det ofte er en narrativ struktur som binder de ulike sangene sammen
og hvor det er sangerens oppgave Â skape en helhetlig dramaturgi.
Og her begynner forestillingen om den ìnaturligeî stemmen Â slÂ
sprekker. I den klassiske musikkens kontekst er ideen om ìnaturlighetî en viktig del av illusjonen, men paradigmet for fremf¯ring og
forvaltning av disse fortellingene er underlagt streng kontroll.

med kontraster og mangfold for ¯ye: PÂ den ene siden de romantiske,

sanselige sangene, godt plassert i kjernen av den klassiske tyske

liedtradisjonen. PÂ den annen side et verk som lener seg tungt pÂ

det konseptuelle, hvor komponisten, ved hjelp av computeranalyse

av menneskestemmen, fors¯ker Â fÂ pianoet til Â snakke.

sjamanen i den priviligerte posisjonen det er Â holde arven etter
fortiden levende, og Â skape forbindelser mellom materie og Ând.
Dette leder videre til muligheten av Â betrakte stemmen som en handling: Stemmen er ikke noe man har, det er noe man gj¯r. Den klassiske
lied-sangeren har gjennom et nitidig ¯vings- og skoleringsarbeid
formet stemmen til et redskap for Â forvalte materialet i den klassiske musikkarven. De aller "este sangkulturer deler nettopp dette
trekket, at stemmene er omskapt (fremmedgjort, hvorfor ikke),
til Â inngÂ i sin bestemte kulturelle kontekst. Dekodingen, opplevelsen av ulike stemmeuttrykk, er helt og holdent betinget av at
man kjenner kodene for den gitte fremstillingen av stemmen. Hvis man
ikke kjenner kodene fremstÂr stemmene som meningsl¯se, i beste fall
l¯st forankret i en idÈ om det eksotiske. Derfor vil ìoperaî for de
aller "este nordmenn vÊre ensbetydende med sopranen som synger.
Og ìjoikî vil vÊre ensbetydende med joikerens stemme.

sine fra Heinrich Heines Lyrische Intermezzo, publisert som en

del av das Buch der Lieder i 1837. Dette var altsÂ fersk poesi da

Schumann skrev Dichterliebe. I vÂr tid er Schumanns verk selv

blitt et historisk dokument, holdt oppe av en ubrutt tradisjon av

stadige fortolkninger. Denne tradisjonen har skapt ìliedstemmenî,

den mÂten Â synge pÂ som er blitt det sentrale omdreiningspunktet i

dette fortolkningsarbeidet. Fortolkning er ogsÂ et sentralt begrep

i Ablingers univers, men hos ham dreier begrepet om en helt annen

akse: i hans arbeider blir analyse og transkripsjon av lyder fra

virkeligheten (eller snarere ìvirkelighetenî) fortolket gjennom

hans musikalske filtre. Den musikalske persepsjonen er et raster

som fors¯ker Â fange inn ìvirkelighetenî, forstÂtt som Ablingers

utvalg av historiske personers ytringer i en gitt kontekst.

Ablingers metode gÂr ut pÂ at disse opptakene blir transkribert,

det vil si at det rytmiske, melodiske og harmoniske innholdet i

kontekst: Gjendine SlÂlien (1871-1972) var en av dem som sang folketoner for Edvard Grieg, folketoner som han brukte i sine pianostykker. NÂr Ablinger transkriberer Gjendine er det tilsynelatende en
direkte analyse av stemmematerialet selv, uten Â gÂ veien om kunstnerisk stil, slik tilfellet er med Griegs senromantiske miniatyrer.
Men dette stemmer jo ikke. Ablingers konseptuelle forhandlingsspill
i grenselandet mellom virkelighet og konstruksjon er et stilisert
omrÂde sÂ godt som noe. Og stilen gjenfinnes i den klingende musikken like mye som i det idemessige grunnlaget: H¯r bare pÂ hvordan
han oppnÂr teksturell og klanglig variasjon i de ulike stykkene
gjennom bevisste valg av pianistiske uttrykk. Valg som vi ikke kan
gi noen annen forklaring enn at de er en del av Ablingers stil.
Vi kan regne med at fremtiden vil betrakte disse transkripsjonene
som like kulturbetingede og tidstypiske som vi nÂ betrakter Griegs
transkripsjoner av SlÂliens sanger. BÂde Grieg og Ablinger fors¯ker
Â fange en essens av stemmen, og sier minst like mye om de underliggende paradigmene for denne tilstrebelsen som de sier noe om objektet de unders¯ker. 

metrene er like viktige for resultatet som det analyserte objek-

tet. Slik blir den konseptuelle siden av Ablingers arbeid synlig:

Det handler like mye om pÂstanden om forholdet mellom virkelighet

og persepsjon som denne relasjonen i seg selv. Denne forhandlingen

mellom virkelighet og utopi finnes ogsÂ hos Heine, som pÂ mange
mÂter var en post-romantiker og en forl¯per for litterÊr realisme.

Det er forsÂvidt en annen historie, men et interessant poeng dersom

man betrakter Ablinger som en representant for en musikalsk real-

isme. Sammenstillingen av Dichterliebe og Voices and piano Âpner i

det hele tatt opp for diskusjoner og digresjoner i alle retninger.

Men kjernepunktet i begge verkene er den mennesklige stemmen.

I en lied-fremf¯ring er konteksten Âpenbar for kammermusikklytteren (i den grad at den ofte blir usynlig), og det er musikkens

form og struktur som gir rammeverket for stemmeutfoldelsen. Der

hvor stemmen hos Schumann er den idealiserte, raffinerte lied-

stemmen, representerer stemmene hos Ablinger talehandlinger hvor

den opprinnelige konteksten er skjult for lytteren. Det er deres
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st¯rre syklus setter fingeren pÂ stemmens plassering i en kultur-

h¯yttalere. Og som det ofte er med analyse: Metodene og para-

individualitet og karakter som gir musikken form og struktur,

stemmen er en illusjon. Det nyeste tilskuddet i Ablingers stadig

pianist samtidig som det originale lydopptaket spilles av i

I forlengelsen av dette kan man hevde at ideen om den ìnaturligeî

apparatet som denne musikktradisjonen krever. Sangeren er ikke ulik

Voices and piano er d¯de. Schumanns sangsyklus henter tekstene

opptakene blir gjort om til noter. Disse notene spilles av en

misk og estetisk arbeid har utviklet en beherskelse av det finstilte

dokument − de aller "este menneskene som har gitt stemme til

Forvaltningen er forbeholdt stemmer som gjennom nitidig fysiogno-

fremf¯res. Ikke minst gjelder dette i sjangeren ìsangsyklusî, hvor

verkene kan se ut som et klassisk stykke programmeringsarbeide

Peter Ablinger forholder seg til menneskestemmen som historisk

stemmen som skal skape bildene og fortellingen i de sangene som

mimikk og fakter, men det er f¯rst og fremst den nakne, akustiske

har et pianoakkompagnement til Â hjelpe seg, muligens ogsÂ litt

stÂr som et arketypisk eksempel pÂ den naturlige stemmen. Sangeren

stadig utvidelse av Peter Ablinger. Sammenstillingen av disse
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matinÈ-konsert: En romantisk sangsyklus for sang og piano og et
konsptuelt work-in-progress for piano og innspilt lyd. Dichterliebe

kjÊrligheten. Disse tekstene fremf¯res av liedsangeren, som frem-

ler om den elskende poetens strabasi¯se og stormfulle forhold til

ironien i Heines diktning. Men for ordens skyld: Dichterliebe hand-

− de lÊrde strides om hvorvidt Schumann tar h¯yde for den bitters¯te

viktig hos Ablinger, annet enn som rytmisk/melodisk rÂmateriale.
Og man kan sp¯rre seg hvor viktig teksten hos Schumann egentlig er

hva som blir sagt, ofte ikke. SÂ man kan pÂstÂ at teksten ikke er

SlÂlien som snakker om gud vet hva. Noen ganger kan man oppfatte

et inuitisk sagn om de hvite menneskenes opprinnelse, Gjendine

personalia pÂ engelsk, gr¯nlenderen Amaunalik som gjenforteller

stemmer foreviget i ulike situasjoner: Bertolt Brecht som oppgir

til felles at det dreier seg om mer eller mindre kjente personers

oppptakene. Ablingers opptak er hentet fra ulike kilder, med det

musikken har ingen annen form enn den som allerede finnes i stemme-

er skrevet av Robert Schumann i 1840, Voices and piano er under
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sea. When they drifted away from shore she said, ìYou will live from
now on without ever needing anything!î They tell that the puppies
"oated away to some far-off country where they turned into white
men, and from them all white men come.î

ulike menneskestemmer, hevder han at musikk analyserer virkelig-

heten. Samtidig er det Âpenbart at alle slike aktiviteter er produk-

tive, i den forstand at de produserer nye versjoner, andre versjoner av virkeligheten, fremfor Â gjengi den slik den er. Og i disse
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heter for Â inngÂ i vidt forskjellige kulturelle kontekster.L

Og i forlengelsen holder Ablinger frem stemmens mangfold av mulig-

en skinnman¯ver, for Â vise oss det unike i hver enkelt stemme.

som fremstilles. Fremmedgj¯ringen via pianoet er bare et grep,

salt vis frem nettopp det individuelle og ureduserbare i stemmene

aksentuerte tale. Slik viser Ablingers Voices and piano pÂ paradok-

slentrende syngesnakking er fra Bertolt Brechts stakkatto og tungt

er forbl¯ffende variert − h¯r hvor forskjellige Billie Holidays

unders¯kt. Fremkallingen av menneskestemmens iboende musikalitet

dekkes de helt spesielle egenskapene ved de ulike stemmene som blir

Og pianisten kan ikke gjengi stemmen, men nettopp i fors¯ket av-

akkompagnementet, mens pianisten blir den levende stemmen.

mÂte, musikk hvor det er stemmen, for alltid uforanderlig frosset
i et bestemt opptak fra en mer eller mindre fjern fortid, som blir

stemme og akkompagnement smelter sammen. Eller, h¯rt pÂ en annen

akkompagnat¯ren. Ablinger fors¯ker pÂ sin side Â lage musikk hvor

rom for forskyvninger og forhandlinger − rommet mellom sangeren og

I Dichterliebe spiller pianoet en viktig rolle, og Âpner enda et

allikevel kommet frem til et av Lied-litteraturens hovedverk.

mikken oppstÂr − slik Schumann muligens har feillest Heine, og

Det er i feillesningen og misforstÂelsene den interessante dyna-

til fiasko. Og fiasko er som kjent et godt utgangspunkt for musikk.

nemlig at fors¯ket pÂ Â fÂ pianoet til Â bli menneskestemmen er d¯mt

speilinger. Her nÊrmer vi oss et Âpenbart punkt i Ablingers musikk,

oppstÂ feillesninger, ideosynkratiske tolkninger, asymmetriske
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placed all the puppies in the sole of a kamik boot and set them to

virkeligheten. PÂ samme mÂte som Voices and piano er en analyse av

analysene, i overf¯ringen mellom ulike medier, vil det n¯dvendigvis

him apart and eat him!î And they did so. Afterwards the daughter

all forklaring, all beskrivelse er en fordobling, en overlagring av

meat to feed his daughters offspring. One day the daughter told the
puppies, ìWhen your grandfather arrives to feed you, you shall tear

to the island. The girls father used to row over to the island with

stones around the neck of the dog so it drowned when it tried to swim

the mother suddenly took pity on her daughter and strapped some

island with the girl, and when the dog tried to swim over to her,

a litter of puppies as her children. The dog was not brought to the

had the daughter sent to a small island, and here the daughter had

girl. Thus having punished her daughter, the mother after some time

her dog to marry the daughter. The dog did so, and it lived with the

daughter rejected all men. At last the mother became angry and told

up, the mother in vain encouraged her to find a man to marry, but the

bÂde som stemme og som pianomusikk. Ablinger hevder at all analyse,

I Voices and piano h¯rer vi en fordoblet versjon av opptakene,

i et gammelt opptak fra Gr¯nland, (altsÂ Kalaallit Nunaat,
ikke bydelen i Oslo):
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ìThere was once a woman who had a daughter. When the daughter grew

I stykket Amaunalik er det denne historien som blir fortalt,
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