
Nr. 45 / 14.–20. november 2014Morgenbladet 41

anmeldelser kultur

Komponist Eivind Buene har 
lenge beveget seg i musikkens 
mørkeste irrganger mellom 
komponert og improvisert, klas-
sisk og populærmusikk. Med 
Into the void utforsker han det 
rommet som oppstår idet kom-
ponisten slipper sitt materiale 
til utøverne: Hvor mye må 
egentlig sies for å få det ønskede 
lydlige resultat? Når overtar 
musikerne komponeringen? Er 
utøverne egentlig også med-
komponister? Skriver man for et 
helt ensemble med 28 musikere, 
forkludres bildet ytterligere.
 Enhver som har lest eller 
skrevet en søknad til Kulturrå-
det eller andre bevilgende kul-
turmyndigheter, vil kjenne igjen 
frasen «utforsker skillet mellom 
komponert og improvisert». 
Klisjeen er blitt og blir stadig 
gjentatt i det uendelige av lan-
dets mange improvisasjonsen-
sembler og -musikere. 
 Hva er det egentlig i dette 
skillet som er så evig interessant 
å utforske? Er ikke denne frasen 
i det hele tatt gjentatt så ofte at 
den står igjen ribbet for mening? 
Har vi ikke snart dekket alle 
hvite flekker på kartet over 
grenseområdet komponert/im-
provisert? 

Fremst blant likemenn. Et en-
semble som jevnlig finkjemmer 
dette lendet er Poing, en trio 
som nekter å la seg begrense av 
sjanger eller metode. Buene in-

viterte dem sammen med Hal-
dens musikalske stolthet Det 
Norske Blåseensemble inn i 
tomrommet der notene slutter 
og musiseringen tar over. 
 Partituret til den snaue timen 
musikk består først og fremst av 
en instruksjonsmanual som be-
skriver det musikalske forløpet 
fra start til slutt. Ensemblene 
møtte komponist og dirigent 
Christian Eggen til noen løse 
prøver i 2007 for å tilnærme seg 
hverandres musikaliteter, sam-
tidig som Buene kunne danne 
seg et bilde av hva som kunne 
være mulig å få til. Slik ble 
verket til: som en dialog mellom 
partnere, men med en uomtvis-
telig leder som trekker i tråde-
ne. Et «opplyst enevelde» lik det 
Erlend Loe tester ut på en syd-
havsøy i boken L.
 

I løpet av den snaue timen 
verket varer, beveger Into The 
Void seg gjennom en jungel av 
uttrykk. Spennet går fra Håkon 
Thelins ensomme kontrabass-
drone via ensembleimprovisa-
sjon med fugletema til funky 
pentatonriff som minner om 
dem vi hørte med Motorpsycho 
og Trondheim Jazzorkester på 
The Death Defying Unicorn, om 
enn uten helt samme eleganse 
og råskap. 
 Grandiose og innholdsmette-
de klangflater lik dem hos 

Iannis Xenakis møter statiske 
bevegelsesmønstre som hos 
Morton Feldman. Gestisk sam-
tidsmusikkriffing, ikke ulik den 
vi finner i Olav Anton Thom-
messens verk, settes opp mot 
frenetisk belgpesing fra akkor-
deonist Frode Haltli og saksofo-
nist Rolf-Erik Nystrøms lang-
trukne glissandoer.

Metodelære. De avantgardis-
tiske klangene låter akkurat så 
«samtidsmusikk for orkester» 
som man kan forvente. Spen-
ningen kommer først og fremst 
når høyt møter lavt, altså der 
atonalitet og rockeriff stanger 
mot hverandre, og der frie im-
provisasjoner sklir over i melo-
diske, nesten sangbare sekven-
ser. På dette punktet er Buene 
helt i fremste rekke blant sine 
norske kolleger.
 Men tilbake til skillet mellom 
komponert og improvisert. Det 
er imponerende hvordan det 
store ensemblet klarer å behol-
de kontroll og koherens og å 
skape noe eget i møte med 
ganske så blanke noteark. Buene 
lykkes med å understreke at im-
provisert musikk først og fremst 
er metode, da verket på tross av 
sine store frihetsmomenter 
fremstår nitid planlagt. 
 Han viser at akkurat som at 
improviserende musikere ikke 
kommer langt uten å kunne 
noter, bør improvisasjon være 
helt sentralt også for klassisk 
skolerte musikere. Gjennom-
søkt som det er: Stredet der 
komponert møter improvisert 
har fortsatt stener å snu.

Buene lykkes med å 
understreke at impro-
visert musikk først og 
fremst er metode.

Svein Magnus Furu

M u s i k k

Ut på partitur
Et opplyst enevelde viser seg som velegnet styreform for  

improvisasjon i stort ensemble.

Frihet under ansvar: Eivind Buene gir trioen Poing og Det Norske Blåseensemble ganske frie tøyler i sitt nye verk.                   
 Foto: Det Norske BlåseeNsemBlet

Eivind Buene
Into the VoId
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19. oktober 2014–01. februar 2015
Kunstindustrimuseet, St. Olavs gate 1

Internasjonal  
familiedag  
Lørdag 15. november  
Kl. 12.00–15.30

Program:

•  Familieomvisning i utstillingen 
• Verksted. Vi lager danseskjørt,  
 trollmannskapper eller pannebånd 
• Danseoppvisning ved Capoeira CDO
• Bli nærmere kjent med kashmirsjal
• Lær å knytte sari på indisk vis
• Fransk sjokolade i Café Solliløkken

Hashtag for dagen: #kimfamdag

      

Julie  
Skarland
Paris
New Delhi
Oslo

« … en veldig 
gjennomført og 
vakker presentasjon 
av en av våre fremste 
designere.»

Mona Pahle Bjerke, NRK

FORL AGET  O KTOBER
– et av verdens beste skjønnlitterære forlag –

skal ha ny forlagssjef

Interesserte søkere kan kontakte
Åge Petter Christiansen

hos Hodejegerne AS
900 99 800

Søknad med CV sendes innen
1. desember via annonsen her:

www.hodejegerne no.

oktober 
www.oktober.no


