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StoPP! PaSS PÅ! Låt bli! Juu-hu! Hey! 
Nej! Nej..! Nee-ej…! Jo! Nej…! Jo! 
Stanna där! Ropen skallar i den öppna 
hallen i Bruuns Galleria i centrala 
Århus. Tre musiker från Scenatet har 
skapat en triangel runt om centrets 
öppna mitt, medan de handlande glider 
upp och ned på rulltrappor mellan par-
keringskällarens mörka hål och i de två 
etagernas stimmiga shoppingljud denna 
fredagseftermiddag i maj.

Folk hajar till. Vad är det som händer? 
Några blir förskräckta, andra vet inte 
riktigt hur de skall bete sig när mannen 
bakom plötsligt utbrister: Stanna där! 
Efterhand som ropen tilltar förstår man 
att betydelsen är satt ur spel och att nå-
got annat är på gång. Öronen orienteras 
mot den totala ljudbilden.

Ropen uppstår ur köpcentrets 
bakgrundsbrus – som färgglada bloms-
terknoppar på en matta av böljande, 
grågröna ljudväxter. Spänningen tilltar 
vartefter som ropen ackumuleras och 
pockar på de förbipasserandes upp-
märksamhet. Alla förstår nu att något 
är på gång. Folk drar sig samman, och 
ropen kulminerar i ett tio minuters kaos 
av utbrott som omärkligt för ljuden 
in i ett nytt tillstånd; ett slags auditiv 
målning, som när bitarna faller på plats 
och tecknar ett mönster längst in i min 
barndoms kalejdoskop.

Vi BeVittNar toNSättareN och ljud-
konstnären David Helbichs performance 
Shouting, »en akustisk intervention i 
ett tätt fyllt offentligt rum« – ett av de 
tre verk ensemblen Scenatet uppför vid 
detta års SPOR-festival i Århus. Detta 
har föregåtts av en instudering som mer 
hade karaktär av en dialog omkring och 
ett prövande av beståndsdelarna i en im-
provisation, än en instudering i klassisk 
mening. Jag fick möjlighet att vara med 
vid andra och sista sammankomsten.

Skissen till det en timma långa för-

loppet är indelat i tiominutersintervall, 
inom vilka var och en av de medver-
kande har ett antal rop – fler och fler för 
varje tillkommande intervall. Musikerna 
har var och en tagit fram några utbrott: 
enstaviga, tvåstaviga och trestaviga rop. 
Hur är klangen? Hur stark är själva 
betydelsen? Och hur verkar detta i 
helheten? Vartefter visar det sig att upp-
repningar fungerar fint. Kontrasten och 
effekten av att använda olika slags ljud 
medvetandegörs: namn, flöjtljud, utrop, 
handklapp.

David Helbich lyssnar till rösterna 
– klang, styrka, ansats, karaktär – och 
försöker sig på en instrumentation 
av några av insatserna utifrån det 
material som finns: den djupa mans-
rösten i dialog med den blida kvin-
norösten, medan den nasale tenoren 
får vänta med sin insats. Eller omvänt. 
Kombinationsmöjligheterna är många. 
Musikerna noterar instruktionerna på 
ett litet papper – deras »partitur« – och 
utrustade med en klocka är de redo att 
sätta elementen i spel, vandrande runt 
mellan dem som gör sina inköp på de 
två våningarna, samtidigt som de skapar 
olika formationer och därmed olika 
interaktionsmodeller sinsemellan.

DeN ÅrHuSBaSeraDe eNSemBleN 
Scenatet är en förhållandevis ung 
ensemble med en stor spännvidd. 
Ensemblen växte fram ur den tidigare 
Ensemble 2000, som grundades 1992 av 
en grupp unga tonsättare och musiker 
på initiativ av den danske tonsättaren 
Karl Aage Rasmussen. År 2007 genom-
gick gruppen en transformation till en 
konstnärsgrupp med betoning på det 
musikteatrala och består idag av tio 
musiker, en dokumentärfilmsregissör, 
ett antal tonsättare, en bildkonstnär. 
Curator och konstnärlig ledare är Anna 
Berit Asp Christensen tillsammans med 
Niels Rønsholdt. Konstellationen med 

konstnärer från olika fack gör det möj-
ligt att genomföra projekt som förgrenar 
sig i vitt skilda områden. Gruppen rör 
sig således mellan musikdramatik och 
instrumental teater över happenings till 
mera traditionella framföranden av ny 
musik. De utvecklar dessutom regelbun-
det sina egna konsertformer. 

Ensemblens musikdramatiska 
uppsättningar har utvecklats i ett tätt 
samarbete med den engelska sångerskan 
Lore Lixenberg. Deras första gemen-
samma produktion arbetades fram under 
SPOR-festivalen 2009 i en workshop-
artad samarbetsform, där utdrag ur 
Mauricio Kagels Staatstheater kombine-
rades med verk av Georges Aperghis och 
John Cage.

GruPPeNS arBetSForm PräGlaS av 
en fenomenologisk, processorienterad 
ingång till uppsättningarna. Ur själva 
materialet (noter, musikerna, regis-
sören, de fysiska ramarna etcetera, 
samt konstellationen av dessa element) 
uppstod även denna Kagel-produktion, 
vilket passar väl med Kagels koncept. 
Staatstheater är ett av de skarpaste 
exemplen på Kagels antiinstitutionella 
verk – ett musikteaterstycke som består 
av en rad möjliga handlingar noterade på 
olika kort. Anna Berit Asp Christensen 
berättar: 

»Man kan gott och väl sätta upp hela 
Staatstheater, men man kan också nöja 
sig med att plocka från den. Lore hade 
helt enkelt med sig en väska Kagel-
noter som vi satte oss ned med första 
dagen. Vi prövade alla möjliga saker … 
Hon gjorde dessutom alla möjliga slags 
övningar med musikerna. Mycket hand-
lade om det processuella: Vad är det för 
slags musiker hon har att göra med, vad 
är det för material hon har att arbeta 
med, vad är musikerna bra på, etcetera? 
På det sättet togs fragment fram som 
arbetades in i en dramaturgi – också 

»AllA förStår nu Att något är på gång. 
folk drAr Sig SAmmAn, och ropen kulmine-
rAr i ett tio minuterS kAoS Av utbrott Som 
omärkligt för lJuden in i ett nytt till-
Stånd«
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i relation till platsen, Lynfabrikken. 
Staatstheater är komponerad så att den 
skall kunna framföras på en restau-
rant, så det passade mycket bra med 
Lynfabrikens café som ram.

Från början var det tänkt att Scenatet 
skulle ge en konsert med verk av 
Aperghis och att Lore Lixenberg skulle 
framföra soloverk av både Aperghis och 
Kagel. Med Lore Lixenbergs stora ka-
pacitet som regissör och workshopledare 
blev det naturligt att utvidga samarbe-
tet, och de olika elementen smälte in 
och utvecklades till ett verk där Cage 
och Aperghis ingick. Anna Berit Asp 
Christensen fortsätter: 

»Så vi slängde in Aperghis-styckena, 
musikerna fick roller och där uppstod 
hela den där leken med materialet, 
hela det där avantgardistiska sättet att 
utveckla ett framförande på som kän-
netecknar Kagel. Men det var också ett 
försök att arbeta med karaktärsteckning. 
Det är något av detta som är en av våra 
målsättningar, att se oss själva som en 
musikdramatisk ensemble.«

NäSta SamarBete mellaN ensemblen 
och Lore Lixenberg kommer att äga 
rum i Köpenhamn under loppet av de 
kommande två åren. På programmet 
står Aperghis The Little Red Riding 
Hood – ett stycke där utövarna för-
vandlas till kroppsliga uttryck för sina 
instrument. Tonsättaren har här sprängt 
det gamla äventyret i fragment och bitar 
och satt ihop brottsstycken av Charles 
Perraults 1600-talstext av Rödluvan 
– utan jägare och utan lyckligt slut! 
Återigen är det meningen att stycket 
skall ta form under en workshop-aktig, 
lekande arbetsform, där regissören är 
med hela vägen från musikrepetitio-
nerna, över scenrepetitionerna och till 
uppförandet.

Gruppen arbetar målinriktat och med 
olika infallsvinklar på det performativa 
för att hela tiden stärka sina respek-
tive performativa kompetenser. Några 
gånger i form av konkret musikdra-
matisk produktion, andra gånger med 
mindre verk som också rymmer teatrala 
element. Anna Berit Asp Christensen:

»Det är så många verk som skrivs 

nuförtiden som kräver en musiker som 
också agerar övertygande på scen. Om 
inte man lyckas förmedla denna sorts 
verk finns en risk att folk bara sitter och 
fnissar åt att det flyger runt fjädrar och 
bordtennisbollar. Det finns visserligen 
gott om musiker som förmår att intaga 
en scen, men jag tror att kompetensen 
stärks av att musikerna arbetar såväl 
konkret musikdramatiskt som koncep-
tuellt.«

ett aV DeraS egna koncept – de så 
kallade »vardagsrumskonserterna« el-
ler »Living Room Concerts« – består 
exempelvis i uppförandet av mindre 
musikteatraliska verk i form av en serie 
konserter under vilka ensemblen upp-
träder i privata hem med den intima och 
informella umgängesform som följer av 
ett sådant ramverk.

Den första föreställningen ägde rum 
i tonsättaren Jeppe Just Christensens lä-
genhet på Vesterbrogade i Köpenhamn. 
Vid sidan av små, klangfyllda stycken av 
klassiskt snitt för en eller två musiker, 
som Bent Sørensens Camelot by Night, 
stod också mer spektakulära verk på 
programmet: Mundis Canis utgörs av 
fem små karaktärsstycken för gitarr 
och slagverk där hundälskaren George 
Crumb reflekterar över egenskaperna 
hos hans mycket olikartade hundar, 
vilket framfördes av gitarristen Fredrik 
Munk Larsen och slagverkaren Mads 
Bendsen. I Juliana Hodkinsons Why 
linger you trembling in your shell? för 
violin och slagverk utgörs en del av 
slagverken av bordtennisbollar, fjäd-
rar och äggskal, vilket framfördes av 
Kirsten Riis-Jensen och Mads Bendsen. 
Bollarnas ljud, rytm och rörelse imiteras 
av violinisten och slagverkaren; ett sätt 
att musicera som kräver ett annat slags 
närvaro och interaktion musikerna 
emellan än vad man är van vid från den 
mer klassiska repertoaren. Om arbetet 

»folk hAJAr till. vAd är det Som händer? 
någrA blir förSkräcktA, AndrA vet inte 
riktigt hur de SkAll bete Sig när mAnnen 
bAkom plötSligt utbriSter: StAnnA där!«
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Från uruppförandet av David Helbichs Shouting i Bruuns Galleria, Århus. På bild mads 
Bendsen. Foto: Benjamin Pomerleau
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med styckets olika element berättar vio-
linisten Kirsten Riis-Jensen:

»När man arbetar med den här sortens 
verk får obestämbarheten i hur bollarna 
uppför sig närmast rollen som en tredje 
medspelare som man inte kan styra över. 
Som musiker i mer typisk kammarmusik 
har man bara varandra. Självklart kom-
mer det att ske olika saker vid varje nytt 
framträdande och dessa kommer aldrig 
att vara helt identiska. Men här tillkom-
mer en oförutsägbarhet och man måste 
vara öppen för att kunna improvisera och 
arbeta med det som sker här och nu. Det 
är sådana saker som jag verkligen gillar 
när jag arbetar med experimentella verk, 
precis som vi gör i Scenatet.«

Förutom De oVaNNämNDa pro-
jekten är gruppen aktiv också med 
utarbetandet av andra konserter och 
framträdanden, vilka man som lyssnare 
och »upplevare« kan se fram emot inom 
den närmsta framtiden. Bland dessa 
kan nämnas en bakgårdsopera, ett 
marionett-musikteaterstycke, en rad do-
kumentära konserter, som kan ses som 
ett slags utvidgade porträttkonserter 

som inbegriper flera medier och visar 
fler sidor av den porträtterade konstnä-
ren än vad de klassiska porträttkonser-
terna brukar. Tre tonsättargenerationer 
kommer att presenteras. Vidare väntar 
en cd-inspelning där tonsättarna Niels 
Rønsholdt och Juliana Hodkinson öm-
sesidigt porträtterar varandra genom sin 
musik och utifrån den utgångspunkten 
skapar nya verk tillsammans.

Hela två av Scenatets tre verk under 
detta års SPOR-festival var experimen-
tella stycken med flytande struktur och 
helt renons på musikernas instrument. 
Vid sidan av David Helbichs Shouting 
gällde detta också Chaos-magic-
music-theatre av tonsättaren Páll Ivan 
Pálsson och konstnären Monica Frycová 
på programmet. Därtill framförde 
Scenatet även RETINAn av tonsättaren 
Kasia Glowicka och videokonstnären 
Emmanuel Flores med Sven Slot på 
piano. När man frågar musikerna hur 
de upplever arbetet med dessa verk, 
återkommer liknande beskrivningar: 
Gränsöverskridande, eftersom man 
utmanas att uttrycka sig på andra sätt 
än genom sina instrument. Och att be-

finna sig där ute innebär att de faktiskt 
kan rucka på något av det bestående. 
Klarinettisten Bue Skov Thomassen 
säger följande:

»När man läser om musikhistoriska 
verk som varit väldigt kontroversiella, 
exempelvis Stravinskys Våroffer som ju 
ställde till med stor skandal, så upplevs 
dessa ju inte så gränsöverskridande i 
dag. Vi har möjlighet att få vara längst 
där framme där vi riskerar att ställa till 
en skandal. Vi hoppas självklart att det 
blir något bra, och utan jämförelser i 
övrigt är det spännande att befinna sig 
där ute där allt är nytt och sökande, där 
man faktiskt riskerar något när man går 
på scenen.«

Jane Schwarz
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översatt från danska av Andreas 
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ensemblen SCeNatet under instuderingen av mauricio Kagels Staatstheater. På bild: Henrik larsen (slagverk); Stefan Baur (saxofon); 
Kirsten riis-Jensen (violin). Foto: Samuel anderSen


