnhold som ikke er synlig i noen av de andre uttrykkselementene,

men som likevel ikke bryter med det andre innholdet. Det er igjen i forhold til den lyriske

teksten vi ser det audiovisuelle forholdet tydeligst, men det kan også forekomme at visuelle

tilleggsbetydninger supplerer andre elementer i konserten.

6.7.3 Eight flew over, one was destroyed, Mew (Frengers 2003)78 I Mews framføring av

melodien Eight flew over, one was destroyed forekommer et audiovisuelt uttrykk hvor bildene

står i et tilleggsbetydende forhold til musikk og tekst. Sangen er en popballade med noe

utsving fra det alminnelige i for eksempel taktskifter i verset. Stemningen er neddempet og

trist, tempoet er langsomt og den går i moll med piano og bass som framtredende instrumenter

i lydbildet. Oppbygningen av låta er tradisjonell: intro, refreng, vers, refreng, vers, bro,

refreng. Innholdet i sangteksten er melankolsk. I en kortversjon av min tolkning handler den

om dystre minner, avstand, noe som har tatt slutt eller aldri ble noe av, en frykt, en dyster

reise og savnet etter en person. Teksten er preget av enkeltstående fraser og løse spørsmål slik

at det er mulig å forstå den i ulike retninger. Uavhengig av konsertbildene har jeg altså tolket

meg fram til at denne sangen har et trist innhold, både musikalsk og lyrisk.

I konsertopplevelsen av Eight flew over, one was destroyed inkluderes bildematerialet i min

umiddelbare tolkning. Bildene styrer meningen i framføringen mot en konkret historie som

ikke hadde vært der uten bildene. Bildene er strukturert i forhold til den øvrige inndelingen i

låta og viser de samme motivene i hver seksjon av den. Introen og det første refrenget

etablerer bildet av et landskap. Perspektivet for utsikten i landskapet er i retning framover, sett

fra frontruta på et framkomstmiddel i fart langs veien. Landskapet er åpent og stort i

fargesterke bilder som er karakteristiske for bildespråket til Mew. Stemningen er drivende og

                                                  
78 Se eksempel 6.7.3 i appendikset for fem bilder og sangtekst, hør låta i eksempel 6.7.3 på CDen.
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dyster, horisonten er mørk i det fjerne og de skittentonede fargene i bildet gir det et

naturalistisk preg. I det verset begynner, endrer bildeinnholdet seg. Vi ser glidende klipp av et

bilvrak i flammer med hodet på en skadet menneskedukke inni. Fargene er enkle, en blå bil

omgitt av gule flammer og et dukkehode med rødt blod på. Den felles bruken av primærfarger

i både landskapsbildet og bilvrakbildet, knytter bildene i låta sammen i et enhetlig forhold,

tross det ulike tematiske innholdet. Kameraføringen over motivet er svært langsom og jevnt

glidende. Dukken har et tomt og nøytralt ansiktsuttrykk, men er skadet, den blør fra pannen,

øyet og nesa.

Hele bildet har noe naivt, men likevel brutalt over seg. Scenarioet er en trafikkulykke, men

dukken representerer noe fremmedgjort ved å samtidig med den blodige og alvorlige

ulykkessituasjon, også assosiere barndom og uskyld. Dukken gjør at sekvensen kan minne om

en demonstrasjonsvideo for trafikksikkerhet med sitt åpenbare fiksjonaliserte preg og kunstige

utseende. I overgangen til broa projiseres det ingen bilder. Fraværet av det visuelle fungerer

effektivt. I konsertnotatet mitt har jeg skrevet at det er i dette mørke og stille partiet jeg

danner meg idéen om hva som skal skje videre i sangen (Hagen 2006: appendiks). Dukken

som trafikkoffer kombinert med bildene av landskapet i det fremadrettede kjøreperspektivet,

gir frampek om en faretruende situasjon som også bygges opp av den dystre stemningen i

musikken. Frampeket som narrativt virkemiddel er et vanlig grep i historiefortelling og

innebærer at det kommer forvarsel om avgjørende hendelser som skal skje senere i

fortellingens kronologiske forløp. Er det historien om en bilulykke vi blir fortalt i denne

låtframføringen?

Neste gang refrenget spilles, projiseres landskapsbildet igjen, men med en mye synligere uro i

bildet. Veien i det fargesterke landskapet er blitt mørkere og kaldere og hvite fartsstriper er

synlige. Dette bildet minner meg om en klisjéaktig scene som jeg gjenkjenner fra thrillere og

spenningsfilmer som Lost Highway (David Lynch, 1997), Taxidriver (Martin Scorsese, 1976)

eller I know What You Did Last Summer (Jim Gillespie, 1997). En bil kjører i stor fart på en

mørk og øde landevei og snart ser vi billys nærme seg i motsatt kjøreretning. Den

gjenkjennelige scenen fungerer som en intertekstuell referanse til spenningsfilmer av denne

sorten og blir en tilleggsbetydning som gir merverdi til fortolkningen med sin gjenkjennelige

karakter. Det spenningsmessige høydepunktet i historien er bilkrasjet. Det har bygget seg opp

en forventning om at det må komme, og det bekreftes snart. Krasjet illustreres med et

voldsomt lys som samsvarer med et høydepunkt i musikken og fungerer isolert sett i dette
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øyeblikket som en illustrasjon av et musikalsk høydepunkt. Dette demonstrerer hvordan

Goodwin-begrepene også kan favne ikke-lyriske forhold mellom musikk og visualiseringer.

Sangen avsluttes med bildet av en skapning som ligner en krysning av en engel og et

romvesen, den er skinnende lys i mintgrønt og hvitt. Figuren svever over bakken med hodet

senket og det hule blikket vendt nedover. På denne måten kikker den også ned på konturene

av musikerne som kun synes som sorte skygger på scenen. Bakken er lyst opp i figurens

gjenskinn, men resten av bildet er mørkt. Sekvensen gir meg både religiøse og

utenomjordiske assosiasjoner fordi vesenet framstår som en slags siste times budbringer som

skal hente med seg den skadede dukken fra ulykkesstedet, enten som en engel på vei opp til

himmelen, eller som et romvesen på vei til det overjordiske. Hele sekvensen fungerer som en

allegori for døden og er en opplagt tilleggsbetydning til den lyriske teksten. Dette vises helt

konkret i den siste tekstfrasen: ”I’m separated from you”.79 Visualiseringen tillegger at

atskillelsen innebærer død, og er informasjon som ikke sier det samme som konteksten, men

som heller ikke bryter med den.

Det visuelle innholdet har i denne framføringen tilført konserten en konkret historie i forhold

til musikkens triste innhold, tekstens innhold om savn, forgjengelighet og avstand og den

melankolske stemningen jeg skildret innledningsvis. De visuelle tilleggsbetydningene danner

en selvstendig historie om en trafikkulykke og definerer innholdet i konkrete hendelser. Dette

skjer uten at bildeinnholdet bryter med de øvrige elementene i konsertuttrykket. Som jeg

presiserte i innledningen, er dimensjonen av visuelle tilleggsbetydninger sett på som et

kvalitetsstempel for musikkvideoen. De gjør det mulig å tolke mening i flere lag og skaper et

mindre forutsigbart uttrykk. De kan hevdes å være en mer intellektuell visualiseringstype,

fordi de krever mer av tilskueren enn hva de ofte opplagte illustrerende visualiseringene gjør.

Som en konklusjon for denne analysen, vil jeg hevde at låtas tittel, Eight Flew Over, One was

Destroyed, utfylles på en meningsfull måte som konsekvens av visualiseringene.

Tilleggsbetydningene etablerer en historie for konteksten, og med ett er låttittelen også

betydningsfull med konkret mening.

Det er et relevant poeng at meningsdannelsen i denne sangen er basert på en mer tradisjonell

narrativ framstillingsform enn de tidligere analyseeksemplene i kapittelet. Dette er fordi det

ligger en årsaksbasert logikk til grunn for meningsdannelsen. Her er det summen av flere

                                                  
79 Se eksempel 6.7.3 i appendikset for sangtekst og bilder, hør låta i eksempel 6.7.3 på CDen.
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kommunikative øyeblikk som etablerer ideen om et overordnet budskap i en tematisk

sammenhengende historie. Visualiseringene i Mews She Came Home for Christmas fungerer

også som eksempel på bruk av mer tradisjonell narrativ kommunikasjon som visuell

tilleggsbetydning.80 Her projiseres den forhåndsproduserte musikkvideoen som har gått på tv

og er å finne på bandets hjemmeside som visualisering i konsertframføringen. Hendelsene i

musikkvideoen henger kausalt sammen som et eventyr om en pike i skogen som blir venn

med en bjørn, og danser gjennom våren med den. Så kommer en heks og skader eller dreper

bjørnen, det blir vinter og uvær i skogen før heksa gror inn i eføy og historien slutter.

Avslutningsbildet viser en liten pike med en teddybjørn som sitter og kikker opp i

nattehimmelen, og jeg konkluderer med at eventyret i skogen enten var en drøm eller et

barndomsminne for jenta. Teksten i sangen samsvarer med denne fortolkningen, uten at

hendelsene fra eventyret noen gang uttales eksplisitt.

Bildenes funksjon som tilleggsbetydning er åpenbar, men i en mer enhetlig, forløpsbasert

framstilling enn de mange fragmenterte visualiseringene jeg har skildret tidligere. Det er

åpenbart at tilleggsbetydende visualiseringer i større grad kan basere seg på kausale forhold

mellom bildene i narrasjonen, til forskjell fra illustrasjoner som opptrer fragmentert og følger

et annet uttrykkselement i konteksten. Den mer tradisjonelle formen for narrativ

meningsdannelse skal altså ikke utelukkes som formidlingsform i konserten. Det er derimot

interessant å merke seg at en kausal utvikling i konsertens kontekst ikke regnes som den

vanligste narrasjonsformen, men snarere framstår som unntak fra de fragmenterte "kodak-

øyeblikkene”.

Som alltid er det et poeng at fortolkningen er subjektiv og det som kan oppfattes som

tilleggsbetydning for noen, kan virke fjernt og meningsløst for andre. Björnberg argumenterer

for at dette er et av trekkene som plasserer musikkvideoen som eksempel på

postmodernismens uttrykksformer (Björnberg 1992: 2). Visuelle uttrykk som er homologier

til det lyriske eller musikalske innholdet, altså illustrasjoner, kan oppleves som strukturelt

overflødige i et fortellerperspektiv, mens visualiseringer av mer tvetydig karakter åpner for

valgmuligheter og frihet i fortolkningen. ”Slightly overstating the matter, music in general,

and pop/rock in particular, may simply be said to constitute a more ”post-modern” mode of

communication than verbal language or classical dramaturgy” (Björnberg 1992: 2). Denne

                                                  
80 Se eksempel 6.7.3.1 på den vedlagte CDen for filmklipp fra framføringen eller
http://www.mewsite.com/site_fr.html [Lesedato: 23.04.07] for å finne musikvideoen på Mews hjemmeside.
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valgfriheten i interpretasjonen er i høyeste grad reell i konserten og leder meg over på det

tredje av Goodwins begreper.

6.7.4 Motsettende sammenstillinger
”Clips might also (intentionally or not) involve disjuncture between lyrics and image”

(Goodwin 1993: 88). Det er vanskeligere å oversette det tredje begrepet i Goodwins

inndeling, men jeg velger som sagt å kalle det motsettende sammenstillinger.81 Motsettende

sammenstillinger mellom musikk og bilde på konsert forekommer når bildene tilsynelatende

ikke har noen sammenheng med innholdsmomenter i musikken. Her er meningsdannelsen av

liten opplagt karakter, eller i motsatt tilfelle, et resultat av et kalkulert brudd mellom de ulike

uttrykksformene.

Konserten som sjanger har stor grad av spontanitet i forhold til å kunne eksperimentere

underveis i framføringen i motsetning til musikkvideoen som er fastlåst i en preproduksjon.

Her skiller de to uttrykksformene seg fra hverandre ved at konserten framstår som et mye mer

fleksibelt audiovisuelt medium. Dette påvirker også graden av samsvar og motsetninger i

forholdet mellom musikk og bilder. Konserten har rom for, i noen sjangere nærmest et krav

om, at tilfeldigheter og improvisasjoner preger framføringen, enten fra musikerne når de

spiller og/eller fra en VJ som mikser bildene live. Den første formen for motsettende

sammenstilling mellom musikk og bilder baserer seg nettopp på vilkårligheten som oppstår i

et spontant liveuttrykk.82 Det samme klippet med Motorpsycho kan eksemplifisere hvordan

det audiovisuelle forholdet i noen sammenhenger oppleves som meningsbærende enten i form

av innhold og stemning, eller opplevelse av en fellesestetisk kvalitet, mens man i andre

sammenhenger blir sittende og lure på om det egentlig var noen intensjon bak projiseringen i

det hele tatt. Dette beviser igjen den ekstreme graden av subjektivitet, for der noen opplever et

audiovisuelt samsvar og tolker mening, kan andre la være å danne mening utover det rent

formalistiske man ser og hører. Jeg vil hevde at graden av vilkårlighet i konsertens

uttrykksform er et element som kan forårsake motsettende sammenstillinger mellom bilde og

lyd, men da som tilfeldighet og uten at motsetningen er en intendert del av

meningsproduksjonen.

                                                  
81 Her kunne jeg også valgt andre ord (springende, splittede, motbevegende) som i noen tilfeller ville vært mer
presise for det faktiske audiovisuelle forholdet.
82 Se side 53 for skildring av Motorpsychos liveproduserte audiovisuelle uttrykk.
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Den andre formen for motsettende sammenstillinger mellom visualiseringer og live musikk er

mye mer konsekvent fordi bildene med hensikt framstiller motsatte innholdsmomenter fra

resten av konteksten. Dette er igjen mest tydelig i forhold til et tekstlyrisk aspekt der det er

lett å tyde et budskap av semiotisk betydning opp mot bildene. De motsettende

sammenstillingene i denne betydningen av begrepet kan minne om kontrapunkt slik det er

brukt om det audiovisuelle forholdet i filmmusikk. Kontrapunktisk musikk kommenterer

bildet ved å tilføye en helt annen affekt enn hva filmscenen representerer forøvrig. ”Musikken

settes i opposisjon til det som foregår i bildet, musikken bryter med filmscenens stemning i

stedet for å understøtte denne” (Jensen 2004: 23). Begrepet er omdiskutert, men jeg mener

likevel det er relevant for å skille den intenderte formen for motsettende sammenstillinger

mellom bilde og musikk på konsert, fra den tilfeldighetsbaserte. Et rendyrket eksempel på en

kontrapunktisk visuell konsertprojisering har jeg fått fortalt fra en Flaming Lips-konsert fra

turneen ”Yoshimi battles the pink robots” i 2000. Under en hyggelig og romantisk ballade ble

ultravoldelige bilder fra Vietnamkrigen projisert. Dette hadde selvsagt stor betydning for

konsertopplevelsen fordi bruddet mellom innholdsdimensjonene i bilde og musikk var så

stort. Grepet var ikke tilfeldig gjort, effekten av de motsettende sammenstillingene var

tilsiktet med intensjon om at spriket mellom musikk og bilder skulle virke som effektiv

formidler av et meningsbærende uttrykk.

6.7.4 Ny Batteri, Sigur Rós (Àgætis Byrjun 2000)83 Jeg har ingen like tydelige eksempler

på motsettende sammenstillinger fra mine konserteksempler, men i framføringen av Sigur

Rós-melodien Ny Batteri projiseres et bildemateriale som jeg opplever som motsettende. Ny

Batteri er en tung og dyster sang i langsomt tempo som er preget av en veksling mellom lange

dynamiske linjer og temperamentsfulle, eksplosive partier. Teksten understreker den

foruroligende musikalske stemningen og skildrer marerittaktige scenarioer om selvskading og

vold, tilstander av smerte og kanskje et forsøk på å fortrenge det vonde. Bildene som vises er i

svart-hvitt og er preget av harde kontraster mellom det mørke og lyse. Vi ser et halvnært

utsnitt av kroppene til to menn i romdrakter som tar seg gjennom et naturlandskap, kanskje et

månelandskap, med de fysiske bevegelsesutfordringene de møter i landskapet. Bildetempoet

er langsommere enn naturlig og sammen med den seige musikken, understrekes

langsomheten. Dette, sammen med en dramatisk kontrastbruk mellom svart og hvitt, kan

tolkes mot at bildene representerer en synliggjøring av musikalske kvaliteter i tråd med

                                                  
83 Se eksempel 6.7.4 i appendikset for bilder og sangtekst, og filmklipp og lydklipp i eksempel 6.7.4. på vedlagt
CD.
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Williams og innholdet om fellesestetiske kvaliteter i forrige kapittel. Dette kan også ses som

en illustrasjon av en nonverbal kvalitet i låta.

Jeg mener likevel ikke at dette er gode fortolkninger av det audiovisuelle uttrykket, fordi det

primært er de konkrete elementene i bildet, mennene i romdrakt, som vekker min

nysgjerrighet i interpretasjonen. Slik jeg ser det, verken illustrerer eller fungerer

visualiseringene som tilleggsbetydninger i forhold til resten av konteksten, og denne

fortolkningen gjør at jeg finner det hensiktsmessig å se det audiovisuelle forholdet som et

eksempel på en motsettende sammenstilling. Jeg avskriver ikke bildematerialet på noen måte

som feil eller lite relevant, for den uvisse relasjonen appellerer til meg med en spenning som

får meg til å undres på hvorfor akkurat dette bildematerialet er valgt. Den motsettende

sammenstillingen har gjort konsertopplevelsen av Ny Batteri mindre forutsigbar og

helhetsinntrykket er at både låt og visualiseringer fungerer pirrende på en spenningsskapende

måte. Det kan alternativt være aktuelt å relatere denne opplevelsen av uvisst samsvar til

teorien om stemningsskapende illustrasjoner som jeg har redegjort for tidligere i oppgaven.

Den motsettende sammenstillingen kan sies å skape stemning av uvisshet og uforutsigbarhet,

og hvis disse kvalitetene betraktes som eksplisitte stemningskategorier med egenverdi, kan

sekvensen av audiovisuell motsetning framstå som en intendert formidling av abstrakt

stemningsinnhold.
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7 Konklusjon

7.1 Teknologi og populærkultur

I denne oppgaven har jeg sett på hva bruken av medierte visualiseringer på

populærmusikalske konserter gjør med opplevelsen av formidlet musikk. Jeg har plassert

fenomenet inn i en historisk kontekst der jeg har vist eksempler helt tilbake til 1850 som

representerer multimedierte framføringsprinsipper i en tankegang om at flere uttrykksformer i

samvirke øker formidlingspotensialet i levende forestillingspraksiser. Likevel er det

strømningene etter 1960-tallet som har definert utviklingen mest konkret, med

musikkvideoens etablering og blomstring på 1980-tallet som en tydelig forutsetning for

konsertens virke i dag.

I en oppsummering er det to hovedfaktorer som ligger til grunn for hvordan

populærmusikalske formidlinger i stadig større grad legger vekt på det visuelle i sine

framstillinger. Det første er utviklingen av teknologien, som både har definert

populærmusikkens eksistensielle form ved mulighetene for opptak og masseproduksjon, men

som også er grunnlaget for dens uttrykksmessige produksjonsmuligheter. Teknologi har altså

vært forutsetningen for medieringsmulighetene, men har også skapt et parallelt behov for en

visuell kompensasjon i framføringen når maskiner delvis har overtatt musikerens rolle som

aktiv skaper av uttrykket. Den andre faktoren som definerer populærmusikkens visuelle

framstillinger er populærkulturens stadig økende uttrykksmessige selvstendiggjøring i form

av friere kunstnerisk utfoldelse. Dette viser seg konkret i mer uttrykkskrevende formidlinger

og i at populærkulturens representasjoner etter hvert veier tungt som selvstendige produkter i

både kommersielle og kunstneriske perspektiver. Med dette historiske utgangspunktet

argumenterer jeg for at populærmusikken i stor grad må defineres som en audiovisuell

representasjon framfor en auditiv.

7.2 Mediert liveness - Live mediering

Jeg delte bruken av visualiseringer på konsert inn i to hovedretninger der de estetiserende var

de mest relevante for oppgavens innfallsvinkel om opplevelsen av den musikalske

framføringen, mens de monitorende var nyttige å ta med i forhold til konsertopplevelsen

generelt og en avklarende diskusjon om konsertens ontologiske premisser. Monitoring

tilgjengeliggjør konsertens uttrykk for publikum, og påvirker derfor artistenes oppførsel og

formidling på scenen. Praksis fra fjernsynsproduksjon ligger til grunn for denne formen for

bildeproduksjon og ikke sjelden blir det også reelle produkter av materialet som filmes, enten
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ved livesendte samproduksjoner eller ved tilrettelegging av bildene fra monitoringen i ettertid.

Samproduksjoner og gjenbruk av mediert materiale er et faktum som speiler mulighetene for

remedieringsprosesser i tiden og resulterer i en industri av liveproduserte DVDer og CDer.

Dette er en opplevelsesbasert industri som er grunnlagt som antitesen til tradisjonelle

ontologiske krav til performance hvor det forgjengelige øyeblikket er den eneste sanne

inngangen til opplevelsen.

Det kan generelt se ut til at bruken av visualiseringer og øvrige medieringsformer er med på å

forskyve konsertens ontologiske ståsted hvor det spontane og øyeblikksproduserte tradisjonelt

er verdsatt som det autentiske. Det som skaper konserten er mer enn det som skjer i ”nuet” av

fysiske hendelser i rommet, og gjør at opplevelsen består av kombinasjonen av levende og

medierte uttrykksformer. Multimediekonserten kan ses som et naturlig ledd i utviklingen av

musikalske framføringspraksiser, og bekrefter at grensene mellom live og medierte

forestillinger er gjennomsiktige og fleksible i forhold til mangfoldet av varierte uttrykk. Dette

bekreftes av Auslander (1999), men også av Susanne Østby Sæther (2004). Hun hevder at

”fuzzy” og opake grenser mellom originale enkelthendelser, repeterbare representasjoner og

det øvrige samvirket mellom disse i ulike former for (multi)media, er fakta, men forekommer

i svært varierte utforminger (Sæther 2004: 2, min parentes).

7.3 Audiovisuell konsert vs filmmusikk og musikkvideo

Når det gjelder overført teori fra andre relaterte felt som filmmusikk og musikkvideo, er det to

forhold som skiller seg ut som påfallende forskjeller for de teoretiske utgangspunktene. Det

første er knyttet til det konkurransemessige forholdet mellom musikk og bilder i

uttrykksformen. Filmens utgangpunkt for sin formidling er en historie, et manus eller et

innhold som skal fortelles, og filmmusikken må kunne sies å eksistere som andrepremiss i

forhold til historiens fortelling. Filmmusikken underbygger og er i mange tilfeller avgjørende

for det estetiske uttrykket i filmen ved å skape stemning, atmosfære, etablere merverdi og

tilleggsbetydninger, men er i liten grad en forutsetning for filmformidlingens eksistens. Her

bryter konserten med det audiovisuelle forholdet i film fordi det i aller høyeste grad må sies at

musikken er både førstepremiss og forutsetning for konserten. Konserten står dermed

nærmere musikkvideoen i sitt utgangspunkt for formidlingen, som også er en kontekst hvor

musikken predefinerer rammene for formidlingen ved å være utgangspunktet for sjangerens

eksistens. Dette får følger for valget av visualiseringer på konserten, og som i musikkvideo er

det gjerne syntaksen i hver enkel låt som er utgangspunktet for utformingen av
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visualiseringene (Björnberg 1992 og 2003). Visualiseringene har dessuten en avgjørende rolle

i forhold til markeringen av konsertens dramaturgiske storform, og understreker forløpets

gang av progresjon, pauser og klimaks ved å understøtte disse markeringene i musikken.

I teorioverføringen fra musikkvideoen som forskningsobjekt (Björnberg 1992 og 2003,

Goodwin 1993, Williams 2003), er det mange opplagte forhold å gripe fatt i som relevante

utgangspunkt for å danne et begrepsapparat for forståelse av den audiovisuelle konserten. Det

er derfor påfallende å merke en forskjell i utformingen av visualiseringene i de to

uttrykksformene, i at det visualiserte materialet i konserten kan se ut til å være skapt i et

enklere, mer intuitivt og grunnleggende bildespråk enn i musikkvideoen. Et logisk skille i

dette segmentet ligger i utgangspunktet for tilskuersituasjonen i de to uttrykksformene som

realiserer svært ulike muligheter for gjentagelse av seersituasjonen. Livesituasjonen opererer

med grunnere visualiseringer fordi muligheten for repetisjon i utgangspunktet er utelukket,

slik konserten fortløpende forsvinner i sin flyktige verkrepresentasjon. Tilskueren har kun et

enkelt øyeblikk å sanse opplevelsen i og det kan derfor synes som et hensiktsmessig grep at

det benyttes til tider overtydelige analogier mellom musikk og bilder i det audiovisuelle

uttrykket. De enkle prinsippene for audiovisuell opplevelse og meningsdannelse fungerer

likevel effektivt i konsertens rettmessige kontekst; en mer avansert, sammensatt og subtil bruk

av visualiseringer kunne i motsatt tilfelle fungert mot sin hensikt ved å virke frustrerende

kaotisk som altfor tettpakket audiovisuell informasjon.

7.4 Det passer!

Som med de monitorende visualiseringene, preger også de estetiserende visualiseringene

konsertformens ontologi ved å innlemme medierte, forhåndsproduserte uttrykk i en live

formidlingskontekst. Likevel har fokuset for oppgavens teoretiske og analytiske innhold

basert seg på en annen opplevelsesdimensjon i forhold til bruken av estetiserende

visualiseringer. Det er fordi disse fungerer som et medium med autonomt betydningsinnhold

og påvirker fortolkningsdimensjonen på en avgjørende måte. Dermed er det interpretasjonen

av det sammensatte konsertuttrykket som er interessant å se på ut fra en hypotese om at

visualiseringene endrer konsertens opplevelsesdimensjon. Jeg har grepet fatt i dette

utgangspunktet fra to ulike innfallsvinkler.

I Kapittel 5 tok jeg utgangspunkt i hvordan et audiovisuelt forhold mellom musikk og

visualiseringer på konsert kan prege formidlingen i form av et opplevd samvirke mellom de to

uttrykksformene. Det at visualiseringene ”passet” til musikken mange ganger i løpet av
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konserten, er en reell beskrivelse av min opplevelse. Dette kan forklares ut fra en tankegang

om at det ligger felles prosesser til grunn for utformingen av alle kunstneriske uttrykk og at

forskjellige uttrykksformer dermed kan samsvare med hverandre gjennom felles estetiske

kvaliteter i uttrykket (Kruse 1995). Disse kvalitetene produseres ofte i et såkalt

kvasisynestetisk forhold, som vil si at forholdet mellom uttrykkene bygger på en forventet

effekt eller en manipulert følelse av samvirke ut fra erfaringsmessig lignende relasjoner. Her

er det audiovisuelle forholdet skapt i et tenkt samsvar mellom uttrykksformene som minner

om de interrelaterte sanseopplevelsene som synesteter opplever (Cook 1998, Williams 2003).

Dette kan analyseres mer konkret ved å dekonstruere de enkelte uttrykkenes utforming og se

om musikken og bildene samsvarer i form av felles uttrykksmessige kvaliteter. En konklusjon

kan være at uttrykkene i mange tilfeller samsvarer i stor grad i forhold til utformingen av

uttrykkenes tid, form og kraft, og at dette kan konkretiseres i begreper som mellomsanselig

overføring (Williams 2003: 176), tekstur (Kruse 1995: 31) og anaphoner (Tagg 1992).

Williams begrep om musikalsk visualitet fungerer som samlebetegnelse for denne

innfallvinkelen til fenomenet ved å sette navn på hvordan synliggjøringen av musikkens

kvaliteter er hensikten for kommunikasjonen i seg selv, dette uten å ta øvrig hensyn til

illustrasjon, beskrivelse, narrativer og realisme som utgangpunkt for det audiovisuelle

forholdet (Williams 2003: 172). Opplevelse av musikalsk visualitet forekommer gjerne når

visualiseringene er abstrakte, fordi det da er det lettere å gripe fatt i teksturale kvaliteter i

uttrykket, framfor å prøve å fortolke et innhold av konkret meningsdimensjon. Likevel har jeg

vist at bruk av visualiseringer med konkrete bilder også kan ha samme effekt.

Det opplevde samsvaret mellom lyd og bilder må ses i kombinasjon med noen innebygde

prosesser for audiovisuell sansing som vi som tilskuere har med oss i opplevelsen. Med

begreper som den audiovisuelle kontrakten og synkrese (Chion 1994: 222-224) etableres navn

på en form for innebygd samarbeidsvillighet i sanseprosessen. Dette gjør at vi aksepterer

opplevelser av audiovisuelle forhold som logisk samvirkende, på tross av en opplagt

sammensatt dimensjon av ofte enkle uttrykksformer. Dermed ligger grunnlaget for

opplevelsen delvis i uttrykkenes fellesestetiske kvaliteter mellom musikk og visualiseringer,

og delvis i tilskuerens sansemessige streben etter samsvar mellom dem. Det er en audiovisuell

opplevelsesdimensjon som fungerer på enkle premisser, men som preger konserten på en

gripende og oppslukende måte der samsvaret oppleves. “As segments of the entertainment

industry become more and more digitized and sophisticated I believe that their quasi-
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synaesthetic nature will become even more pronounced in ways that we can't imagine”

(Westbrook 2002: 5.avsnitt). Sitatet peker på aktualiteten i en slik måte å bruke

visualiseringer på konsert, og spår at denne formen for fellesestetiske opplevelsesdimensjoner

har et stort potensial for både kunstneriske og kommersielle formidlingsformer.

7.5 Kommunikasjon i øyeblikk og forløp

I Kapittel 6 gikk jeg inn for å etablere teorier for hvordan bruken av visualiseringer på konsert

preger opplevelsen i form av endrede forutsetninger for meningsdannelse i formidlingen.

Visualiseringene som autonomt uttrykk tilfører et annerledes sett av meningsbærende tegn i

konteksten som sammen med musikk og artister etablerer grunnlaget for en audiovisuell

meningsdannelse. Dette perspektivet for opplevelsen gjør det klart at konserten som

sammenhengende forløp er sammensatt og fragmentert i det audiovisuelle uttrykket.

Meningsdannelsen er dermed ikke basert på kausalitet i forløpet, og bryter med hvordan

opplevelse av mening og handling oppstår i klassisk dramaturgi og tradisjonell

narrativitetsteori. Det er likevel relevant å benytte dramaturgi og narrativitet som begreper for

å forstå meningsdannelse på konsert, men da fra et perspektiv som er revidert i retning av en

rendyrket kommunikativ hensikt for uttrykket (Branigan 1992: 115-121 og Szatkowski 1989:

19-22), framfor formidlingen av et budskap.

Meningsdannelsen baserer seg på øyeblikksbaserte opplevelser i forløpet hvor musikken og

bildene til sammen skaper mening i form av referanser til utenforliggende faktorer. De

meningsfulle øyeblikkene har egenverdi uavhengig av forløpet og underbygger at

meningsdannelsen i den audiovisuelle konserten må forstås i et strukturelt perspektiv der

opplevelsen av hendelse, karakter eller tema i en sekvens kan forstås isolert fra de øvrige

meningsdannelsene (Branigan 1992: 121, Bremond [1966] 1980 i Haga 2004: 11, Chatman

(1975) i Björnberg 2003: 353). Uttrykket er så sammensatt at opplevelsen også blir det.

Montasjestilen er åpenbar og speiler hvordan visualiseringene ofte er skapt i den musikalske

oppbygningens form. I forhold til populærmusikk er dette en syntaks som oftest er basert på

gjentagelse av sammensatte strukturer i en såkalt sirkulær form (Björnberg 2003: 352). Jeg

mener at også dette er et utgangspunkt for meningsdannelsen i konserten som underbygger

behovet for revideringen av narrativitetsbegrepet. Den musikalske syntaksen legger opp til et

forløp av sekvenser, som igjen er det som ligger til grunn for de audiovisuelle hendelsene av

potensiell meningsverdi. Det er ”kodak-øyeblikkene” (Haga 2004) av audiovisuelle sekvenser

eller tablåer man husker fra helheten. Konsertens meningselementer trenger altså ikke leses
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inn i et forløp for å bety noe og legger heller ikke opp til det slik jeg anser at fenomenet ofte

framstår i dag.

Det er relevant å ty til Barthes begreper forankring og avløsning (Barthes [1964] 1994) for å

forstå prosessen for meningsdannelsen i konsertsituasjonen. Forankring som fenomen er det

som legger grunnlag for at enkelte momenter i det audiovisuelle forholdet framheves og

framstår som meningsfylte opplevelser. Dette skjer når en bestemt sammensetning av to eller

flere uttrykksformer opptrer samtidig, som i møtet med tilskueren gjør at et konkret

meningspotensial i konteksten framheves framfor andre mulige fortolkninger. Dette skjer i

den audiovisuelle konserten ved bruk av både tekstbaserte, abstrakte og konkrete

bildevarianter, men foregår i et mer likeverdig perspektiv mellom uttrykkskomponentene enn

hva Barthes opprinnelig la opp til. Jeg har dermed tatt høyde for kritikken av

forankringsbegrepet (Larsen 1988, Maasø 1994) ved å forholde meg til at både visualiseringer

og musikk er hverandres kontekst og dermed gjensidig preger hverandre. På denne måten er

det i stor grad forankring som fenomen for meningsdannelsen som definerer ”kodak-

øyeblikkene” og fortløpende muliggjør nye forståelser i forløpet fra et øyeblikk til et annet.

Bruken av en helhetlig bildestil gjennom hele konserten kan også fungere forankrende ved å

etablere helhetlige rammer som framhever hovedtendenser i musikk og framføring.

Opplevelsen av forløp er på den andre siden tydelig i forhold til avløsning som begrep for

meningsdannelse. I konsertens tilfelle reviderer jeg begrepet fra Barthes originale

utgangspunkt til å se på hvordan musikk og visualiseringer i det audiovisuelle forholdet

faktisk veksler mellom hvem som er det dominerende uttrykket for meningsproduksjonen.

Musikken stiller uansett som førstepremiss for konsertens virke som performativ sjanger, men

det forekommer audiovisuelle sekvenser der visualiseringene er det uttrykkssegmentet som

definerer innholdet. Dette skjer i hovedsak i sekvenser der bildebruken også har en funksjon

som markør av konsertens oppbygning og storform, som i introduksjoner, pauser og

avslutninger. Der avløsning forekommer mer likt som i Barthes utgangspunkt for begrepet,

finner jeg det mer hensiktsmessig å forklare forholdet ved hjelp av Goodwins begrep

tilleggsbetydning (Goodwin 1993: 87-88). Dette forekommer når meningsproduksjonen

avhenger av visualiseringenes egenverdi som selvstendig ytring for å oppnå det intenderte

budskapet som ikke hadde kommet fram foruten bildene. Som en tommelfingerregel for

konserten kan man altså si at forankring etablerer mening i øyeblikkene, mens avløsning er
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knyttet til meningsproduksjon i forløpet. Til sammen forklarer de viktige prinsipper for

hvordan meningsdannelse på de audiovisuelle konsertene kan oppstå.

7.6 De audiovisuelle forholdene

Med utgangpunkt i teori om de audiovisuelle forholdene i musikkvideoen, finner jeg

illustrasjon, tilleggsbetydning og motsettende sammenstillinger (Goodwin 1993: 86-88) som

hensiktsmessige oversettelser for begreper som kan forklare hvordan musikk og

visualiseringer forholder seg til hverandre i konsertkonteksten. Alle de tre forholdene

forekommer i mine analyseeksempler, og viser at det benyttes variert bildebruk i de

audiovisuelle konsertene.

Jeg antydet tidligere at det er en tendens til bruk av enklere bildespråk på konsert enn i

musikkvideo, og den utstrakte bruken av illustrasjoner som visualiseringsform ser ut til å

bekrefte dette. Illustrasjonene anses som den mest banale visualiseringsformen fordi bildene

sier det samme som et allerede etablert uttrykk i konteksten. Der illustrasjoner ble forsøkt

latterliggjort i forhold til musikkvideoens audiovisuelle forhold (ibid: 87-88), trenger ikke det

enkle forholdet å representere noen svakhet for konsertens vedkommende. Illustrasjonenes

enkle og intuitive preg fungerer godt på konsert, og sørger ofte for at meningsdannelsen blir

en spontan opplevelse når tilskueren gjenkjenner sammenfallende strukturer fortløpende. Der

jeg har hevdet at visualiseringene ofte følger musikkens syntaks i oppbygningen, vil jeg

tilføye at de i illustrasjonenes henseende, ofte følger musikkens lyriske tekst i utformingen av

innhold. Den hyppige bruken av illustrasjoner som visualiseringsform, er et element som

forsterker konsertens fragmenterte og øyeblikksbaserte opplevelse i meningsdannelsen.

Som Goodwin, har også jeg valgt å innlemme muligheten for å illustrere stemninger i denne

typen visualiseringer (ibid: 87). Her blir fortolkningen av det audiovisuelle forholdet med en

gang mindre konkret enn slik jeg har oppsummert illustrasjonenes virke generelt, fordi

stemninger er en abstrakt kategori som ikke lar seg synliggjøre på noen enhetlig måte. Her

kan begrepsbruken for stemningsillustrerende visualiseringer overlappe med teorien jeg

presenterte i Kapittel 5. Der jeg i noen tilfeller kategoriserer visualiseringen som en

illustrasjon av en stemning, kan dette forholdet også forstås som en synliggjøring av en

musikalsk kvalitet i et kvasisynestetisk perspektiv. Det at teorier og kategorier i dette feltet

ofte er overlappende og sjelden fungerer gjensidig utelukkende, er ingen overraskelse. For det

første opererer jeg med analyse av kvaliteter som i stor grad baserer seg på abstrakte ideer og
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som krever metaforer i skildringene.84 For det andre er analysen subjektiv og erfaringsbasert,

og min opplevelse og fortolkning trenger ikke være generelt representativt, selv om jeg har

min gyldige erfaring med fenomenet og utvider og understøtter mine egne referanserammer

med relevant teori.

Bruk av tilleggsbetydende visualiseringer forekommer med god effekt i den audiovisuelle

konserten. Her ligger forholdene til rette for å fortelle mer tradisjonelt definerte historier fordi

bildebruken opptrer som en selvstendig dimensjon i forhold til resten av konteksten, men

likevel uten å bryte med uttrykket for øvrig. Det benyttes mer tradisjonelle narrative

framstillingsmåter hvor historier med opplagt sammenheng i det visuelle innholdet, vises til

låta. Sammenhengen mellom musikk og visualiseringer er ikke nødvendigvis umiddelbar, og

til forskjell fra de illustrerende visualiseringene som etablerer mening i intuitive, men

sporadiske øyeblikk, oppstår meningen gradvis i tid med utviklingen av det audiovisuelle

forløpet. En slik fortellingsmåte er generelt regnet som vanlig, men i konserten framstår

denne formen som mer unntaksvis, sammenlignet med den fragmenterte montasjeformen.

Motsettende sammenstillinger (ibid: 88) mellom musikk og visualiseringer forekommer i

konserten med utgangpunkt i to helt forskjellige forhold. Den tradisjonelle bruken av

motsettende sammenstillinger er basert på et intendert motsetningsforhold som en

audiovisuell effekt for opplevelsen. Det kan bidra til en fremmedgjort opplevelse fordi de to

uttrykksformene bryter med hverandre og kan fungere effektivt som virkemiddel på konsert,

på samme måte som fenomenet benyttes i for eksempel thrillere og spenningsfilmer. Et

forhold av motsettende sammenstillinger mellom bilde og musikk kan også forekomme på

konsert som resultat av mindre forventede årsaker. Konsertens levende framføringsform

utelukker total planlegging av det uttrykksmessige innholdet, og et motsettende forhold kan

dermed oppstå som følge av tilfeldighetene som må iberegnes i en live event. Bruk av VJs og

en form for tilfeldighetsestetikk i produksjonen, spiller inn og kan gi ukalkulerte

sammenstillinger i både motsettende og medvirkende audiovisuelle forhold. Graden av

subjektivitet i fortolkningen spiller inn i opplevelsen, fordi tilskuerens egne rammer for

fortolkning i bunn og grunn er det som avgjør hvorvidt opplevelsen av det audiovisuelle

forholdet samsvarer eller er motsettende.

                                                  
84 I analysene mine beskriver jeg abstrakte dimensjoner som kvalitetsoverføringer fra ett uttrykk til et annet, og
det er i seg selv et paradoks fordi mitt begrepsapparat i det skriftlige språket er eksempel på akkurat det samme
ved å være en kvalitetsoverføring av min opplevelse til en annen uttrykksform av ord.
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7.7 Den synlige forskjellen

I denne oppgaven har jeg presentert et utvalg eksempler på bruk av medierte visualiseringer i

den populærmusikalske konserten og vist hvordan de preger konsertopplevelsen. Sansingen

blir sammensatt og det audiovisuelle uttrykket endrer både opplevelsen av den musikalske

formidlingen, men også opplevelsen av dens potensial for å uttrykke mening og stemning.

Visualiseringene ikler konserten en drakt som preger helheten i retning av mer definerte

uttrykkssfærer. Utformingen og bruksmåten av de visuelle virkemidlene er i tillegg til

inneforståtte kategoriseringer som musikksjanger og konsertsted, det som etablerer hvilken

sfære konserten tilhører. Dette kan forsterke konsertens karakter som kunst, underholdning

eller markedsføring ved å definere de ytre rammene for formidlingsformen, selv om

populærmusikkens sjangere ofte flyter i uklare definisjoner mellom disse tre.

Bruken av visualiseringer er en realisering av formidlingsmulighetene som finnes i

populærmusikken, og den audiovisuelle karakteren bekrefter multimediering av

uttrykksformene som en typisk strømning i vår tid. Den flerdimensjonale dramaturgiens

kombinasjon av levende og medierte uttrykksformer, speiler en naturlig utvikling for

scenekunsten som preger konsertens ontologiske premisser på nyskapende måter. Den

audiovisuelle konserten kan altså både ses som en del av en multikommersiell

underholdningsindustri eller som et av vår tids mange svar på det totale ”gesamtkunstwerk”.

Uansett hvilken hensikt som ligger til grunn for valget av konsertens flerdimensjonale

dramaturgi, vil jeg hevde at fokuset på opplevelsen i seg selv blir mye tydeligere med bruk av

visualiseringer på konsert. Opplevelsen som formidlingsdimensjon kompenserer der jeg

avskrev rendyrket budskapsformidling som hovedhensikt for konserten. Det er formidlingen

av en opplevelse som betyr noe, enten det er i form av øyeblikksbaserte opplevelser som

representerer samsvar eller mening, eller opplevelser i forløp som representerer et mer

sammenhengende innhold og avgrensende rammer.

Dette er elementer som kan være med på å prege konsertopplevelsen slik at den går ut over

utgangspunktet for oppgaven som var estetiske og assosiative opplevelsesdimensjoner (Kruse

1995: 24), til en opplevelsesdimensjon av nærmest ekstatisk karakter. ”Den ekstatiske

dimensjonen har med verkets evne til å skape en emosjonell tilstandsopplevelse å gjøre, og er

mer og mer blitt en del av opplevelsespsykologenes faglige domene” (ibid). I alle fall formelt

og kvantitativt sett, øker opplevelsespotensialet i formidlingen med det audiovisuelle
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uttrykket. Formidlingen inneholder momenter som kan oppsluke og fascinere tilskueren med

en uttrykksform der både syn og hørsel stimuleres til å la seg henføre samtidig. Fra et

forenklet og objektivt synspunkt kan det sies at opplevelsen setter spor ved å i mer eller

mindre grad justere eksisterende holdninger og forståelsesmodeller (ibid).

This is why there is a great need to understand the hidden meanings
behind the multimedia that we consume. It is interesting to note how
synaesthesia was of interest in the past to the occultist. These people
strove to find some arcane meaning latent in everything. This is
analogous to the situation that we have at present in high technology.
Are we to be passive consumers or engaged aesthetes? Deeper
understanding of the myriad media at our disposal is not to be taken
lightly (Westbrook 2002: 5.avsnitt).

Derfor er det god grunn til ikke å undervurdere visualiseringenes bidrag i

konsertformidlingen, og det bekrefter opplevelsesdimensjonen som en interessant

innfallsvinkel til å forstå populærkulturelle fenomener. Konserten med Sigur Rós i Glasgow

sommeren 2005 hadde vært en annen uten feilmeldingen og i dette tilfellet var det det blå

bildet med teksten ”Data Error” som utgjorde den synlige forskjellen.

Foto: Anja Nylund Hagen
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3.5. Sirka Ragnar, by:Larm, Tromsø 2006
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Eksempel 4.4. Dokumentasjon av en hendelse

Under følger tekster i utdrag fra notatene jeg gjorde underveis i konserten. Det er et selektivt

utvalg vurdert etter hva jeg mener kan gi et hensiktsmessig innblikk i min opplevelse i

konsertøyeblikket. Tekstene er ikke publisert på annen måte enn utdraget i dette appendikset.

I oppgaven har jeg referert til dette utdraget i appendikset som kilde for sitatene med

referansen (Hagen 2006: appendiks), men merk at ikke utgangspunktet for hvert

analyseeksempel er skissert her, da det som nevnt kun er utdrag av tekstene til eksempel.

4.4. Konsertnotater fra konsert med Mew, Rockefeller, Oslo, 22. mars 2006

4. Am I Wry? No.
Gult lys skaper førsteinntrykk av noe annet. EKSPLOSJON. Kraft. Lys. Fart. Energi.
Ekspressivt: starlight? Synger de starlight? Gult.
Tekstillustrasjoner. Am I Wry? Diamondring. Jeg skjønner hva de synger! Forsterkende.
Enkelt og lett triks.
Stor grad av synkronitet mellom lyd og bilde. Blir veldig revet med.
I know you: et tre som vokser.
Katta på fiolon: Samme bildemønster og dyr. Dyr som spiller musikk og instrumenter.
Signaturfigur? Mews første hit, hvertfall i Norge.

5. BALLADE (fra første) 156
Stille, lite som skjer, men likevel ikke intermezzo vel? Bare lysrør på scenen. Etterhver
kommer det morbide ullsokkigler. Abstrakte figurer først, men så ser jeg at det er igler. Eller
ullsokker med knapper til ansikt. Fantasidyr igjen. De synger? […]

Avslutter med fargekaos. Stemningsskapende bilder. Abstrakte og moderne, fargesterke i
nesten ensfargede mønstre som endrer seg litt. Matrix-filmene! Intensiteten øker samtidigi i
bilde og lyd. Høyere og mer aktivt. Voldsomt i lyden, hurtigere og skarpere farger og større
mønstre i bildene.

6.White lips kissed
Publikum blendes av lys før skjermlyset kommer på. Urealistisk opplevelse når jeg skal se på
skjermene. Lyset blir enda lysere!De svarte steinene som lever kommer siste gang. Dette
bildet har en stemning som kler låta på en mye mer parallell måte. Tempo passer også, det
sorte er seigt der det gule er lyst og letter.

Strålene på skjermen samsvarer med kvaliteten i sythen som ligger i lange, slake, intense
linjer. Statisk, intenst, tett og syntetsisk. Kompet samsvarer med krydderet i låta. Det gule
smelter mot det svarte. Kontraster i bilde og lyd. Gatelykter. Kaos.

13. Kjenner ikke låta tilføyd: [Lousia Lousia]
Mormorbide apekatter, mye trommer, pompøst. Rare instrumenter. Dette ligner et mønster.
Klippestilen og bildebruken, fargebruken er også et mønster. Dyreorkesteret. Rare lyder i
bandet, eksperimentelt parti av lyd og rytmer. Dyrene får briljere! Dukker, aper, igler og
elementer vi kjenner igjen fra resten av konserten. Halvmennesker, kropper. Finale med
gjensyn av de andre figurene fra tidligere i konserten! Som et teatershow hvor det dukker opp
og bukker og takker for seg. Veldig teatralsk show.
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[…]

Symfoni av filmspråket som jeg kjenner igjen. Veien, dyrene, instrumentene står sentralt.
KATTEN på fele som jeg har sett flere ganger. Barnslig og morbid. Porselensdukken faller
fra hverandre. Glansbildeestetikk. Sceneteppet faller ned foran lerretet. . Sinnsykt lys i raske
klipp på scenen. Ferdig

4.4. Konsertnotater fra konsert med Sigur Rós, Hammersmith Apollo, 27. mars 2006
Intro: Rødt lyd på scenen og teppet i front. Gravis mer og mer projiseringer av rødt lys, typisk
feilbilde, typisk støybilde. Imens dette projiseres på teppet ser vi artistenen gå på scenen.
Skygger som blander seg med det projiserte støyet. Musikk, støy her også. Stigende intenstiet i
bildet. Stigende i lyd også. En typisk intro.
[…]

Fellesnevnere: Støy, liggende, stigning,. Urolig, vibrerende, bygger opp under noe.
Skjelvende. Veldig forventningsskapende, ventebildet. Her venter man på noe.

5. Untitled 1, [tilføyet i ettertid: VAKA fra () – Vaka er navn på Orri (trommis) sin datter!]
Det pulserende babyansiktet. Rødt, ullent, ser bare konturer av ansiktet. Foster, vann, lunt,
varmt, inni. Sovende. Langsomt, pulsereden. Intensitet. Mørkt.
Musikalske detaljer: rare baklengslyder. Ul. Hyl.
En skarp lykt lyser ut på publikum. Lyser opp i salen.

6. Untitled 4. Njosnavelin (tekst: Ægetis jeserelain)
Stemningsskapende, mystisk. Samme bildespråk som flammene innledningsvis.
Dette binder sammen konserten. Helhet.
Veldig godt samspill mellom musikk og lyd. Når klokkespillet er det stjerner i taket. Minner
om spilledåselys-speilinger som man kan få fra en ballerina som snurrer i en boks.

En liten jente kommer fram i oljebildene som har blitt enda tydeligere nå. Jenta skaper.
Flammene har blitt skyer. Nostalgisk glansbildepreg. Passer med spilledåseassosiasjonene
mine. Mange typer visuals å gripe fatt i. De henger godt sammen og lager nesten en historie i
øyeblikkene.

10. Se lest. See a train
Helhetsdynamikken i showet trenger sanger som denne. Jeg lytter mer nå.
Ser et monster?
Veldig sirkulerende form på låta. Det eneste bildet er stjerner som bobler i blurret form
nederst bak musikerne (AMINA). Det ryker av musikerne. Knitrer. Spraker. Mørkt for foto.
Når sangen skifter karakter og blir mer presis og mindre synkopert, endrer også bildet
karakter og blir mer skarpt. Stjernene står mer fram og stiger høyere. Mer og mer stjerner
hele tiden.

Ompapa på slutten. Korps går forbi (blåserne) Masse stjerner. Nesten som et kraftig blitsregn
som spruter. Disse stjernen faller fra himmelen og stiger ikke opp som i begynnelsen. Tettere
og mer, mer hvite og lysende. Snø. Begynte som enkelt kok inntil orkesteret. Flunkende
musikk, strykere, glitrende stjerner.

Jeg rakk å lytte mer og tenke mer over lyden en stund før bildene kom inn og delte fokus igjen.
(Hagen 2006: appendiks).
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Eksempel 5.0. Musikk og bilde som fellesestetisk uttrykk
Eksempel 5.1. Tekstur

5.0 og 5.1. Sé lest, Sigur Rós (Takk… 2005)
Se også vedlagt CD for filmklipp, lydfil og klipp fra youtube.

Foto: Anja Nylund Hagen
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Eksempel 5.2. Synestesi og kvasisynestesi

5.2. White Lips Kissed, Mew (”and the glass handed kites” 2005)
Se også vedlagt CD for filmklipp,  lydfil og klipp fra youtube.

Foto: Anja Nylund Hagen

Eksempel 5.4. Analyse og diskusjon

5.4. Takk…, Sigur Rós (Takk… 2005)
Se også vedlagt CD for filmklipp og lydfil.

Foto: Anja Nylund Hagen
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5.4. Takk…, Sigur Rós (Takk… 2005)
Se også vedlagt CD for filmklipp og lydfil.

Foto: Anja Nylund Hagen

Eksempel 5.5. Synkrese

5.5. The Zookeepers boy, Mew (”and the glass handed kites” 2005)
Se også vedlagt CD for filmklipp og lydfil.

Foto: Anja Nylund Hagen
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5.5.1. Motorpsycho, Trondheim, 24. april 2006
VJ Pekkas oppsett for live miksing av bildemateriale. Motorpsycho på scenen i bakgrunnen.

Foto: Tobias Gausemel Backe

5.5.1. Motorpsycho med visualiseringer av VJ Pekka

Foto: Tobias Gausemel Backe
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Eksempel 5.6. Felles tekstur i tempo

5.6. 156, Mew (Frengers 2003)
Tekst: Mew

from my boat i can see your house
and when the light are on
i can watch you move
hear the wind whispering your name
twice the encouragement
of the real you

callie if you really want me to
i can always get you down
if you got the money for me
callie in the summer rain
you will be kept dry you see
if you got the money for me
making amends for distant wrong
sincere

you can run away
leave your books behind you
but you should look back twice
just to be on the safe side

from my boat i can see your house
but now the lights are off
and there is no one home
you are just like an avalanche
cold as i might have guessed
but at leased i'm covered up for now

in a big, big way
i am really small
i get off my feet
but i'm still distant
don't you just love goodbyes?

callie let us get it over with
i can always get you down
if you got the money for me
callie in the summer rain
you will be kept dry you see
if you got the money for me
most of our lives we try so hard
to find the time

i wont care for you
like i'm really suppost to
there are things i'll do
that could really hurt you
don't you just love goodbyes?
156
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5.6. 156, Mew (Frengers 2003) Versets visualiseringer

Foto1: Anja Nylund Hagen
Foto 2: http://flickr.com/photos/opuszine/440196541/in/set-72157600037163910/

5.6. 156, Mew (Frengers 2003) Refrengets visualiseringer

Foto: Anja Nylund Hagen
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Eksempel 5.7. Synliggjøring av musikkens tid

5.7.1. Finale Sigur Rós, Hamersmith Apollo, London, 27. mars 2006
Se også vedlagt CD for flere filmklipp.

Foto: Anja Nylund Hagen

5.7.1. Finale Mew, Rockefeller, Oslo, 22. mars 2006
Se også vedlagt CD for flere filmklipp.

Foto: Anja Nylund Hagen
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Eksempel 5.7. Synliggjøring av musikkens tid

5.7.2. Untitled 4, Sigur Rós (() 2003)
Se også vedlagt CD for flere filmklipp.

Foto: Anja Nylund Hagen

Eksempel 6.5.1. Forankring med tekst

6.5.1. Am I wry? No, Mew (Frengers 2003)
Se også vedlagt CD for filmklipp og lydklipp.

Foto: Anja Nylund Hagen
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Eksempel 6.5.3. Konkrete bilder: Gjenkjennelse av
meningsstrukturer

6.5.3. Am I wry? No, Mew (Frengers 2003) – Mellomspillet
Se også vedlagt CD for lydklipp.

Foto: http://flickr.com/photos/opuszine/440196537/

6.5.3. Am I wry? No, Mew (Frengers 2003) – Avslutningen

Foto: Anja Nylund Hagen
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Eksempel 6.5.5. Avløsning i forløp

6.5.5. Intermezzo, Mew
Se også vedlagt CD for filmklipp.

Foto: Anja Nylund Hagen

6.5.6. Avløsning av fokus

6.5.6. Avslutning Sigur Rós
Se også vedlagt CD for filmklipp.

Foto: Anja Nylund Hagen
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6.7.1 Illustrasjon av mening

6.7.1. Hoppípolla, Sigur Rós (Takk…2006)
Se også vedlagt CD for filmklipp og lydklipp.

Foto: Anja Nylund Hagen

6.7.1. Hoppípolla (Jumpin' puddles), Sigur Ros, (Takk…2005)
Tekst: Sigur Rós
Oversettelse: http://www.alwaysontherun.net/sigur.htm#t3

Smiling
Spinning 'round and 'round
Holding hands
The whole world a blur
But you are standing
Soaked
Completely drenched
No rubber boots
Running in us
Want to erupt from a shell
Wind in
An outdoor smell of your hair
I hit as fast as I could
With my nose
Hopping into puddles
Completely drenched
Soaked
With no boots on
And I get nosebleed
But I always get up
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Eksempel 6.7.3. Tilleggsbetydninger

6.7.3. Eight flew over, one was destroyed, Mew (Frengers 2003)
Tekst: Mew

Halfway through
Fly there to
Will you go?
Falling down
On the ground
Will you go on?
Do you remember what life you fought?
And does it matter to you at all?
You wanna go you wanna see
What lies can set you free
You wanna see right
You know this night
Halfway through
Fly there to
Will you go?
It's a nice way I think to wake up with you
You cannot see them
When it is light
This is the reason we go at night
In the darkest flight of my career
I only flew on through
On my dark descent I persevere
I'm thinking of you
Halfway through
Fly there to
Will you go?
Falling down on the ground
Will you go now?
A nice way I think to wake up with you
It's a nice way I'm separating from you
A nice way I think to wake up with you
A nice way I'm separating from you

6.7.3. Eight flew over, one was destroyed, Mew (Frengers 2003)

Foto: Anja Nylund Hagen
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6.7.3. Eight flew over, one was destroyed, Mew (Frengers 2003)

Foto: Anja Nylund Hagen

6.7.3. Eight flew over, one was destroyed, Mew (Frengers 2003)

Foto: Anja Nylund Hagen
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6.7.3. Eight flew over, one was destroyed, Mew (Frengers 2003)

Foto: Anja Nylund Hagen

6.7.3. Eight flew over, one was destroyed, Mew (Frengers 2003)

Foto: Anja Nylund Hagen
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Eksempel 6.7.4. Motsettende sammenstillinger

6.7.4. Ny Batteri, Sigur Rós (Àgætis Byrjun 2000)
Tekst: Sigur Rós
Oversettelse: http://www.alwaysontherun.net/sigur.htm#a5

Barbwire Stapled In My Bleeding Mouth
Locked In A Cage
Naked Animals Beat Me
A Liberator Knocks
An Untamed Inserts New Batteries
And Charges Once Again
We Set Off
Into The Unknown
Until We Destroy Everything And Are Dominant
Once Again
Once Again In The Back Where We Ride
The Barbwire Returns
In My Mouth, Ripping Up An Old Healed Wound
My Soul Has Grown Rusty
The Electricity Is Gone
I want to cut
And slice myself to death,
But daren't risk it.
Instead I turn myself off,
Alone again.

6.7.4 Ny Batteri, Sigur Rós (Àgætis Byrjun 2000)

Foto: Anja Nylund Hagen



133

10 Vedlegg

CD med filmklipp fra konsertene og lydklipp fra låtene.

Eksempel 5.0. Musikk og bilde som fellesestetisk uttrykk
Eksempel 5.1. Tekstur
Sé lest, Sigur Rós (Takk… 2005)
Film: 5.0selest.AVI
Film (youtube): 5.0selestYT.mp4
Lyd: 5.0selest.mp3

Eksempel 5.2. Synestesi og kvasisynestesi
White Lips Kissed, Mew (”and the glass handed kites” 2005)
Film: 5.2whitelips.AVI
Film (youtube): 5.2whitelipsYT.mp4
Lyd:  5.2whitelips.mp3

Eksempel 5.4. Analyse og diskusjon
Takk…, Sigur Rós (Takk… 2005)
Film: 5.4takk.AVI
Film: 5.4takk2.AVI
Lyd:  5.4takk.mp3

Eksempel 5.5. Synkrese
The Zookeepers boy, Mew (”and the glass handed kites” 2005)
Film: 5.5zookeep.AVI
Lyd: 5.5zookeep.mp3

Eksempel 5.6. Felles tekstur i tempo
156, Mew (Frengers 2003)
Lyd: 5.6156.m4a

Eksempel 5.7. Synliggjøring av musikkens tid
5.7.1. Finale Sigur Rós, Hamersmith Apollo, London, 27. mars 2006
Film: 5.7.1.finalesigur.AVI
Film: 5.7.1finalesigur2.AVI
Film: 5.7.1finalesigur3.AVI

5.7.1. Finale Mew, Rockefeller, Oslo, 22. mars 2006
Film: 5.7.1finalemew.AVI

5.7.2. Untitled 4, Sigur Rós (() 2003)
Film: 5.7.2njos.AVI
Film: 5.7.2njos2.AVI
Film: 5.7.2njos3.AVI
Lyd: 5.7.2njos.m4a

Eksempel 6.5.1. Forankring med tekst
Am I wry? No, Mew (Frengers 2003)
Film: 6.5.1amiwry.AVI
Lyd: 6.5amiwry.m4a
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Eksempel 6.5.2. Abstrakte bilder og metanarrativer
Am I Wry? No, Mew (Frengers 2003)
Film (youtube): 6.5.2.amiwryYT.mp4
Film (youtube): 6.5.2amiwryYT2.mp4
Lyd: 6.5amiwry.m4a

Eksempel 6.5.3. Konkrete bilder: Gjenkjennelse av meningsstrukturer
Am I Wry? No, Mew (Frengers 2003)
Lyd: 6.5amiwry.m4a

Eksempel 6.5.3.1, Mew avslutningskavalkade
Film: 6.5.3.1mewslutt.AVI

Eksempel 6.5.5. Avløsning i forløp
Intermezzo, Mew
Film: 6.5.5intermezzo.AVI

6.5.6. Avløsning av fokus
Avslutning Sigur Rós
Film: 6.5.6sigurslutt.AVI

6.7.1. Illustrasjon av mening
Hoppípolla, Sigur Rós (Takk…2006)
Film: 6.7.1hoppi.AVI
Film: 6.7.1hoppi2.AVI
Lyd: 6.7.1hoppi.mp3

6.7.2. Illustrasjon av stemning
Hoppípolla og Med blodnasir, Sigur Rós (Takk…2006)
Film: 6.7.2blodnas.AVI
Lyd: 6.7.2blodnas.mp3
Lyd: 6.7.1hoppi.mp3

Eksempel 6.7.3. Tilleggsbetydninger
Eight flew over, one was destroyed, Mew (Frengers 2003)
Lyd: 6.7.3eight.m4a

Eksempel 6.7.3.1. Tilleggsbetydninger
She Came Home For Christmas, Mew (Frengers 2003)
Film: 6.7.3.1.she.AVI
Film: 6.7.3.1.she2.AVI
Film: 6.7.3.1.she3.AVI

Eksempel 6.7.4. Motsettende sammenstillinger
Ny Batteri, Sigur Rós (Àgætis Byrjun 2000)
Film: 6.7.4nybatteri2.AVI
Film: 6.7.4nybatteri.AVI
Lyd: 6.7.4nybatteri.mp3


