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Sammendrag 

Hvilket språk finnes innen musikkvitenskapen og estetikken som kan beskrive sang som 

kunstform? Hvilke teoretiske begreper og perspektiver kan bidra til bevisstgjøring i forbindelse 

med sangens meningsproduksjon og virkemåter? Med utgangspunkt i estetisk teori, og med vekt 

på Jacques Rancières begrep «det tankefulle», og krysningen mellom det sansbare og det 

mentale, utforsker denne oppgaven ulike dimensjoner ved et utvalg av Nina Simones 

sanginnspillinger. Oppgaven fokuserer på det sammensatte ved sang som kunstform; møtene 

mellom stemmen, med sin unike kroppslige tilstedeværelse og rikdom av klanglige nyanser, 

melodi, harmonikk, instrumentering, lydlandskap, sangstekstens litterære elementer og de mange 

kulturelt betingede konnotasjonene som formidles. Oppgaven foreslår en teoretisk ramme for 

utforsking av sangens egenskaper og den individuelle lyttererfaringen i møte med Nina Simones 

sang, med forankring i etablerte begreper innen estetisk teori og populærmusikkanalyse. 

Oppgavens formål er både å utforske den mening som skapes gjennom Nina Simones sang, og å 

gi et forslag til metodologisk tilnærming når det gjelder å beskrive sangerfaringen innenfor 

fagretningene estetikk og musikkvitenskap. 
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Kapittel 1. Innledning  

Tema, materiale og problemstilling 

Jeg har ofte spurt meg hva slags språk musikkvitenskapen har for å beskrive sang som 

kunstnerisk uttrykksform. Jeg har alltid vært fascinert av sang, og spesielt av de uendelige 

mulighetene for å skape ulike musikalske landskap og lydbilder som sangstemmens unike 

klangfarger og egenskaper åpner for. Stemmen er et spesielt instrument fordi hver enkelt stemme 

er et eget lydlig avtrykk av en menneskekropp, og stemmen bærer derfor også i seg en særegen 

form for kroppslig tilstedeværelse. Stemmen rommer noe instinktivt, og mennesket 

kommuniserer følelser og behov gjennom stemmen fra det øyeblikket vi blir født, lenge før vi 

som barn har utviklet et bevisst språk. Samtidig er sang en sammensatt og kompleks 

uttrykksform, et møte mellom den kroppslige sangstemmen, musikalske og litterære elementer. 

Jeg har savnet mer litteratur om sang innen musikkvitenskapen som ser nærmere på sangens 

særegne måte å skape estetiske erfaringer og produsere mening på. Særlig med tanke på den 

store plassen sang er viet innen mange musikksjangere og vår tids musikk- og 

underholdningskultur, er det skrevet forbausende lite om sangens kunstneriske virkemåter og 

innhold. Med denne oppgaven har jeg ønsket å utforske begreper og perspektiver som kan bidra 

til bevisstgjøring når det gjelder hvordan sang virker som kunstnerisk uttrykksform, og som kan 

belyse estetisk fortolkning av sang som tema. Jeg har valgt å se nærmere på Nina Simones 

sangkunst, som står for meg som et viktig eksempel på sangens store evne til å berøre, fortelle og 

skape sterke, unike og komplekse lytteropplevelser. Jeg har valgt Nina Simones sang som 

materiale for denne oppgaven fordi jeg har funnet at hennes innspillinger åpner for å tilnærme 

seg det å utforske sang fra mange ulike interessante perspektiver. 

Vi trenger et større estetisk begrepsapparat om sang, som hjelper oss til å bli bevisste, og som 

åpner for mer refleksjon rundt, de estetiske erfaringene som sang kan skape. Den enkelte 

sangstemmen er unik i sin klang og sin lydlige refleksjon av menneskekroppen, fordi hver enkelt 

kropp er unik. Den særegne klangen i hver enkelt stemme blander seg med andre musikalske 

instrumenter. Disse klanglige møtene skaper diverse unike sammenbindinger av lyder og 

musikalske landskap. For eksempel er ikke bare Nina Simones stemme særegen i seg selv, men 
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når den treffer hennes distinkte pianospill, skapes en helt egen kombinasjon av lydlig uttrykk og 

estetisk formidling. Uttrykket som skapes gjennom sang preges også av langt flere elementer, 

som melodi, tonalitet, rytmikk, tempo, dynamikk, og alt av moderne produksjonsvirkemidler og 

lydmanipulasjon. En annen viktig dimensjon ved sang er sangteksten, som virker sammen med 

alle de andre nevnte komponentene, og denne sammensetningen av det litterære og det 

musikalske åpner for en særpreget form for uttrykk og et vell av nyanser. I arbeidet med denne 

oppgaven har jeg spurt meg hvordan jeg kan finne begreper som beskriver disse nyansene av 

estetisk erfaring. Når det sansbare og det kroppslige i sangstemmen blander seg med sangens 

andre elementer, oppstår det unike skjæringspunkter mellom sansning, intellektuell fortolkning 

og mentale assosiasjoner. Denne forståelsen av sang er inspirert av filosofen Jacques Rancières 

begrep «det tankefulle» fra teksten «Det tankefulle bildet» (Rancière 2012), som har fått en 

sentral plass i oppgavens teorigrunnlag. 

Sang er, og har kanskje alltid vært, en av våre mest sentrale kunstformer. Sang har til alle tider 

spilt en viktig rolle både privat og offentlig, og har hatt en viktig funksjon på flere av samfunnets 

arenaer. Sang har utspilt seg gjennom vuggesang og folkesang trolig gjennom hele 

menneskehetens historie. Sang har vært viktig både i religionsutøvelse, livsritualer og sosiale 

sammenhenger, kunstmusikktradisjonen med opera og klassisk sang, teater, musikaler og andre 

oppvisninger. Sang har vært en samlende faktor under politiske og offisielle møter og 

markeringer, og ikke minst har sang hatt en stor plass i vår moderne tids jazz- og 

populærmusikktradisjon, med den forsterkede rollen sang fikk gjennom oppfinnelsen av 

mikrofonen. De siste tiår har sangkonkurransen inntatt en helt sentral plass som underholdning 

gjennom tv, og det snakkes om sang i media på alle kanaler. Likevel finnes det relativt lite 

musikkvitenskapelig litteratur som omhandler sangens virkemåter som kunstform og de 

mekanismene sangen iverksetter hos lytteren, og som søker å finne begreper som omhandler de 

egenskapene ved sang som har gjort at sangen har hatt en så stor rolle i menneskelig kultur. 

Gjennom refleksjon og begreper som søker å beskrive de estetiske erfaringene som 

kunstopplevelse gir, blir vi bevisst kunstens verdi. Sangens verdi og muligheter bør i større grad 

begrepsfestes, for at vi skal kunne verne om sangens kvaliteter og de viktige funksjonene sangen 

har både for enkeltmennesket og for samfunnet. Med denne oppgaven har jeg ønsket å belyse 
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temaet sangforståelse fra et estetisk perspektiv, og å eksemplifisere en tilnærmingsmåte til sang 

ved å beskrive Nina Simones sanglige uttrykk gjennom estetiske begreper og tankemåter. 

Opplevelse av musikk, i likhet med all kunstopplevelse, kan sies å være ureduserbar, og dermed 

vanskelig å begrepsfeste. Jeg opplever at nettopp denne egenskapen ved den estetiske 

opplevelsen gjør estetisk forskning og kunstkritikk desto mer spennende og mangfoldig. Det er 

humanioras oppgave å søke å utdype og skape begreper som forteller om våre menneskelige 

erfaringer, sånn at disse kan deles, utdypes videre, bevares, inspirere, kritiseres og berike vår 

bevissthet. Det er gjennom estetisk refleksjon og diskurs at vi kan bevisstgjøres og motiveres til å 

verne om sangens kvaliteter og funksjoner. Erling Guldbrandsens artikkel «Bruckners mørke 

mysterium. Tanker omkring en personlig erfaring» (2004) omhandler hvordan å beskrive 

opplevelsen av den østerrikske komponisten Anton Bruckners musikk. Guldbrandsen skriver om 

«erkjennelsens filosofiske språk» og dette språkets konstitutive rolle:  

Musikkfilosofien kan ikke overta for musikken selv og fortelle i begrepsspråk hva musikken 

dreier seg om. Dette lar seg ikke oversette uten å bli noe helt annet. Slik sett er det 

kunstneriske uttrykket ureduserbart. Her ligger grunnlaget for all svermerisk tale om at 

musikken er «uutsigelig», hvilket den også er. Men på den annen side kan ikke verkene med 

sine egne musikalske midler selv gjøre rede for den estetiske erfaring, eller reflektere over 

erfaringens innebyrd. En besinnelse på dette krever artikulasjon som går ut over musikkens 

egen uttrykksevne. Erfaringens selvrefleksjon må artikuleres i begreper. Uten en 

tilgrunnliggende innskrivning i en diskurs blir musikkens tale på sett og vis meningsløs, den 

blir stanset, men ikke erkjent. I det svermeriske snakket om «det uutsigelige» blir diskursens 

konstitutive rolle gjerne undervurdert (Guldbrandsen 2004:26). 

Guldbrandsen skriver videre: «Det kreves i alle tilfelle en utveksling mellom musikalske og 

poetisk-filosofiske erkjennelsesformer, og dette er en utveksling som ikke lar seg fryse fast eller 

avslutte i endegyldige konklusjoner og svar» (ibid.). Guldbrandsen tar opp betydningen av et 

begrepsapparat tuftet på humanioras tradisjon for utforsking av opplevelse innen estetisk analyse 

og fortolkning, som søker å sette ord på våre erfaringer gjennom musikk og annen kunst. Uten 

denne formen for estetisk undersøkelse vil mye av kunstens potensiale for å skape erkjennelse gå 

tapt, gjennom manglende bevissthet og begreper. Det å undersøke sang gjennom opplevelse, og 

gjennom å søke å begrepsfeste den individuelle estetiske erfaringen for å bidra til å øke 

bevisstheten rundt sangens virkemåter som kunstform, er et viktig formål med denne oppgaven. 
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Nina Simone skapte et sterkt og egenartet musikalsk uttrykk gjennom sang. Jeg opplever at det 

finnes en spenning og et mangfold av mening i hennes musikk som jeg ikke umiddelbart har 

funnet ord for, og jeg har derfor spurt meg hvordan jeg kan finne fram til begreper som kan kaste 

lys over hvordan hennes sang skaper estetiske erfaringer. Nina Simone skapte særegne 

stemninger, lydbilder, historier, portretter og ikke minst politisk protest. Hun utforsket de mange 

mulighetene sang som uttrykksform rommer og var eksperimentell. Musikken hennes er full av 

motsetninger. Hennes musikalske landskap er både egenartet og ofte dramatisk, samtidig har de 

fleste av sangene hennes elementer av det stillferdige og sarte. Musikken utfordrer normer og er 

nyskapende, samtidig som den ofte har mange tradisjonelle trekk, den er både personlig og 

politisk, den er både stygg og vakker, og ikke minst spiller den på inspirasjon fra mange ulike 

sjangere og musikk-kulturer. Tross bredden i uttrykk og referanser, opplever jeg at hun skaper 

renskårne musikkfremførelser der lytteren tas med inn i unike stemninger og historier. Jeg har 

spurt meg hvordan jeg best kan sette ord på de mange fine nyansene jeg opplever av 

sanseerfaringer og meningsformidling i Nina Simones sang, og hvordan jeg best kan beskrive 

hennes mangfoldige men særegne sanglige uttrykk. 

Oppgavens problemstilling er derfor: Med hvilke begreper kan jeg gi et språk til mine 

opplevelser av Nina Simones sang, og hvilke elementer opplever jeg at virker sammen i hennes 

sang, og bidrar til å forme mine estetiske erfaringer? 

Oppgavens tema kan sies å være todelt. Jeg har ønsket å undersøke Nina Simones sang, og 

samtidig har oppgaven et sentralt metodekritisk aspekt som knytter seg til hvordan å skrive om, 

og utforske sang som kunstform. Jeg har, som sagt, savnet en tilnærming til sang innen 

musikkvitenskapen som i større grad utforsker sangens estetiske virkemåter. Jeg har funnet at 

estetisk teori inneholder mange begreper og innfallsvinkler som kan belyse interessante sider ved 

sang som kunstform, og bidra til refleksjon og bevissthet rundt sangens virkemåter og innhold. 

Jeg vil si at en god del av min teoretiske tilnærming i denne oppgaven er interdisiplinær, og mye 

av oppgavens innhold kan relateres både til populærmusikkfeltet og til kulturanalyse. Jeg har 

likevel valgt å betegne mitt teoretiske nedslagsfelt hovedsakelig som estetikk, som er 

betegnelsen for den grenen av filosofi og teori som dreier seg om kunst og sansbare uttrykk. 
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Metode og oppgavens metodekritiske dimensjon 

Jeg har altså ønsket å se nærmere på teoretiske perspektiver og begreper som kan kaste lys over, 

og øke bevisstheten om, den estetiske erfaringen knyttet til Nina Simones sang, og gjennom dette 

å eksemplifisere en tilnærming til det å belyse sang som kunstnerisk uttrykksform. En sentral del 

av arbeidet med oppgaven og oppgavens metode har dermed vært å utforske teoretiske 

innfallsvinkler og begreper som jeg synes kan belyse Nina Simones sang på en interessant og 

bevisstgjørende måte. Jeg har derfor viet en god del plass til teoretiske perspektiver i oppgaven, 

med drøftelser av hvordan de teoretiske vinklingene kan belyse vesentlige sider ved Nina 

Simones sang og mine opplevelser som lytter. Jeg har bevisst valgt å trekke fram flere teoretiske 

perspektiver, dette fordi jeg har kommet fram til at et viktig og særegent trekk ved sang er det 

sammensatte, de mange lagene som får virke sammen i sang som kunstform, og som produserer 

mening på forskjellige nivåer samtidig. 

Flere av begrepene og perspektivene jeg legger vekt på i denne oppgaven er sentrale innen feltet 

populærmusikkanalyse, særlig innen retningen «critical musicology». Joseph Kermans kjente 

artikkel «How We Got into Analysis, and How to Get Out» (Kerman 1980) tar opp behovet for 

en utvikling innen musikkvitenskapen som beveger seg vekk fra strukturanalyse og notebasert 

musikkteori, i retning av «criticism». Kerman setter fokus på problematikken rundt den 

tradisjonelle musikkvitenskapens formalistiske tilnærming, og de begrensningene som 

tradisjonell musikkteoribasert analyse har medført når det gjelder å forstå hvordan vår tids 

musikk formidler mening. Siden Kermans artikkel ble utgitt i 1980, har «critical musicology», 

delvis overlappende med retningen som er blitt kalt «new musicology», vokst som fagfelt, og 

disse faggrenene har vært viktige blant annet innen populærmusikkanalyse. Innen tradisjonell 

musikkteori finnes et mer teknisk språk for sang, med begreper som register, tonalitet, sjanger, 

klang og sangteknikk. Mitt teoretiske hovedfokus i denne oppgaven handler om hvordan å forstå 

Nina Simones sang med tanke på det sansbare og kroppslige i hennes stemme, sammen med 

både fortolkning og det kulturanalytiske, intertekstuelle perspektivet. Jeg har funnet at disse 

aspektene lar seg belyse gjennom mange begreper fra estetisk teori, med flere innslag av 

begreper fra populærmusikkanalyse, som ofte kan knyttes til retningen «critical musicology». 
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Mange av begrepene etablert innen semiotikken, litteraturteorien og estetikken har også vært 

sentrale innen «critical musicology». Et viktig konsept innen «critical musicology», som er 

grunnleggende innen mye av vår tids moderne kunsttenkning, er forståelsen av at mening skapes 

gjennom en rekke av kulturelt betingede koder, som beskrevet med Julia Kristevas begreper 

«signifying process» og «intertekstualitet» (Kristeva 1986). Også Roland Barthes legger stor 

vekt på begrepet «signifying» («signifiance» på fransk) (Barthes 1985). Både Barthes og 

Kristeva har hatt sentrale roller innen den poststrukturalistiske tenkningen som vokste fram på 

1960-tallet, og som har ligget til grunn for, og påvirket flere fagfelt. Barthes valgte selv 

etterhvert å kalle seg «semiotiker». Jeg har valgt å legge fram flere av både Barthes' og Kristevas 

begreper, og flere av disse er sentrale både når det gjelder oppgavens metodologiske tilnærming 

og den teoretiske rammen for forståelse av sang som jeg har valgt å bygge mine estetiske 

fortolkninger på. Forståelsen av mening som en uuttømmelig prosess, som oppstår gjennom flere 

ulike dimensjoner, har vært grunnleggende for min måte å forholde meg til Nina Simones sang 

på. 

Den type estetisk fortolking og utforsking av musikkinnspillinger som jeg baserer meg på i 

kapittel 5, som jeg har kalt «Fortolkninger», kan kanskje best beskrives med begrepet «lesning» 

(Hawkins 2000). Gjennom å gjøre en lesning er mottakeren seg bevisst de kulturelle kodene og 

betingelsene som er med på å forme den individuelle erfaringen. Når man gjør en lesning er man 

innforstått med at det også kan gjøres andre lesninger, og at mening ikke kan fastsettes, men 

oppleves som en del av en uuttømmelig prosess. Som begrepet lesning henspiller på, er mening 

ikke forstått i denne oppgaven som noe som kan bestemmes fast. Oppgaven har et utforskende 

fokus. Målet med oppgaven er ikke å gi fast bestemte eller endelige svar, men å gi eksempler på, 

og forslag til, hvordan sang kan beskrives med utgangspunkt i egne lytteerfaringer, og med 

perspektiver og begreper fra estetisk teori. 

Den estetiske erfaringen er sentral i min tilnærming til sang som kunstform. Når jeg skriver om 

Nina Simones innspillinger baserer jeg meg på mine individuelle erfaringer som lytter, mine 

sanseopplevelser, assosiasjoner og fortolkninger, samtidig som jeg knytter disse opp mot de 

teoretiske begrepene jeg legger fram i teorikapittelet. Jeg har ønsket å basere meg på et samspill 

mellom beskrivelse av den individuelle erfaringen og begreper som knytter erfaringen til 

estetikkens fagdiskurs. Arnfinn Bø-Ryggs artikkel «Å skrive kroppen: Roland Barthes' estetiske 
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diskurs» (2006) handler om Barthes' tilnærming til det å skrive om kunsterfaringen i hans sene 

periode utover 1970-tallet, og samspillet mellom fagbegreper og den individuelle erfaringen som 

preger disse tekstene. Bø-Rygg påpeker at Barthes både er subjektiv og baserer seg på sine egne 

erfaringer, men at han samtidig tar i bruk fagbegreper innen estetikken. På denne måten oppstår 

det tekster som både er subjektive og som samtidig forholder seg til, og er med å utvikle, en 

faglig diskurs. Bø-Rygg gir denne skrivemåten betegnelsen «estetisk diskurs». Som nevnt legger 

jeg i denne oppgaven fram mine egne erfaringer, men knytter disse samtidig opp mot estetiske og 

musikkvitenskapelige begreper og fagretninger. Jeg har gjennom denne skrivemåten ønsket å 

åpne både for å kunne beskrive mine erfaringer som lytter for å kunne si noe om den meningen 

jeg opplever gjennom musikken, og samtidig forholde meg til den faglige sammenhengen som 

oppgavens tematikk inngår i. 

Samtidig som jeg tar utgangspunkt i mine individuelle estetiske erfaringer og knytter disse opp 

mot estetiske begreper, tenker jeg også at verket, her musikkinnspillingen, har iboende 

egenskaper som er med på å skape mine erfaringer. Jeg baserer meg på forståelsen av at 

opplevelsene av sang blir til i en samhandling, der verket kommuniserer og jeg som lytter er en 

medskaper av mening. Denne prosessen av medskaping er utgangspunktet for min utforsking av 

Nina Simones innspillinger. Meningsproduksjon forstått som en prosess av utveksling mellom 

verk og mottaker, som også begge inngår i en vev av koder knyttet til kulturen rundt, går igjen 

hos poststrukturalismens kunstteoretikere, som blant annet Kristeva og Barthes. Også Rancière 

er opptatt av tilskueren som en medskaper av mening, noe han utdyper i teksten «Den 

emansiperte tilskuer» (Rancière 2012). Han skriver: 

Virkningen av språket kan ikke foregripes. Språket fordrer tilskuere som spiller rollen som 

aktive fortolkere, som utarbeider sin egen oversettelse for å tilegne seg ‘historien’ og gjøre 

den til deres egen historie. Et emansipert fellesskap er et fellesskap av berettere og 

oversettere (Rancière 2012:39). 

I dette sitatet skriver Rancière om teater, og når han henviser til språket mener han teksten som 

formidles i teaterforestillingen. Jeg legger vekt på tanken om at forestillingen krever at tilskueren 

er en aktiv fortolker, og synes denne vinklingen er relevant også når det gjelder å forholde seg til 

sangfremføringen, og i møte med Nina Simones innspillinger i arbeidet med denne oppgaven.  
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Fordi det er skrevet forholdsmessig lite innen musikkvitenskapen og estetikken om sang, er det 

interessant å reflektere rundt hvordan ulike begreper og teoretiske perspektiver innen 

kunsttenkningen, som i utgangspunktet handler om andre kunstarter, er relevante og fruktbare i 

tilknytning til sang som kunstform. Jeg har ønsket å utforske hvordan teoretiske vinklinger i et 

samspill kan si noe om kompleksiteten sang rommer, og den særegne helheten som skapes i den 

enkelte innspilling.  

Arne Melberg tar opp en annen interessant side ved det å skrive om kunstneriske uttrykk som jeg 

synes er relevant for min framgangsmåte i denne oppgaven, i artikkelen «Poetik och estetik» 

(Melberg 1991). Artikkelen handler om forskjellen på poetikk, som betegner kunstverkets 

egenskaper og virkemåter, og estetisk fortolkning, som dreier seg om den mening kunsten 

skaper. Melberg trekker fram den type tekster som kombinerer disse to innfallsvinklene. I denne 

oppgaven har jeg ønsket både å belyse Nina Simones sangs poetikk, altså dens egenskaper, 

særtrekk og virkemåter, og å utforske hennes sang ut ifra et fortolkende perspektiv. Når jeg har 

valgt å kalle kapittel 5 «Fortolkninger», vil begrepet i denne sammenheng innebefatte poetikk, 

altså undersøking ikke bare av den mening som kommuniseres, men også de elementene som 

skaper meningsproduksjonen. Samtidig inkluderer jeg også mine sanseerfaringer og lesninger av 

de kulturelt betingede kodene og den intertekstuelle rammen jeg forholder meg til. 

Innspillingene av Nina Simone som jeg skriver om i kapittel 5 er valgt ut med tanke på å vise 

eksempler på bredden i hennes repertoar. Mangfoldet i hennes musikalske verden fortoner seg på 

flere måter. Hun laget tolkninger av sanger innen mange ulike sjangere og lot seg inspirere av 

ulike musikktradisjoner, alt fra gospel og blues til populærmusikk, musikal, jazz, soul, folketoner 

og rock. Hun hadde også et stort emosjonelt register, og formidlet ofte følelser på måter som brøt 

med normen for hva særlig kvinner uttrykte offentlig i hennes samtid. Utvalget av innspillinger 

jeg har valgt å skrive om i denne oppgaven, som legges fram i kapittel 5, er etter min oppfatning, 

eksempler på denne mangefasetterte bredden. I dette kapittelet har jeg ønsket å vise mer konkrete 

eksempler på hvordan møtet mellom estetiske begreper og lyttererfaringen kan bidra til 

bevisstgjøring når det gjelder sangens virkemåter og meningsproduksjon. 
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I kapittel 4, som er oppgavens teorikapittel, presenterer jeg begreper og teoretiske 

innfallsvinkler, og søker å vise hvordan disse er interessante i forbindelse med Nina Simones 

sang, og også sang på et mer generelt plan.  

Teoretiske perspektiver og begreper som fanger sangens 

kompleksitet 

Rancières begrep det tankefulle handler, som nevnt, om hvordan kunstens ulike dimensjoner, 

eller «regimer», virker samtidig og i hverandre. I «Det tankefulle bildet» (Rancière 2012) 

beskriver han, med utgangspunkt hovedsakelig i fotografiet men også med eksempler fra film og 

litteratur, hvordan mye av vår tids moderne kunst kan beskrives som særegne skjæringspunkter 

mellom sansning og intellektuell, metaforisk mening. Jeg overfører begrepet det tankefulle til å 

handle om sang. Det tankefulle kaster lys over sangens sammensatte karakter; sangens særegne 

evne til å kommunisere samtidig gjennom flere aspekter, som både musikkens sansbarhet, det 

kroppslige, det litterære, det kulturelle og det metaforiske, og de helhetlige, særegne musikalske 

bildene som sang kan skape gjennom unike sammensetninger av flere komponenter. Rancières 

det tankefulle er noe særegent i hvert enkelt kunstverk, og jeg har ønsket å bruke begrepet for å 

belyse hvordan Nina Simone skaper unike sangframføringer, som igangsetter særegne samspill 

av dimensjoner i hvert enkelt uttrykk. 

Jeg legger også vekt på to andre av Rancières begreper. Hans syn på tilskueren som deltakende i 

«Den emansiperte tilskuer» (Rancière 2012), og hans perspektiv på hvordan kunsten virker 

politisk i «Estetikken som politikk» (Rancière 2008), kaster også lys over interessante og 

relevante aspekter ved Nina Simones sang. 

Roland Barthes' tanker om sangstemmen i artiklene «The Grain of the Voice» (Barthes 1985) og 

«Music, Voice, Language» (ibid.) har også en sentral plass i oppgaven. Barthes er en av de få 

estetiske tenkerne som har skrevet direkte om sangstemmen. Han setter fokus på det kroppslige 

aspektet, og presiserer at stemmens «grain» er mer enn dens klangfarge, men bærer også i seg et 

kroppslig nærvær. Han skiller mellom den formen for sang som kommuniserer gjennom 

kroppslig tilstedeværelse og sang som er mer skolert eller regelbundet. I forhold til Nina 
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Simones sang er dette perspektivet interessant. Hennes sang kommuniserer ofte gjennom de 

reglene og normene hun bryter, og den kroppslige tilstedeværelsen er sentral for hennes uttrykk. 

Jeg trekker også fram flere av Julia Kristevas begreper og perspektiver. I Revolution in Poetic 

Language (Kristeva 1986) legger hun fram begrepet «genotext», som er den dimensjonen ved en 

tekst som går utover det regelstyrte språket, som hun betegner som «the symbolic». Hun knytter 

«genotext» til en førspråklig dimensjon beskrevet med begrepet «the semiotic», som rommer 

flere aspekter, blant annet det kroppslige og det kulturelle. Barthes bygger på hennes begrep når 

han omskriver «genotext» til å handle om sang med begrepet «genosong» (Barthes 1985). 

Kristeva forstår mening og «the semiotic» som forbundet med det hun beskriver med begrepet 

«signifying process» (Kristeva 1986). Som nevnt er begrepet «signifying» sentralt hos både 

Kristeva og Barthes, og grunnleggende for den poststrukturalistiske forståelsen av kunstverket, 

som går bort fra å se verket som noe autonomt som kan fortolkes løsrevet fra dets kulturelle 

sammenheng. Gjennom «signifying» oppstår en uavsluttet produksjon av mening. Knut Stene-

Johansen har oversatt et utvalg av Barthes' tekster til norsk, i essaysamlingen I tegnets tid (1994). 

Han bruker det norske begrepet «betydningsdannelse» når han beskriver Barthes' syn på hvordan 

mening skapes. Stene-Johansen skriver i innledningen: «Det gjelder å være oppmerksom på 

måten betydningene dannes på og hvordan et budskap tar opp i seg uklare, sekundære 

betydninger, konnotasjoner [...]» (Barthes og Stene-Johansen 1994:10). I denne oppgaven bruker 

jeg både begrepene «betydningsdannelse» og «meningsproduksjon» i omtalen av den prosessen 

mening forstås som å være. 

«Intertekstualitet» er, også som nevnt tidligere, et annet av Kristevas viktige begreper, som hun 

først la fram på 1960-tallet, og som henger tett sammen med forståelsen av meningsproduksjon 

som «signifying process» (Kristeva 1986). Intertekstualitet er et sentralt begrep innen vår tids 

kunst- og kulturforståelse, og har hatt en sentral rolle i populærmusikkanalyse. Begrepet 

intertekstualitet handlet opprinnelig om hvordan alle former for kulturell tekst, forstått som alle 

kunstformer eller kulturelle uttrykk, kommuniserer gjennom relasjoner til andre tidligere tekster, 

i et evig vev av meningsproduksjon (ibid.). Både betydningsdannelse som en uavsluttet prosess, 

og intertekstualitet som en evig tilstedeværende dimensjon, er forståelsesrammer som ligger til 

grunn for mine beskrivelser av Nina Simones sang. 
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Begrepet intertekstualitet har etter hvert blitt hyppig brukt innen kultur- og 

populærmusikkanalyse, for å beskrive mekanismene som igangsettes når en tidligere tekst 

direkte siteres eller benyttes i en ny tekst. Kristeva har selv beskrevet denne forskyvningen av 

begrepet intertekstualitets betydning, fra å handle om relasjonene som finnes mellom all kulturell 

tekst til å handle om hvordan en bestemt tekst forholder seg til en annen (Kristeva 1986). Nina 

Simone var en mester i å skape nye tolkninger av sanger, i tillegg til å spille på kulturelle koder 

og normer. Det er derfor interessant både å trekke fram det intertekstuelle perspektivet i 

Kristevas opprinnelige versjon av begrepet, og å trekke fram teori som viser aspekter ved det å 

fortolke og omskape tidligere sanger. Litteraturteoretikeren Gérard Genettes begrep 

«hypertekstualitet» handler om den meningsbærende differansen mellom en ny og en gammel 

versjon av en tekst (Lacasse 2000).  Den tidligere versjonen av teksten fortutsettes kjent, og 

gjennom å gjøre endringer i den originale versjonen kommuniseres det med mottakeren. 

Hypertekstualitet er et godt begrep for å beskrive «coverlåten», som skiller seg fra kopien 

gjennom å være bevisst sin relasjon til originalen og ved å kommunisere gjennom likheter og 

forskjeller (ibid.). Jeg opplever at hypertekstualitet er en helt sentral dimensjon hos Nina Simone. 

Hypertekstualitetsbegrepet synliggjør hennes evne til å kommunisere gjennom å omforme 

tidligere sanger. Hun skaper nye versjoner ved å utdype, nyansere og utfordre. Ofte er det hennes 

politiske ståsted, som talerør for afroamerikanerne på midten av 1900-tallet, som trekkes inn og 

bidrar til en «rekontekstualisering», et begrep som tas opp i artikkelen «From Junk to Jesus: 

Recontextualizing ‘The Pusher’», av Andrew Davis (2010). Like ofte opplever jeg at Nina 

Simones bearbeidelser handler om det å utdype et menneskelig portrett, fortelle en personlig 

historie, å rendyrke en stemning eller å vise fram et bredt spekter av menneskelige emosjoner. 

Gjennom forståelsen av hypertekstualitet belyses viktige nyanser i Nina Simones tolkninger. 

Samtidig påpeker den opprinnelige og bredere forståelsen av intertekstualitet, som en vev av 

kulturelle koder, hvordan hennes musikk skapte en sterk motstemme og politisk protest. 

En annen relatert innfallsvinkel til å forstå Nina Simones måte å kommunisere gjennom sin sang 

på, kan sees i forbindelse med Henry Louis Gates, Jr. og han bok The Signifying Monkey: A 

Theory of African-American Literary Criticism (1988). Gates setter søkelyset på den viktige 

plassen intertekstuelle referanser spiller i afroamerikansk kulturtradisjon. I forbindelse med Nina 

Simones afroamerikanske kulturbakgrunn er dette et interessant og sentralt perspektiv. 
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Jeg trekker også fram Gilles Deleuze og Félix Guattaris estetiske begreper «persept», «affekt» og 

«estetisk komposisjonsplan» (Deleuze og Guattari 2008). De forstår kunstverket som en 

renskåret fremstilling som skiller seg fra kunstnerens enkelte persepsjoner eller emosjoner, men 

som gjennom det de kaller «det estetiske komposisjonsplanet» skaper en fortettet framstilling av 

kunstnerens sansning. Et persept eller affekt er, ifølge Deleuze og Guattari, en «blokk av 

sansninger». Jeg synes at denne måten å forstå kunst på er en fin innfallsvinkel når det gjelder å 

tilnærme seg Nina Simones musikalske univers, og for å beskrive nærmere de sansbare 

elementene i hennes sang. Hun spiller som nevnt på et stort register av sjangere og 

musikkhistoriske retninger, emosjonelle uttrykk og kulturelle referanser, men likevel er hennes 

uttrykk renskåret og egenartet, farget av hennes unike og sansbare stemmekvalitet og kroppslige 

tilstedeværelse. Jeg har håpet å kunne belyse «perseptene» og «affektene» Nina Simone skaper 

gjennom sin sang. Samtidig er mitt fokus på det tankefulle (Rancière 2012), og jeg ser det 

sansbare i samspill med de intellektuelle, metaforiske og intertekstuelle elementene i sangen. 

Det finnes mange flere interessante teoretiske innfallsvinkler som jeg ikke har hatt mulighet til å 

inkludere i denne oppgaven grunnet dens omfang. Spørsmålet om hvordan man kan tilnærme seg 

stemmen, sangtekst og musikk belyses fra flere vinkler i boka Music, Words and Voice: A 

Reader av Martin Clayton (red.) fra 2008. Boka inkluderer Barthes' tekst «Music, Voice, 

Language», som jeg refererer til i oppgavens teorikapittel, men inneholder flere andre 

perspektiver som er relevante for temaet. For eksempel gjelder dette artikkelen «The Voice» av 

Simon Frith, som tar opp spørsmålet om hvem det er vi hører når vi lytter til sang. Er det 

protagonisten, sangkomponisten eller sangeren? Dette er et interessant spørsmål, som også 

belyser sangens kompleksitet, men jeg har valgt å ikke gå lenger inn i denne problemstillingen, 

grunnet plasshensyn. 

Musikkens performative dimensjon har en viktig plass i denne oppgaven. De sansbare og 

kroppslige elementene ved sang handler i stor grad om «performance». Det er skrevet mye 

interessant litteratur om det performative aspektet i musikk som jeg ikke har inkludert i 

oppgavens teorigrunnlag grunnet begrenset plass, som blant annet Erika Fischer-Lichtes bok The 

Transformative Power of Performance, A New Aesthetics (2008). 
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Jeg vil også nevne «somaesthetics», som er navnet Richard Shusterman har gitt sitt arbeid innen 

estetikken, som handler om kroppens plass i estetisk erfaring. I introduksjonen til Thinking 

through the Body: essays in somaesthetics (Shusterman 2012), tar han opp hvordan det 

kroppslige er blitt sett på som noe mindre verdt enn det intellektuelle gjennom den vestlige 

filosofien og estetikkens historie. Shusterman mener at kroppen er utgangspunktet for mye av vår 

opplevelse, bevissthet og våre følelser, og peker på Alexander Baumgartens opprinnelige 

betydning av begrepet «estetikk» som «sanselig erkjennelse», i Aesthetica fra 1750. Shusterman 

skriver: «Somaesthetics thus redirects aesthetics back to the core issues of perception, 

consciousness, and feeling, which are embodied in the root meaning of ‘aesthetic’ [...]» 

(Shusterman 2012:3). 

Når det gjelder den afroamerikanske musikktradisjonen, som har påvirket så mange av det som i 

dag er våre mest utbredte musikksjangere, er det kroppslige elementet i musikken helt sentralt, 

og står i kontrast til den vestlige kunstmusikktradisjonens fokus på noter og ofte intellektuelt 

baserte konsepter. Den vestlige tradisjonens tendens gjennom historien til å nedprioritere det 

kroppslige ved kunsten, som Shusterman påpeker (Shusterman 2012), er også en relevant faktor 

å ta med i betraktningen når det gjelder den tradisjonelle musikkvitenskapens forståelse av sang, 

ikke minst gjelder dette sanglige uttrykk innen sjangere som jazz og blues, som er blant 

musikkgrenene mye av Nina Simones sang kan plasseres innenfor. Hennes bakgrunn er forankret 

i både den vestlige klassiske kunstmusikken og den afroamerikanske musikktradisjonen, og 

skjæringspunktet mellom disse to musikk-kulturene er et interessant bakteppe å gå nærmere inn 

på når det gjelder å forstå møtet mellom ulike dimensjoner ved hennes sang. Jeg går ikke videre 

inn på «somaesthetics» (ibid.) i oppgaven, men anser dette som et viktig og relevant tema. Som 

nevnt er det kroppslige elementet i Nina Simones sang et viktig aspekt ved oppgaven, beskrevet 

gjennom andre teoretiske begreper. 

Oppgaven har også et musikkhistorisk aspekt, og jeg vil påpeke at jeg er meg bevisst at jeg selv 

uunngåelig er påvirket av den historiske og sosiale sammenhengen jeg befinner meg i, selv om 

jeg ikke kommer videre inn på denne problematikken i oppgaven. Leo Treitler skriver i 

innledningen til verket Music and the Historical Imagination: «We do not like to acknowledge 

that, as historians, we are within history. We do not like to think that our choice of problems or 

our ways of identifying and evaluating evidence serve any particular ideologies or that they 
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reflect the ways in which our worlds are structured, or that they would respond to change in the 

circumstances around us» (Treitler 1989:4). Mine fortolkninger, min problemstilling og de 

perspektivene jeg har valgt å legge vekt på, vil være påvirket av den sosiale og historiske 

konteksten jeg er en del av. 

Jeg vil også bemerke at når jeg, i kapittel 5, tar for meg innspillinger av Nina Simone og mine 

estetiske erfaringer knyttet til disse, er det opptak av lyd jeg forholder meg til. Sangstemmen, 

som den høres for meg, vil være påvirket av teknisk bearbeiding. Jeg velger å beskrive Nina 

Simones sangstemme som den fremstår for meg gjennom innspillingene jeg refererer til, og går 

ikke videre inn på problemstillinger knyttet til teknologiske aspekter. 

Ved å se nærmere på de mange lagene som eksisterer i Nina Simones sang, og de mange 

aspektene som virker sammen i hennes musikalske landskap, har jeg ønsket å også si noe om 

sang på et bredere og mer generelt plan, og gi eksempler på hvordan mening kan formidles og 

fortolkes gjennom sang. Denne oppgaven har som mål både å belyse sentrale elementer i Nina 

Simones sang, gjennom å trekke fram relevante teoretiske perspektiver og musikkeksempler i 

form av et utvalg av Nina Simones innspillinger, og gjennom dette å si noe om de mulighetene 

og virkningene sang som kunstnerisk uttrykksform rommer. I tillegg er det å utforske estetiske 

forståelsesrammer og begreper som metode for å bevisstgjøre og beskrive opplevelsen av sang 

som kunstnerisk uttrykksform, en viktig dimensjon ved oppgaven. Jeg håper å bidra til å belyse 

sangens verdi, og ta opp diskusjonen rundt hvordan vi kan skrive og tenke om sang på en måte 

som gir innsikt og økt bevissthet om en kunstform som betyr mye for mange, og som har hatt 

stor plass i kulturen gjennom alle tider. 

Oppgavens oppbygning 

I kapittel 2 går jeg nærmere inn på noen av mine opplevelser av, og betraktninger rundt, Nina 

Simones sang mer generelt, med den hensikt å belyse kompleksiteten, særegenheten og styrken i 

uttrykket som formidles gjennom hennes sang, som er årsaken til at jeg har valgt hennes 

innspillinger som utgangspunkt for min utforsking av sang som kunstform i denne oppgaven. Jeg 

legger også fram litt om Nina Simones bakgrunn og historie. Kapittel 3 tar for seg oppgavens 

metodologiske tilnærming, hvor jeg går nærmere inn på relevante temaer knyttet til det å skrive 
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om sang fra et estetisk perspektiv, og det å belyse musikkopplevelse med utgangspunkt i den 

individuelle estetiske erfaringen. I kapittel 4 gjør jeg rede for oppgavens teoretiske grunnlag, og 

de begrepene jeg har valgt å vektlegge i forbindelse med min utforsking av Nina Simones sang i 

denne oppgaven. I kapittel 5 legger jeg fram et utvalg av Nina Simones innspillinger, og mine 

fortolkninger av disse. Jeg knytter her mine opplevelser som lytter opp mot de teoretiske 

perspektivene og begrepene jeg har vektlagt tidligere i oppgaven. I kapittel 6, som er oppgavens 

avsluttende kapittel, understreker jeg betydningen av å utforske sang, både Nina Simones sang 

og sang som kunstnerisk uttrykk generelt, i lys av begreper som kan favne og beskrive den 

kompleksiteten og rikdommen av opplevelse som er forbundet med sang som kunstform.  
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Kapittel 2. Nina Simones sang, bakgrunn og 

historie; opprør gjennom det sansbare, 

emosjonelt register og frie innflytelser 

The structure, the cleanliness, the nuances, the implications, the silences, the dynamics, the 

pianissimos, the fortissimos, all have to do with sound and music [...] (Nina Simone, i Live at 

Ronnie Scott's 1985).  

I utsagnet over beskriver Nina Simone noen av komponentene hun synes er sentrale i musikk, og 

viser til samspillet av elementer og nyanser. Når jeg i denne delen legger fram deler av Nina 

Simones historie og biografi, er det et viktig poeng at dette ikke handler om å trekke oppgavens 

overordnede fokus vekk fra sang som kunstnerisk uttrykksform, og over på Nina Simones 

personlige historie. I Simon Friths artikkel om sangstemmen, «The Voice» (Frith 1996), siteres 

Robert O’Meallys biografi om Billie Holiday, Lady Day: The Many Faces Of Billie Holiday, 

som handler om en annen viktig jazzsangerinne. Jeg mener at O'Meally har et viktig poeng når 

han skriver: 

With Louis Armstrong, she invented modern jazz singing. Why do these accounts [all the 

books about her], which tell us so much about her drug problems, no-good men, and 

supposedly autobiographical sad songs, tell us so little about Billie Holliday, artist? 

(O'Meally 2000, sitert i Frith 1996:185). 

Simon Frith hevder at årsaken til at det som er skrevet om Billie Holliday i hovedsak har handlet 

om hennes personlige historie, har å gjøre med at sangstemmen formidler til oss på en måte som 

får oss til å tro at vi kan høre sangerens livshistorie i stemmen (ibid.:185-186). Selv om jeg er 

enig med Frith i at sangstemmen formidler på mange nivåer, som denne oppgaven belyser, så vil 

jeg hevde at mye av årsaken til det manglende fokuset på Billie Holliday og andre store 

sangerinner som artister eller kunstnere, sannsynligvis også har å gjøre med mangelen på 

utforsking av sang som kunstnerisk uttrykksform innen musikkvitenskapen og estetikken, og at 

det er etablert relativt få begreper som omhandler sangens virkemåter og innhold. Denne 

oppgaven handler om Nina Simones kunstneriske uttrykk gjennom sang, og opplevelsen av 

hennes sangkunst. 
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Likevel er det interessant å se hvordan Nina Simones bakgrunn og historie satte henne i en 

posisjon hvor hun kunne bruke sang til å formidle både sitt menneskesyn og sitt politiske 

budskap. Gjennom å forstå hennes bakgrunn blir det ekstra tydelig hvordan hun sto for 

kunstnerisk nyskapning, brudd med normer og begrensninger, og politisk slagkraft gjennom 

sang. Jeg har ønsket å se nærmere på Nina Simones kunstneriske uttrykk, hennes sangs poetikk 

og meningsproduksjon, og ikke først og fremst hennes biografi, men hennes bakgrunn gjør det 

svært interessant og fascinerende hvordan Nina Simone brøt med normer forbundet med både det 

å være kvinne og det å være afroamerikaner i USA på midten av 1900-tallet. På bakgrunn av 

hennes historie blir også motet og kreativiteten bak hennes sangframføringer ekstra tydelig. 

Videre er det relevant å vite noe om Nina Simones samtid og de kulturelle forutsetningene hun 

arbeidet ut fra, når det gjelder å reflektere rundt de intertekstuelle dimensjonene i fortolkningene 

av hennes sang. 

Jeg har valgt først å gjøre rede for noen av mine lytteropplevelser, betraktninger og refleksjoner i 

forbindelse med Nina Simones kunstneriske uttrykk mer generelt, før jeg legger fram noen sider 

ved hennes biografi og historie. Dette er fordi hovedfokus handler om Nina Simones sanglige og 

kunstneriske uttrykk, og mine lesninger og fortolkninger tar ikke utgangspunkt i det biografiske, 

men i den estetiske erfaringen. 

Noen generelle refleksjoner rundt Nina Simones sanglige uttrykk 
Jeg vil her legge fram noen aspekter ved mine opplevelser av Nina Simones sang mer generelt, 

med ønske om å belyse noen viktige trekk som jeg opplever at kjennetegner hennes sang og 

musikalske uttrykk. Jeg ønsker å påpeke noen elementer ved hennes sang som jeg mener går 

igjen i hennes uttrykk, som griper meg som lytter, og som vekker min nysgjerrighet når det 

gjelder å begrepsfeste mine opplevelser av hennes sang, dens virkemåter og meningsformidling. 

I kapittel 5 går jeg nærmere inn på enkelte innspillinger, som viser både bredden og det særegne i 

hennes virke som musiker, og som eksemplifiserer de elementene jeg påpeker i denne delen. Jeg 

synes det er viktig å først trekke fram noen momenter som kjennetegner Nina Simones uttrykk 

mer generelt, for å belyse noe av det helhetlige i hennes tilnærming til sang; trekk som går igjen 

og former hennes kunstneriske uttrykk, og hennes store evne til å formidle, berøre, 

eksperimentere, skape og påvirke. 
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Nina Simone er kjent for sin politiske protest. Som nevnt i innledningen, ønsker jeg i denne 

oppgaven å se nærmere på hvordan hennes evne til kunstnerisk formidling ga henne stor 

påvirkningskraft. Gjennom sangen skapte hun et opprør som virket annerledes enn den 

eksplisitte politiske protesten hun formidlet utenom musikken. Nina Simons kunstneriske, 

sanglige uttrykk er et opprør i seg selv, på flere nivåer. 

Nina Simone uttrykker, gjennom sin stemme, et stort spekter av menneskelige emosjoner. Måten 

hun bruker sangstemmen på formidler nyanser i følelser og kroppslige erfaringer som 

kommuniserer med lytteren gjennom det sansbare. Hun benytter seg av sangstemmens særskilte 

evne til å uttrykke emosjoner, og jeg opplever at hun forteller historier om menneskelige 

erfaringer ved å være tro mot alle nyanser. I dette ligger det et viktig opprør. Nina Simone 

menneskeliggjorde kvinnerollen og synliggjorde de enorme menneskelige bekostningene som 

fulgte av afroamerikanernes situasjon. For å forstå kraften og motet som lå bak Nina Simones 

opprør, er det viktig å ta inn over seg i hvor stor grad hun brøt med sin samtids normer og 

idealer. Hennes samtid bar preg av et svært snevert kvinneideal, og ikke minst gjaldt dette 

musikk- og underholdningsindustrien. Diskrimineringen av afroamerikanere i USA, som ledet 

fram mot borgerrettighetskampen på 1960-tallet, medførte ubeskrivelig urettferdighet, og som 

afroamerikansk kvinne i USA på midten av 1900-tallet var Nina Simone i en svært 

underprivilegert posisjon. Gjennom sin tilnærming til sang formidler hun alt fra usensurert og 

voldsomt raseri, sorg, sårbarhet, frihetslengsel, skjønnhet og glede. Hennes emosjonelle register 

er omfattende, for eksempel fra det mest infernalske sinne i «Pirate Jenny» (Simone 1964a), til 

det innesluttede og sårbare i for eksempel «I Loves You, Porgy» (Simone 1958) og «Black Is 

The Color Of My True Love's Hair» (Simone 1959), mørk dramatikk i «Wild Is The Wind» 

(Simone 1966) og frihetshåp i «I Shall Be Released» (Simone 1969). Den frie tilnærmingen til å 

fremstille det menneskelige tar ikke forbehold i samsvar med datidens forventninger til 

kvinnerollen. 

Hennes stemmes klangfarge var i seg selv et viktig brudd med idealet om den kvinnelige 

stemmen, med sin dype, særegne klang og spill av kroppslige nyanser. Den lyse sopranstemmen, 

med myk, klar og velbalansert klang, har preget mye av idealet for kvinnestemmen innen mange 

musikksjangere, fra klassisk sang til jazz og populærmusikk, et uttrykk som ligger langt unna 

Nina Simones stemmeklang. Hennes klassiskinspirerte spillemåte på pianoet var også helt sentral 
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i hennes karakteristiske lydbilde. Som jeg skal komme tilbake til, ønsket Nina Simone først og 

fremst å bli klassisk pianist, og ble ansett som et vidunderbarn på piano som liten. Pianospillet er 

virtuost, teknisk avansert og ofte preget av lette, lyse, raske toner som står i sterk kontrast til 

hennes mørke, tunge stemmeklang. Denne kontrasten skaper en sterk spenning i det lydbildet 

som er karakteristisk for hennes kunstneriske uttrykk, og som er særegent og skiller seg tydelig 

fra normen for musikalsk produksjon og arrangering innen jazz og populærmusikk. Nina Simone 

var også fri i måten hun brukte sin spesielle sangstemme på. Ofte synger hun med en altklang 

inspirert av den klassiske sangtradisjonen, samtidig som kroppens nærvær i stemmen får prege 

og variere uttrykket mer enn det som er vanlig innen denne retningen. Andre ganger går hun 

langt utenfor normen for det skolerte klangidealet. Ikke bare er hennes stemmeklang dyp og 

karakteristisk, hun bruker også en rikdom av nyanser i stemmen som fargelegger uttrykket og 

som ofte bryter med det tonale, som for eksempel glissando, «blue notes», hvisking eller roping. 

Det er interessant å sammenligne Nina Simones sang, og hennes måte å være fri i sin tilnærming 

på, med andre sangere som knyttes til 1960- og 70-tallets opprør. Nina Simone var en av flere 

sangere på den tiden som forbindes med uttalt politisk protest, samtidig som diverse artister 

gjorde opprør ved å bryte med normer og å opptre med en ny frihet. Nina Simones form for 

opprør var likevel annerledes enn det utagerende og rebelske uttrykket som ofte preget 

sceneframtoningen til mange av datidens artister. Jeg opplever at Nina Simones sanger ofte er 

innrammet av det stillferdige og nedtonede, sarte og vare, i en egenartet kombinasjon med det 

store spekteret av menneskelig uttrykk hun formidler. Jeg opplever også at hennes opprør besto i 

å fremstille den virkeligheten hun levdet i uten å ta hensyn til snevre normer og forventninger, og 

at hun gjennom stemmen, bevitnet direkte og upolert den undertrykkelsen som fant sted og de 

menneskelige omkostningene den medførte. Jeg vil si at hennes musikalske tilnærming bærer i 

seg modernismens ideal om å uttrykke det sannferdige og oppriktige, og dens oppgjør med 

etablerte normer. Hun har et klart humanistisk fokus, hun skildrer og gir verdi til alle nyanser av 

menneskelig erfaring. 

Samtidig er det et påfallende trekk ved Nina Simones musikalske tilnærming at hun hentet 

inspirasjon fra svært mange ulike musikksjangere og stilarter. Hun var ikke bare fri i sin 

tilnærming til det å uttrykke menneskelige emosjoner og erfaringer, men også fri i sin bruk av 

musikalske retninger og sjangere. Hun ga ut flere album med tolkninger av sanger innen et bredt 
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spekter av sjangere, samtidig som hennes røtter lå i den tradisjonelle afroamerikanske musikken. 

Hun bygde sine egne musikalske landskap og sansbare lydbilder, samtidig som hun omtolket og 

spilte på kulturelle koder på en måte som i seg selv er meningsproduserende og interessant å 

fortolke ut fra et kulturanalytisk, intertekstuelt perspektiv, noe jeg vil komme tilbake til videre i 

oppgaven. 

Friheten hun tok seg til å leke med ulike musikkstiler og sjangere kan leses som en del hennes 

opprør mot det å la seg kategorisere, og kan sees i sammenheng med den postmodernistiske 

retningen innen musikk og kultur. Hun nektet å innordne seg snevre normer både når det gjaldt 

kvinnerollen, afroamerikanernes vilkår og når det gjaldt musikalske føringer i forbindelse med 

sjangertilhørighet. Nina Simones sang skaper et rikt spill av meningsbærende uttrykk, som både 

er knyttet til de klanglige, sansbare elementene i stemmen, som springer ut fra det kroppslige, 

kulturen hun både bygger på og bryter med, de litterære fortellingene i sangene hun formidler og 

øvrige musikalske elementer. Hennes sang setter i gang en prosess av assosiasjoner og 

sanseopplevelser hos lytteren som det har vært spennende å utforske nærmere i denne oppgaven. 

Hennes musikk er en hyllest til det frie kunstneriske uttrykket, samtidig som den bærer i seg en 

stor bredde av menneskelig erfaringer, tradisjoner, historie og politisk alvor. 

Litt om Nina Simones bakgrunn og biografi 

Nina Simone, hennes egentlige navn var Eunice Kathleen Waymon, ble født 21.2.1933 og vokste 

opp i byen Tryon i delstaten North Carolina i USA. Hennes mor var «minister» i metodistkirken 

og hushjelp. Hennes far jobbet som håndverker. Hun viste veldig tidlig et stort talent for å spille 

piano, begynte allerede som barn å spille piano i kirken under andakter og vekkelsesmøter, og 

ble omtalt som et vidunderbarn. Fordi hun var så talentfull, fikk hun som barn økonomisk hjelp 

av kvinnen moren jobbet som hushjelp hos til å betale for pianotimer, og hennes musikklærer 

startet et fond så lokalsamfunnet i Tryon kunne bidra økonomisk til å støtte hennes videre 

musikalske utdannelse (Simone og Cleary 2003). 

Nina Simone vokste opp under segregeringen og diskrimineringen av afroamerikanerne i 

sørstatene i USA fram mot borgerrettighetskampen utover 1960- og 1970-tallet. Hun uttrykte 

tydelig sin protest. En episode trekkes fram i hennes selvbiografi I Put A Spell On You (Simone 
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og Cleary 2003), hvor hun skulle holde pianokonsert som barn, og hennes foreldre ble henvist til 

å sitte bakerst blant publikum. Nina Simone nektet å spille med mindre de fikk sitte foran. Hun 

skriver: 

When I was eleven years old I was asked to give a recital in the town hall. I sat at the piano 

with my trained elegance while a white man introduced me, and when I looked up my 

parents, who were dressed in their best, were being thrown out of their front row seats in 

favour of a white familiy I had never seen before. And Daddy and Momma were allowing 

themselves to be moved. Nobody else said anything, but I wasn't going to see them treated 

like that and stood up in my starched dress and said if anyone expected to hear me play then 

they'd better make sure that my family was sitting right there in the front row where I could 

see them, and to hell with poise and elegance. So they moved them back. But my parents 

were embarrassed and I saw some of the white folks laughing at me (ibid.:26).  

Etterhvert søkte Nina Simone på Curtis Institute of Music i Philadelphia, hvor hun ønsket å 

utdanne seg til konsertpianist. Ifølge hennes selvbiografi (Simone og Cleary 2003) følte hun at 

hun ble avvist ved skolen fordi hun var afroamerikaner, og denne opplevelsen fortsatte å prege 

henne i etterkant. 

When Curtis turned me down i changed forever. When Mrs Miller had paid for my piano 

lessons and Miz Mazzy started the Fund I had seen it as the rich helping the poor, like 

Christian people were supposed to do. 

  The questions I might have asked, like why it was always black women like 

Momma who cleaned the houses for white people like Mrs Miller, I never did. I knew 

prejudice existed, but I never thought it could have such a direct affect on my future. Nobody 

told me that no matter what I did in life the colour of my skin would always make a 

difference. I learned that bitter lesson from Curtis (ibid.:44). 

Nina Simones oppvekst var sterkt forbundet med den afroamerikanske musikktradisjonen, og 

hennes familie var tilknyttet det kristne musikkmiljøet. Hun skriver: 

Everything that happened to me as a child involved music. It was part of everyday life, as 

automatic as breathing. As well as piano Daddy played guitar and harmonica and led the 

choir in church; Momma played piano and sang too. My brothers and sisters all played piano 

and sang in the church choir, smaller gospel groups, glee clubs and at other social events. 

Everybody played music (ibid.:14). 

Sporene fra den afroamerikanske musikktradisjonen er tydelige i Nina Simones sang, og jeg 

henviser flere steder i oppgaven til denne bakgrunnen. Det er interessant både å se hvordan hun 
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bygger på, men også mange steder bryter med og kontrasterer disse innflytelsene. Som jeg vil 

komme tilbake til, opplever jeg at hennes frie tilnærming til sjangere, og til det å bygge på eller 

skape et brudd med musikktradisjoner, spiller en viktig rolle i den meningsproduksjonen hun 

formidler gjennom sin sang. Hennes egenartede uttrykk skiller seg ofte ut i forhold til de mange 

grenene av populærmusikk og jazz som sprang ut fra den afroamerikanske musikktradisjonen, 

samtidig som hun også trekker inn musikalske innflytelser fra mange av disse sjangerne, og 

finner sine egne kombinasjoner av sjangertrekk. Det dannes et komplekst spill av referanser, 

innflytelser og assosiasjoner, som jeg opplever at er sentrale i hennes kunstneriske uttrykk. Å 

forsøke å begrepsfeste dette spillet av kulturelle nyanser, samtidig med det sansbare spillet i 

sangstemmen, er et sentralt tema i denne oppgaven. 

Etter at Nina Simone hadde fått avslag fra Curtis Institute of Music i Philadelphia, begynte hun å 

livnære seg av å spille piano ved The Midtown Bar and Grill i Atlantic City. Hun tok i den 

forbindelse artistnavnet Nina Simone for å skjule for sin mor at hun jobbet i en bar (Simone og 

Cleary 2003:48-49). Eieren av klubben ba henne om å synge til pianospillet, og på den måten ble 

Nina Simones uttrykk som sanger og pianist utviklet. Hun skriver om denne prosessen: 

Before I started at the Midtown Bar my musical life was separated into two halves. The 

tuition I gave at my storefront was simply a way of earning money to keep up my studies; I 

didn't even think of it as music -it was just a job. Because I spent so long accompanying 

untalented students I came to despise popular songs and I never played them for my own 

amusement - why should I when I could be playing Bach, or Czerny or Liszt? That was real 

music, and in it I found a happiness I didn't have to share with anybody. So the only way I 

could stand playing in the Midtown was to make my set as close to classical music as 

possible without getting fired. This meant I had to include some popular music and I had to 

sing, which I'd never thought of doing. The strange thing was that when I started to do it, to 

bring the two halves together, I found a pleasure in it almost as deep as the pleasure I got 

from classical music. Playing at the Midtown made me looser and more relaxed about music. 

I was creating something new, something that came out of me (Simone og Cleary 2003:51). 

Sitatet beskriver Nina Simones tilnærming til det å bearbeide musikalsk materiale. Hun beskriver 

sin opplevelse av å finne fram til et eget musikalsk og sanglig uttrykk, og av å skape noe nytt 

som resonnerte med hennes egne musikalske preferanser og som var en blanding av to ulike 

musikkretninger.  
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Nina Simone spilte inn og ga ut sitt debutalbum Little Girl Blue i 1958. Hun ble et viktig talerør 

under borgerrettighetskampen mot diskriminering av afroamerikanerne i USA. Hun flyttet til 

Frankrike i 1993, etter mange år som musiker og som representant for afroamerikanernes 

frigjøringskamp. Hun døde i Frankrike i 2003. 

Nina Simones bakgrunn, med røtter i den kristne afroamerikanske musikktradisjonen, interessen 

for- og ferdighetene innen den vestlige klassiske kunstmusikken, og hennes befatning med jazz, 

soul og populærmusikk gjennom sitt virke som artist, danner et interessant bakteppe for den 

sjangerblandingen og det mangfoldet av innflytelser hun bygget på, og valgte fritt mellom, i sitt 

musikalske virke. Det kan sies at hun eksemplifiserer det mangfoldige musikalske kulturmøtet 

som fant sted i USA, og som lå bak mange av retningene som utviklet seg innen musikken på 

1900-tallet. Hennes bakgrunn som afroamerikaner fra sørstatene i USA på en tid som ledet inn i 

opprøret mot segregering og borgerettighetskampen, satte henne i posisjon til å fungere som et 

viktig politisk talerør. Hennes personlige erfaringer med diskriminering og urettferdighet bidro 

ikke bare til hennes eksplisitte protester, jeg opplever også at elementet av protest fyller hennes 

musikalske uttrykk med intensitet, kraft og kanskje først og fremst støtte til menneskeverdet. 

Når man ser Nina Simones sang og musikk i lys av hennes samtid og den politiske og kulturelle 

konteksten hun levde i, blir det også svært imponerende å ta inn over seg hvilket opprør hun 

skapte gjennom sin ofte tilsynelatende stillferdige sang, og det omfattende oppgjøret hun tok 

med normene og den urettferdigheten og diskrimineringen hun møtte, både som afroamerikaner 

og kvinne i USA på midten av 1900-tallet.  
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Kapittel 3. Metode 

Utforsking av estetiske begreper og perspektiver 

Denne oppgaven handler i stor grad om å utforske hvordan teoretiske perspektiver og begreper 

kan belyse og bidra til bevisstgjøring når det gjelder sang som kunstform, sangens virkemåter og 

meningsproduksjon. I arbeidet med oppgaven har jeg utforsket et ganske vidt felt av estetisk 

teori og musikkvitenskapelige tekster, for så å legge fram teoretiske perspektiver som jeg synes 

belyser viktige sider ved Nina Simones sang. Oppgaven har en metodekritisk dimensjon. Jeg har 

ønsket å utforske en tilnærming til det å skrive om sang som kan beskrive noe av sangens 

særegne måte å produsere mening på, med utgangspunkt i en oppfatning om at 

musikkvitenskapen har manglet tilstrekkelige tilnærmingsmåter når det gjelder å begrepsfeste 

sentrale aspekter ved sang som kunstform.  

Som nevnt i innledningen, argumenterer Joseph Kerman for en endring i musikkvitenskapens 

metodologiske tilnærming i den kjente artikkelen «How We Got into Analysis, and How to Get 

Out» (1980). Kerman ønsker seg en vending innen musikkvitenskapen som går i retning av 

«criticism». Han ønsker at musikkvitenskapen i større grad skal tilegne seg andre analyseverktøy 

enn strukturanalyse, musikkteori og den notebaserte musikkforståelsen, som har preget mye av 

den tradisjonelle musikkvitenskapen. De siste tiår har fagretninger som «critical musicology» og 

«new musicology» utviklet seg, og preget mye av tenkningen innen blant annet 

populærmusikkanalyse. Jeg har hovedsakelig vektlagt grunnleggende perspektiver fra moderne 

estetisk teori, men også trukket fram begreper fra populærmusikkfeltet. Jeg har valgt å legge 

fram flere begreper og perspektiver som i utgangspunktet handler om andre kunstarter enn 

musikk, ofte med en litteraturteoretisk tilknytning. Den såkalte språklige vendingen innen 

kunsttenkningen på midten av 1900-tallet, med strukturalismen og poststrukturalismen, førte til 

at mange kunstteoretikere så språket som det sentrale elementet for å bevisstgjøre om kulturelle 

strukturer. Mange litteraturteoretiske perspektiver kan overføres til å omhandle andre 

kunstformer, og mye kunstteori har en tverrestetisk tilnærming. Innenfor kulturanalyse brukes 

begrepet «tekst» gjerne om alle former for kulturelle og kunstneriske uttrykk, som forstås som 

«kulturelle tekster». Jeg har funnet fram til flere teoretiske rammer og begreper fra estetisk teori 
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som jeg synes løfter fram og belyser dimensjoner ved Nina Simones sang og musikalske virke på 

en interessant måte. Flere av de estetiske begrepene og teoriene jeg trekker fram i oppgaven er 

tverrestetiske og kan knyttes til flere kunstformer. For eksempel gjelder dette Jacques Rancières 

begrep det tankefulle (Rancière 2012), som i utgangspunktet handler om fotografiet, men som 

han også skriver om i forbindelse med litteratur og film. Et annet eksempel er Roland Barthes' 

bruk av begrepene «genotext» og «phenotext» i artikkelen «The Grain Of The Voice» (Barthes 

1985). Begrepene stammer fra Julia Kristeva (1996), og omhandler litteratur eller tekst forstått 

som alle former for kulturelle uttrykk, mens Barthes overfører disse begrepene til å handle om 

sang. 

Begrepet det tankefulle (Rancière 2012) har en sentral plass i oppgavens teoretiske grunnlag. 

Som tidligere nevnt, handler begrepet i hovedtrekk om kunstverket som sammensatt, der ulike 

virkemåter blandes og skaper unike skjæringspunkter mellom sansning og intellektuelle, 

metaforiske elementer i hvert enkelt kunstverk. Jeg har ønsket å sette fokus på det sammensatte 

ved sang som kunstform, på møtet mellom musikalske, litterære, kroppslige og intellektuelle 

elementer, som virker sammen, og som former kombinasjoner av uttrykk. Det mangefasetterte 

ved sang interesserer meg, og jeg har valgt å bruke forståelsen av det tankefulle (Rancière 2012) 

som utgangspunkt for min utforsking av Nina Simones sang fordi dette perspektivet setter fokus 

på sammenflettingen av flere nivåer av opplevelse i meningsproduksjon. Jeg kommer nærmere 

inn på Rancières begrep det tankefulle i kapittel 4, men nevner begrepet også her, fordi mitt valg 

av teoretisk tilnærming også er et viktig aspekt ved oppgavens metode. 

Jeg har ønsket å vise bredden i Nina Simones uttrykk, både når det gjelder hennes evne til å løfte 

fram ulike stemninger, emosjoner og menneskelige erfaringer, og i forbindelse med hennes spill 

av referanser til ulike musikktradisjoner, kulturelle normer og kategorier. Derfor har jeg valgt å 

legge fram flere forskjellige teoretiske perspektiver, og se på hvordan disse forståelsesrammene i 

et samspill kan si noe om dimensjonene av mening som Nina Simone skaper gjennom sin sang. 

Jeg har ønsket å finne fram til, og knytte sammen, teoretiske innfallsvinkler som har det til felles 

at de løfter fram dimensjoner ved mine opplevelser av Nina Simones sang, med det forsett å 

foreslå en teoretisk ramme for det å beskrive den estetiske opplevelsen i forbindelse med hennes 

sang, og gi et eksempel på tilnærming til det å skrive om sang mer generelt. 
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Inspirert av Rancières begrep det tankefulle, har jeg delt oppgavens teoretiske grunnlag inn i to 

hovedaspekter. Det ene aspektet handler om det sansbare, herunder det kroppslige elementet. 

Den andre hovedaspektet ved mitt teorigrunnlag dreier seg rundt den mer intellektuelle 

forståelsen, som ofte består av det metaforiske innholdet, eller som Rancière skriver: «det 

representative» (Rancière 2012). Under det representative føyer jeg også til det intertekstuelle 

elementet, som både omhandler det vide vevet av forbindelser mellom alle kulturelle tekster, 

opprinnelig beskrevet av Kristeva (1986), og mer direkte forbindelser mellom tekster som står i 

en nær relasjon, som for eksempel beskrevet gjennom begrepene «hypertekstualitet» (Lacasse 

2000) og «rekontekstualisering» (Davis 2010). 

Som sagt har målet med oppgaven ikke vært å komme fram til endelige eller uttømmende 

konklusjoner om innholdet i Nina Simones sang, men å utforske og gi eksempler på hvordan 

hennes sang kan beskrives, oppleves og fortolkes, og belyse teoretiske rammeverk og begreper 

som kan bidra til bevisstgjøring i forbindelse med sangens virkemåter og meningsproduksjon. 

Mening forstått som «signifying», og lytterens medskapende rolle i 

meningsproduksjon 

Jeg har i denne oppgaven bygget min forståelse av sang på forståelsen av mening som en evig 

pågående prosess som skapes i mottakeren, gjennom et spill av sansning, metaforisk mening og 

kulturelt betingede assosiasjoner. Mine beskrivelser og tolkninger av Nina Simones sang bygger 

på mine erfaringer som lytter, og mine assosiasjoner og opplevelser.  

Både Roland Barthes og Julia Kristeva legger vekt på forståelsen av mening som en uavsluttet 

prosess, der tilskueren eller lytteren er delaktig i produksjonen av mening. Både Barthes og 

Kristeva er opptatt av begrepet «signifying». Kristevas begrep «signifying process» beskriver et 

vev av mening som settes i gang gjennom en kulturell tekst, og som går utover det litterære og 

regelbundne språket (Kristeva 1986). Hun knytter denne meningsproduksjonen til både sansbare, 

kroppslige og kulturelle dimensjoner. Barthes bruker begrepet «signifying» («signifiance» på 

fransk), som han beskriver som en aktiv prosess der verket formidler mening gjennom å skape 

assosiasjoner hos mottakeren (Barthes 1985). Barthes er opptatt av den individuelle erfaringen 

som meningsskapende, samtidig som han tilskriver det gode kunstverket en egenskap som 
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«signifier», altså en iboende egenskap som gjør verket i stand til å skape en rik prosess av 

estetisk erfaring hos mottakeren. I «The Third Meaning» (Barthes 1985) beskrives det han kaller 

den tredje mening som en prosess av «signifikanter uten signifikater», en prosess der kunstverket 

formidler mening uten at denne meningen er fast bestemt. Noe fester seg i ham som mottaker, 

som skaper en pågående og utømmelig prosess av meningsdannelse gjennom å spille på sansbare 

eller kulturelle elementer. Barthes skriver i «The Grain of the Voice» at han tenker seg sang som 

«skrivende», at den meningen som skapes i lytteren blir til gjennom en form for skrift som består 

av sangens virkemåter knyttet til det kroppslige (Barthes 1985:273-274). 

Flere av de teoretiske konseptene fra den poststrukturalistiske retningen, som blant annet Barthes 

og Kristeva knyttes opp mot, har hatt viktig innvirkning på populærmusikkanalyse og «critical 

musicology». Begrepene «signifying» og intertekstualitet har vært med på å forme en sentral del 

av fagets diskurs, som omhandler hvordan mening blir til og kommuniseres gjennom et nettverk 

av kulturelle koder. Fortolkning eller analyse av musikk kan gjennom dette perspektivet kanskje 

best beskrives som å gjøre en lesning. Stan Hawkins skriver i Settling the Pop Score: 

Certainly, reappropriations of formalistic views of music and a move towards creative 

hermeneutics (that renounce ideas of mastery) have begun to offer scholars new ways for 

approaching music analysis. The reader will note that throughout this book my use of the 

word analysing is interchangeable with the term reading, which I deliberately employ to 

designate a move between focusing on the structure of music alone and the broader context 

within which the music is located (Hawkins 2000:1-2). 

Når jeg i kapittel 5 tar for meg et utvalg av Nina Simones innspillinger, er det mine lesninger jeg 

i stor grad legger fram. Både mine sanseerfaringer, mine mentale assosiasjoner og de kulturelt 

betingede tegnene og kodene jeg oppfatter, har dannet grunnlaget for det jeg har valgt å kalle 

fortolkninger. 

I likhet med Barthes og Kristeva, trekker Rancière også fram betydningen av å se mottakeren 

som medvirkende i meningsproduksjon. I «Den emansiperte tilskuer» (Rancière 2012) skriver 

han om betydningen av å forstå mening som en aktiv prosess hos tilskueren, og jeg vil komme 

tilbake til hans refleksjoner rundt mottakeren som en aktiv medskaper i kapittel 4.  
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Jeg har i kapittel 4 også trukket fram hvordan Nina Simone ser ut til å være seg svært bevisst 

mottakeren som en aktiv del av betydningsdannelsen under sine konsertfremførelser, og hvordan 

denne deltakelsen har dype røtter i den afroamerikanske kirkemusikktradisjonen som Nina 

Simone vokste opp i. 

Den individuelle estetiske erfaringen 

Forståelsen av mening som en prosess som skapes i mottakeren gjennom opplevelsen av verket, 

eller i dette tilfelle sanginnspillingen, setter den individuelle estetiske erfaringen i sentrum. Når 

det gjelder det sansbare elementet i sangerfaringen, har det kroppslige og det klanglige fått en 

sentral plass, og når det gjelder sang er disse to dimensjonene uløselig knyttet sammen. 

Spørsmålet rundt hvor vidt det klanglige, og dermed også det kroppslige, lar seg beskrive og 

gjøres rede for med ord tas opp i Erling Guldbrandsens artikkel «Bruckners mørke mysterium. 

Tanker omkring en personlig erfaring» (2004), som også refereres til i innledningen. 

Guldbrandsen diskuterer opplevelsen av mening i musikken i forhold til opplevelsen av 

musikkens klanglige aspekter. Han skriver om Bruckners musikk: 

Bytter man ut denne særegne klangen med en annen, blir selve spillet forandret. 

Klangstoffets karakter kan ha en ureduserbar egenverdi i opplevelsen. Når en musikkultur 

først er innarbeidet, når lytteren først er fortrolig med en tradisjon, kan klangens fremtoning 

så å si tale direkte, manende, gripende på en ureduserbar måte, uoversettelig og samtidig 

krystallklart forståelig for det lyttende sinn. Vi kan aldri oversette den, vi må nøye oss med 

allegoriske omtaler, selv om vi som lyttende vesener mener å forstå nøyaktig hva det er 

musikken synes å si (Guldbrandsen 2004:13). 

Jeg har forsøkt å finne fram til ord og begreper som treffer mine opplevelser, selvsagt med 

bevissthet rundt at det er mine egne individuelle erfaringer og refleksjoner som legges til grunn, 

og at selve erfaringen ikke lar seg direkte oversette til litterær tekst og aldri vil oppleves helt lik 

for andre lyttere. Likevel mener jeg at det er av faglig verdi å forsøke å sette ord på mine 

individuelle lytteropplevelser, kanskje først og fremst for å kunne si noe om mulighetene for 

formidling av mening og estetiske erfaringer som sang som kunstform rommer. 

Melodi er et av flere viktige aspekter ved sang, og et godt eksempel på et musikalsk felt som 

vanskelig lar seg beskrive kun med tekniske begreper og tradisjonell musikkteori. 
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Musikkvitenskapen mangler langt på vei et språk for melodiens virkning og dens emosjonelle 

dimensjon. Den notebaserte analysen har også manglet begreper som kan beskrive møtet mellom 

melodi, sangtekstens litterære og klanglige dimensjoner og stemmens klangfarger. Når jeg 

beskriver disse aspektene ved Nina Simones sang, baserer jeg meg derfor på mine egne 

erfaringer og opplevelser som lytter, som jeg knytter opp mot estetiske begreper og 

forståelsesrammer. 

Møtet mellom fagbegreper og den individuelle erfaringen 

Spørsmålet knyttet til møtet mellom den individuelle estetiske erfaringen og fagtradisjonene 

innen estetikken og beslektede fagretninger, tas opp i Arnfinn Bø-Ryggs artikkel «Å skrive 

kroppen: Roland Barthes' estetiske diskurs» (2006). Han trekker fram at Barthes, i sin såkalte 

sene periode, i stor grad baserer seg på sine egne subjektive kunsterfaringer, men samtidig 

bevarer en form for teoretisk rammeverk der begreper og kategorier brukes som kan knyttes til 

andre tekster innen kunsttenkningen. Bø-Rygg gir denne måten å skrive på begrepet «estetisk 

diskurs». 

Men til tross for at den sene Barthes oppgir vitenskapelige pretensjoner, så bevarer han, 

«taktisk», klassifikasjoner, oppramsinger, inndelinger, skiller, dikotomier og opposisjoner. 

Disse kan fungere som et slags reisverk, et stillas for overhodet å kunne si noe og holde talen 

gående. Klassifikasjonene kan dynamisere teksten, være motoren som driver det hele 

framover, men de kan også i avgjørende øyeblikk ikke bli tatt hensyn til eller satt ut av spill 

(ibid:26). 

Gjennom det å fokusere både på begreper og kategorier som lar seg knytte til teoretiske rammer, 

og samtidig basere seg på den individuelle erfaringen, oppstår det en metodologisk tilnærming 

som gjør det mulig både å si noe om det unike verket og den individuelle opplevelsen av dette, 

og samtidig knytte opplevelsen til det estetiske fagfeltet. Bø-Ryggs forståelse av estetisk diskurs 

har vært bevisstgjørende i arbeidet med denne oppgaven. I kapittel 4 legger jeg fram flere 

teoretiske perspektiver og begreper som jeg har bygget på når jeg har gjort rede for mine 

lytteopplevelser og analyser av Nina Simones sanginnspillinger. I kapittel 5 legger jeg fram mine 

opplevelser, fortolkninger og refleksjoner i forbindelse med de konkrete musikkeksemplene, og 

knytter disse opp mot forståelsesrammene og begrepene belyst i teorikapittelet. Jeg tar 

utgangspunkt i mine individuelle erfaringer av Nina Simones sang, men knytter disse opp mot 
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teoretiske forståelsesrammer og begreper, med et håp om både å formidle den estiske 

opplevelsen og å på den måten å bidra til en faglig diskurs som omhandler sangens egenskaper 

som kunstnerisk uttrykk. 

Poetikk og fortolkning 

Artikkelen «Poetik og estetik» av Arne Melberg (1991) handler om det å skrive om poetikk i 

motsetning til det å skrive fortolkende. Poetikk omhandler kunstverkets virkemåter, trekk ved 

verket som gir det dets meningsskapende egenskaper, mens fortolkning handler om å utforske 

den meningen verket kommuniserer. Melbergs artikkel handler om litteratur, men jeg finner 

denne tankegangen høyst relevant også for det å skrive om sang. I forbindelse med denne 

oppgaven har jeg ønsket både å se nærmere på det særegne ved sang som kunstnerisk uttrykk og 

hvilke dimensjoner ved sang som skaper dens virkning, samtidig som jeg har ønsket å si noe om 

den meningen som Nina Simone produserer gjennom sin sang, det siste som et eksempel på 

hvordan sang, gjennom sine sammensatte komponenter, kan skape et rikt spill av innhold. 

Melberg skriver: 

Olympisk sett vågar man kanske påstå att den moderna litteraturvetenskapen har dominerats 

av två tendenser och ett orosmoment. De två tendenserna kan sorteras efter det litterära 

tecknets dubbelhet och den ena tendensen orienterar sig efter teckenkaraktären medan den 

andra leter efter referensens nerslag och textens mening. Beskrivning respektive tolking 

kallas detta med hermeneutiskt språkbruk (ibid.:67-68). 

Melberg er opptatt av at de to måtene å skrive om litteratur på, poetikk og fortolkning, kan 

knyttes sammen og gjøres samtidig. Han foreslår begrepet «retorikk» for å beskrive den type 

tekster som kombinerer både poetikk og fortolkning. «Verksamheter av denna typ uppfattar jag 

som litteraturvetenskapliga strövtåg i spänningsfältet mellan poetik och estetik; någon accepterad 

rubrik för sådant ofog finns inte men jag vill föreslå retorik» (ibid.:68). I oppgavens kapittel 5 

blander jeg refleksjoner rundt både sangens virkemåter, eller dens poetikk, og mine tolkninger og 

opplevelser av mening som skapes gjennom Nina Simones sang, i tråd med den tilnærmingen 

Melberg foreslår å kalle retorikk.  
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Nivåer av opplevelse 

Målet for min metodologiske tilnærming har vært å finne fram til et verktøy som kan beskrive de 

mange komponentene som virker sammen i sang, i dette tilfelle Nina Simones sang, og som kan 

belyse både den individuelle, estetiske erfaringen og samtidig la redgjørelsen for erfaringen 

inngå i en faglig sammenheng. Jeg opplever at de estetiske begrepene og det teoretiske 

rammeverket jeg legger fram i oppgavens teorikapittel, kapittel 4, er egnet til å belyse det 

sammensatte ved sang som kunstform, og det mangefasetterte spillet av mening og estetisk 

erfaring som jeg opplever gjennom Nina Simones sang. Søkelyset rettes mot sangens særegne 

måter å kommunisere på, gjennom sammenflettingen av kroppslig tilstedeværelse, unike 

klanglandskap, melodi, harmonikk, litterære elementer og intertekstuelle koblinger. Dette spillet 

skaper flere nivåer av opplevelse, som jeg har ønsket å belyse og utforske i denne oppgaven ved 

hjelp av estetiske begreper. 

I kapittel 5 gjør jeg rede for mine opplevelser av Nina Simones innspillinger, med tanke på 

hvordan de ulike dimensjonene som sangen består av, skaper unike skjæringspunkter mellom 

sansning og intellektuell mening. Denne oppfatningen er i tråd med Rancières forståelse av det 

estetiske regimet og hans begrep det tankefulle (Rancière 2012). I kapittel 5 har jeg ønsket å vise 

gjennom konkrete musikkeksempler, hvordan estetiske begreper kan bidra til å sette ord på, og 

bedre forstå den individuelle erfaringen av sang og egenskaper ved sang som kunstform. 

Teoriene og begrepene presentert i kapittel 4, danner grunnlaget for min utforsking av 

innspillingene i kapittel 5, hvor jeg har ønsket å belyse de mange lagene og nivåene av mening 

som kan oppleves gjennom Nina Simones sang.  
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Kapittel 4. Teori 

Rancières estetiske begreper 

Jeg har valgt å legge vekt på flere av Rancières estetiske begreper. Både hans begrep det 

tankefulle, hans forståelse av kunstens politiske virkemåte og hans perspektiver som belyser 

tilskueren som fri og deltakende, løfter fram viktige dimensjoner ved Nina Simones sang som jeg 

har ønsket å tematisere. 

Det tankefulle og det kroppslige 

Rancières begrep det tankefulle handler om hvordan ulike uttrykksmåter får virke i hverandre i 

vår tids kunst. Begrepet er hentet fra «Det tankefulle bildet» i Den emansiperte tilskuer 

(Rancière 2012). På originalspråket fransk, har teksten tittelen «L'image pensive». Ordet 

«pensive» finnes også i det engelske språket, og begrepet brukes i den engelske oversettelsen av 

Rancières tekst. På norsk oversettes «pensive» i ren språklig forstand til «ettertenksom» eller 

«tankefull». Når Rancière bruker begrepet tillegger han det en helt spesifikk mening som skiller 

seg fra den dagligdagse betydningen. Meningsproduksjon i vår tids kunst skapes, ifølge 

Rancière, ved at den tenkte idéen, gjerne det representative elementet i kunsten, får virke 

sammen med det sansbare (ibid.). På den måten settes ulike virkemåter i spill innad i et 

kunstverk, og det oppstår unike skjæringspunkter mellom det sansbare og det intellektuelle 

innholdet, som skaper særegenhet i hvert enkelt kunstverk. I teksten «Det tankefulle bildet» 

(ibid.) tar Rancière utgangspunkt i fotografiet som kunstform, og skriver om fotografiets 

virkemåte: «Bildets tankefullhet er da den latente tilstedeværelsen av ett uttrykksregime i et 

annet» (ibid.:191). 

Rancière beskriver tre ulike «uttrykksregimer» som han mener har preget kunstfeltet. Det 

tankefulle oppstår i det han kaller «det estetiske regimet», som settes opp mot «det representative 

regimet», som beskriver den metaforiske, symbolske kunstforståelsen, og «det etiske regimet», 

som handler om direkte likhet i framstillingen. I følge Rancière handler både det representative 

regimet og det etiske regimet om at det gjengis en form for likhet, enten det handler om en 

allegorisk framstilling eller en kopi av virkeligheten. Det tankefulle og det estetiske regimet 
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derimot, kommuniserer gjennom å sette i gang en prosess av assosiasjoner og sanseerfaringer hos 

tilskueren i særegne sammensetninger. 

Det dreier seg om uttrykksregimer som flettes sammen og skaper egenartede kombinasjoner 

av utveksling, sammensmeltning og avstand. Disse kombinasjonene skaper former for 

bildets tankefullhet […] (Rancière 2012:192). 

Jeg har, som sagt, valgt å vektlegge begrepet det tankefulle og forståelsen av det estetiske 

regimet i denne oppgaven fordi jeg har funnet at fokuset på de flere lagene som virker i 

hverandre og på det sansbare elementet i kunsten, åpner for å beskrive mange viktige sider ved 

Nina Simones sang, og sang generelt. I møtet mellom det sansbare i sangstemmen og de andre av 

musikkens elementer, som både melodi, sangtekst, instrumentering og arrangement, oppstår det 

mange ulike lag, som sammen skaper et komplekst musikalsk vev som virker på lytteren både 

gjennom det intellektuelle og det sansbare. Jeg opplever at mye av innholdet og meningen i Nina 

Simones sang skapes gjennom de mange skjæringspunktene og nyansene som oppstår i møtene 

mellom disse lagene. Rancière trekker fram det sansbare i møte med det representative, 

metaforiske innholdet i kunsten, som de to virkemåtene som preger «det estetiske regimet». Jeg 

har i denne oppgaven også lagt vekt på kunstens intertekstuelle innhold. Jeg opplever at disse 

aspektene er vesentlige i tilknytning til Nina Simones sang, sammen med det sansbare og det 

representative, som Rancière trekker fram. Når jeg skriver om det tankefulle i tilknytning til Nina 

Simones sang, inkluderer jeg den intertekstuelle dimensjonen i det jeg forstår som kunstens 

intellektuelle innhold, sammen med kunstens representative dimensjon.  

I «Det tankefulle bildet» (Rancière 2012) trekker Rancière inn kroppen, og hvordan kunst som 

har et kroppslig uttrykk kommuniserer gjennom det sansbare i særlig grad. Han bruker som 

eksempel blant annet et av bildene i fotoserien Beach Portraits av Rineke Dijkstra, som viser 

mennesker fotografen har oppfattet som introverte og med et tilbakeholdt og lukket uttrykk foran 

kamera. Rancière viser til bildet «Kolobrzeg, Poland, July 26 1992» av en ung jente i badedrakt 

som virker distansert, lite oppstilt og kanskje utilpass gjennom sin kroppslige holdning. Han 

trekker fram at jenta har et anonymt og gåtefullt preg, og hvordan dette tilbaketrukne er med på å 

føre oppmerksomheten vår mot det sansbare og visuelle i bildet. 
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«Kolobrzeg, Poland, 26 July 1992» av Rineke Dijkstra (1992) 

Rancière går videre til å snakke om det han kaller en «‘følbar’ overføringsprosess av det 

fotograferte subjektets sanselige egenskap» (Rancière 2012:169). Han påpeker at det som 

kommuniseres gjennom kroppen virker på tilskueren, som fornemmer gjennom sin egen kropp, 

og på den måten skapes en forsterkning av det sansbare elementet i kunstopplevelsen. Han 

skriver om bildene i Beach Portraits: «Men på den andre siden påtvinger disse bildene oss rått 

nærvær […]» (Rancière 2012:177). Denne virkningen av det kroppslige elementet i kunsten er 

sentralt i min forståelse av Nina Simones sang. Sangstemmen kommuniserer gjennom kroppen 

uten et instrument som medium, og skaper på den måten et særegent kroppslig og sansbart 

uttrykk. Nina Simones sang utforsker ulike former for klang og lar kroppen gjenspeiles i sangen. 

Hennes sang formidler et kroppslig nærvær som jeg vil hevde at forsterker hennes 

påvirkningskraft gjennom det sansbare. Rancières uttrykk «rått nærvær» mener jeg er en god 

beskrivelse av mye av Nina Simones sanglige uttrykk som preges av det kroppslige. 
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Fotografieksempelet «Kolobrzeg, Poland, 26 July 1992» (Dijkstra 1992) har en dimensjon til ved 

seg som jeg ønsker å trekke fram. Fotografen Rineke Dijkstra forteller hvordan bildet for henne 

handler om skjønnheten i det som ikke vanligvis trekkes fram som vakkert. I en uttalelse hentet 

fra en utstillingskatalog ved The Photographers’ Gallery i London i 1997, sier Dijkstra: 

I have a preference for introverted people because I feel an affinity with them and therefore I 

can look at them longer than I do at exuberant people, who are very much focused on their 

surroundings. I like a particular kind of face, very classical and therefore timeless – the girl 

in the green swimsuit in Kolobrzeg, for example. It’s about a particular kind of beauty that 

other people might find ugly, but it’s a kind of ugliness that I find beautiful (Dijkstra sitert i 

Manchester 2005). 

Dijkstra trekker fram en annen type skjønnhet enn det oppstilte og polerte, som heller handler om 

det innadvendte og det usminkede. Hennes valg av motiv i fotografiet «Kolobrzeg, Poland, July 

26 1992», en ung jente i badedrakt på stranden som, i følge Dijkstra, har et innadvendt uttrykk, 

står i klar kontrast til det glamorøse og retusjerte bildet av kvinner i badetøy vi ofte presenteres 

for i media. Ønsket om å vise ulike dimensjoner i menneskelige uttrykk og skjønnheten i dette 

mangfoldet, kan knyttes til modernismens idealer om det sanne og det menneskelige i kunsten. 

Jeg opplever at Nina Simones sang i stor grad handler om denne typen skjønnhet. Hun utforsker 

en stor bredde av ulike menneskelige uttrykk gjennom sin sang, og jeg opplever også ofte hennes 

uttrykk som innadvendt. Jeg opplever at hun framstiller et stort mangfold av både karakterer, 

historier og følelser med kompleksitet, innlevelse og verdighet, og at det i stor grad er gjennom 

det kroppslige elementet i sangstemmen at dette får komme til uttrykk. 

Et interessant og sentralt moment når det kommer til sang, og kroppslig tilstedeværelse gjennom 

sangstemmen, er innføringen av mikrofonen. Den ble oppfunnet på slutten av 1800-tallet, og har 

hatt stor påvirkning på sangens rolle og karakter som kunstform. Med mikrofonen fikk man nye 

muligheter til å få fram og gjøre hørbart, det kroppslige i stemmen og sangstemmens mange 

klangfarger. Ved at stemmen kunne forsterkes og høres framme i lydbildet sammen med et helt 

orkester, åpnet mikrofonen for en helt ny form for sangkunst. Mikrofonen skapte et vell av nye 

muligheter for å kommunisere med et stort publikum gjennom nyanser i sangstemmen, og 

moderne lydteknologi har også gjort det mulig å bearbeide og manipulere lyd på en måte som i 

seg selv ofte er en del av det kunstneriske uttrykket. Rancière peker på dette aspektet ved vår tids 
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teknologi, og beskriver hvordan nye oppfinnelser har økt mulighetene for å skape variasjoner i 

uttrykk og nyanser. 

Flere kommentatorer har villet se slutten på bildenes annerledeshet - om ikke slutten på 

kunstens oppfinnsomhet - i de nye elektroniske og informatiske mediene. Men 

datamaskinen, synthesizeren og alle former for ny teknologi har ikke betydd slutten for 

bildet og kunsten, på samme måte som fotografiet og filmen ikke gjorde det i sin tid. Den 

estetiske tidsalderens kunst har hele tiden spilt på muligheten av at hvert medium kunne tilby 

å blande sine virkninger med de andre, ta deres rolle og slik skape nye figurer, ved å vekke 

opp sanselige muligheter de hadde brukt opp. Nye teknikker og nytt materiale skaper hittil 

uante muligheter for disse metamorfosene. Det er ikke med det første at bildet kommer til å 

opphøre å være tankefullt (Rancière 2012:201). 

Det kroppslige ved sangstemmen tydeliggjøres ofte gjennom mikrofonens egenskaper, og dette 

aspektet er blitt en viktig del av sang som kunstform i mange av vår tids musikalske uttrykk. 

Mikrofonens evne til å fange opp, forsterke og formidle nyanser i stemmen, er en sentral 

forutsetning for å formidle den type sansbare uttrykk som jeg legger vekt på ved Nina Simones 

sang. 

Jeg vil komme tilbake til de kroppslige og sansbare aspektene i kunsten, og hvordan disse er 

sentrale i Nina Simones sang, også i forbindelse med Barthes' og Kristevas teoretiske 

perspektiver.  Først vil jeg se nærmere på to andre av Rancières poenger som også er interessante 

i forhold til Nina Simones sang, begrepet «den emansiperte tilskuer» og Rancières tanker om 

kunstens politiske virkemåte. 

Den frie, deltakende tilskueren 

Essayet «Den emansiperte tilskuer» (Rancière 2012) handler om at tilskueren har en aktiv rolle i 

møte med et kunstverk. «Emansipert» betyr frigjort eller ubundet, og Rancière tenker seg 

tilskueren som en medskaper av mening. «Den emansiperte tilskuer» handler om 

teaterforestillingen, men Rancière presiserer at han omtaler tilskuerrollen i vid forstand. «I 

uttrykket ‘teaterforestilling’ inkluderer jeg her alle forestillingsformer som setter kropper i 

bevegelse foran et publikum: Drama, dans, performance, mime, med flere» (ibid.:9). Jeg mener 

at hans tanker om tilskueren er aktuelle også i forhold til musikk og konsertarenaen. 
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Rancière stiller seg kritisk til de strukturene som skaper et hierarkisk forhold mellom utøver og 

tilskuer, der utøver er aktiv mens publikum er passivt. Han mener at en forestilling er en arena 

der alle som er til stede bidrar til meningsproduksjon. Tilskueren er til stede med sin bakgrunn, 

sin individuelle kropp og sine erfaringer. Forestillingen kan sees som en invitasjon inn i et rom 

der det oppstår et vev av mening som alle de tilstedeværende er med på å skape. Mening blir til 

som en uuttømmelig og uavgrenset prosess. 

Emansipasjonen begynner når vi setter spørsmålstegn ved motsetningen mellom å se og 

handle. Når vi forstår at selvfølgelighetene som slik strukturerer forholdet mellom å si, å se 

og å gjøre, selv er en del av en struktur av dominans og underkastelse. Den begynner når vi 

forstår at å se også er en handling som bekrefter eller forandrer denne fordelingen av 

posisjoner (ibid.:25-26). 

Tanken om den emansiperte tilskuer har mye til felles med tidligere poststrukturalistisk tenkning, 

og, som nevnt tidligere, oppfatningen av mottakeren som en medskaper av mening. Jeg opplever 

at Nina Simones musikk skaper flere lag av mening som lytteren kan utforske, og at mye av 

meningen i Nina Simones sang krever en aktiv lytter som er villig til å utforske de mange 

assosiasjonene og opplevelsene hennes sang kan skape. 

Gjennom filmopptak av hennes konserter blir det også tydelig at hun tenker seg tilskueren som 

delaktig i det å skape mening, og at hun legger vekt på kommunikasjonen med publikum. I 

dokumentaren Nina. A Historical Perspective av Joel Gold fra 1970 sier hun: 

In revival meetings, nothing stopped happening until everybody in the group was satisfied. 

Then at the end of the song, there was no such thing as the end, if somebody else feels like 

carrying that song ten minutes further, they do it and you go with them. If they feel like 

stopping it, then you stop with them. It’s like being in touch with a hundred or two hundred 

human beings at one time. That’s a fantastic thing. Being in touch with them. Grooving with 

them (Nina Simone i Gold 1970:18.41-19.14). 

I flere av konsertopptakene som vises i Golds dokumentar, vises Nina Simones syn på publikum 

gjennom måten hun kommuniserer med tilskuerne på. Hun snakker, danser og responderer. I 

sitatet over refererer hun til sin bakgrunn i kirken og på vekkelsesmøter. Den afroamerikanske 

kirkemusikken, som Nina Simone vokste opp med og var en aktiv del av i sin barndom, har 

tradisjon for synlig deltakelse hos tilskueren i mye større grad enn den vestlige 
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konserttradisjonen, som i større grad bygger på framføringen av det autonome verket. Synet på 

lytteren eller tilskueren som deltakende i meningsproduksjon innen kunsttenkningen, har vokst 

fram samtidig med at den afroamerikanske kulturarven med røtter i afrikansk folkemusikk, har 

fått prege mye av vår tids musikk-kultur, særlig innen sjangere som populærmusikk og jazz. 

Nina Simones kommunikasjon med tilskuerne under konserter illustrerer hennes forankring i den 

afroamerikanske musikk-kulturen. Jeg vil si at selv om albuminnspillingen er isolert fra lytterens 

deltakelse i forhold til en «live» konsert, er Nina Simones innspillinger også en invitasjon til å 

utforske mening gjennom sanseerfaringer og assosiasjoner hos en deltakende lytter. 

Kunstens politiske virkemåte 

Rancière har skrevet om kunstens politiske virkning på en måte som jeg finner veldig relevant i 

forbindelse med Nina Simones sang. I essayet «Estetikken som politikk» (Rancière 2008) 

påpeker han at kunsten har en evne til å omorganisere virkeligheten, stokke om på verdier eller ta 

avstand fra oppfatninger som vi vanligvis ser ellers i samfunnet. På denne måten besitter kunsten 

en viktig politisk påvirkningskraft, ifølge Rancière: 

Kunsten er ikke først og fremst politisk gjennom de budskapene og følelsene den formidler 

om verdens beskaffenhet. Den er heller ikke politisk gjennom den måten den fremstiller 

samfunnsstrukturer, klassekonflikter eller samfunnsgruppers identitet på. Den er politisk 

nettopp fordi den tar avstand fra disse funksjonene, gjennom den typen tid og rom den 

skaper, og gjennom den måten den avgrenser denne tiden og fyller dette rommet på (ibid. 

2008:536). 

Rancière trekker fram to måter å forstå kunstens politiske sider på som han mener har preget 

kunstverden de siste tiår. Det ene perspektivet dreier seg om kunst som en direkte kommentar til 

samfunnsforhold, gjerne gjennom en kritisk vinkling og ofte forankret i et sublimt uttrykk. Det 

andre perspektivet er den relasjonelle estetikken, som vil redefinere rollene mellom kunstner og 

tilskuer og på den måten redefinere samfunnsstrukturer. I følge Rancière er ingen av disse to 

perspektivene betegnende for kunstens egentlige politiske virkemåte. Han mener at det er 

gjennom sin omdannende kraft at kunsten virker politisk. Kunst kan vise nye former for 

virkelighet og på den måten gjøre opprør mot det etablerte. Han skriver: 
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I begge tilfeller er kunstens særegne funksjon å bidra til en ny inndeling av det materielle og 

symbolske rommet. Og det er gjennom dette at kunsten nærmer seg politikken (ibid. 

2008:536). 

I forbindelse med Nina Simone er Rancières forståelse av estetikk som politikk veldig 

interessant. Hennes kunstnerisk stemme brøt med mange av normene i hennes samtid. Hun er 

kjent som en viktig talskvinne for afroamerikanernes borgerrettighetskamp og uttalte seg ofte 

direkte politisk. Rancières perspektiv på kunsten som en kraft som omorganiserer virkeligheten, 

kan bidra til å forstå hvordan Nina Simone hadde stor politisk virkning gjennom sin måte å synge 

på, utover den direkte uttalte samfunnskritikken. Som afroamerikansk kvinne i USA på midten 

av 1900-tallet tilhørte hun en gruppe som opplevde stor grad av diskriminering og undertrykking. 

Som afroamerikansk kvinne i musikkindustrien var hun utsatt for en mannsdominert og rasedelt 

arena. Likevel var hun selvstendig og egenrådig i utformingen av sin musikk, og tok seg den 

frihet å se bort fra gjeldende kunstneriske normer og kjønnsrollemønstre. Hennes stemme og 

musikk er frittalende, særegen, beveger seg ofte bort fra satte kategorier, og er med på å 

omdefinere den kvinnelige sangerens rolle. I flere av musikkeksemplene jeg trekker fram i 

kapittel 5 er det måten hun bryter med normer på, og hennes evne til å redefinere virkeligheten 

gjennom sine sangtolkninger, som gir musikken politisk kraft. 

Barthes’ begreper om sangstemmen 

I tekstene «The Grain of the Voice» og «Music, Voice, Language» (Barthes 1985) skriver 

Roland Barthes om sangstemmen. Han etablerer flere begreper som jeg synes er veldig relevante 

for å beskrive aspekter ved Nina Simones sang, og det er det sansbare og kroppslige som står i 

sentrum for Barthes' refleksjoner rundt sine lytteopplevelser. Barthes bidrar til å skape et språk 

om sang som fanger andre sider av sangen enn tradisjonell musikkteori. 

Den individuelle sanseerfaringen og kroppens nærvær 

Barthes’ tekster om sangstemmen er skrevet i løpet av 1970-tallet. Hans tekster fra det som kan 

kalles hans sene periode er utforskende og personlige i tilnærmingen, og tar utgangspunkt i hans 

egne subjektive lytteropplevelser og sanseerfaringer. Det kroppslige og det sansbare får et mer 

fremtredende fokus hos Barthes i denne perioden. I artikkelen «Å skrive kroppen: Roland 



40 

 

Barthes’ estetiske diskurs» (2006), skriver Arnfinn Bø-Rygg om denne sene perioden hos 

Barthes: 

Her er Barthes på linje med utviklingen innen estetikken de siste ca. 20 år. Estetikk er ikke 

bare læren om det skjønne, eller kunsten, men angår sansene, den sansemessige erfaring. 

Den sene Barthes’ estetiske diskurs er en diskurs der kroppsfornemmelsene får komme til 

uttrykk, som en form for erkjennelse. Det dreier seg om å protokollere presis og individuell 

erfaring i hvert enkelt tilfelle. Barthes tenker i høy grad estetisk, han har en estetisk tenkning, 

både i smal og vid forstand: kunsten står i sentrum, men ikke minst den sansende og sansede 

erfaring (ibid.:18). 

Bø-Rygg påpeker at Barthes var forut for sin tid når det gjelder å sette sanseerfaringen i sentrum. 

Han trekker fram den såkalte estetiske vendingen innen kunsttenkningen i senere tid, som har gitt 

sanseerfaringen en mer sentral plass. Barthes’ tekster om sangstemmen fokuserer på kroppen 

som høres i stemmen og den sanseerfaringen dette skaper. Dette perspektivet åpner for å 

beskrive mange interessante sider ved Nina Simones sang. 

Stemmens «grain»; et kroppslig avtrykk gjennom «pronunciation» 

Stemmens «grain» er for Barthes det som høres av kroppen i stemmen. Dette innebærer 

stemmens klangfarge, men også et kroppslig nærvær som formidles gjennom stemmen. I «The 

Grain of the Voice» skriver han: «The ‘grain’ is the body in the singing voice, in the writing 

hand, in the performing limb» (1985:276). Ordet «grain», som Barthes bruker det, lar seg ikke så 

lett oversette til norsk. Når han bruker dette begrepet handler det om noe fysisk eller substansielt. 

Barthes hevder at det i møtet mellom sangstemmen og en sangtekst oppstår en form for friksjon, 

og det er i dette spenningsfeltet at mye av meningen i sangen skapes. Han mener at stemmens 

«grain» kommer til uttrykk gjennom «pronunciation», som han skiller fra «articulation». Barthes 

opplever at ordene blir farget av denne friksjonen og av det kroppslige gjennom «pronunciation», 

i motsetning til ved «articulation», som for Barthes er å uttrykke ordene korrekt i henhold til 

språkets regelstyrte normer. Han skriver om sin favorittsanger, den sveitsiske klassiske sangeren 

Charles Panzéra, og beskriver hans sang som «uttalekunst» («art of pronunciation») (Barthes 

1985:283). Barthes’ fokus på friksjonen mellom sangtekst og kroppens nærvær og klang, belyser 

viktige aspekter ved Nina Simones sang. Lyden av stemmens klang og det kroppslige elementet 

gis stor plass i utformingen av hennes uttrykk. Musikkens arrangementer og lydbilder støtter opp 

under det kroppslige uttrykket, og gir rom for nyanser i uttale. 
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«Signifying»; stemmen som skrivende og «genosong» 

Barthes setter, med begrepet stemmens «grain», fokus på det skapende som igangsettes gjennom 

sang. Å framføre en sang er, i følge Barthes, en kreativ prosess der det kroppslige og det 

sansbare settes i spill gjennom sangstemmen, og der mening produseres gjennom framførelse og 

kroppslig nærvær. Kommunikasjonen som oppstår gjennom uttale og det kroppslige er, for 

Barthes, en egen form for skrivende språk, som han forbinder med begrepene «genosong» og 

«signifying». 

Barthes tar utgangspunkt i Julia Kristevas begreper «phenotext» og «genotext» (Kristeva 1986), 

og etablerer begrepene «phenosong» og «genosong» (Barthes 1985). I Kristevas tekst 

«Revolution in Poetic Language» (1986), skriver hun om «phenotext» som den dimensjonen ved 

en tekst som kommuniserer ut fra det etablerte språksystemets regler, mens «genotext» er en 

dimensjon ved teksten som formidler utover eller forut for det etablerte språksystemet. 

«Genotext» spiller på mer flyktige og sammensatte aspekter, som blant annet assosiasjoner, 

kulturelle koder, sosiale strukturer, kroppslighet og uttale. Kristeva tenker seg at «phenotext» og 

«genotext» virker sammen innad i en tekst, og at det er gjennom «phenotext» at «genotext» kan 

komme til uttrykk. Barthes knytter stemmens «grain» til «genosong», som han forstår som den 

kroppslige sangen. For Barthes blir «phenosong» den formen for sang som er i overenstemmelse 

med musikalske normer for korrekt framførelse, mens «genosong» kommuniserer utover det 

normstyrte, gjennom stemmens kroppslighet og «grain». Barthes trekker fram sangeren Dietrich 

Fischer-Dieskau som eksempel på en sanger som han mener utøver «phenosong», i motsetning 

til Panzéra som han knytter til «genosong». Ved å skille så skarpt mellom to syngemåter heller 

enn å tenke seg «phenosong» og «genosong» som to dimensjoner som er knyttet sammen i et 

kunstnerisk uttrykk, bryter Barthes med Kristevas opprinnelige tankegang. I denne oppgaven 

finner jeg det mer fruktbart å, i tråd med Kristevas begreper «phenotext» og «genotext», tenke 

seg «genosong» som en dimensjon ved sang som kunstform som er innvevd i det helhetlige 

uttrykket, sammen med det som kan betegnes som «phenosong» eller «phenotext». 

Barthes knytter måten Panzéras sang kommuniserer på til begrepet «signifying», altså 

betydningsdannelse som en aktiv, uavgrenset og uavsluttet prosess, i motsetning til forståelsen av 

mening som en fastsatt dimensjon i det autonome kunstverket. 
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The «grain» of the voice is not-or not only-its timbre; the signifying it affords cannot be 

better defined than by the friction between music and something else, which is the language 

(and not the message at all). The song must speak, or better still, must write, for what is 

produced on the level of geno-song is ultimately writing (Barthes 1985:273-274). 

Sangen skaper assosiasjoner og sanseopplevelser som ikke lar seg avgrense eller tydelig 

bestemme, men som igangsetter et spill av mening.  

That is what the «grain» would be: the materiality of the body speaking its mother tongue: 

perhaps the letter; almost certainly what I have called signifying (signifiance) (Barthes 

1985:270). 

I Barthes' essay «The Third Meaning» (1985) knytter Barthes «signifying» til det han kaller «the 

obtuse meaning». «Obtuse» betyr «avrundet» eller «treg», og for Barthes er dette en mening som 

ikke er umiddelbar, innlysende eller bestemt, men som er det ved kunsten som fengsler 

mottakeren, og som skaper sterke kunstopplevelser. Han beskriver denne type mening som 

signifikanter uten bestemte signifikater, altså en mening som er uavsluttet og ikke fastsatt. 

[T]his third level-even if my reading of it is still uncertain-is that of signifying [signifiance], 

a word that has the advantage of referring to the field of the signifier (and not signification) 

and of approaching, along the trail blazed by Julia Kristeva, who proposed the term, a 

semiotics of the text (ibid.:43). 

Ut fra dette perspektivet vil jeg beskrive Nina Simones sangstemme som en sterk «signifier», 

som kan leses og fortolkes på ulike måter gjennom det sansbare, det kroppslige og de mange 

assosiasjonene som skapes. 

Endring av det musikalske objektet 

Barthes poengterer også at ved å fokusere på stemmens «grain», endres ikke bare måten vi 

omtaler musikk på, men selve det musikalske objektet vi undersøker. 

[R]ather than trying to change directly the language used about music, it would be better to 

change the musical object itself, as it presents itself to speech: to modify its level of 

perception or of intellection: to change the fringe of contact between music and language 

(Barthes 1985:268). 
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Barthes vil vekk fra adjektivet, som ofte brukes for å beskrive musikk. Ved å gi navn til 

stemmens «grain», til kroppen som preger sangen, påpekes en viktig dimensjon av sang som 

kunstnerisk uttrykksform. Barthes skriver videre: 

[I]t goes without saying that the mere consideration of the musical «grain» could lead to 

another history of music than the one we know (which is purely phenotextual): if we were to 

succeed in refining a certain «aesthetic» of musical enjoyment, we should doubtless attach 

less importance to the tremendous break in tonality which modernity had produced 

(ibid.:277). 

«The mode of the folklore» 

I «Music, Voice, Language» (1985) skriver Barthes videre om Panzéras sang. Barthes skriver om 

hans framføring av den franske «mélodie», som er den klassiske franske kunstsangen. Barthes 

skriver at Panzéra synger i «the mode of the folklore» (ibid.). Dette begrepet er interessant i 

forhold til Nina Simones sang. I forordet som er skrevet av Dave Marsh til hennes selvbiografi, I 

Put A Spell On You (Simone og Cleary 2003), blir det trukket fram at hun selv har uttalt: «If I 

had to be called something, it should have been a folk singer because there was more folk and 

blues than jazz in my playing». Barthes trekker fram noen viktige trekk ved den folkloristiske 

tradisjonen som jeg synes er sentrale for å belyse også Nina Simones sanglige uttrykk. For 

Barthes handler «the mode of the folklore» om en instilling til det å synge som verdsetter det 

kroppslige, det upoloerte og det menneskelige. Han gir denne sangmåten begrepet «à voix nue», 

altså «med naken stemme» (Barthes 1985). Barthes skriver: «Panzéra alway sang with his entire 

body, full-throatedly: like a school boy who goes out in the countryside and sings for himself 

[…]» (ibid.:284). Denne tilnærming til sang kan knyttes til et humanistisk kunstsyn, der en 

bredde av menneskelig uttrykk settes i fokus gjennom kroppslig nærvær. 

Panzéra hadde en klar forankring i den klassiske musikktradisjonen. Selv om Barthes ikke 

bemerker dette direkte, er Panzéra en klassisk sanger som også blander inn den folkloristiske 

tilnærmingen til sang, men han er ikke en tradisjonell folkemusikkutøver. Hans sangteknikk 

bygger på den klassiske tradisjonen, men som Barthes påpeker, lar han stemmen preges av 

nyansene i kroppens klanger heller enn å tilstrebe et ensartet klangideal. Blandingen av klassisk 

tradisjon og folkloristisk tilnærming finnes også hos Nina Simone. Ikke bare bygger hennes 

pianospill ofte på klassisk tradisjon, hennes sangmåte, som i stor grad varierer, har ofte innslag 
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av en klassisk klang som gjerne blir brutt med uvante nyanser i stemmen, der det kroppslige 

nærværet får prege uttrykket. Jeg vil si at «the mode of the folklore» handler om en innstilling til 

sang heller enn en ensartet tradisjon, der en bredde i det kroppslige uttrykket benyttes for å 

fortelle og formidle, og som preges av en åpenhet ovenfor ulike dimensjoner i uttrykket.  

Barthes påpeker at det er historien som fortelles som står i fokus i «the mode of the folklore»: 

[W]e recognize the aesthetic of meaning I so love in Panzéra. For if the folk song was 

traditionally sung à voix nue, that is because it was important to understand the story: 

something is being told, which I must receive without disguise: nothing but the voice and the 

telling: that is what the folk song wants; and that-whatever the detours imposed by culture-

was what Panzéra wanted (ibid.:284). 

Han skriver videre: 

[T]here must be, of course, a certain physique of the voice (by physique I mean the way in 

which the voice behaves in the body - or the body behaves in the voice). What has always 

struck me in Panzéra’s voice is that through a perfect mastery of all the nuances imposed by 

a good reading of the musical text - nuances which require knowing how to produce 

pianissimi and extremely delicate ‘dis-timbres’ - this voice was always secured, animated by 

a quasi-metallic strength of desire […] (ibid.:283). 

Nina Simones sang er nettopp full av nyanser, som gir sterke effekter selv om de kan være 

subtile. Jeg opplever at kroppsligheten i stemmen åpner for et mangfold av menneskelige og 

emosjonelle uttrykk. Denne type nyanser er en viktig del av de sidene ved Nina Simones sang 

som jeg ønsker å belyse i denne oppgaven. Barthes’ begrep «dis-timbres» er veldig relevant i 

forbindelse med flere av nyansene hos Nina Simone. Hun skaper en stor palett av klanger som 

for eksempel spenner fra det tradisjonelt vakre til det uventede rå. I likhet med noe av det som 

Barthes påpeker hos Panzéra, er fine nyanser i styrkegrader og klangfarger også en viktig del av 

Nina Simones uttrykk. 

Barthes hadde en nær akademisk tilknytning til Julia Kristeva, og flere av begrepene han bruker i 

forbindelse med sangstemmen har likheter med, eller er avledet fra Kristevas begreper. Jeg vil se 

nærmere på noen av Kirstevas perspektiver som jeg synes er interessante i forbindelse med Nina 

Simones sang. 
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Kristeva og «the semiotic» 

For Julia Kristeva er «the signifying process» knyttet til en dimensjon ved språket som hun kaller 

«the semiotic».  Hun skriver om disse begrepene blant annet i Revolution in Poetic Language 

(Kristeva 1986). Kristeva ser kommunikasjon som todelt, der «the symbolic» er den regelstyrte 

delen av språket, mens «the semiotic» er språkets intuitive og førspråklige dimensjon. Det 

symbolske korresponderer med det Kristeva kaller «phenotext», mens «genotext» tilhører den 

semiotiske sfæren. Tanken om en semiotisk dimensjon skaper en fin ramme for refleksjon i 

forbindelse med Nina Simones sang. Kristevas begreper det semiotiske og «genotext» rommer 

både kroppslige og sansbare aspekter, og i tillegg assosiasjonene og de kulturelle forbindelsene 

vi knytter til våre kunstopplevelser gjennom det mentale. Når det gjelder mine beskrivelser av 

Nina Simones sang i denne oppgaven, er dette perspektivet fremst som en bakenforliggende og 

bevisstgjørende ramme for forståelse. 

In other words, even though it can be seen in language, the genotext is not linguistic (in the 

sense understood by structural or generative linguistics). It is, rather, a process, which tends 

to articulate structures that are ephemeral (…) (ibid.:121). 

Den opprinnelige betydningen av begrepet intertekstualitet 

Kristeva la fram begrepet «intertekstualitet» på 1960-tallet. Hun baserer seg på Mikhail Bakhtins 

forståelse av tekstens dialogiske aspekter. Intertekstualitet blir ofte brukt om direkte relasjoner 

mellom tekster, som ved sitering (begrepet tekst er her forstått som et meningsskapende verk, 

som blant annet musikk, litteratur eller andre former for kunst). Kristevas opprinnelige betydning 

av begrepet intertekstualitet handler om et bredere nettverk av tidligere tekster, kulturelle 

referanser og koder som en tekst alltid forholder seg til, og de relasjonene som alltid vil finnes 

mellom tekster i en kultur. Kristeva går etterhvert over til å bruke begrepet «transposition» om 

relasjonen mellom en enkelt tekst og det større vevet av kulturelle tekster den alltid står i et 

forhold til. 

The term intertextuality denotes this transposition of one (or several) sign-system(s) into 

another; but since this term has often been understood in the banal sense of ‘study of 

sources’, we prefer the term transposition [...] (Kristeva 1986:111). 
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Barthes var også opptatt av intertekstualitet i Kristevas opprinnelige forstand. Han skriver i 

teksten «The Death of the Author»: 

We know now that text is not a line of words releasing a single ‘theological’ meaning (the 

‘message’ of an Author-God) but a multi-dimensional space in which a variety of writings, 

none of them original, blend and clash. The text is a tissue of quotations drawn from the 

innumerable centres of culture (Barthes 1977:146). 

De intertekstuelle aspektene ved Nina Simones musikk er mange og sentrale. Den opprinnelige 

betydningen av begrepet intertekstualitet bidrar til å belyse hvordan Nina Simones musikk 

inneholder viktige dimensjoner av mening som blir til i møtene og bruddene med de ulike 

musikktradisjonene hun bygger på og kulturen hun lever i. Jeg opplever at hun skaper mening 

både gjennom bruk av, og brudd på, tradisjoner. Hennes opprør blir til gjennom normene hun 

bryter med både musikalsk og kulturelt. Jeg utforsker disse aspektene ved Nina Simones musikk 

nærmere i konkrete musikkeksempler i kapittel 5. 

Nina Simone var en mester i å skape nye tolkninger av sanger. Derfor er intertekstualitet forstått 

som en mer direkte relasjon mellom tekster, også et sentralt tema i mine beskrivelser av hennes 

musikk. Nina Simone skaper et nyansert spill av intertekstualitet som jeg har ønsket å utforske 

og som ligger til grunn for mine fortolkninger, sammen med de sansbare og de kroppslige 

aspektene ved hennes musikk. Videre i dette teorikapittelet vil jeg legge fram noen flere 

perspektiver som går nærmere inn på aspekter ved intertekstualitet, både forstått som relasjoner 

mellom to tekster der den ene bygger direkte på en annen tidligere utgitt tekst, og som i Julia 

Kristevas opprinnelige forståelse av begrepet, som handler om de kulturelt betingede relasjonene 

en tekst alltid forholder seg til. 

Former for intertekstualitet: «hypertekstualitet», 

«rekontekstualisering» og «signifyin(g)» 

Jeg vil legge fram tre forskjellige teoretiske perspektiver som handler om ulike aspekter ved 

intertekstualitet, og som jeg finner interessante i forbindelse med Nina Simones sang. Serge 

Lacasse skriver om Gérard Genettes begrep «hypertekstualitet» i forbindelse med 

populærmusikk (Lacasse 2000). Andrew G. Davis skriver om «rekontekstualisering» (Davis 
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2010). Henry Louis Gates Jr. belyser den afroamerikanske tradisjonen for «signifyin(g)» (Gates 

1988), som Robert Walser henviser til i forbindelse med amerikansk jazztradisjon (Walser 1995). 

«Hypertekstualitet» 

Jeg vil se nærmere på hvordan mening kan skapes på en særskilt måte når det lages en ny versjon 

av en sang. Den franske litteraturteoretikeren Gérard Genette belyser de ulike formene for 

relasjoner som oppstår når en tekst bygger på en tidligere tekst. I boken Palimpsestes: La 

littérature au second degré utleder Genette begrepet hypertekstualitet, som en av flere 

underkategorier av det han kaller «transtextuality» (Lacasse 2000:35-36). Genette bruker 

begrepet «transtextuality» når han beskriver relasjoner mellom tekster på et videre plan, i tråd 

med den opprinnelige betydningen av intertekstualitet hos Kristeva. «Transtextuality» kan sees 

som en parallell til Kristevas begrep transposisjoner. Begrepet hypertekst er en presisering av 

den type tekst som bygger på en originaltekst, men innebærer et element av forvandling eller 

transformasjon. Den originale teksten som hyperteksten forholder seg til, gir Genette begrepet 

«hypotekst». 

Genette's ‘hypertextuality’ should be regarded as a subcategory of what a large number of 

theorists, following Kristeva's definition, have come to know as ‘intertextuality’. In his 

introduction Genette uses the term ‘transtextuality’ when referring to the ensemble of any 

type of relation, explicit or not, that may link a text with others – which is how most theorists 

seem to use and understand the term ‘intertextuality’ (Lacasse 2000:36). 

I Lacasses artikkel «Intertextuality and Hypertextuality in Recorded Popular Music» (2000), 

presenteres foredraget La Musique au second degré som ble holdt av Lucien Poirier på et 

musikkvitenskapsseminar ved Université Laval i Quebec i 1994. Seminaret og Lacasses artikkel 

bygger på Genettes begrep hypertekstualitet, og handler om hvordan dette begrepet kan 

oversettes fra å handle om litteratur til å handle om musikk. Lacasse presenterer ulike former for 

hypertekstualitet, der en av underkategoriene er «covering». 

The next hypertextual practice that I would like to examine is covering. In this essay 

«covering» has a different meaning from ‘copying’ and is associated with the idea of 

interpretation or reading. Covering, then, should be concieved as a rendering of a previously 

recorded song [...] (Lacasse 2000:46). 
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«Covering», for Lacasse, skiller seg altså fra kopiering, og handler om en endring som skaper 

mening gjennom relasjonen til originalversjonen. En tidligere kjent komposisjon forandres på 

noen områder, og mening blir til ved at den nye versjonen spiller på likheter og brudd med 

originalen. 

Hos Nina Simone er hypertekstualitet et viktig aspekt. Hun var eklektisk i sitt valg av materiale, 

og hun laget versjoner av sanger som ofte skiller seg tydelig fra originalen eller tidligere kjente 

versjoner. Samtidig opplever jeg at hennes framføringer ofte holder seg tett opp til den 

emosjonelle tematikken i originalversjonen, selv om det stilistiske, det instrumentelle og 

stemmebruken ofte er radikalt annerledes, og selv om det emosjonelle innholdet er bearbeidet, 

ofte kanskje forsterket. Jeg opplever som lytter at det er som om Nina Simone er ekspert i å 

formidle og destillere det emosjonelle og atmosfæriske i en sangkomposisjon, og forsterke dette 

ved hjelp av sine særegne musikalske virkemidler. På den måten bidrar begrepet 

hypertekstualitet til å synliggjøre det emosjonelle innholdet i hennes tolkninger. Samtidig skaper 

normbruddene og hennes egenart sterke ytringer som kan tolkes opprørsk og politisk, og som 

taler både gjennom hypertekstuelle relasjoner til originalene, og i forhold til mer generelle 

kulturelle koder. Normbruddene hun skaper påpekes gjennom kontrasten til originalene, og 

dermed bidrar meningen som oppstår gjennom hypertekstualitet også til intertekstuell mening i 

videre forstand. 

Jeg vil si at mye av Nina Simones musikk kan beskrives som «cover»-kunst. I likhet med mange 

av de mest kjente jazzinnovatørene fra 1900-tallet, handler hennes musikk om transformasjoner 

av tidligere kjente sanger. Idéen om en «cover»- versjon baserer seg på en annen oppfatning av 

det musikalske verket enn den som var vanlig tidligere, da komposisjonen, med notene, 

harmonikken og sangteksten, utgjorde det originale verket, som ofte var ment å framføres i ulike 

versjoner av ulike musikere. I vår tids musikk-kultur er den første innspilte og utgitte versjonen 

av musikken som oftest ansett som originalen. En «coverversjon» bærer dermed i seg 

dimensjoner av intertekstualitet som henspiller på den klingende versjonen vi som lyttere kjenner 

fra tidligere, inkludert lydbilde, instrumentering, stemme, og alle de nyansene som oppstår i 

møtet mellom disse musikalske elementene. Jeg opplever at Nina Simone har sin helt egne måte 

å omforme sanger på, og jeg har forsøkt å beskrive hennes særegne måte å skape 

hypertekstualitet på gjennom konkrete eksempler i kapittel 5. Aspekter som det tankefulle, det 
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sansbare, kroppslig nærvær og «grain» er viktige virkemidler Nina Simone bruker for å skape 

sine egenartede former for hypertekstuell mening.  

«Rekontekstualisering» 

I boka Play it Again: Cover Songs in Popular Music (Plasketes 2010), er det samlet ulike tekster 

som handler om «cover-versjoner», og hvordan vi kan forstå innholdet som skapes i nye 

versjoner av tidligere innspilt materiale. Andrew G. Davis' artikkel «From Junk to Jesus: 

Recontextualizing ‘The Pusher’» (2010), tar opp en dimensjon ved «covering» som jeg synes er 

veldig relevant for flere av Nina Simones sangtolkninger. Davis skriver om 

«rekontekstualisering» og bruker en innspilling av Nina Simone som ett av sine eksempler. 

Med «rekontekstualisering» setter Davis fokus på hvordan en sang kan få ny mening ved at den 

settes inn i en ny kulturell kontekst. Han er opptatt av hvordan et individs fortelling gjenspeiler 

kulturen rundt. Han bruker sangen «The Pusher» som eksempel og ser på flere «cover-versjoner» 

av den. «The Pusher» ble skrevet av Hoyt Axton i 1963, men ble først spilt inn av bandet 

Steppenwolf og gitt ut på deres album Steppenwolf (1968). Sangen er blitt forbundet med 

ungdomskulturen på 1960-tallet. Steppenwolfs versjon ble gjort særlig kjent som en del av 

filmmusikken til den ikoniske filmen Easy Rider fra 1969, og sangen er senere blitt utgitt i 

mange ulike versjoner (Davis 2010:115-116). Nina Simone versjon av «The Pusher» ble spilt inn 

i 1971 og utgitt på albumet It's Finished i 1974. Davis skriver: 

Of all the versions of ‘The Pusher’, Nina Simone's best exemplifies the potential of a song, 

through recontextualization, to engage in direct confrontation between individual or group 

identity and the dominant culture that is responsible for that identity's attitudinal stance – 

without significantly altering the original text. Here, the issue of drug use/dealing is 

completely divorced from the social context of 1960s youth culture and placed firmly within 

the struggle of black Americans to thrive in a society that consistently, systematically, and 

institutionally works towards their exclusion (Davis 2010:121). 

Davis legger vekt på hvordan Nina Simone bevarer mange av originalens musikalske strukturer 

som akkordprogresjoner, tekst og melodi, mens stemmebruk, instrumentering og rytmikk gir 

assosiasjoner til den afroamerikanske «rhythm and blues»-tradisjonen. Gjennom Nina Simones 

uttrykk blir sangen tolket som en politisk protest mot de vanskelige levekårene afroamerikanerne 

har måttet leve under, og tar opp det faktum at narkotikaproblemer har preget mange av de 
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vanskeligstilte miljøene. Karakteren «the Pusher» blir et bilde på den som utnytter de 

vanskeligstilte. Ikke bare er blues-tradisjonen et symbol på afroamerikansk kultur i seg selv, 

men, som Davis trekker fram, har blues også tradisjonelt båret i seg et element av 

samfunnsprotest, noe Nina Simone spiller på i sin versjon (ibid.:121). 

Nina Simones evne til rekontekstualisering er et veldig sentralt aspekt ved hennes «cover-kunst». 

Rekontekstualisering, i den forstand Davis belyser, kan forstås som en form for hypertekstualitet, 

og en underkategori av intertekstualitet. I flere av mine fortolkninger av Nina Simones 

innspillinger, setter jeg fokus på hvordan rekontekstualisering finner sted og skaper en viktig 

dimensjon av mening. Nina Simone evner å trekke fram og belyse sider ved afroamerikanernes 

situasjon gjennom å velge sanger som lar seg rekontekstualisere på en måte som skaper ny 

mening. Disse sangene kan være av personlig og emosjonell karakter eller ha et mer tydelig 

samfunnskritisk budskap, og gjennom sin evne til nettopp å kombinere det personlige og sårbare 

med det politiske og kulturelle får hun, etter min mening, på en mesterlig måte fram de mange 

nyansene av problemer som følger med urettferdighet og diskriminering. Davis skriver: 

In the hands of Nina Simone, “The Pusher” ceases to be a lament on the excesses of middle-

class youth in the pursuit of leisure. It becomes instead a battle cry for the empowerment of 

black communities led by a strong female presence (ibid.:123). 

Jeg synes det er interessant å sammenligne konseptet rekontekstualisering, som beskrevet av 

Davis (2010), med Rancières forståelse av estetikk som politikk (Rancière 2012). Begge disse to 

perspektivene på det å skape en politisk ytring gjennom kunstnerisk uttrykk, fokuserer på 

implisitte budskap og transformasjon. Rancière påpeker kunstens evne til å vise en omorganisert 

virkelighet, mens Davis belyser hvordan «cover-versjonen», ved å endre musikalske elementer, 

reflekterer andre sider ved virkeligheten. I mine beskrivelser av Nina Simones politiske budskap 

i kapittel 5, vil jeg bruke disse to forståelsesrammene, som begge fanger sider ved den ofte 

stillferdige men likevel tydelige og klare dimensjonen av protest hos Nina Simone. 

Forankring i afroamerikansk kultur; Henry Louis Gates, Jr.s begrep «signifyin(g)»  

Jeg vil også si litt om den amerikanske litteraturteoretikeren Henry Louis Gates, Jr. og hans 

begrep «signfiyin(g)». Hans bok The Signifying Monkey, A Theory of African-American Literary 

Criticism (1988), handler om afroamerikansk litteratur. Han skriver om hvordan den 
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afroamerikanske kulturen har videreført den afrikanske folkloristiske tradisjonen for å 

kommunisere gjennom intertekstuelle referanser, og beskriver dette uttrykket med begrepet 

«signifyin(g)». 

Begrepet «signifyin(g)» (Gates 1988) henspiller på begrepene «signification» og «signifying», 

men handler om en egenartet afroamerikansk tradisjon for retorikk og språk, som har røtter i 

afrikansk kultur. «Signifyin(g)» (skrivemåten indikerer uttalen ifølge tradisjonen) er knyttet til 

det å uttrykke seg indirekte, ironisk, sarkastisk, «med dobbel bunn», gjennom metaforer, gjerne 

på en lur måte, gjennom «trickery». «The most important defining features of Signifyin(g) are 

‘indirect intent’ and ‘metaphorical reference’» (ibid.:85). Som symbol på denne måten å formidle 

på, trekker Gates fram «the signifying monkey», en mytisk figur som gjennom sin lure talemåte 

formidler sannheter ofte gjennom spydigheter rettet mot lytteren. Tradisjonen for «signifyin(g)» 

kan også sees i forbindelse med skalden, den tradisjonelle, lokale visesangeren som har hatt en 

viktig rolle innen afrikansk kultur, men også i folketradisjoner i store deler av verden, som den 

sarkastiske og lure formidleren, som avdekker viktige og ofte samfunnskritiske sannheter. 

Gates skriver videre: 

[...] I wish to argue that Signifyin(g) is the black trope of tropes, the figure for black retorical 

figures. I wish to do so because this represents my understanding of the value assigned to 

Signifyin(g) by the members of the Afro-American speech community [...] (Gates 1988:51). 

Gates påpeker at denne formen for uttrykk har en stor plass i afroamerikansk tradisjon og er 

viktig å forstå i forbindelse med afroamerikanske kulturuttrykk. Han trekker også fram at denne 

formen for formidling har spilt en viktig rolle innen afroamerikansk musikk, da særlig jazz. 

«There are so many examples of Signifyin(g) in jazz that one could write a formal history of its 

development in this basis alone» (Gates 1988:63). 

Musikkforskeren Robert Walser tar opp betydningen av Gates' teori i forhold til jazzmusikken, i 

artikkelen «Out of Notes: Signification, Interpretation and the Problem of Miles Davis» (1995). 

Walser ønsker å belyse hvordan Miles Davis' posisjon som en av de viktigste jazzmusikerne i vår 

tid ikke lar seg forklare av hans tekniske ferdigheter som trompetspiller. Walser er opptatt av at 

Miles Davis først og fremst er en mester i «musikalsk retorikk», og at det er hans evne til å 
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«signify on» tidligere musikk som skaper mye av meningen i hans musikalske tolkninger 

(Walser 1995). Både Gates og Walser belyser at «signifying», eller «signifyin(g)» / «signyfin'» 

(som Walser bruker og som også henviser til tradisjonens uttalemåte), ikke er noe som knytter 

seg utelukkende til den afroamerikanske tradisjonen, men at denne intertekstuelle måten å 

kommunisere på har en spesielt viktig rolle innen denne kulturen, og at det er utviklet egenartede 

retninger innen denne typen uttrykk. 

As Gates himself insists, signifyin' is not exclusive to African-American culture, though it is 

in that culture that signifyin' has been most fully articulated theoretically, not only by 

scholars but also in folklore and songlyrics. In fact, the concept could be compared to literary 

critic Mikhail Bakhtin's ideas about dialogue in the novel, or to a variety of other twentieth-

century philosophical interrogations of the nature of language and meaning, from 

Wittgenstein to the American pragmatists to the French poststructuralists. But Gates, while 

certainly influenced by these critics and theorists, means to illuminate African-American 

literature by taking seriously the modes of signifyin' developed within black vernacular 

traditions (Walser 1995:346). 

Walser peker altså på at konseptet «signyfin'» omhandler mekanismer som beskrives av flere av 

1900-tallets kunstteoretikere, og som knyttes til en teksts dialogiske aspekter. 

Nina Simones store evne til å spille på intertekstuelle dimensjoner i sin musikk kan sannsynligvis 

sees i sammenheng med hennes sterke forankring i afroamerikansk kultur. Robert Walser skriver 

videre: 

The whole point of a jazz musician like Davis playing a Tin Pan Alley pop song can be 

understood as his opportunity to signify on the melodic possibilities, formal conventions 

(such as the AABA plan of the 32-measure chorus, harmonic potentials and previously 

performed versions of the old song (ibid.:351). 

Noe lignende kan sies om Nina Simones tolkningskunst; at meningen dannes gjennom endringer 

og forflytninger, et nett av forskjeller og likheter med tidligere kjent materiale, som beskrevet 

også tidligere i forbindelse med begrepet hypertekstualitet (Lacasse 2000). Som både Gates og 

Walser påpeker er dette spillet av «signifying» en helt sentral dimensjon i amerikansk 

jazztradisjon. Det er likevel et interessant og relevant poeng for denne oppgavens tema at Nina 

Simone ikke spiller i så stor grad på det å endre de musikalske parameterne som Walser nevner i 

sitatet over, og som er vesentlige virkemidler innen jazz, som reharmonisering, melodiske 
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endringer eller endringer av formskjema. Nina Simone skaper sitt intertekstuelle spill i stor grad 

gjennom måten hun bruker sangstemmen på, og gjennom endringer i instrumentering, tempo og 

arrangement på en måte som underbygger stemmens formidling.  

Nina Simones sterke forankring i afroamerikansk musikktradisjon er viktig for å forstå hennes 

musikk. Samtidig er flere sider ved Nina Simones musikk radikal for sin tid, nyskapende og 

særegen, og det finnes både likheter og forskjeller ved hennes sang sammenlignet med den 

amerikanske jazztradisjonen som hun ofte forbindes med. Nina Simones musikalske tilnærming 

kan kanskje forstås som et skjæringspunkt mellom afroamerikansk kulturarv og den utforskende, 

eklektiske og poststrukturalistiske tilnærmingen som vokste fram i hennes samtid. Samtidig 

sprang mye av den nye musikken som vokste fram på 1950- og 1960-tallet ut fra 

afroamerikanske musikktradisjoner, som blues, jazz og soul; musikktradisjoner som verdsatte 

estetiske verdier som det kroppslige, det performative, også ofte med samfunns- eller 

normkritiske elementer. Nina Simones kjærlighet til den afroamerikanske kulturen, med blant 

annet sin tradisjon for «signifyin(g)» (Gates 1988), kan forstås som en viktig bakgrunn for 

hennes evne til å utforske og spille på mange dimensjoner ved kulturelle koder og kontekst, så 

vel som for hennes evne til å formidle gjennom det kroppslige og sansbare. Også det 

samfunnskritiske aspektet hos Nina Simone kan sees i sammenheng med den afroamerikanske 

tradisjonen for «signifying», som innebærer det å bruke intertekstuelle referanser for å få fram 

tildekte sannheter. Fokuset på sammenhengen mellom Nina Simones afroamerikanske bakgrunn 

og hennes evne til å skape et spill av meningsbærende referanser gjennom «signifying», har vært 

bevisstgjørende i mitt arbeid med oppgaven, og bidratt til å belyse Nina Simones store evne til å 

produsere mening gjennom et mangfold av nyanser. 

Deleuze og Guattaris begreper «affekt», «persept» og «estetisk 

komposisjonsplan» 

En gjennomgang av Gilles Deleuze og Félix Guattaris begreper «affekt», «persept» og «estetisk 

komposisjonsplan» (Deleuze og Guattari 2008) er en passende avrunding av denne oppgavens 

teorikapittel. Med disse begrepene vendes fokus tilbake til det sansbare, som er en viktig 

dimensjon ved min forståelse av Nina Simones sang. Rancière, Barthes og Kristeva er opptatt av 

å se nærmere på ulike dimensjoner som sammen utgjør det kunstneriske uttrykket, en vinkling 
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som står sentralt i min forståelse av Nina Simones sang, mens Deleuze og Guattari beskriver 

viktige aspekter ved det sansbare uttrykket. De påpeker at gjennom kunsten abstraheres det 

sansbare fra objektet som framstilles, og blir rene sansninger heller enn gjengivelser (Deleuze og 

Guattari 2008). «Man maler, man skulpturerer, man komponerer, man skriver med sansninger» 

(ibid.:493). Gjennom kunsten skapes det Deleuze og Guattari beskriver som «blokker av 

sansninger», og som de gir begrepene «affekter» og «persepter». For dem er komposisjon 

sammensetninger av sansninger gjennom «det estetiske komposisjonsplan». De skriver videre: 

Kunstens mål er, med materialets midler, å rive perseptet løs fra objektspersepsjonene og 

tilstandene hos et persiperende subjekt, rive løs affekten fra affeksjonene som overgang fra 

en tilstand til en annen. Trekke ut en blokk av sansninger, en ren sansningens væren 

(Deleuze og Guattari 2008:494). 

Denne forståelsen gir en relevant ramme for å snakke om viktige sider ved Nina Simones sang, 

og de sansbare uttrykkene hun skaper gjennom sine tolkninger og sitt kreative uttrykk. Hun er 

ofte løsrevet fra musikkens tradisjonelle strukturer, gjennom å eksperimentere med blant annet 

melodi, klangfarger, lydbilder, litterære elementer og stemmens nyanser i uttrykk. Jeg opplever 

at hun skaper det Deleuze og Guattari kaller «affekter» og «persepter»; egenartede gjengivelser 

av sansninger, som kommer til uttrykk gjennom sangstemmen. Med begrepene «affekt» og 

«persept», blir det enklere å beskrive Nina Simones utpregede egenart, som oppleves gjennom 

det sansbare i hennes sangstemme. 

Det er nettopp dét som er enhver kunstarts oppgave, og maleriet såvel som musikken 

frarister likeledes fargene og tonene nye harmonier, plastiske eller melodiske landskaper, 

rytmiske personer som løfter dem opp til jordens sang og menneskenes skrik: Det som 

konstituerer tonen, helsen, tilblivelsen, en synlig og lydlig blokk (Deleuze og Guattari 

2008:502). 

Jeg har i kapittel 5, ønsket å beskrive noen av de perseptene og affektene som Nina Simone 

skaper gjennom sang. 

I dette teorikapittelet har jeg ønsket å legge fram en teoretisk ramme og begreper fra estetisk 

teori og relevant musikkvitenskapelig litteratur, som jeg mener danner en interessant bakgrunn å 

forstå og utforske Nina Simones sang ut ifra. Jeg har valgt Rancières begrep det tankefulle 

(Rancière 2012) som et hoved-utgangspunkt for min teoretiske vinkling. Sentralt i dette begrepet 
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er det tosidige; tanken om to dimensjoner som virker samtidig og i hverandre. Denne 

oppfatningen av tosidighet går igjen også hos Barthes (1985) og Kristeva (1986). Rancière peker 

på at det sansbare virker samtidig med det idémessige eller intellektuelle i vår tids kunst, og 

skaper det tankefulle, gjennom det han kaller «det estetiske regimet». Kristeva skildrer en 

lignende tosidig tankegang i forbindelse med begrepene «genotext» og «phenotext», og setter 

også fokus på det sammensatte med begrepene «signifying process» og «the semiotic». Flere av 

Barthes' begreper, deriblant «the grain of the voice», «obtuse meaning», «the mode of the 

folklore» og «signifying» («signifiance»), løfter også fram det flerdimensjonale ved kunstens 

betydningsdannelse. Alle disse begrepene påpeker aspekter ved kunstens meningsproduksjon 

som er knyttet til det som går utover det intellektuelle eller det metaforiske. Betydningsdannelse 

forstås som en prosess, der flere dimensjoner setter i gang et spill av mening. Både Rancière, 

Barthes og Kristeva peker på det sansbare og det kroppslige som viktige dimensjoner knyttet til 

betydningsdannelse. Barthes og Kristeva legger også vekt på det kulturelle eller intertekstuelle 

som viktige aspekter ved kunst, og jeg har valgt å forstå disse aspektene som en del av samspillet 

av meningsnivåer knyttet til Rancières begrep det tankefulle. Også forståelsen av lytteren eller 

tilskueren som en aktiv medskaper av mening, er sentral både hos Rancière, Barthes og Kristeva, 

og en viktig forutsetning for min tilnærming til sang som kunstform i denne oppgaven. Jeg har 

også valgt å gå nærmere inn på ulike underkategorier av intertekstualitet, et område som jeg 

opplever er sentralt når det gjelder forståelse av Nina Simones sang, og det finnes, som jeg håper 

å ha vist, flere interessante musikkvitenskapelige og estetiske tekster som belyser dette temaet. 

Videre har jeg vektlagt Rancières forståelse av kunstens måte å virke politisk på, som handler om 

kunstens evne til å fremstille ulike former for omorganisert virkelighet. Jeg opplever at dette er et 

perspektiv som egner seg for å løfte fram viktige og interessante aspekter ved Nina Simones 

politiske påvirkningskraft. 

Til grunn for min utforsking av Nina Simones sang i denne oppgaven, og for utvalget av de 

teoretiske perspektivene og begrepene jeg har valgt å legge vekt på, ligger forståelsen av det 

komplekse og sammensatte ved sang som kunstform, og et ønske om å sette ord på, og gi et 

språk til, de dimensjonene som jeg mener skaper en rik og nyansert kommunikasjon av mening 

gjennom sang. Jeg opplever at de teoretiske rammene og begrepene som er presentert i dette 

teorikapittelet danner en meningsfull teoretisk bakgrunn, og et nyttig verktøy for min utforsking 
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av Nina Simones sang, når jeg i neste kapittel tar for meg et utvalg av Nina Simones 

innspillinger, beskriver disse basert på mine estetiske erfaringer og gjør rede for mine lesninger.  

Som jeg skriver om i kapittel 3, i forbindelse med Arne Melbergs artikkel «Poetik och estetik» 

(Melberg 1991), er jeg opptatt av både den mening i sang som kan beskrives gjennom 

fortolkning, og sangens egenskaper som gjør den i stand til å uttrykke den mening som 

formidles, sangens poetikk. Jeg har likevel valgt å kalle neste kapittel «Fortolkninger», et ord 

som her henspiller på at det er mine erfaringer jeg legger til grunn for mine undersøkelser. 

Inkludert i begrepet fortolkning er også mine refleksjoner rundt de intertekstuelle dimensjonene 

av mening og redegjørelser for mine opplevelser av de sansbare elementene ved sang. Som sagt 

er mitt formål å knytte mine erfaringer opp mot begreper og en faglig teoretisk diskurs, som en 

del av en utforskende undersøkelse av hvordan musikkvitenskapen og estetikken kan forholde 

seg til sang, i dette tilfellet Nina Simones innspillinger.  
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Kapittel 5. Fortolkninger 

«I Loves You, Porgy»; et nyanserende portrett 

Nina Simones versjon av «I Loves You, Porgy» (Simone 1958) er en av hennes nedtonede og 

stillferdige tolkninger, samtidig som den dype og kroppslige klangen i hennes stemme har en 

viktig plass og bidrar til å tegne et ekspressivt og nyansert bilde av karakteren Bess og hennes 

historie. I tillegg til å vektlegge det sansbare i Nina Simones stemme, formidler også hennes 

versjon av «I Loves You, Porgy» mening gjennom den politiske og kulturelle konteksten sangen 

inngår i. «I Loves You, Porgy» er fra operaen Porgy and Bess, som ble oppført første gang i 

New York i 1935. Musikken er skrevet av George Gershwin. Jeg baserer meg på versjonen av «I 

Loves You, Porgy» som er utgitt på Nina Simones debutalbum Little Girl Blue (1958). Sangen 

ble hennes første store gjennombrudd. 

Når det gjelder de sansbare elementene i Nina Simones versjon av «I Loves You, Porgy», 

opplever jeg at den dype, tunge klangen og det kroppslige i Nina Simones stemme, som Barthes 

beskriver som stemmens «grain» (Barthes 1985:276), skaper et motsetningsforhold til det skjøre, 

lyse pianoet og til melodien, som med sine store sprang gir meg en opplevelse av en lyrisk og 

svevende stemning. Stemmen tilfører komposisjonen et nyansert og menneskelig innhold. 

Nyansene av det sansbare i stemmen kommer ekstra godt fram gjennom kontrasten til det mer 

stillferdige. Men Nina Simones stemme fremstår også som skjør gjennom sin ekspressive 

framføring av sårbarheten i sangteksten og den lyriske melodien. Stemmen forblir rolig og går 

ikke over i det harde eller mer dramatiske som ofte ellers hos Nina Simone. Hun ikler 

komposisjonens tekst og melodi en unik stemning og personlighet. Rancières begrep det 

tankefulle beskriver hvordan kunst kommuniserer samtidig gjennom det sansbare og det 

representative eller intellektuelle, og på den måten skaper unike skjæringspunkter mellom disse 

virkemåtene i hvert enkelt kunstverk (Rancière 2012:192). Det tankefulle, i Rancières forstand, 

skapes i Nina Simones versjon av «I Loves You, Porgy» gjennom at den særegne klangen i 

stemmen, sammen med de øvrige musikalske elementene, formidler sangens ekspressive innhold 

gjennom det sansbare, samtidig med at det fortelles en historie med et representativt innhold. Jeg 

som lytter opplever en unik kombinasjon av sanseerfaringer og representativ mening. Det skapes 
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også en viktig hypertekstuell dimensjon (Lacasse 2000), så vel som intertekstuelle relasjoner til 

kulturen rundt (Kristeva 1986), gjennom måten Nina Simone fremfører sangen annerledes enn 

originalen på, og som er med på å utvide det tankefulle aspektet. 

Jeg opplever at Nina Simones versjon av «I Loves You, Porgy» er et veldig godt eksempel på 

den type skjønnhet fotograf Rineke Dijkstra belyser i fotoserien Beach Portraits og fotografiet 

«Kolobrzeg, Poland, 26 July 1992», som Rancière bruker som eksempel i «Det tankefulle bildet» 

(Rancière 2012:168). Om Dijkstras bilde av den unge jenta på stranda skriver Rancière at det 

oppstår en annen type skjønnhet gjennom kroppslig tilstedeværelse, som viser det utilslørte og 

det sårbare, og som står i kontrast til det mer oppstilte eller polerte. 

Gershwin ønsket, med Porgy and Bess, å skape en «folkeopera». Musikken fra Porgy and Bess 

har komponenter fra både datidens amerikanske låtskriverkunst, som var en blanding av jazz og 

populærmusikk, i tillegg til blues og opera. I operaens originale oppsetning ble Bess spilt av den 

klassiske sangerinnen Anne Brown. Det kan være interessant å sammenligne hennes klassiske 

sang med Nina Simones versjon, noe som tydeliggjør kontrasten i sangtilnærming. Mikrofonens 

utbredelse gjorde det mulig å synliggjøre de mange fine nyansene av kroppslighet som kan 

skapes gjennom sang på en helt ny måte i forhold til klassisk sang, et virkemiddel som er sentralt 

i Nina Simones versjon av «I Loves You, Porgy». Nina Simones tolkning av sangen ligner den 

akustiske bluesens tradisjonelle syngemåte, både i stemmeleie og i stemmens kroppslige 

tilstedeværelse, en sangstil som det ville være mer sannsynlig at en karakter som Bess ville 

uttrykke seg innenfor. 

Flere sider ved Nina Simones tolkning bidrar til å gjøre hennes fremstilling av Bess til et 

nyansert og allmennmenneskelig portrett. Det sansbare i Nina Simones stemme, og den 

ekspressive formidlingen av melodien, skaper en unik og særegen opplevelse av historien som 

fremstilles gjennom sangteksten. Porgy and Bess er basert på forfatteren DuBose Heywards 

roman Porgy fra 1925, som handler om afroamerikanernes liv i sørstatene i USA på 1920-tallet. 

Hovedpersonen Porgy er en tigger som lever i slummen i en amerikansk sørstatsby. Bess, som er 

protagonisten i «I Loves You, Porgy» er i et forhold med en tyrannisk mann. Porgy lover å 

beskytte henne og de to forelsker seg i hverandre. Sangteksten i «I Loves You, Porgy» formidler 

Bess’ kjærlighet til Porgy, og samtidig hennes ønske om beskyttelse og redsel for at mannen 
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hennes skal komme og hente henne. Musikalen er blitt omtalt som den første amerikanske opera, 

og musikken fra stykket, særlig «Summertime», er blant de mest spilte og bearbeidede 

standardlåtene innen jazz. Porgy and Bess har også blitt kritisert for å tegne et stereotypisk bilde 

av afroamerikanernes liv fra en utenforståendes perspektiv. Jeg vil si at ved å ta sangens innhold 

på alvor, gjennom sin innlevelse og musikalske bearbeidelse, gir Nina Simone karakteren Bess 

flere lag og en kompleksitet som går langt utover det stereotype. Jeg opplever at Nina Simone, 

gjennom sin inderlige, sammensatte og samtidig fredfulle og vakre tolkning av «I Loves You, 

Porgy», gir menneskelig dybde til karakteren Bess, og får fram det allmennmenneskelige i 

hennes følelser. Hennes versjon kommuniserer gjennom hypertekstualitet (Lacasse 2000) ved å 

tilføre ytterligere dimensjoner og et nytt følelsesuttrykk som går utover originalen. Denne 

forskjellen er i seg selv meningsfull. På denne måten bærer sangen i seg et underliggende politisk 

budskap om økt respekt for de vanskeligstilte, og blir også en motsats til, og protest mot, den 

diskriminerende tendensen til å framstille afroamerikanere som enkle og stereotype i datidens 

USA. 

Rancières forståelse av hvordan kunsten virker politisk, «gjennom en ny inndeling av det 

materielle og symbolske rommet» (Rancière 2008:536), er en god måte å forstå Nina Simones 

måte å politisere «I Loves You, Porgy» på. Bess blir gjort til en kompleks kvinne med 

opplevelser som tas på alvor og som heves over det stereotypiske, gjennom Nina Simones 

sangformidling. De fleste stedene i sangen der hun synger frasen «I loves you, Porgy» byttes 

«loves» ut med «love», altså unngår hun å benytte Bess' sosiolekt, et grep som også bygger opp 

under den mer allmennmenneskelige og mindre stereotype framstillingen av Bess. 

Nina Simones versjon av karakteren Bess kan også sees fra et kvinnefrigjørende perspektiv. 

Tematikken i sangen handler om en kvinne som er utsatt for vold og mishandling, et problem 

som strekker seg langt utover den sosiale konteksten i Porgy and Bess. Gjennom Nina Simones 

fremstilling av det mer allment menneskelige hos Bess, opplever jeg at tematikken løftes utover 

den sosiale rammen i den opprinnelige historien og kaster lys over vanskeligstilte kvinners 

situasjon fra et videre perspektiv. 

Nina Simones versjon av «I Loves You, Porgy» har mange av de kjente trekkene ved datidens 

jazzsang, men jeg opplever likevel at hennes tolkning fremstår som annerledes. Sangen inngår 
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som nevnt i samlingen av amerikanske standardlåter. Sangens form er en variant av den typiske 

AABA-formen som kjennetegner den amerikanske jazzsangtradisjonen som Gershwin skrev 

innenfor, sangen har et typisk kjærlighetsbudskap, og melodien og harmonikken er i tråd med 

datidens jazztradisjon. Jeg opplever at egenarten i Nina Simones versjon oppstår gjennom den 

dype og kroppslige stemmeklangen og utradisjonelle nyanser i fraseringen, som står i en form for 

motsetning til det vare, nedtonede og stillferdige i den helhetlige formidlingen. Dette uttrykket 

blander seg igjen med den vakre melodien, harmonikken og den lyse klangfargen i pianotonene. 

I tillegg blander disse elementene seg med tekstens emosjonelle og fortellende innhold, og 

lagene av kulturelle og politiske undertoner. Alle disse dimensjonene virker sammen og skaper 

det tankefulle (Rancière 2012), et unikt skjæringspunkt mellom det sansbare og det som knytter 

seg til den tenkte ideen og meningen som oppleves gjennom fortolkning. Jeg opplever også at det 

oppstår en egen form for tankefullhet i møtet mellom den bakenforliggende politiske 

dimensjonen og den inderlige, stillferdige og samtidig mektige framførelsen. Jeg opplever at 

denne kombinasjonen skaper en følelse av noe «understated». Musikken er stillferdig, vakker og 

fredfull på overflaten, men antyder flere lag av mening og alvor, som lytteren kan gå dypere inn 

i. Jeg vil si at fremførelsen er «signifying», som beskrevet av Kristeva og Barthes (Kristeva 

1986, Barthes 1985), der meningen som formidles ikke lar seg tydelig avgrense eller bestemme, 

men setter i gang en meningsproduserende prosess, en bredde av assosiasjoner hos lytteren. 

Jeg vil her beskrive detaljer og nyanser i Nina Simones stemme, som i et samspill med sangens 

øvrige innhold, skaper det unike uttrykket i hennes versjon av «I Loves You, Porgy». Introen 

(0.00-0.09) består av piano alene, i form av trillende, lyse og hurtige toner som skaper en lett og 

fredfull stemning. Når stemmen til Nina Simone kommer inn (0.09) viderefører den det fredfulle 

uttrykket fra introen ved at det synges nedtonet, noe som samtidig står i kontrast til den grove og 

kroppslige stemmeklangen. Jeg opplever at denne kontrasten gir inntrykk av noe tilbakeholdt, 

som om kraften i stemmen utfordrer det fredfulle uttrykket og skaper en spenning og intensitet 

som aldri blir forløst. Nina Simones sang stiger i intensitet utover i sangen, men aldri i den grad 

at den stillferdige helheten brytes. Sangens første strofe, med teksten «I loves you, Porgy», 

gjentas på begynnelsen av alle fire vers. Melodien i frasen strekker seg over et noneintervall, 

som gir en intens melodiøs effekt, som også står i kontrast til det stille og nedtonede. Når «I 

loves you, Porgy» synges på begynnelsen av andre vers (0.45-0.47), gjøres det på en mer fri måte 
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der den originale melodien varieres, som gir en opplevelse av at spenningen stiger. Så følger et 

mellomspill (1.16-1.50) som igjen går tilbake til det stille, der langsomme og lyse pianotoner 

spiller en variant av den vakre melodien, akkompagnert av vispende trommer og kontrabass. Når 

stemmen kommer inn igjen i opptakten til tredje vers (1.47) kommer et av sangens dramatiske 

høydepunkt, der frasen «I love You, Porgy» synges med ornamentering og skarpere stemmebruk. 

Dette grepet munner igjen ut i mer tilbakeholdt stemmebruk senere i verset. Etter dette følger en 

bro (2.23-3.10) der sangteksten handler om at Bess er redd. Teksten «It’s going to be like dying, 

Porgy. When he calls me, but, when he calls I know I’ll have to go» (2.41-3.05) synges med 

monoton melodi som står i kontrast til intervallene i melodien for øvrig, mens det skapes stor 

intensitet gjennom Nina Simones syngemåte som både er dramatisk og tilbakeholdt på samme 

tid. Hun synger sterkere, samtidig som akkompagnementet stilner. Frasen «It’s going to be like 

dying, Porgy» synges med ornamentering på lyse toner, som står i sterk kontrast til tekstens 

dramatiske innhold, mens ordet «calls», som repeteres to ganger, og ordet «go» synges med 

glissando og mikrotonalitet, som gir assosiasjoner til såkalte «blue notes» i afroamerikansk 

bluestradisjon, og står i kontrast til sangmåten ellers i sangen. I fjerde og siste vers (3.12-3.57) 

vender stemmen igjen tilbake til den mer stillferdige sangmåten, som gir en lettere og mer 

drømmende stemning. Siste tekststrofe, «I wanna stay here with you forever, I’ve got my man» 

synges lett og andektig mens akkompagnementet stilner mot slutten av frasen, før sangen 

avsluttes med et rolig pianoetterspill. 

På bakgrunn av den stillferdige helheten kommer nyansene i Nina Simones stemmebruk svært 

godt fram, og de få dramatiske vendingene som skapes gjennom stemmen gir stor effekt. Det at 

syngemåten alltid vender tilbake til det rolige og nedtonede gir en opplevelse av at noe er 

tilbakeholdt. Problematikken som ligger i sangteksten er alvorlig, men jeg opplever at det likevel 

er Bess’ drømmende og håpefulle optimisme som formidles gjennom stemningen i sangen, og 

disse to vinklingene skaper et spenningsforhold som kontrasteres av det stillferdige uttrykket. Jeg 

vil si at det alt i alt er kompleksiteten i Bess’ karakter som formidles, gjennom de mange 

nyansene i sangstemmen, understøttet av akkompagnementet. 

Nina Simones versjon av «I Loves You, Porgy» er vakker og stillferdig, og inneholder flere lag 

av mening. Sansbare og kroppslige elementer i Nina Simones stemme flettes sammen med 

fremstillingen av Bess' historie og skaper tankefullhet i Rancières forstand (Rancière 2012). Den 
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nyanserte framstillingen av Bess' karakter, gjennom de mange kroppslige nyansene som 

kommuniseres via sangstemmen, bryter med datidens ofte stereotype bilde av den demografiske 

grupperingen som Porgy and Bess portretterer, og bidrar til å menneskeliggjøre Bess. Dermed 

opplever jeg at Nina Simone tilfører, gjennom sin stemmebruk, kulturelle og intertekstuelle 

referanser, en dimensjon av politisk protest til sin framstilling av karakteren Bess.  
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«Black Is The Color Of My True Love’s Hair»; inderlig protest 

gjennom rekontekstualisering 

Nina Simones versjon av den opprinnelig skotske folkesangen «Black Is The Color Of My True 

Love’s Hair» (Simone 1959) spiller også på det stille og samtidig intense, og er en sterk men 

nedtonet og fredfull kjærlighetssang. Sangens mest fremtredende motiv både tekstlig og 

melodisk, strofen «Black is the color of my true love's hair», får et nytt innhold hos Nina 

Simone. Hennes versjon blir en rekontekstualisering (Davis 2010) av den tradisjonelle 

europeiske folkevisen. Hun skaper en inderlig kjærlighetserklæring til det å være «black», som 

står i stor kontrast til diskrimineringen av afroamerikanerne i Nina Simones samtid. På denne 

måten blir sangen en implisitt protest i form av en poetisk og vakker kjærlighetssang. Også her 

skaper Nina Simone et element av menneskeliggjøring, ved å kommunisere sin kjærlighet til det 

afroamerikanske, gjennom sangstemmens kroppslighet og emosjoner, og på den måten oppstår 

en implisitt protest gjennom det kunstneriske uttrykket. 

Folkesangen «Black Is The Color Of My True Love’s Hair» antas å være av skotsk opprinnelse, 

og ble gjort kjent på begynnelsen av 1900-tallet i fjellområdet «The Appalachian Mountains» i 

USA, der mye av den amerikanske folke- og countrymusikken oppsto basert på blanding av 

røtter fra europeisk folkemusikk og den afroamerikanske bluesen. Folkesangeren John Jacob 

Niles skrev en alternativ melodi til den opprinnelige versjonen som er blitt sunget av flere 

artister, deriblant Nina Simone, som ga ut sin versjon av sangen på albumet Nina Simone At 

Town Hall i 1959 (Simone 1959). Sangteksten er en poetisk kjærlighetssang: 

Black is the color of my true love’s hair 

His face so soft and wondrous fair 

The purest eyes and the strongest hands 

I love the ground on where he stands 

Black is the color of my true love’s hair 

Of my true love’s hair 

Oh, I love my lover and well he knows 

Yes, I love the ground on where he goes 

And still I hope that the time will come 
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When he and I will be as one 

So black is the color of my true love’s hair 

Når Nina Simone synger sangen står ordet «black» i fokus. Dette er det første ordet som synges i 

sangen, og hver gang dette ordet dukker opp holdes tonen lenge og inderlig. Betydningen av 

ordet «black» blir en helt annen enn i den opprinnelige skotske folketonen. Det synges om det å 

være «black» som noe inderlig vakkert, og sangen blir en hyllest til det afroamerikanske. Også 

ordet «color» som inngår i sangtekstens mest sentrale strofe, kan sees i denne sammenhengen. I 

likhet med i Nina Simones tolkning av «The Pusher» beskrevet i Davis’ tekst om 

rekontekstualisering, «From Junk to Jesus: Recontextualizing ‘The Pusher’» (Davis 2010), blir 

en sang som i utgangspunktet er forbundet med en ikke afroamerikansk tradisjon satt i en 

sammenheng som gir sangen en ny vinkling og et samfunnskritisk innhold. 

Rekontekstualiseringen skapes gjennom selve det at sangen fremføres av en afroamerikaner i en 

tid der diskriminering av denne gruppen er et stort samfunnsproblem. Nina Simones versjon av 

«Black Is The Color Of My True Love’s Hair» er et godt eksempel på hennes store evne til å 

fortolke sanger og skape mening gjennom det å spille på kulturelle referanser og koder, i tillegg 

til de sansbare og ekspressive kvalitetene i hennes stemme og musikalske framføring. 

Rancières teori om hvordan kunsten virker politisk, kan også være et godt verktøy å bruke for å 

beskrive de politiske aspektene av Nina Simones versjon av «Black Is The Color Of My True 

Love’s Hair». Det skjer en omorganisering (Rancière 2008) av datidens diskriminerende 

virkelighet ved at det å være «black» hylles som noe vakkert og elsket, og det skapes en implisitt 

protest gjennom et uttrykk som er både fredfullt, vakkert og slagkraftig. 

Samtidig som «Black Is The Color Of My True Love’s Hair» har en viktig politisk dimensjon, 

opplever jeg at det er det ekspressive, det nære og det sårbare som vektlegges gjennom det 

sansbare i måten sangen synges på. Sangens ekspressive uttrykk står ikke i et motsetningsforhold 

til den metaforiske, politiske dimensjonen, men virker samtidig, og disse uttrykksregimene er 

innflettet i hverandre, som beskrevet i Rancières begrep det tankefulle (Rancière 2012). 

Arrangementet er nakent, nedtonet og minimalistisk. I tillegg til stemmen høres kun piano. I 

sangens intro spilles et repeterende pianoriff i stillferdige lyse klanger, som gradvis intensiveres 

ved at det legges til flere og flere mørke basstoner som gir en dramatisk vektlegging av vokalens 
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første tone, som synges med ordet «black» (0.29-0.34). Stemmens tunge, dype klang gir en sterk 

virkning, støttet av kontrasten til de lyse pianotonene. Det synges kraftfullt og insisterende men 

samtidig vakkert og inderlig, og innholdet i ordet «black» blir sangens hovedfokus. 

Resten av første vers synges på lignende måte som første strofe, med en stemme som både er 

kraftfull men samtidig inderlig og tilbakeholdt. Når frasen «Black Is The Color Of My True 

Love’s Hair» gjentas på slutten av første vers (1.25-1.41) holdes igjen ordet «Black» ekstra 

lenge, i fem sekunder, og ordet synges med crescendo, som ytterligere fremhever ordets sentrale 

betydning. Så følger et kort mellomspill (1.46-1.55) som gjentar riffet fra introen og forsterker 

sangens gjentagende form som gir assosiasjoner til folkemusikk og blues. Andre vers åpner med 

mer dramatisk stemmebruk (1.56-2.04). Intensiteten økes og det synges med mer ornamentering. 

Dette skaper en sterk kontrast til resten av sangen, som vender tilbake til det stillferdige og 

nedtonede. I siste frase holdes igjen ordet «Black» lenge og kraftfullt (2.50-2-54), før siste strofe 

synges stille og munner ut i det samme gjentagende riffet fra introen og mellomspillet. Den 

inderlige og samtidig nedtonede stemmebruken blandes med sangteksten som handler om intens 

kjærlighet, mens ordet «black» blir gitt ekstra kraft. Dette enkle grepet gir en sterk effekt av 

rekontekstualisering, ved at ordet «black» kan leses som et symbol på etnisitet og kulturell 

tilhørighet, og gis et kjærlighetsfullt og vakkert innhold. 

Det er også interessant å se nærmere på de ulike stilartene som blandes i Nina Simones 

tilnærming i «Black Is The Color Of My True Love’s Hair». Hennes sangmåte inneholder spor 

av flere ulike musikktradisjoner og kulturer. Når hun synger nedtonet og stillferdig kan den dype 

og mektige stemmeklangen gå mot den mer klassiske sangtradisjonens altklanger. Også flygelet 

som benyttes som akkompagnement gir assosiasjoner til den klassiske musikken. Samtidig er 

stemmen fri i sin tilnærming, toner holdes uventet lenge, det brukes svært vekslende dynamikk 

og det ornamenteres på uventede steder. Denne type frihet og individualitet i stemmebruk kan 

knyttes til den folkloristiske sangtradisjonen og det Barthes kaller «the mode of the folklore» 

(Barthes 1985). Den frie tilnærmingen til å blande klassiske og folkloristiske elementer er typisk 

for Nina Simone, og skaper en rik og uforutsigbar sanseopplevelse. 

Også sangvalg og arrangement speiler den frie tilnærmingen til sjanger. Sangens tekst er som 

nevnt opprinnelig en skotsk folkesang, med ny melodi skrevet av John Jacob Niles, som var en 
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viktig innsamler av folkesanger i USA. Niles representerer den euroamerikanske 

folkemusikktradisjonen og regnes som en av de viktige innflytelsene bak «The American folk 

music revival» på 1950- og 1960-tallet. Amerikansk folkemusikktradisjon kjennetegnes ved 

kulturmøtet mellom europeiske og afroamerikanske innflytelser, og melodien og formen i «Black 

Is The Color Of My True Love’s Hair» bærer også i seg elementer som minner om tradisjonell 

blues. Bluessangens form kjennetegnes ved at en melodisk frase repeteres gjerne to ganger, for 

så å brytes med en kontrasterende frase. «Black Is The Color Of My True Love’s Hair» har 

elementer av dette repeterende mønsteret, ved at de to første frasene ligner for så å brytes av en 

tredje frase. Etter dette repeteres melodien fra versets andre frase før den første frasen gjentas. 

Også tonalt har sangen likhetstrekk med blusen. Tonearten er eolisk, som deler bluesskalaenes 

mollters og lave septim. Jeg opplever at trekkene som går mot blues blir forsterket i Nina 

Simones versjon gjennom måten hun synger sangen på. Det synges langsomt, følsomt og intenst, 

med kroppslig tilstedeværelse. Samtidig blandes det som nevnt inn referanser til den klassiske 

musikktradisjonen. Det foreligger altså en blanding av stiltrekk som har elementer som minner 

om både den afroamerikanske bluestradisjonen, europeisk folkemusikk og klassisk vestlig 

kunstmusikk. Denne blandingen oppstår både gjennom selve sangvalget og gjennom Nina 

Simones stemmemessige og instrumentale bearbeiding av sangen. Tilnærmingen til sjangere og 

musikktradisjoner kan også leses som et frihetsbudskap i seg selv, som en protest mot det å la 

seg binde av normer og kategorier. 

Gjennom det å fritt blande elementer fra musikktradisjoner skapes et rikt uttrykk og et spill av 

assosiasjoner hos lytteren. Jeg opplever at Nina Simones versjon av «Black Is The Color Of My 

True Love’s Hair» skaper en forening av afroamerikansk og europeisk folkemusikktradisjon, 

som sammen brukes til å skape en hyllest til det afroamerikanske, og en «understated» og sterk 

protest. I tillegg er det de sansbare elementene i sangen, den følbare stemmens kroppslige 

klanger, som skaper det ekspressive og den intense lytteopplevelsen, og som forteller lytteren om 

viktigheten i sangens budskap. Sangteksten, med ordet «black», gis et nytt både politisk og 

ekspressivt innhold gjennom den stillferdige men likevel intense og komplekse musikalske 

bearbeidingen til Nina Simone. Hennes versjon av «Black Is The Color Of My True Love’s 

Hair» er et godt eksempel på hennes store evne til å skape rike og samtidig fredfulle og vakre 

sansbare musikalske bilder som på samme tid kommuniserer et sterkt politisk budskap.  
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«I Shall Be Released»; alvoret i gospel 

I Nina Simones versjon av «I Shall Be Released» (Simone 1969), en protestvise skrevet av Bob 

Dylan, skapes en rekontekstualisering (Davis 2010) av sangens tema gjennom gospel. 

Sangteksten handler om frihetsberøvelse, urettferdighet og lengsel etter å slippe fri, og ved å 

framføre sangen arrangert som gospel, setter Nina Simone sin versjon i sammenheng med den 

afroamerikanske kulturen, og den diskrimineringen og frihetsberøvelsen afroamerikanerne har 

blitt utsatt for. Samtidig bryter hennes måte å synge på med den typiske virtuose gospelvokalen, 

og formidler et alvor og en følelse av sinne som heller gir assosiasjoner til 1960-tallets 

protestsanger i den folkloristiske visetradisjonen som Dylan knyttes til. Dermed opplever jeg at 

Nina Simone skaper et spill av referanser som belyser den alvorlige og politiske situasjonen som 

gospeltradisjonen springer ut ifra. 

Dylans sangtekst er samfunnskritisk og handler om urettferdig fengsling, et samfunnsproblem 

som har rammet afroamerikanere i særlig grad. Innenfor afroamerikansk gospel er budskapet om 

frigjøring tilbakevennende, ofte med referanser til det gamle testamentet og jødenes flukt fra 

Egypt som en metafor for afroamerikanernes egen frigjøringskamp. Nina Simone skaper et møte 

mellom den samfunnskritiske protestvisen og den fengende frihetshymnen, som ofte finnes i 

gospel, ved å forene gospelarrangement og sangens melodiøsitet med en kontant, mørk 

stemmeklang som kan forbindes med «the mode of the folklore» (Barthes 1985), og den 

samfunnskritiske sangteksten. Jeg opplever at hun gjennom sin tolkning, setter fokus på det 

alvoret som gospelmusikken bærer i seg, og som ligger bak de ofte oppløftende og fengende 

arrangementene og hymnene med budskap om frihet. 

Nina Simones versjon av «I Shall Be Released» ble utgitt på albumet To Love Somebody i 1969. 

Arrangementet er stort og smektende og typisk for gospel, med koring, trommer, bass, elgitar, 

piano og orgel. Dette står i kontrast til Dylans opprinnelige versjon som er mer nedtonet 

viserock. Nina Simones versjon har tredelt taktart, som også kan sees som et stilistisk trekk som 

gir assosiasjoner til gospel, i motsetning til originalen som går i fire fjerdedelstakt. Dette skaper 

en vuggende og fengende stemning i introen, sammen med myke, melodiøse toner i piano og 

elgitar, akkompagnert av rytmeseksjonen med trommer og bass. 
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Nina Simone bryter med introens myke og melodiøse uttrykk når hun kommer inn med sin tunge 

og kroppslige stemmeklang (0.20). Jeg opplever at hun synger usentimentalt og kontant, med 

korte vokallyder, som står i kontrast til det oppløftende arrangementet. Jeg opplever at hun 

formidler sinne og fortvilelse gjennom sin stemmebruk, samtidig som stemmen oppleves sårbar 

gjennom det kroppslige nærværet. Hennes stemme bringer inn et alvor som står i et 

spenningsforhold til resten av det store og fengende gospelarrangementet. 

I første refreng (0.52) løftes arrangementet ytterligere. Koristene synger sangteksten samtidig 

med Nina Simone, og det legges også til orgel som forsterker gospelpreget. I tredje vers (2.35) 

spilles det en rytmisk variasjon i akkompagnementet som forsterker den tredelte taktarten og det 

rytmiske aspektet. Dette er også med på å forsterke assosiasjonene til gospeltradisjonen, der 

rytmikk og bevegelse er viktige momenter ved musikken. Tredje og siste refreng (3.07) bevarer 

dette rytmiske elementet, før arrangementet roes ned og avsluttes med sangens tittelstrofe. 

Teksten «I shall be released» nesten ropes med stor intensitet og med en stemmelyd som ikke 

lenger minner om sang (3.35-3.50). Nina Simone bruker glissando på noen av tonene, og holder 

siste stavelse av ordet «released» i flere sekunder, noe som forsterker det desperate i sangens og 

gospelets frihetsbudskap. 

Gjennom stemmens «grain» (Barthes 1985), dens kroppslige nærvær og emosjonelle uttrykk, 

skapes en gospelversjon med en dimensjon av protestvisens alvor. Blandingen av sjangere skaper 

en rekontekstualisering av Dylans protestvise gjennom gospel, men samtidig kan sangen sies å 

sette fokus på det alvoret som ligger bak gospels tradisjon for frihetshymner. Hypertekstualitet 

(Lacasse 2000) oppstår gjennom den meningsbærende forskjellen mellom Nina Simones 

gospelversjon og Dylans viserock. Nina Simone formidler et spill av intertekstualitet og 

hypertekstualitet, som blander seg med den sansbare stemmeklangen, det fengende og melodiøse 

gospelarrangementet og sangteksten. Det tankefulle, med Rancières begrep (2012), oppstår i 

denne blandingen av kontrasterende sansbare elementer og samfunnskritiske og musikkhistoriske 

referanser som formidles både gjennom sangteksten og gjennom de musikalske elementene. Nina 

Simones versjon blir både en alvorlig protestvise og en feiring av gospel, med både det 

oppløftende og fengende håpet, optimismen og kraften som denne musikktradisjonen formidler, 

og samtidig det alvoret som ligger bak denne musikktradisjonens formidling av lengsel etter 

frihet. 



69 

 

«Sinnerman»; vekkelsesmøtet blir psykedelisk jazz 

Nina Simones versjon av «Sinnerman» er et eksempel på bredden i hennes musikalske uttrykk og 

hennes evne til å skape renskårne og særegne stemninger eller «persepter» (Deleuze og Guattari 

2008). Hun tar utgangspunkt i den intense og kanskje ofte skremmende suggererende stemningen 

som kan oppstå på et vekkelsesmøte, og bygger på likhetene mellom den type dramatiske uttrykk 

og den psykedeliske eller progressive bluesen, jazzen og rockens intensitet. 

«Sinnerman» er en amerikansk «spiritual» som regnes å ha oppstått på begynnelsen av 1900-

tallet. Sangen ble først utgitt i 1956 av Les Baxter. Nina Simones versjon ble utgitt på albumet 

Pastel Blues (Simone 1965), som inneholder en live-versjon spilt inn i New York. Nina Simones 

versjon er over 10 minutter lang og følger en utradisjonell oppbygning, som gir assosiasjoner til 

både afroamerikansk kirkemusikk og til progressiv rock og jazz. Nina Simone lærte selv sangen 

som barn i kirken på vekkelsesmøter med sine foreldre. Hennes versjon er en eklektisk blanding 

av ulike uttrykk, der stemmens råhet og manende preg står i sentrum. 

Sangteksten handler om en synder som ber gud om nåde på dommedag, og ble sunget i kirken 

som en formaning om viktigheten av bønn og gudstro. Baxters versjon fra 1956 har noe av den 

intense og mørke stemningen som Nina Simone også tar opp og forsterker i sin tolkning. Baxters 

akkompagnement består av raskt suggererende gitarspill, med intense blåseinstrumenter, kor og 

trommer som er med på å skape en mørk og dramatisk stemning. I Nina Simones versjon blir det 

skapt et enda større og mer dramatisk lydbilde som følger en utradisjonell oppbygning. 

Sangens intro starter nedtonet med et gjentakende pianoriff og raske trommer (0.0-0.10), som 

setter en intens og suggererende stemning. Når Nina Simone begynner å synge (0.10) er det med 

en rå og kraftfull stemme som er nesten talende mer enn syngende. Akkompagnementet øker i 

styrke, pianoet spiller raske repeterende akkordvekslinger og det legges til elgitar og bass 

samtidig som de hurtige trommene fortsetter, noe som gir musikken et kaotisk og manende preg i 

de to første versene (0.10-0.36). Stemmen fortsetter å synge på den samme talende, suggererende 

måten. I tredje vers økes tempoet langsomt, noe som forsterker det intense uttrykket. Det synges 

til sammen hele åtte vers med den samme talende, rå og manende stemmebruken. Versene er 

korte med fire strofer. Etter dette følger et mellomparti som minner om improvisert 
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gospelmusikk med «call and response»-mønster (2.11-3.30). Nina Simone roper «Power!» og 

«Bring down!», og det svares med «Power to the lord» av mannlige korister. Denne delen går 

over i et instrumentalparti, som preges av elgitarriff, hurtige trommer og «walking bass». 

Innimellom høres det også tilrop av stemmer og pustelyder som har en perkussiv effekt. Det 

legges også til klappelyder, og på et punkt tar klappelydene over (4.25), og disse høres kun 

sammen med bass og trommer. Etterhvert høres bare klappelyder i et mer komplekst rytmisk 

mønster sammen med noen dunkelyder i bakgrunnen (4.42). Oppå disse klappelydene legges det 

etterhvert noen melodiske pianotoner (4.53), som fører stemningen i en ny retning. Det legges 

også til mer tydelige stemmelyder i form av tung pusting, før pianoakkordene blir mer 

gjentakende og suggererende igjen (5.17). Etter dette gjentas tre av versene i sangen med et 

lignende akkompagnement som tidligere i sangen (6.04-7.06), før en ny «call and response»-del 

(7.06-8.08). Nå spilles akkompagnementet mer kraftig og kaotisk, og det suggererende og 

gjentakende elementet når sitt høydepunkt, før Nina Simone bryter ut i en sang uten tekst som 

minner om roping og som gir assosiasjoner til elementer i afrikansk folkesang (8.08-8.21). Etter 

dette følger noen uventet smektende arpeggioakkorder i pianoet (8.20-8.30) som skaper en 

kontrasterende stillferdig stemning, før Nina Simone vender tilbake til å synge utropene fra «call 

and response»-delen på en måte som føles desperat og intens. Ropene brytes etterhvert av flere 

stillferdige pianoakkorder, før akkompagnementet med full instrumentering vender tilbake i 

avslutningen (9.25). På slutten (fra 9.47) høres kun trommevirvler og slag som etterhvert tilføres 

virvlende pianotoner. 

Nina Simones versjon av «Sinnerman» er en eklektisk blanding av stilarter. Hennes tolkning tar 

utgangspunkt i tradisjonen for musikk under vekkelsesmøter i afroamerikanske religiøse miljøer. 

Dette vises gjennom bruken av partier som minner om suggererende improvisasjon, bruk av det 

tradisjonelle «call and response»-mønsteret, bruk av menneskelig og kroppslig deltakelse, i form 

av klappelyder, pustelyder og tilrop, og den manende stemningen, så vel som det formanende 

tekstlige budskapet om hvor galt det kan gå om man ikke husker å be og være tro mot gud. Til 

dette uttrykket tillegger hun elementer fra 60-tallets jazz og rock, som gir hennes versjon et 

psykedelisk og progressivt preg. Det gjentakende pianospillet skaper en intens, suggererende 

effekt som forsterkes av elgitarriffene, den repeterende «walking bass»-rytmen og de hurtige 

trommene. Det intense akkompagnementet til tross, er det likevel sangstemmen som står i fokus, 
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og som jeg opplever er det mest sentrale elementet i lydbildet. Det synges nesten desperat. Jeg 

opplever at gjennom det tydelig kroppslige uttrykket i stemmen, får sangens tekstlige desperate 

handling også et sårbart preg, selv om arrangementet er kaotisk og høylytt. Det skapes et intenst 

skjæringspunkt i møtet mellom det suggererende og kaotiske lydbildet og stemmens kroppslighet 

og sårbarhet, sammen med sangteksten som handler om menneskets redsel for å bli fordømt. Det 

tankefulle, i Rancières forstand, beskriver denne blandingen av sansbare elementer og symbolsk 

mening (Rancière 2012). 

Nina Simones versjon av «Sinnerman» kan tolkes på flere måter. Den kan for eksempel leses 

som en religionkritisk kommentar som viser noe av det mørke og den frykten kirken har spredd 

med sitt budskap om synd og fortapelse, og som en beskrivelse av den massesuggererende og 

intense stemningen som kan oppstå i en gruppe når det spilles på frykt og undertrykking. Nina 

Simones tolkning kan også leses som et sinneuttrykk rettet mot de som gjør vondt mot andre 

gjennom for eksempel å utøve undertrykking og diskriminering. Det skapes en prosess av 

«signifying» (Kristeva 1986), der møtet mellom kulturelle referanser og sterke sansbare 

elementer i stemme og instrumenter vekker flere assosiasjoner, i tillegg til å skape en dramatisk 

og intens stemningsskildring.  
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«Wild Is The Wind»; den smektende Hollywood-sangen blir intens 

og mørk 

I Nina Simones versjon av «Wild Is The Wind», utgitt på albumet Wild Is The Wind i 1966, 

skapes en atmosfære som er intens, manende, mørk og dyster. Sangstemmens «grain» (Barthes 

1985) og kroppslighet står også her i sentrum for arrangementet, og den særegne stemningen 

dyrkes fram gjennom mange ulike nyanser i stemmen. Jeg opplever ikke at Nina Simone 

tillegger sangen en klar samfunnskritisk dimensjon som i de tidligere nevnte innspillingene. Det 

rendyrkes heller en særpreget stemning som utover i sangen går mer og mer mot det skumle, 

dunkle og kanskje også det sykelige. Nina Simones versjon av «Wild Is The Wind» er et 

eksempel på den store bredden i hennes menneskelige uttrykk. 

 «Wild Is The Wind» er en kjærlighetssang skrevet av Dimitri Tiomkin og Ned Washington, og 

originalversjonen er et typisk eksempel på en sang fra en 1950-talls Hollywood-film. Den ble 

innspilt av Johnny Mathis som en del av lydsporet til filmen Wild Is the Wind fra 1957. Mathis’ 

versjon har også elementer av det mørke i seg, som også preger handlingen i filmen sangen er 

skrevet til. Nina Simone forsterker det mørke og dunkle i komposisjonen og rendyrker en intens 

og særpreget stemning. «Wild Is The Wind» i Nina Simones versjon, transformeres fra å være en 

smektende kjærlighetssang i Hollywood-stil til å gi assosiasjoner til de mørke kreftene i 

mennesket, og kanskje det mentalt syke eller besatte. Dette gjør hun gjennom sin kroppslige 

stemmebruk og et musikalsk arrangement som løfter fram stemmens «grain» (Barthes 1985) og 

særegenhet. Nina Simones versjon av «Wild Is the Wind» (Simone 1966) er innspilt under en 

konsert i New York i 1964. Jeg vil forsøke å beskrive hvordan møtet mellom Nina Simones 

stemmebruk, hennes arrangement og sangkomposisjonen skaper en særegen form for stemning 

og tankefullhet (Rancière 2012). Jeg vil også se på noen av de intertekstuelle og hypertekstuelle 

(Lacasse 2000) dimensjonene som oppstår gjennom Nina Simones bearbeidelse av 

originalversjonen. 

Sangens form kan beskrives med følgende formstruktur: introduksjon, AABAB’A’, avslutning. 

Introduksjonen (0.00-0.40) gir en stillferdig og nedtonet stemning, som skapes av et langsomt 

repeterende og minimalistisk pianoriff med lyse toner sammen med lett perkusjon, som følges av 

dype basstoner og en mørk trommelyd. Det skapes en stillferdig men samtidig uforutsigbar 
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stemning gjennom kombinasjonen av de enkle og lyse tonene og de mørkere bruddene i 

klangfarge, som understreker kontrasten mellom det vakre i komposisjonen, og det mørke og 

manende som kommer mer og mer fram utover i sangen. Jeg opplever også at introduksjonen 

kan gi assosiasjoner til skrekkfilmmusikk, med den musikksjangerens utbredte bruk av 

repeterende dissonante akkorder. Likevel blir de skumle elementene nedtonet på en måte som 

gjør at stemningen fremstår som uforutsigbar og uavklart, og jeg opplever at jeg som lytter ikke 

vet om jeg skal forvente det vakre eller det mørke og dystre. 

Det uforutsigbare og kontrastfylte forsterkes når Nina Simones stemme kommer inn ved 

begynnelsen av første vers (0.41). Instrumenteringen skaper kontrast til stemmen, som har en 

tung og dyp klang, men som likevel holdes nedtonet og innadvendt. Det spilles lyse, virvlende og 

hurtige toner i pianoet. Pianospillet gir assosiasjoner til klassisk piano, noe som bygger opp 

under kontrasten til den mørke klangen i stemmen. Pianospillet, sammen med stemmens klang, 

etablerer en særegen stemning som veksler mellom det nedtonede, vakre og fredfulle, og det 

skumle. Denne tosidige, spente stemningen går igjen gjennom hele sangen, men etterhvert 

utheves de skumle og ville elementene mer og mer, gjennom bruken av det Barthes kaller «dis-

timbres» (Barthes 1985), som er kroppslige lyder i stemmen, og gjennom uventede vendinger i 

dynamikk og ornamentering. 

I de to første versene, eller A-delene (0.41-2.04), holdes stemningen stillferdig og sart men 

samtidig manende og suggererende. I den første B-delen blir uttrykket mer forutsigbart, og den 

nedtonede stemningen brytes av det mer brå og uventede, blant annet holdes toner uventet lenge, 

noe som gir en intens effekt. Den første frasen i B-delen synges på ordet «You», som holdes i 

hele åtte sekunder (2.05-2.13). Også ordene «life» og «begins» holdes uventet lenge (2.38-2.43), 

og det synges med glissando eller et snev av ustabilitet i tonehøyden som gir en litt «sur» effekt, 

som står i kontrast til det vakre i sangen. Denne type vendinger gjentas utover i sangen, og 

kontrasten til den nedtonede og mildere stemningen i sangens to første vers øker. Det skapes en 

stemning som er både drømmende og mørk. 

Også stillhet brukes som en uventet vending. I den første B-delens tre siste fraser (2.47-3.16) blir 

akkompagnementet nesten helt stille. Under den første av disse frasene hardner stemmebruken 

samtidig med at akkompagnementet stilner. Dette grepet skaper en intens effekt, der både det 
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nedtonede og det rå øker samtidig i en sterk kontrast. Den mystiske stemningen i sangen 

tilspisses med en stillferdig dramatikk. Den siste av de tre frasene begynner med et «Hm», som 

mer snakkes enn synges. Bruken av tale midt i en sang er også en effekt som gir et sterkt brudd 

og en uventet effekt. Dette bruddet blir forsterket av at resten av frasen synges mer smektende og 

balansert. 

Vekslingen mellom det rå og uventede og det harmoniske og balanserte skaper en sterk spenning 

av motsetninger. Denne dobbeltheten fortsetter i den tredje A-delen (3.22-4.05), der det i 

hovedsak synges nedtonet og litt tilbaketrukket, samtidig som det oppstår et sterkt brudd når 

ordet «creatures» synges i tekstfrasen: «For we are creatures of the wind, and wild is the wind» 

(3.44-3-46). «Creatures» uttales litt brått og med en stemme som er tynn som om den er i ferd 

med å briste, og det synges delvis «surt» med noe glissando. Ordet «creatures» kan gi 

assosiasjoner til det dyriske. Samtidig spiller pianoet i bakgrunnen virvlende, virtuost og 

harmonisk, noe som skaper en forvirrende og intens kontrast. Jeg opplever at stemningen som 

oppstår gir assosiasjoner til det forvirrede, maniske og kanskje det mentalt syke. 

Når B-delen repeteres øker bruken av «distimbres» (Barthes 1985) og originale former for 

stemmebruk (4.06-5.12), som fører til at sangens, mystiske, maniske og rå preg forsterkes. Når 

strofen med teksten «You kiss me and with your kiss my life begins» synges (4.24-4.43), holdes 

tonen på ordet «You» i hele ni sekunder og ornamenteres melodisk, mens stemmeklangen endres 

underveis i tonen ved å gli over i en klang som kan gi assosiasjoner til det desperate og kanskje 

dyriske ved at det skapes en lyd som minner om uling, for så å vende tilbake til det mer 

innadvendte igjen. Resten av strofen synges med en klang som er tilbake til det mektige og 

mørke men samtidig stillferdige. Her skapes et dramatisk høydepunkt, som først og fremst 

frambringes gjennom bruken av stemmeklang, sammen med en uventet melodisk endring. Det 

gjøres et lignende grep når neste strofe synges (4.44-4.59), med teksten «Daddy, you’re spring to 

me. All things to me», hvor det igjen ornamenteres melodisk, på ordet «things», med en 

stemmeklang som endrer karakter og blir mer inderlig. Den melodiske ornamenteringen er 

nyansert og nesten som en glissando, og kan gi assosiasjoner til mikrointonasjon som ofte 

forekommer i folkloristisk musikk, og tradisjonen for bruk av «blue notes» som forbindes med 

blues. Etter dette følger strofen med teksten «No, you know you’re life itself» (5.03-5.11), som 

synges stillferdig i en mørkere klang. Sangtekstens sterke innhold står i kontrast til den 
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nedtonede sangmåten, som skaper en sterk spenning og kan oppleves som et nytt dramatisk 

høydepunkt. Før siste del kommer et lite mellomspill av lyse, hurtige melodiske pianotoner med 

tung, rolig og jevn bass i bakgrunnen (5.11-5.21). Den rolige stemningen som skapes i dette 

mellomspillet danner en ny kontrast til den mørke stemmebruken i strofen før, og bygger opp 

under det uforutsigbare preget som går igjen gjennom hele sangen. 

Den siste delen, her kalt A’ (5.22-6.29), begynner rolig ved at det synges stillferdig og nedtonet, 

mens pianospillets virvlende, lyse toner spiller hurtig og lett i bakgrunnen sammen med den 

stadig rolige og jevne bassen og de myke trommelydene. Denne virvlingen i pianotonene øker i 

hurtighet mot slutten av delen, der versets siste tekststrofe «wild is the wind» repeteres fem 

ganger (5.50-6.28). Pianotonene er lette og lyse men kaotiske, nesten som en virvelvind av toner 

som står i kontrast til den tunge stemmeklangen som øker i intensitet og styrkegrad helt fram til 

slutten av sangen. Den siste tonen ender på grunntonen en oktav over, som gir en dramatisk 

effekt, understøttet av at Nina Simone mot slutten av denne frasen synger uvanlig høyt i 

stemmeregister som gir klangfargen en skjør og samtidig intens karakter. Når siste strofe er 

sunget, følger en avslutning (6.29-6.56) som består av pianospill som er mektig og melodisk og 

skaper et siste dramatisk høydepunkt sammen med intense trommelyder, før pianospillet går over 

i en virvel av toner helt mot slutten som følges av virvel også i trommene, og som skaper en 

kaotisk og dramatisk avslutning som står i kontrast til den veldig stillferdige og nedtonede 

begynnelsen. 

Det er stemmeklangens mange nyanser som står i sentrum for Nina Simones versjon av «Wild Is 

The Wind». Hun skaper et unikt skjæringspunkt mellom de sansbare og ekspressive nyansene i 

sin stemme, sangtekstens litterære innhold og de øvrige musikalske elementene, som maner fram 

en unik stemning og skaper det tankefulle, i Rancières forstand (Rancière 2012). Hun bruker 

effekter i stemmen som glissando, mikrointonasjon som kan gå mot det sure, toner som holdes 

uventet lenge eller kort, plutselig stillhet, kontraster og snakkede toner. Nina Simones estetiske 

komposisjon (Deleuze og Guattari 2008) og bearbeidelse handler om å dyrke fram og forsterke 

den villskapen og den mørke stemningen som også finnes i originalversjonen av sangen. 

Begrepet affekt (Deleuze og Guattari 2008) er treffende for å beskrive den emosjonelle 

stemningen Nina Simone rendyrker i sin versjon av «Wild Is The Wind» gjennom sin stemme. 
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Det skapes et særegent lydbilde som er muliggjort av Nina Simones egenartede stemmeklang, og 

stemmens klangfarge blir forsterket gjennom det kontrasterende akkompagnementet. 

I Nina Simones «Wild Is The Wind» skapes den vakre, smektende og ofte forutsigbare 

Hollywood-sangen om til et unikt følelsesuttrykk som gir assosiasjoner til intens men også mørk 

og manisk kjærlighet, og som skiller seg fra den typiske kjærlighetsballadens uttrykk. Det er 

interessant å angripe «Wild Is The Wind» fra et intertekstuelt perspektiv, i Kritstevas 

opprinnelige vide forstand (Kristeva 1986). Nina Simone bryter med den typiske kvinnerollen 

innen musikk- og underholdningsindustrien, og den typiske kjærlighetsballaden, ved at hun 

henter fram og viser andre sider ved det menneskelige enn det som ofte trekkes fram i 

kjærlighetssanger, som det skumle, det besettende, det maniske og det syke. 

Ved å sammenligne Nina Simones versjon av «Wild Is The Wind» med Johnny Mathis’ originale 

versjon, blir det tydelig hvor mange meningsbærende nyanser Nina Simone skaper gjennom sin 

sanglige, musikalske bearbeidelse. Begrepet hypertekstualitet (Lacasse 2000) belyser den 

meningsskapende forskjellen mellom Nina Simones versjon og originalen. Avstanden mellom de 

to versjonene av sangen tydeliggjør Nina Simones evne til å skape renskårede og særegne 

stemninger.  
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«Pirate Jenny»; dramatisk og sårbar voldsfantasi 

Nina Simones versjon av «Pirate Jenny» (Simone 1964a) formidler et sterkt sinne og en 

dramatisk protest mot urettferdighet, samtidig som hun tegner et portrett av karakteren Jenny 

som lar hennes vanskelige situasjon, fortvilelse og sårbarhet skinne gjennom. Innspillingen er 

nok et eksempel på Nina Simones evne til å formidle et svært stort spenn av menneskelige 

emosjoner gjennom sin stemme, samtidig som hun skaper en tydelig politisk protest. 

Sangen «Pirate Jenny» er fra musikalen Tolvskillingsoperaen av komponisten Kurt Weill og 

forfatteren Bertolt Brecht, først oppført i Berlin i 1928. Tolvskillingsoperaen er en fortelling om 

forbryteren Macheath, og er ofte blitt forstått som en satirisk fremstilling av det kapitalistiske 

samfunnet. Musikken har sin rot i folkloristisk sangtradisjon. Karakteren Jenny er en fattig 

stuepike og ekskjæreste av Macheath, som nå skal gifte seg med en annen. Sangen «Pirate 

Jenny» formidler hennes fantasi om hevn over de andre i byen som ser ned på henne, og hennes 

sinne mot menneskene rundt seg. Hun drømmer om at et sjørøverskip skal komme og ta alle de 

andre i byen til fange, og la deres skjebne være opp til henne. I fantasien bestemmer Jenny at alle 

skal drepes, før hun selv får bli med sjørøverne til havs og bli en av dem. I den første 

oppsetningen ble rollen som Jenny spilt av sangeren Lotte Lenya. Hennes versjon av «Pirate 

Jenny» finnes også i innspilt versjon. Lenyas måte å synge på ligger nærmere et typisk 

musikaluttrykk, der det brukes en relativt jevn klangfarge og dynamikk. Jeg tar utgangspunkt i 

Nina Simones versjon spilt inn live i New York i 1964, og utgitt på albumet Nina Simone in 

Concert (Simone 1964a). 

I Nina Simones versjon av «Pirate Jenny» formidles det sterke sinnet hos Jenny med en intens og 

rå stemmekraft som går langt utover den tradisjonelle sangstilen som kjennetegner moderne 

musikal. Originalkomposisjonens nagende og trolske stemning blir utdypet og forsterket 

gjennom Nina Simones evne til å formidle med kroppslig tilstedeværelse og nyanser i 

stemmeklang. Nina Simones versjon av sangen er et eksempel på den bredden i følelsesregister 

som hun er i stand til å formidle gjennom sin sang og musikk, og hvordan bruk av ulike former 

for stemmeklang, «grain» og «distimbres» (Barthes 1985) skaper et originalt og sterkt uttrykk 

som bygger opp under sangens meningsinnhold. Sangens form består av åtte vers og fire refreng. 

Versenes melodi er relativt monoton, med små intervaller som gjentas, og som gir et manende 
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preg som understrekes av det repeterende pianoakkompagnementet. Refrengets melodi bryter 

med versene, og jeg opplever at det skapes en mer lyrisk stemning ved bruk av større melodiske 

sprang, som refrengets åpnende lille septim. I de første versene synger Jenny om sitt slit som 

stuepike på hotell og hvordan hun føler hun blir dårlig behandlet av gjestene. I refrengene er det 

Jennys drøm om sjørøverskipet, hennes frihets- og hevndrøm som skildres. Kontrasten mellom 

vers og refreng i sangtekst og melodi formidles på en forsterkende måte gjennom Nina Simones 

stemmebruk. I versene synger hun med en snerrende og sint tone, som brytes av en annen type 

sint uttrykk i refrengene, som er mer kraftfullt og dramatisk, og samtidig lyrisk. I sangens 

avsluttende siste refreng synges det mer innadvendt og med en mykere klang, som skildrer 

Jennys ønske om å bli med sjørøverne til havs. Gjennom denne stemmebruken blir Jennys 

sårbarhet mer tydelig. Den enkle visesangformen ikles nyanser av ulike følelsesuttrykk skildret 

gjennom stemmen. Følelser som sinne, hevnlyst og voldsfantasier er ikke følelser som så ofte 

skildres i jazzsang eller populærmusikalsk sang, og kanskje særlig ikke av kvinnelige sangere 

innen disse sjangrene. Nina Simone skildrer Jennys smerte på en naken, utilslørt og dramatisk 

måte, som jeg opplever som både kraftfull og sårbar, særlig med tanke på kontrasten mellom 

hennes fantasiverden som sangen skildrer og den vanskelige virkeligheten hun egentlig lever i. 

Ved å skildre Jennys sinne så intenst, belyser Nina Simone desperasjonen som kan følge av å 

oppleve undertrykking. Til tross for det brutale innholdet i sangteksten, tegner Nina Simone et 

menneskelig portrett av Jenny der hennes sinne og hennes vonde bakgrunn kommer fram 

gjennom emosjonene som formidles i stemmen. Det er gjennom det kroppslige nærværet i 

stemmen at følelsenes intensitet formidles, og Jennys personlige historie med fortvilelse og 

undertrykking skinner gjennom. Det sansbare og kroppens tilstedeværelse blander seg med 

historien som fortelles, og det skapes en unik stemning og en særegen personskildring. Det 

oppstår et skjæringspunkt mellom sansbar og metaforisk mening, som beskrevet gjennom 

Rancières begrep det tankefulle (Rancière 2012). 

Det er også det emosjonelle uttrykket som skaper mye av sangens politiske innhold, ved å vise 

styrken i Jennys fortvilelse og sinne som en reaksjon på den urettferdigheten hun har blitt utsatt 

for. I tillegg til å være en skildring av Jennys fortvilelse og sinne over å føle seg urettferdig 

behandlet, kan sangen forstås som en symbolsk politisk protest. Sjørøverskipet Jenny drømmer 

om heter «The Black Freighter». Skipets tittel kan forstås som en metafor for den 
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afroamerikanske borgerrettighetskampen og sangen kan sees som en skildring av det intense 

sinnet som skapes i et menneske som blir utsatt for diskriminering og urettferdighet, samtidig 

som sangen også har i seg et budskap om kamp som skal komme. Ved å gi en stemme til Jenny, 

hennes historie og fortvilelse, løfter Nina Simone fram de som undertrykkes. Som Rancière 

påpeker i forbindelse med sin forståelse av kunstens politiske virkemåte, er det gjennom en 

omorganisering, blant annet ved å løfte fram deler av virkeligheten og gi den et synlig rom, at 

kunsten har sin politiske påvirkningskraft (Rancière 2008). 

Sangens intro (0.0-0.3) består av to repeterende pianoriff som spilles relativt raskt og stakkato, 

og som repeteres gjennom hele første vers. Det skapes en intens men stillferdig stemning. Første 

vers (0.03-0.29) synges med en nedtonet og rå stemmeklang, som høres sint og snerrete ut. Nina 

Simone benytter stemmens egenskap til å formidle nyanser i følelser, og skaper et kjølig men 

nedtonet uttrykk av sinne, som også ligger i den sarkastiske teksten i første vers: 

You people can watch while I'm scrubbing these floors 

And I'm scrubbin' the floors while you're gawking 

Maybe once ya tip me and it makes ya feel swell 

In this crummy Southern town 

In this crummy old hotel 

But you'll never guess to who you're talkin'. 

No. You could never guess to who you're talkin'. 

Det første verset framføres nesten snerrende men stillferdig. Den siste frasen «You could never 

guess to who you're talkin'» snakkes mer enn synges, med et bittert og skummelt uttrykk. Etter 

dette følger en pause, der stillheten kun blir brutt av en stakkato pianoakkord, som er med på å 

skape en skummel og brå stemning. Andre vers (0.30-0.52) framføres med litt sterkere stemme, 

men beholder det kalde, sinte uttrykket. En variasjon av pianoriffet fra intro og første vers 

fortsetter som akkompagnement. Etter andre vers følger igjen en pause før første refreng (0.50-

0.51). Vekslingen mellom stillhet og intens, sint stemmebruk med stakkato pianoakkorder i 

bakgrunnen, skaper et tydelig uttrykk av spenning og aggresjon. 

I første refreng (0.51-1.10) blir stemmen sterkere når hun synger om sjørøverskipet som skal 

komme, som heter «The Black Freighter». Når hun synger om skipet spilles noen sterke 
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trommelyder som fungerer som et slags teatralsk ledemotiv. I tredje vers (1.10-1.46) synges det 

med sterkere og mer dramatisk stemme, og mot slutten av verset brukes mer utradisjonelle 

stemmelyder. «There's nobody gonna sleep here tonight. Nobody's gonna sleep here, honey, 

nobody, nobody». Den første setningen glir over i tale, og det brukes en hard og snerrende 

stemme. Så følger en urovekkende pause, før den siste strofen som vender tilbake til det 

stillferdige men sinte uttrykket. De siste to ordene hviskes. Så følger en pause på 3 sekunder der 

det blir totalt stille før vi igjen hører en enkelt stakkato pianoakkord. 

I fjerde vers (1.47-2.10) senkes tempo, noe som understreker innholdet i teksten der karakteren 

Jenny kommer nærmere inn på sin sjørøverfantasi. Teksten i siste frase i verset er: «You see me 

kinda staring out the window, and you say: ‘What she got to stare at now?’ I'll tell you». Så 

følger andre refreng der sjørøverskipet «The Black Freighter» beskrives på nytt (2.11-2.31). 

Igjen høres mørke trommelyder i forbindelse med beskrivelsen av sjørøverskipet. Stemmebruken 

er kraftfull og lunefull, og rå og upolert. I de neste to versene (2.32-3.29) går teksten videre til å 

beskrive sjørøvernes kapring av byen og hvordan det blir klart for byens innbyggere at Jenny er 

en av sjørøverne, som spares og får være med dem videre. Hennes triumf understrekes med en 

liten mørk og bitter latter mellom sjette vers og tredje refreng (3.30-3.49). I sangens syvende vers 

(3.50-4.26) kommer historiens dramatiske topp, der sjørøverne spør Jenny om hvilken skjebne 

byens befolkning skal få. Stemmebruken er rå, aggressiv og ropende, før den siste strofen 

hviskes: «Asking me, kill them now or later?». Ordet «me» snerres, med en sint og triumferende 

stemme. Det åttende og siste verset (4.27-5.22) skildrer stillheten i byen i det øyeblikket 

henrettelsene finner sted. Det brukes en skingrende og tilbakeholdt stemme som snerrer og 

hvisker. Mot slutten av verset kommer en pause der det er totalt stille i hele syv sekunder. De brå 

og grove stemmeeffektene som brukes i siste vers står i sterk kontrast til den myke og lyriske 

stemmebruken som brukes i begynnelsen av det siste refrenget (5.22-6.16), der Jenny skildrer sin 

ferd ut på sjøen sammen med sjørøverne, før hun vender tilbake til å snerre ordet «me» til slutt. 

Sangen avsluttes med et triumferende «Ha!» og en trommevirvel. 

Nina Simones versjon av «Pirate Jenny» er en teatralsk versjon av musikalsangen som maler 

følelsesuttrykket som ligger i teksten med store bokstaver. Likevel oppfatter jeg sangen som en 

nyansert, original og særegen versjon grunnet nyansene av sinne og vonde følelser som Nina 

Simone evner å formidle, og den bakenforliggende tematikken om effekten av, og smerten ved 
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undertrykking. Også her skapes en rekontekstualisering (Davis 2010), der sangen kan sees i 

sammenheng med afroamerikanernes frigjøringskamp. Samtidig kan sangen leses som en 

allmennmenneskelig skildring av den virkningen urettferdighet og diskriminering har. Fra et 

intertekstuelt perspektiv er Nina Simones versjon av «Pirate Jenny» utypisk ved at sangen har en 

grad av intensitet og aggresjon i seg som er uvanlig blant kvinnelige sangeres uttrykk. «Pirate 

Jenny» er et eksempel på det store følelsesregisteret og bredden i menneskelige uttrykk som Nina 

Simone formidler gjennom sang. Fremførelsen har dobbel bunn; det voldsomme sinnet og den 

barnslige sjørøverfantasien vitner om den dype sorgen og fortvilelsen som karakteren Jenny har 

opplevd. Det tankefulle (Rancière 2012) oppstår i møtet mellom det usedvanlig sterke og rå 

følelsesuttrykket i sangstemmen som brukes for å portrettere Jenny, og den vonde historien 

hennes som skinner gjennom i sangteksten.  
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«I Wish I Knew How It Feels To Be Free»; andektig gospel og 

samspill med publikum 

Sangen «I Wish I Knew How It Feels To Be Free» er skrevet av jazzmusikeren Billy Taylor og 

Dick Dallas, og ble først utgitt i 1963 av Billy Taylor med tittelen «I Wish I Knew». Det er laget 

mange versjoner og innspillinger av sangen av forskjellige artister, og sangen ble ansett som et 

«anthem» i den afroamerikanske borgerrettighetskampen. Sangen har gospelelementer som en 

fengende melodi og en sangtekst som handler om lengsel etter frihet: 

I wish I knew how it would feel to be free 

I wish I could break all the chains holding me 

I wish I could say all the things that I should say 

Say them loud, say them clear for the whole 'round world to hear 

I wish I could share all the love that's in my heart 

Remove all the thoughts that still keep us apart 

I wish you could know what it means to be me 

Then you'd see and agree that every man should be free 

I wish I could give all I'm longing to give 

I wish I could live like I'm longing to live 

I wish that I could do all the things that I can do 

Though I'm way overdue I'd be starting anew 

I wish I could be like a bird in the sky 

How sweet it would be if I found I could fly 

Oh, I'd soar to the sun and look down at the sea 

And I'd sing cos' I'd know 

I'd know how it feels to be free 

Filmen Nina, A Historical Perspective (Gold 1970) viser deler av konsertopptak med Nina 

Simone fra 1968 og -69. Jeg tar utgangspunkt i hennes versjon av «I Wish I Knew How It Feels 

To Be Free» som vises i filmen fra tidspunktet 15.43 til 22.38. Nina Simones versjon har et 

tydelig gospelarrangement som knytter sangen til den afroamerikanske sangtradisjonen. Samtidig 

avviker Nina Simones stemmebruk fra den typiske virtuose gospelvokalen. I likhet med i hennes 

versjon av «I Shall Be Released» (Simone 1969), er stemmeklangen dypere og med en særpreget 
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klang, men i hennes versjon av «I Wish I Knew How It Feels To Be Free» er vokalen også mer 

nedtonet men samtidig kontant. Jeg vil trekke fram Barthes' begreper «the mode of the folklore», 

stemmens «grain» og «med naken stemme» (Barthes 1985) for å beskrive hennes måte å synge 

på i dette konsertopptaket. Jeg opplever at det er som om sangens alvorlige og essensielle 

budskap kommer ekstra tydelig fram gjennom den nedtonede men kontante stemmebruken, som 

samtidig er full av kroppslig tilstedeværelse. Det er som om hun skaper en «understated» måte å 

synge på som setter kroppens tilstedeværelse i fokus, og som formidler nyanser av 

menneskelighet og det Rancière kaller overført følbarhet (Rancière 2012). Sangmåten står i 

kontrast til arrangementets store lydbilde og fengende elementer, med band og lyse toner i 

pianoet. Det skapes en spenning i musikken mellom det rytmiske og fengende og det alvorlige, 

kontante og nedtonede. 

Utover i sangen synger Nina Simone med flere og flere små nyanser i styrkegrad, klang og 

melodi, som skaper en følelse av stillferdig variasjon, og som understreker det viktige i sangens 

budskap. Små ornamenteringer gjør sangen inderlig, og øker kroppens hørbare nærvær i 

stemmen, som i tredje vers (16.29-17.00) der hun synger teksten «(...) remove all the bars that 

still keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Than you'd see and agree that 

every man should be free». 

Mot slutten av sangen, utover i tredje vers, øker intensiteten betraktelig, og Nina Simone synger 

med sterkere uforutsigbare virkemidler, med plutselige økninger og senkninger i dynamikk. 

Likevel bevares helhetsinntrykket av det nedtonede. Pianoet fortsetter å repetere samme 

akkordrekke i instrumentalpartiet mot slutten av sangen, noe som gir en suggererende effekt. 

Etterhvert begynner Nina Simone å synge fraser som virker improviserte, mens kor gjentar 

frasen «All night long», i et «call and response»-mønster typisk for gospeltradisjonen. Likevel er 

det noe annerledes over Nina Simones gospelaktige samspill med publikum. Hennes stemme går 

aldri mot den typiske virtuose, store, velbalanserte gospelklangen, men holder seg til et råere og 

samtidig mer nedtonet uttrykk. Det oppstår en slags nær, personlig og mer stillferdig form for 

gospel som jeg opplever at understreker det alvorlige og andektige i sangens budskap. Når den 

siste tonen synges, på ordet «free» (22.34-22.38), nærmest ropes dette ordet med en rå klang, 

som likevel ikke er veldig kraftig i volum. 
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Samspillet med publikum har en viktig plass i framførelsen, noe som kommer tydelig fram 

gjennom filmopptaket. I tråd med gospeltradisjonen skapes et fellesskap, en kollektiv hendelse, 

der samspillet og samværet er en viktig komponent i seg selv. Dette vises både i måten Nina 

Simone kommuniserer med publikum på gjennom kroppslige gester og gjennom publikums 

deltakelse via applaus, tilrop, og «call and response». I Nina, A Historical Perspective (Gold 

1970) vises flere intervjuer der Nina Simone gir uttrykk for blant annet sine tanker rundt sitt 

forhold til lytteren/tilskueren. Hun sier blant annet: 

In revival meetings, nothing stopped happening until everybody in the group was satisfied. 

Then at the end of the song, there was no such thing as the end, if somebody else feels like 

carrying that song ten minutes further, they do it and you go with them. If they feel like 

stopping it, then you stop with them. It's like being in touch with a hundred or two hundred 

human beings at one time. That's a fantastic thing. Being in thouch with them. Groving with 

them (18.41-19.14).  

Utsagnet viser hvordan hun tenker seg det å være «in touch» med publikum, og hvordan hennes 

holdning har røtter i kirkemusikken som hadde en viktig plass i Nina Simones liv gjennom hele 

hennes oppvekst, der hun spilte piano under kirkemøter allerede som ganske liten. Konserten er 

et møtested, og musikken et middel som skaper kommunikasjon og fellesskap mellom alle som 

er til stede. 

Rancière skriver i «Den emansiperte tilskuer» (2012) at emansipasjon handler om utviskede 

grenser mellom tilskuer og utøver, og at kunstarenaen skaper et fellesskap. Hans begrep «den 

emansiperte tilskuer» er fruktbart for å beskrive Nina Simones oppfatning av publikum som 

aktive, likeverdige deltakere i en felles estetisk opplevelse. Mot slutten av filmen, under 

avslutningen av «I Wish I Knew How It Feels To Be Free», kommer det tydelig fram at det har 

bygget seg opp en intens stemning mens publikum kommer med tilrop og klapper, og Nina 

Simone danser og kommuniserer med publikum. Musikken gjentas i et suggererende mønster. 

I Nina, A Historical Perspective (Gold 1970) sier Nina Simone også: 

Everybody is half dead. Everybody avoids everybody. All over the place, in most situations, 

most all of the time. I know, I'm one of those everybodies. And to me it is terrible. So, all I'm 

trying to do all the time, is just to open people up so they can feel them self and let 

themselves be open to somebody else. That is all. That's it (00.23-00.53). 
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Hun sier videre: 

When I'm calm and cool and really got the antenna working, you know when to push and 

you know when to not. Nobody can tell you though, you have to feel it. In any situation 

between human beings. It's what makes a groove (13.56-14.12). 

Det kommer tydelig fram at Nina Simone tenker seg konserten som et møte mellom mennesker 

som alle er til stede med sine egne assosiasjoner, erfaringer og reaksjoner, i tråd med både 

Rancières forståelse av den emansiperte tilskuer (Rancière 2012) og synet på tilskueren som en 

aktiv medskaper av mening hos Barthes (1985) og Kristeva (1986). 

Også Rancières forståelse av estetikk som politikk gir en interessant vinkling i forbindelse med 

konsertopptaket av «I Wish I Knew How It Feels To Be Free» (Gold 1970). Som Rancière 

påpeker blir kunsten politisk ved at det skapes egne inndelinger av tid, rom og sanseerfaringer 

(Rancière 2008:537). Under Nina Simones framføring dannes det en egen sfære, både i tid og 

rom, der det er helt egne regler som gjelder. Det skapes et rom der det individuelle, frie, 

oppriktige og samtidig sårbare får gjelde. Disse verdiene formidles på en arena som står utenfor 

den daglige sanseerfaringen. Nina Simone skaper nye former for sanseinntrykk og markerer det 

essensielle og andektige i frihetsbudskapet, gjennom sin eklektiske, rå og personlige 

uttrykksform. Det formidles flere lag av følelser rundt frihet og mangel på frihet, som går utover 

tekstens litterære og umiddelbare innhold. Gjennom sin evne til å formidle sårbarhet, styrke og 

mange lag av nyanser som taler gjennom både det sansbare og det mentale, skapes et spill av 

tankefullhet (Rancière 2012). Uttrykket som skapes er også politisk, ved at viktige menneskelige 

verdier løftes fram, og gjennom at det oppstår en arena for felles opplevelse og utforsking av 

disse menneskelige uttrykkene.  
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«Don’t Let Me Be Misunderstood»; friheten i soul 

Nina Simones «Don't Let Me Be Misunderstood» (Simone 1964b) er på noen vis en typisk 1960-

talls soulinnspilling. Samtidig som Nina Simones kroppslige tilstedeværelse, hennes mange 

emosjonelle og utradisjonelle nyanser i stemmen, det klanglige landskapet og ikke minst 

sangteksten, kommuniserer både med lytteren og vår kulturs vev av koder og intertekstualitet, 

med inderlighet og detaljrikdom. Det kroppslige elementet, som har en sentral plass i forståelsen 

av sang i denne oppgaven, har som nevnt innledningsvis, vært framtredende i den 

afroamerikanske musikktradisjonen. Soulmusikken var en av mange musikalske retninger som 

vokste fram utover 1900-tallet, som påvirket store deler av vår tids musikalske verden, og som 

bygger på afroamerikansk musikktradisjon. Det kroppslige aspektet i den afroamerikanske 

musikken ble oppfattet som en stor provokasjon på midten av 1900-tallet, og sto for et brudd 

med den mer stillesittende vestlige musikktradisjonen, som vektla den intellektuelle 

komposisjonen framfor de performative aspektene. «Rhythm and blues», «soul», «jazz» og andre 

afroamerikanske musikkretninger fikk stor påvirkning, og endret det musikalske landskapet 

utover 50- og 60-tallet, med å bidra til sjangere som rock og populærmusikk. 

«Soul» sprang ut av gospel, og regnes av mange som legenden Ray Charles’ oppfinnelse. Da han 

brøt med det religiøse, tekstlige innholdet i gospel, og videreførte den melodiøse og kroppslige 

soulvokalen til musikkmarkedet på 1950-tallet, ble dette av mange ansett som en skandale og et 

uanstendig brudd med kristne verdier. Ray Charles’ soulmusikk var nyskapende og rytmisk, og 

vokalen hadde et tydelig kroppslig element. Utover 1950 og -60 tallet ble soulens opprinnelige 

uttrykk oftere blandet med mer standardisert popmusikk, og den ekspressive og kroppslige 

vokalen polert vekk. Nina Simones sang bryter med normen for kvinnelig soulvokal på 1960-

tallet, noe innspillingen av «Don't Let Me Be Misunderstood» (Simone 1964b) er et eksempel 

på. Det er derfor interessant at hun nettopp fikk tilnavnet «the high priestess of soul». 

Nina Simone brøt på mange måter med tradisjonen for vokal i gospel og soul, men man kan 

likevel si at hun videreutviklet og rendyrket holdningene som disse musikkretningene bygget på, 

i en tid der nettopp dette verdigrunnlaget var i ferd med å bli utvannet gjennom det kommersielle 

musikkmarkedet. Gospeltradisjonen uttrykker afroamerikanernes lengsel etter frihet fra 

undertrykking, og er et symbol på den særegne afroamerikanske kulturarven, som har påvirket 
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store deler av hele vår tids musikalske verden. Betydningen av frihet er en helt sentral verdi i den 

afroamerikanske kulturen. Sentral i gospel- og soultradisjonen er også kraften i det estetiske 

uttrykket som oppstår gjennom sangstemmen. Jeg opplever at Nina Simone står for en 

rendyrking av sangstemmens frie og menneskelige uttrykk, og dermed en videreføring av en 

veldig viktig del av den afroamerikanske sangtradisjonen. Man kan argumentere for at det 

kroppslige i stemmen, og det menneskelige uttrykket som følger av dette, er kjernen i begrepet 

«soul» for mange, og kanskje også en viktig del av kjernen i selve den afroamerikanske 

musikktradisjonen. Det er et paradoks at nettopp ved å på en måte være utradisjonell i uttrykket, 

bidrar Nina Simone til å ivareta den afroamerikanske musikktradisjonen. Dette gjør hun gjennom 

å ivareta holdninger og verdier som ligger i kulturen, og som kanskje er mer definerende for 

tradisjonen enn stilistiske trekk alene. 

Sangen «Don’t Let Me Be Misunderstood» ble, i motsetning til de andre sangene jeg har belyst i 

denne oppgaven, skrevet spesielt for Nina Simone. Sangen er skrevet av Bennie Benjamin, 

Gloria Caldwell, Horace Ott og Sol Marcus, og spilt inn i 1964 på albumet Broadway-Blues-

Ballads. Vokalens utradisjonelle uttrykk forsterkes gjennom kontrasten til akkompagnementet, 

som er mer i tråd med datidens typiske soulpop-arrangement. Også sangens fengende melodi er 

typisk for datidens soulmusikk, men i møtet mellom melodien, sangteksten og stemmen skapes 

et skjæringspunkt som likevel er utradisjonelt i sin helhet. Jeg opplever at korister, en vuggende 

rytmikk og lyse klokkespill- og pianotoner skaper et mykt og smektende preg, som virkelig 

bryter med Nina Simones sangmåte og stemmens uttrykk. Den samme, kontrasterende effekten 

opplever jeg at skapes gjennom sangteksten, som også står i kontrast til det mer typiske 

arrangementet og melodien. Sangteksten er vesentlig forskjellig fra den typiske sangteksten 

innen datidens soulpop, som ofte dreier seg om romantikk, og utypisk for datidens kvinnelige 

soulpop-sangerinners uttrykk: 

Baby, you understand me now? 

If sometimes you see that I’m mad 

But don't you know no one alive can always be an angel 

When everything goes wrong you see some bad 

But I'm just a soul whose intentions are good 

Oh Lord, please don't let me be misunderstood 
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You know sometimes baby, I'm so carefree 

With a joy that's hard to hide 

And then sometimes again it seems that all I have is worry 

And then you're bound to see my other side 

But I'm just a soul whose intentions are good 

Oh Lord, please don't let me be misunderstood 

If I seem edgy, I want you to know, 

I never mean to take it out on you 

Life has its problems, and I get more than my share, 

But that's one thing I never mean to do 

Cause I love you, 

Oh baby, I'm human 

Don’t you know I have faults like anyone? 

Sometimes I find myself alone, regretting 

Some little foolish thing, some simple thing that I've done 

Cuz I'm just a soul whose intentions are good 

Oh Lord, please don't let me be misunderstood 

Don’t let med be misunderstood 

I try so hard, so please don’t let me be misunderstood 

Sangteksten er personlig og tar opp et allmennmenneskelig tema. Sammen med den kroppslige, 

tunge stemmeklangen som er så typisk for Nina Simone, og utradisjonelle fraseringer som mange 

steder preges av lange glissandoer som gir assosiasjoner til «blue notes», som knyttes til blues, 

skapes en særegen form for soul, som for meg framstår som unik og full av nyanser. 

Innspillingen begynner med en intro av lyse toner på piano og klokkespill, som står i kontrast til 

stemmen som høres fra 0.05 i innspillingen, i et nedstrippet lydbilde. Fra 0.17 kan man høre den 

vuggende og jevne rytmikken som preger innspillingen og som også står i kontrast til de ofte 

lange og utradisjonelle fraseringene, der et ord i sangteksten holdes lenge og med en glissando 

som bryter med normene for tonalitet innen populærmusikken. Den utradisjonelle 

stemmeklangen sammen med de tonalt eksperimentelle tonene oppfatter jeg som et veldig 



89 

 

effektfullt grep, som gir karakter og tilfører et sterkt emosjonelt aspekt, som når tonen med ordet 

«joy» (0.53-0.55) synges, eller i løpet av strofen med den megetsigende teksten «Oh baby, I’m 

just human» (1.50-1.54). 

Jeg opplever at «Don’t Let Me Be Misunderstood» (Simone 1964b) er et veldig godt eksempel 

på mange av de sanglige aspektene jeg har ønsket å belyse gjennom denne oppgaven. Stemmens 

søkende og utypiske klanger og fraseringer skaper skjæringspunkter og assosiasjoner i møtene 

med sangens litterære tekst og budskap, det soulpop-pregede akkompagnementet og den jevne 

og vuggende rytmikken. Det dannes et egenartet lydlandskap og et tydelig affekt, med Deleuze 

og Guattaris begrep (2008). Forståelsen som ligger i begrepet det tankefulle (Rancières 2012) er 

relevant og nyttig for å løfte fram helheten i spillet mellom elementene i innspillingen, og den 

utradisjonelle blandingen som består av den fengende melodien og soularrangementet, i møtet 

med den utypiske sangteksten, og stemmens klanger og kroppslighet. 

Stemmens «grain», med Barthes begrep (1985), kaster lys over stemmens kroppslighet, men 

også det skapende, eller skrivende, som oppstår som en følge av Nina Simones nyanserte 

sanglige uttrykk, og som Barthes forstår som den kroppslige stemmens evne til å kommunisere 

gjennom en bredde i assosiasjoner og sanseopplevelse (Barthes 1985:274). 

Sangtekstens manglende romantiske framstilling av virkeligheten kan leses som et motsvar mot 

den ofte sukkersøte og lite realistiske sangteksten som har preget mye av populærmusikken, som 

har begrenset kvinnerollen, og som hadde en storhetstid på 1950- og 1960-tallet, da denne 

innspillingen ble laget. Den eksperimentelle holdningen til stemmeklang, sammen med 

sangtekstens ærlige tone, kan leses som en protest mot en ofte kvinneundertrykkende 

musikkindustri, samtidig som uttrykket som sangen her skaper, inviterer til en utforsking av 

nyanser i sanseopplevelser og assosiasjoner. Jeg opplever at det skapes en kompleksitet som 

baserer seg på en utforsking av sangstemmens evne til å formidle, gjennom kroppslighet, 

klanger, tonalitet, sangtekst, rytmikk og samspillet mellom sangstemmen og lydbildets andre 

musikalske elementer.  
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Kapittel 6. Avslutning 

Denne oppgavens hovedformål har vært å belyse temaet hvordan å utforske og reflektere rundt 

sang som kunstform. Som trukket fram innledningsvis, har jeg savnet et faglig fokus på sang, 

innen både musikkvitenskapen og estetikken. Jeg har undret meg over mangelen på begreper 

som kan favne sangens virkemåter, innhold og meningsproduksjon. Uten et faglig 

begrepsapparat, uten teoretiske rammeverk for refleksjon, mangler vi viktige premisser for å 

forstå, utforske og verdsette sangens muligheter som kunstnerisk uttrykk. Denne manglende 

bevisstheten er spesielt vanskelig å forstå sett i forhold til den store plassen sang har i vår kultur, 

og i alle kulturer. Fra fortidens folkesang til vår tids tv-sendte sangkonkurranser som 

underholdning, fra utstrakt bruk av sang innen kirken gjennom historien, til den store rollen sang 

har spilt innen folkemusikk, opera og diverse sjangere i moderne tid, samt innen offentlige og 

private ritualer og sammenkomster til alle tider, er sangen blant våre mest sentrale kunstneriske 

uttrykksformer. Spørsmålet om hvorfor sang som kunstform har fått såpass liten oppmerksomhet 

innen musikkvitenskapen, kunne være et interessant tema for en annen, fagkritisk oppgave. 

Oppgavens bakenforliggende tematikk har dreiet seg om å undersøke hvordan estetikken og 

musikkvitenskapen, med sitt eksisterende og store begrepsapparat, kan favne sang, og bidra til 

interessante innfallsvinkler for bevisstgjøring om, og utforsking av, sangens innhold og 

virkemåter. Denne oppgavens fagkritiske dimensjon har først og fremst dreiet seg om metode. 

Det å undersøke teoretiske begreper og rammeverk, og foreslå, og gi eksempler på, hvordan vi 

kan skrive om og analysere sang med eksisterende begreper og perspektiver fra estetikk og 

populærmusikkanalyse, med utgangspunkt i den individuelle estetiske erfaringen, har vært den 

metodologiske hovedtilnærmingen i denne oppgaven. 

Jeg opplever at begrepene og perspektivene fra estetisk teori og populærmusikkanalyse har 

bidratt til å utvide min bevissthet rundt de estetiske opplevelsene som sang skaper og som alltid 

har fengslet meg. Jeg håper at jeg har foreslått en teoretisk ramme for forståelse som kan tjene 

som et bidrag til bevissthet om sang som kunstnerisk uttrykksform, men som sagt innledningsvis, 

er jeg fullt klar over at det finnes langt flere mulige perspektiver og begreper som kan tas i bruk 

for å kaste lys over viktige dimensjoner ved sang som uttrykk. Nettopp grunnet den 
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nyanserikdommen og kompleksiteten sang rommer, som jeg har ønsket å belyse, vil det være 

mange mulige innfallsvinkler til det å beskrive sang innen estetisk fortolkning og poetikk. 

Innspillingene av Nina Simone som jeg har belyst i denne oppgaven, har vært svært interessante 

for meg å utforske nærmere i lys av begreper fra estetikk og populærmusikkanalyse. Jeg har 

ønsket å gi eksempler på hvordan sang kan utforskes og beskrives innenfor rammene av estetisk 

og musikkvitenskapelig fagdiskurs. Som Arnfinn Bø-Rygg trekker fram i «Å skrive kroppen. 

Roland Barthes’ estetiske diskurs» (2006), gir uttrykket estetisk diskurs rom for både å beskrive 

den individuelle estetiske opplevelsen og samtidig knytte denne opp mot, og bygge videre på, 

etablerte fagbegreper og teori. Jeg mener at denne formen for estetisk diskurs er en verdifull 

innfallsvinkel til det å skrive om sang, og håper at jeg på en tydelig måte har belyst denne 

tilnærmingen gjennom oppgaven. 

Som påpekt flere steder i oppgaven, er sang nært knyttet opp mot vår kropp, våre sanser og våre 

emosjoner, så vel som den kulturelle konteksten vi lever i, våre referanser og våre individuelle 

erfaringer, som vil prege våre fortolkninger. En objektiv, empirisk vitenskapelig metode vil 

uunngåelig ha problemer med å fange disse dimensjonene. Innen «critical musicology», som er 

en viktig retning innen populærmusikkanalyse i vår tid, spiller estetikken en viktig rolle. Estetikk 

som fagfelt inneholder mange interessante teorier og begreper som kan bidra til å kaste lys over, 

og utvide vår bevissthet rundt sang. Det finnes langt flere interessante teoretiske rammer og 

begreper for kunstforståelse innen fagtradisjonen estetikk, som vil være relevante og til hjelp når 

det gjelder å løfte fram interessante sider ved sang. Den fortolkende, estetiske retningen innen 

musikkvitenskapen, som også har stått sterkt tradisjonelt, og som ofte har vært knyttet til det vi 

kaller vestlig kunstmusikk og samtidsmusikk, har en viktig rolle når det gjelder å utforske 

musikkens mening. Det å skrive om musikkopplevelse og fortolkning med et utforskende fokus, 

mener jeg er en viktig del av å skape bevissthet rundt, og forståelse for, den verdien musikk alltid 

har hatt og alltid kommer til å ha for oss mennesker, og en viktig del av humanioras oppgave. 

Det er også vesentlig at materialet som belyses i estetisk fortolkning gjenspeiler den musikken 

som er viktig for mange i vår tid. Jeg ønsker meg fokus på estetisk fortolkning av musikk og 

sang innen alle sjangere, og et nyansert begrepsapparat som kan fange mange ulike dimensjoner 

av sangens komplekse sammensetning av virkemåter. 
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Når jeg har valgt å fokusere på Nina Simones musikk i denne oppgaven, er det fordi jeg oppfatter 

hennes sangkunst som svært nyansert, og et godt eksempel på den kompleksiteten som gjør sang 

til et spennende objekt for estetisk analyse. Nina Simone er fortsatt, etter sin tid, og lenge etter 

sine glansdager på midten av 1900-tallet som imponerende og banebrytende talskvinne for 

menneskelig rettferdighet, manges favorittsangerinne. Hennes rolle og musikk er av interesse 

som en del av den moderne tids musikalske kanon, men samtidig fortsatt aktuell. Det er min 

klare oppfatning at hennes stemme fortsatt berører og oppleves som relevant blant mange. Mitt 

inntrykk er også at mange fortsatt opplever hennes musikk som nyskapende. Det har derfor vært 

veldig spennende å stille seg spørsmålet som er oppgavens problemstilling: Med hvilke begreper 

kan jeg gi et språk til mine opplevelser av Nina Simones sang, og hvilke musikalske elementer 

opplever jeg at virker sammen i hennes sang og bidrar til å forme mine estetiske erfaringer? 

I arbeidet med denne oppgaven kom jeg fram til at min hovedtilnærming skulle dreie seg om å 

forstå sang som en kompleks og sammensatt uttrykksform, der det kroppslige, emosjonelle og 

sansbare virker samtidig med det metaforiske, det mentale, det intertekstuelle og litterære. Jeg 

har valgt å legge fram innspillinger av Nina Simone med utgangspunkt i oppfatningen om at hver 

enkelt innspilling skaper et unikt og egenartet skjæringspunkt mellom de nevnte elementene som 

sang består av, og som både skaper et intellektuelt og et sansbart innhold samtidig. Det er denne 

forståelsen av hvordan kunsten virker, oppfatningen av at ulike regimer virker samtidig, som 

ligger i Rancières begrep det tankefulle (Rancière 2012). Jeg har funnet denne vinklingen svært 

aktuell for å åpne opp for estetisk utforsking og fortolkning av sang som kunstnerisk 

uttrykksform, og har derfor latt begrepet det tankefulle få en sentral plass, som en slags hoved-

overskrift for min teoretiske tilnærming. 

Gjennom kapittel 5, i arbeidet med beskrivelsene av Nina Simones innspillinger og mine 

opplevelser og fortolkninger av disse, har jeg fokusert på hvordan hver enkelt innspilling skaper 

et eget landskap av assosiasjoner, budskap, fortelling og sanseopplevelse. Ved å knytte mine 

lytteropplevelser til begrepene jeg trekker fram i teorikapittelet, har jeg opplevd at jeg har kunnet 

sette ord på, og fått en tydeligere bevissthet rundt, hva det er ved Nina Simones innspillinger som 

gir meg innholdsrike og nyanserte estetiske opplevelser. 
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Jeg håper å ha belyst hvordan det tankefulle, med bevisstheten om skjæringspunktet mellom det 

sansbare og mentalt innhold, som i denne oppgaven forstås som å romme også assosiasjoner 

knyttet til intertekstualitet, er et relevant begrep i møte med alle de av Nina Simones 

innspillinger jeg har beskrevet i denne oppgaven. Likeledes er de fleste av begrepene jeg har 

trukket fram relevante for mange av Nina Simones sanglige tolkninger og framføringer. 

Menneskeliggjøringen som Nina Simone tilfører karakteren Bess, gjennom det fredfulle men 

nyanserte i «I Loves You, Porgy» (Simone 1958) belyses, etter min oppfatning, på en god måte 

gjennom både begrepet det tankefulle, men også gjennom Rancières forståelse av hvordan 

kunsten virker politisk (Rancière 2008); gjennom å fristille fremstillingen av virkeligheten og 

presentere verden på nye måter. Denne implisitte måten å formidle et politisk budskap på, går 

etter min oppfatning igjen hos Nina Simone på flere ulike måter. Den opprinnelige betydningen 

av begrepet intertekstualitet (Kristeva 1986), påpeker at alle kulturelle uttrykk, betegnet som 

tekster, står i et forhold til allerede eksisterende tekster. Nina Simone bryter med datidens 

kvinnerolle, og normene for sin samtids kvinnelige sangere, blant annet gjennom 

følelsesuttrykkene som skapes i «Pirate Jenny» (Simone 1964a), «Sinnerman» (Simone 1965) 

eller «Wild Is The Wind» (Simone 1966), eller gjennom sangteksten som formidles i «Don't Let 

Me Be Misunderstood» (Simone 1964b). Gjennom disse normbruddene skapes også en viktig 

form for politisk protest. 

Deleuze og Guattaris begreper persept og affekt (Deleuze og Guattari 2008) belyser Nina 

Simones evne til å skape fortettede og renskårne følelsesuttrykk og sansbare landskap, og 

gjennom disse tydelige og gripende uttrykkene oppstår en evne til å berøre, som også gir politisk 

påvirkningskraft. Elementet av politisk protest, og historiefortellingen i mange av Nina Simones 

sanger, kommer også ofte til uttrykk gjennom det som på en god måte lar seg beskrive som 

rekontekstualisering (Davis 2010). Nina Simones versjon av «Black Is The Color Of My True 

Love's Hair» (1959) er et godt eksempel på hvordan rekontekstualisering kan benyttes, og 

hvordan de mentale assosiasjonsprosessene virker sammen med det sansbare i sangstemmen, 

som her er både nedtonet og nyanserikt. Sammensetningen av det sansbare og det mentale 

beskrives som sagt med Rancières begrep det tankefulle (Rancière 2012), men det uavsluttede og 

uavgrensede i spillet som igangsettes, ligger også i begrepet «signifying», som står sentralt hos 

både Kristeva (1986) og Barthes (1985), og som har preget mye av vår tids poststrukturalistiske 
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tenkning, også innen «critical musicology» og populærmusikkanalyse. I dette tankefulle og 

uavsluttede spillet av meningsproduksjon, er lytteren en medskaper av mening, som vektlagt 

både i Rancières «Den emansiperte tilskuer» (2012), og av Kristeva (1986) og Barthes (1985). 

Et annet verdifullt begrep i mitt arbeid med denne oppgaven presiserer aspekter ved hvordan 

sangtolkningen, et såkalt «cover», virker. Gérard Genettes begrep «hypertekstualitet» (Lacasse 

2000) fanger den viktige dimensjonen av mening som oppstår i forskjellen mellom en tolkning, 

eller et «cover», og det som oppfattes som en originalversjon. Hos Nina Simone er denne 

vinklingen helt sentral, da så mye av hennes budskap formidles nettopp gjennom hennes evne til 

å omforme og lage nyskapende versjoner av sanger. Begrepet hypertekstualitet belyser de 

mange, og ofte banebrytende, normbruddene som Nina Simones sangframføringer inneholder. 

Mye av nyskapningen, den politiske protesten og budskapet om frihet fra diskriminering, ligger i 

den utradisjonelle stemmebruken, som både kommuniserer gjennom hypertekstualitet og 

gjennom sanseopplevelsene som igangsettes. 

Det er sangstemmens særegne egenskap når det gjelder å produsere sanseerfaring, som Barthes 

setter ord på i artikkelen «The Grain Of The Voice» (1985). Stemmens «grain» er, i følge 

Barthes, det som gjør at sang kommuniserer ikke bare gjennom en rikdom av klanger, men også 

med et særegent kroppslig nærvær. Nettopp dette kroppslige, som også innebefatter det 

emosjonelle, gjør sangstemmen så interessant å undersøke ut ifra Rancières begrep det tankefulle 

(Rancière 2008), da det kroppslige elementet i sangstemmen gir sangen et særpreget sansbart 

innhold. Denne egenskapen ved sang, det at sangstemmen kommuniserer et umediert, rått og 

direkte emosjonelt og kroppslig innhold, gjør sang til en særlig interessant kunstform, etter min 

oppfatning. Som jeg håper å ha belyst gjennom denne oppgaven, er Nina Simones sangkunst et 

viktig eksempel på dette særegne ved sang; evnen til å menneskeliggjøre det kunstneriske 

uttrykket, ved å kommunisere opplevelse gjennom en egenartet form for kroppslig sansbarhet. 

Jeg opplever at det er dette direkte kroppslige følelsesuttrykket som også kan tilføre sang politisk 

slagkraft, nettopp ved å fortelle på en sansbar måte om menneskelig erfaring, noe Nina Simones 

sang er et svært godt eksempel på. Selv om de estetiske opplevelsene som sang gir først og 

fremst oppleves, mener jeg at det lar seg gjøre, med de rette begrepene, som det finnes mange av 

innen estetisk teori, og i et samspill mellom redegjørelse for individuell erfaring og etablerte 

fagbegreper, å utforske sang på en spennende og nyanserik måte, som samtidig utvider vår 
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forståelse for virkningen og betydningen av sang som kunstform. Det er også fullt mulig å 

etablere nye begreper som kan favne sangerfaringen.  

Jeg ønsker meg mye mer musikkvitenskapelig og estetisk utforsking av sang i framtiden. Sang 

har alltid hatt, og kommer til å fortsette å ha, en viktig plass som kunstform. Det er viktig at 

humaniora og de estetiske fagene rommer refleksjon og bevisstgjøring innen de feltene som 

gjenspeiler vår tids faktiske kunstarena. Det er mange problemstillinger som er aktuelle når det 

gjelder å skrive om sang fra et estetisk perspektiv, og uendelig mange sangere som har laget 

musikk som kan tjene som eksempler på kunstneriske uttrykk det er viktig å belyse og 

bevisstgjøre om. Mange av disse sangerne har spilt en viktig rolle når det gjelder å prege vår tids 

musikk og kultur. Jeg har ønsket at denne oppgaven skal kunne være et lite bidrag til det å belyse 

det store og svært interessante temaet som er sang som fokus for estetisk fortolkning og analyse. 

Jeg har ønsket å eksemplifisere de mange nyansene og det komplekse spillet som sang skaper, 

ved å vise til mine lytteropplevelser i forbindelse med noe av det mest interessante materialet jeg 

kjenner til innen vår tids sang og musikalske landskap, Nina Simones mange fortryllende, 

innholdsrike, egenartede og tankefulle innspillinger.  
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