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DEL 1 Bakgrunn, metode og litteratur
Kapittel 1 Innledning
1.1 Bakgrunn for oppgaven

Denne oppgaven er kommet til igjennom en genuin interesse for improvisasjon
igjennom mange år, som scatt-sanger og storbandvokalist tidlig på 90-tallet, til
improviserende sanger, som er mitt hovedvirke i dag. Improvisasjon som fag slutter aldri å
utfordre, inspirere og ikke minst fascinere meg, og jeg arbeider i dag også i interaksjonen med
andre improviserte uttrykk, som dans, performance og billedkunst. Oppgaven er en del av mitt
masterstudium ”Utøvende mastergrad med fordypningsemne”, og skal således bidra i
prosessen med å øke egen kapasitet som improviserende utøver. Denne oppgaven er et forsøk
på å finne kjernen i improvisasjon som egen aktivitet uavhengig av sjanger. Rammen og
omfanget av oppgaven tilsier at jeg ikke vil kunne gå i dybden av mange av delkomponentene
jeg finner, men så er også oppgavens intensjon å forsøke å få et overblikk over prosesser man
finner delaktige i improvisasjonsakten.
Min egen prosess har så langt vært en for meg ufattelig spennende ”familietur” med
mange og viktige menneskemøter med et uttall utøvere og komponister. Det jeg først og
fremst har lært, er at improvisasjon ikke er det mange synes å tro: en nødløsning på et
problem – det synes snarere å være en ufattelig komplisert prosess som krever arbeid over
lang tid. Både som tidligere og nåværende student, musiker og lærer i improvisasjon ved blant
annet Norges Musikkhøgskole igjennom flere år, har jeg fått muligheten til å være med i, og
observere, forskjellige prosesser som synes å være allmenne i arbeidet med improvisasjon.
Dette har påvirket min måte å undervise, utøve og innøve improvisert aktivitet på. Jeg sier
aktivitet fordi jeg ofte har liknende opplevelser når jeg kjører telemarksski, har en god samtale
med en god venn, eller i en hvilken som helst aktivitet hvor evnen til å være i øyeblikket blir
det essensielle. Når livet leves, og ikke bare observeres, kort og godt.

Ut i fra dette ståstedet ønsker jeg å belyse og undersøke improvisasjon som seg selv
igjennom følgende hovedproblemstilling:
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1.2 Problemstilling

Hvilke prosesser må en utøver igjennom for å øke sin kapasitet som improviserende utøver?

Igjennom problemstillingen søker jeg å definere ulike prosesser en utøver må
igjennom for å øke sin kapasitet som improviserende utøver. For å belyse dette har jeg gjort
en studie med utgangspunkt i improvisasjon hovedsaklig innenfor musikk, og i noen grad
dans og teater. Problemstillingen tar utgangspunkt i improvisasjon som egen disiplin og ikke
kun som musikalsk aktivitet, ettersom min utøving befinner seg i ulike krysningspunkter
mellom musikk, dans og performance. Jazz har, og er, en viktig link til min utøving, men
ettersom min aktivitet som utøver berører improvisasjon innenfor ulike kunstuttrykk, blir det
også viktig å se om det finnes likhetstrekk i hvilke prosesser utøvere innenfor improviserte
uttrykk går igjennom uavhengig av sjanger, kunstform og aktivitet. Det er for meg interessant
å undersøke hvilke prosesser som er direkte knyttet opp mot det å improvisere, ikke det å
utøve en musikkspesifikk sjanger eller kunstform, som man vanligvis finner i litteratur rundt
emnet. Videre er min erfaring at det å skue forbi sin egen navle ofte fører til oppdagelser av
en litt annen karakter, noe som er et mål her.

1.2 Disposisjonsdrøfting og begrepsavklaring

Slik det framgår av den utvalgte litteraturen, er improvisasjon en komplisert prosess
som innbefatter en rekke aspekter som berører både personlige og fagspesifikke prosesser,
men også ulike bevissthetstilstander. Oppgaven er disponert etter de ulike delkomponentene
jeg har funnet fram til i mitt forarbeid til denne oppgaven. Disposisjonen følger derfor en
inndeling som utkrystalliserer og tydeliggjør de ulike delkomponentene jeg har funnet nevnt i
litteraturen. Jeg har videre valgt å inndele prosessene i ulike kategorier, dette for å
tydeliggjøre og ytterligere systematisere problemstillingene som har kommet til underveis.
Jeg kunne ha valgt å systematisere prosessene ut i fra ovennevnte inndeling i tre, men
ettersom personlige prosesser i stor grad går inn i prosesser som relaterer seg til ulike
tilstander, velger jeg derfor å gjøre en todeling:
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1. Metakompetanse
2. Fagspesifikke prosesser

Metakompetanse er et begrep jeg velger for å beskrive og utkrystallisere prosesser som
fungerer som overordnet kompetanse i improvisasjonsakten. Dette innbefatter prosesser som
relaterer seg dirkete til det å improvisere som aktivitet, altså hvordan man improviserer i seg
selv. Metakompetanse inneholder prosesser som innvirker i arbeidet med blant annet
personlig uttrykk, kommunikative prosesser, prestasjonsprosesser, prosesser som omfatter
sansning, ulike bevissthetstilstander, prosesser som inngår i improvisert adferd, det vil si
etyder som belyser tematikk rundt akseptering/blokkering av nye ideer, kreativitet, intuisjon,
spontanitet med mer. Med fagspesifikke prosesser, mener jeg i oppgaven prosesser som
inngår i faglig relaterte problemstillinger, altså det man improviserer over. Dette omhandler
prosesser knyttet opp mot fagspesifikk teknikk, kodefortrolighet og stilpreferanser,
behandling av kompositoriske prosesser/fastlagte premisser med mer. I resultatutviklingen vil
jeg også belyse hvilke komponenter som inneholder prosesser som går inn i hverandre.

Denne oppgaven søker å finne svar på hvilke prosesser som kan bidra til å øke en
utøvers kapasitet innenfor improvisert utøving. Jeg forutsetter med andre ord at man kan øke
sin kapasitet. All undervisning er fundamentert på troen om at man ved å øve på noe, også kan
bli bedre, og det er også mitt utgangspunkt her. Enkelte problemstillinger vil jeg ikke komme
videre inn på her av praktiske hensyn. Dette kan være tematikk rundt hvorvidt man eventuelt
kan øke egen kapasitet, problemstillinger som berører musikalitetsteorier og graden av
musikalitet, av bla. Seashore, Blacking og Mursell, samt problematisering som innbefatter
måling av konkret musikalsk kunnskap. Mitt utgangspunkt i oppgaven er selvreflekterende
adferd i møtet med prosesser som kan være med å øke kapasiteten. I
improvisasjonsøyeblikket har man bare seg selv, og en av de viktigste prosessene må derfor
nødvendigvis omhandle selvrefleksjon, raffinement og evne til stole på egne løsninger.

Improvisasjon er en svært kompleks utøverform, og vi finner lite forskning som
sammenstiller metakompetanse og fagspesifikk kompetanse. Relasjonen mellom disse feltene
er essensiell slik jeg ser det, men gjør at innholdet og omfanget av oppgaven blir omfattende.
Improvisert utøving innbefatter aspekter man finner i annen utøving, men i tillegg kommer
tematikk som berører det å komponere i realtid, ulike tilstander som forutsening for
aktiviteten, arbeid med bakenforliggende referanser med mer. Jeg har i samråd med veileder
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tillatt meg å overskride det antall sider som ligger til grunn for omfang av oppgaven i
studieplanen, dette for å kunne gå i dybden av et fagfelt som i akademiske kretser er relativt
uutforsket.

1.4 Litteratur

Studiet innbefatter ulik litteratur om improvisasjon som befatter seg med
improvisasjon innenfor ulike disipliner, og jeg vil i dette kapitlet presentere de viktigste
litterære kildene. Jeg har søkt etter improvisasjonslitteratur som tar for seg ulike komponenter
man finner virksomme i improvisasjonsprosessen. Jeg mener jeg har kommet fram til et
samlet litterært utgangspunkt som dekker opp om, og behandler fenomenet improvisasjon ut i
fra både et metaperspektiv og et fagspesifikt perspektiv.

Stephen Nachmanovitch er forfatter, musiker, lærer og billedkunstner. Han er utdannet
ved Harvard og ved University of California. I boken "Free Play" tar han for seg
improvisasjon som egen disiplin og beskriver en rekke prosesser han mener er virksomme.
Nachmanovitch konsentrerer seg om både metakompetansen og de fagspesifikke prosesser,
men ikke tilknyttet stilart. Det finner jeg interessant. Jazzpianisten Keith Jarrett trekker blant
annet fram denne boken som en av de viktigste bøkene om improvisasjon.

Keith Johnstone er en av pionerene innenfor teaterimprovisasjon, og belyser prosesser
og ulike hindringer man går igjennom for å forløse viktige improviserende egenskaper. Hans
vinkling igjennom skuespillteknikker finner jeg interessant også ettersom jeg ønsker å se om
improvisasjon i seg selv omtales i samme termer. Flere av våre fremste improviserende
skuespillere som Harald Eia med mer, har tatt undervisning hos Johnstone.

Derek Bailey er friimproviserende gitarist, og belyser karakteristiske trekk i det
improviserte språket innenfor en rekke stilarter. Han har gjort en rekke intervjuer med ulike
musikere, og ønsker i stor grad ikke å definere likhetene, men heller å påpeke de åpenbare
trekkene man finner i stilarten, som skiller de enkelte stilarter fra hverandre og som derfor kan
være med å belyse prosesser man er innom avhengig av sjanger. Ettersom mitt felt i stor grad
er definert som friere improvisert utøving, finner jeg det naturlig å trekke fram Bailey i større
grad heller enn ved å gå til litteratur som kun belyser for eksempel jazz. Hos Bailey finner vi
uansett også denne stilarten behandlet.
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Jeg har valgt disse tre som hovedbasis for det litterære studiet, men trekker også inn en
rekke andre relevante forfattere der dette er hensiktsmessig. Disse presenteres fortløpende. I
min egen artikkel ”Improvisasjon” viser jeg til en rekke områder som er aktive i
improvisasjonsprosessen. Det er gjort et forarbeid med henhold til litteratur i denne artikkelen
som gjør at jeg finner det praktisk og også sitere den i enkelte sammenhenger der jeg finner
det naturlig.

Kapittel 2 Metodeorientering
2.1 Hermeneutikk
Ordet hermeneutikk kommer av det greske ordet hermeneuein – å uttrykke eller uttale,
å utlegge eller forklare og å oversette eller fortolke. Hermeneutikk brukes også om selve
handlingen å fortolke en tekst for å skape mening ut av denne. Fortolkeren baserer sin analyse
på egne erfaringer i tolkningsprosessen, og bevissthet rundt ulike faktorer som innvirker i
fortolkningsprosessen, er i en hermenuetisk kontekst av betydning. Dette innebærer en
forståelse for at fortolkeren i denne konteksten ikke er objektiv, og at forståelsen også varierer
med mottakers bakgrunn og situasjon. I hermeneutikken opererer man med begrepet den
hermenuetiske sirkel. Denne beskriver prosessen som foregår når vi fortolker tekst, fra det å
vurdere avsenders bakgrunn, situasjon og intensjon, igjennom egen vurdering og analyse av
tekst, og videre til egen selvrefleksjon. Den hermenuetiske sirkel beskriver prosessen man går
igjennom ved å tolke ulike deler ut i fra en helhet i en tekst, noe som kan medvirke til å
forandre og utvide vår oppfatning både vedrørende de ulike deler og sett i relasjon til helheten
(Lægreid og Skorgen, s. 7ff)
Oppgaven tar utgangspunkt i den hermeneutiske forskingstradisjonen. Min oppgave
blir dermed å i sammenfatningen sammenstille, drøfte og fortolke de ulike utsagn som
litteratur og intervjuobjekter tilfører.

2.2 Empiri

De vitenskapelige undersøkelser er gjort med utgangspunkt i ulik litteratur samt to
intervjuer av to internasjonalt anerkjente improviserende utøvere. I sammenfatningen vil jeg
søke å sammenstille litteratur og intervjuobjekters utsagn, for å se om de står i mot hverandre,
eller styrker hverandres syn. Er litteraturen relevant i sin framstilling sett ut i fra utøvernes
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virkelighet? Ettersom deler av litteraturen også er skrevet av improviserende utøvere, og
befatter seg med intervjuer av improviserende utøvere, vil også dette kunne styrke oppgavens
troverdighet sett ut i fra et utøversynspunkt.

2.3 Kvalitativ forskning

Intervjuene er utført innenfor en kvalitativ forskningsmetode. Kvalitativ forskning er
forskning som søker å gå i dybden av problemstillingen, noe som betyr at jeg vil kunne få en
inngående kjennskap til ulike prosesser og problemstillinger som intervjuobjektene sitter inne
med, heller enn en kvantitativ vurdering som vil ha et annet forskningsdesign, med
spørreskjema og standardiserte undersøkelser, og et visst antall informanter.
Intervjuutformingen er derfor personlig og inngående, og jeg vil kunne stille spørsmål som
jeg finner spesifikt interessant for egen øving og utøving; dette har jeg ikke anledning til i
litteraturen. Det er viktig å ta med subjektiviteten som ligger implisitt i denne
forskningsmetoden: man kan ikke generalisere svarene man får, ettersom empirien inneholder
for få intervjuobjekter, og ettersom den baserer seg på subjektive inntrykk. Styrken med
kvalitativ forskning er som påpekt over, at man kommer inn under huden på ulike prosesser
som er aktive hos intervjuobjektene, og at man kan stille andre og kompletterende spørsmål
underveis i intervjuprosessen som utdyper svar og nye innfallsvinkler som kommer til i møtet
med intervjuobjektet (Kvale s. 207ff).

2.6 Intervjuutformingen

Jeg har hatt som intensjon å stille enkelte åpne spørsmål, for å gi utøverne anledning
til egen refleksjon rundt egen utøving. Dette mente jeg kunne tilføre oppgaven særegenheter
jeg selv ikke ville kommet inn på. Det har også vært et ønske å introdusere intervjuobjektene
for komponenter/emner som er spesifikt knyttet til funn i litteratur, dette for å se om dette har
hatt betydning for deres prosesser som utøvere eller ikke. Intervjuobjektene har ikke hatt
anledning til å se spørsmålene på forhånd, ettersom jeg ønsket intuitive svar med mulighet for
å diskutere og forandre underveis. Begge fikk allikevel hovedproblemstillingen presentert
noen dager i forkant og har fått anledning til å kommentere eller komme med utfyllende
informasjon i etterkant. De fikk stort sett de samme spørsmålene, med unntak av enkelte
fagspesifikke problemstillinger som arter seg forskjellig i dans og musikk. Intervjuet med
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Sidsel Endresen foregikk i fem timer over én dag, og intervjuet med Lotta Melin foregikk i
fem timer fordelt over to sammenhengende dager.

Tidsaspektet i fra intervju til ferdig transkripsjon ble vel stressende, ettersom
intervjuene ble utført i begynnelsen av mars 2008, og fordi transkribørene behøvde atskillig
lengre tid enn vi hadde forutsett. Dette har ikke gått ut over det faglige innholdet i
intervjusammenfatningen, men har gått utover den tekstlige presentasjonsformen av deres
utsagn i vedleggene. Det var videre viktig for meg å i sammenfatningen av deres intervjuer
beholde den muntlige formen i noen grad, ettersom sammenfatningen er den eneste direkte
linken til oppsummeringen i oppgaven. Framstillingen i sammenfatningen yter allikevel ikke
utøverne helt rettferdighet som presentasjonsform. Det hadde videre også vært interessant å
gjøre intervjuer i to omganger, der andre gangs møte kunne inneholde en gjennomgang av
svar med mulighet for å omformulere, tilføre nye og andre tanker med mer. Intervjuobjektene
har svart inngående og på alle spørsmålene, og jeg fikk absolutt svar på det jeg var ute etter:
hvilke prosesser har vært aktive i deres utvikling som improviserende utøvere. Møtene var
dessuten spennende, berikende - og morsomme! Intervjuene er transkriberte av Julia Witek
(Oslo) og Minda Helene Mohn (Oslo). Intervjuprosessen følger Kvales retningslinjer med
henhold til etikk og utforming (Kvale, 65f).

I del 4 i oppgaven følger en kort sammenfatning av essensen i intervjuene, og jeg tar
dette videre med inn i resultatutviklingen etterpå, på lik linje med litteraturen i de foregående
kapitlene.

2.7 Intervjuobjektene

Sidsel Endresen er sanger, komponist, tekstforfatter og utøver siden 1979. Hun har
arbeidet innefor ulike sjangere som soul og blues, jazz, friimprovisasjon, samtidsmusikk,
multimedia og performance. Hennes diskografi består av 16 fonogrammer, innbefatter 5 større
bestillingsverk, musikk til 11 teater- og danseoppsetninger, 2 filmer med mer. Hun har turnert
og medvirket på ulike festivaler i for eksempel Skandinavia, Finnland, England og Europa for
øvrig, USA, Canada, Kina og Japan. Hun har videre undervist ved Norges Musikkhøgskole,
Musikkonservatoriene i Kristiansand og Stavanger, og holdt en rekke masterklasser og
workshops ved musikkonservatorier i Nürnberg, London, Zürich med mer.
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Lotta Melin er danser, koreograf, komponist, musiker og performancekunstner siden 1991.
Hun har arbeidet med en rekke ulike danse og kunstuttrykk i koreografert materiale, innefor
friimprovisert dans/musikk, multimedia, film og som musiker og lydkunster både scenisk, ved
fonogramutgivelser og i forbindelse med lydinstallasjoner. Hun har koreografert over 18
danseforestillinger, medvirket i og produsert like mange improvisasjonsforestillinger og
performanceforestillinger, og arbeidet sammen med en rekke friimprovisasjonsmusikere i inn
og utland. Lotta Melin har turnert i Skandinavia, Finland, Europa, Asia, USA med mer og
underviser og holder workshops.

Intervjuobjektene er plukket ut på bakgrunn av følgende kriterier: begge har lang
fartstid innenfor improviserte uttrykk, både sett i relasjon til antallet profesjonelle juryeringer
de har vært igjennom, noe som sikrer at deres arbeid er vurdert av flere enn meg, men også
igjennom egen erfaring med kunstnerne, både live og via video og lydeksempler. Begges CV
er av det uoverkommelige slaget hva lengde angår, og prosjektene de har vært involvert i har
vunnet anerkjennelse langt utover de respektive landegrenser, og de innehar derfor
kompetanse også på internasjonalt nivå. Utøverne er videre plukket ut med bakgrunn i at de
representerer hver sin kunstform, dans og musikk, men også fordi begge har bred erfaring fra
arbeid med flerkunstneriske prosesser, inkludert hverandres fagfelt. Dette vil muligens berøre
punktet om hvorvidt forskjellige kunstformer har samme, eller ulik, innfallsvinkel til
prosesser innenfor de improviserte. Jeg synes også at det er av interesse at de kommer fra to
forskjellige land, Sverige og Norge, og at de ikke kjenner hverandre personlig i særlig grad fra
før. Dette kan i noen grad hindre at de direkte influeres av hverandre i intervjuprosessen.
Intervjuobjektene representerer for meg stor grad av profesjonalitet og begge innehar en
personlig signatur på sitt arbeid. Denne kombinasjonen kjennes viktig i en prosess hvor jeg
skal utkrystallisere prosesser som også skal kunne gagne egen utvikling, både vedrørende
metakompetanse og faglig kunnskap. Ettersom all litteraturen som beskriver selve
improvisasjonsprosessen nesten utelukkende er skrevet av mannlige forfattere, mener jeg det
kan virke positivt for helheten å skape en balanse også sett ut i fra kjønn – dette er ikke
egentlig et bevisst valg, men jeg synes det er av betydning.

Noe som kan være problematisk, er at jeg kjenner begge to fra før og således vet noe
om hva de står for, da især Sidsel Endresen. Sidsel Endresen er også faglærer for meg i dette
studiet med en mindre ressurs. Lotta Melin har jeg møtt noen ganger igjennom felles venner
og kolleger. Valgene kan således være preget av mer eller mindre ubevisste ønsker om hvilke
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svar jeg ”ønsker”. På den annen side tror jeg at mitt kjennskap til deres arbeid og personlige
resurser også kan være en styrke: jeg vet at de tenker og reflekterer over sitt virke, og at de er
i stand til å formulere seg på en måte som gjør dem kapable til å belyse
improvisasjonsprosesser ut i fra eget ståsted. Jeg har også valgt, og fått tillatelse til, å
presentere dem med fullt navn av samme grunn; dette gir leseren en mulighet til selv å trekke
slutninger med henhold til denne problemstillingen.

Kapittel 3 Hvordan definerer litteraturen improvisasjon?
3.1 Hvorfor improviserer vi?

Jeg vil her komme med en kort framstilling av improvisasjon sett i et mer historisk
perspektiv, kortere fordi dette i første omgang ikke er så interessant for oppgaven – og som
Derek Bailey sier under her: å forsøke å lage en kategorisering av improvisasjon rent historisk
vil være bortimot umulig, ettersom det finnes grader av improvisasjon i alle aktiviteter. Jeg vil
allikevel gjøre en kortere historisk presentasjon, ettersom jeg mener at det belyser aspekter
som kan påvirke prosessen, og kanskje også være med å indikere noe av bakgrunnen for det
improviserte uttrykket.
”Historisk sett, predaterer det (friimprovisasjon, egen anm.) all annen musikk –
menneskets første musikk kunne ikke ha vært noe annet enn friimprovisasjon”
(Bailey, s. 83).
Bailey snakker her om musikk som aktivitet – og betegner friimprovisasjon som opprinnelsen
til det å musisere. Om man velger et slikt syn på improvisasjon, må improvisasjon
nødvendigvis også inngå i en hver aktivitet, etter som historien peker i retning av at alle ting
utvikler seg, via en mutasjon, eller via ørsmå tilpassninger igjennom flere generasjoner.
I så fall har improvisasjon også vært en del av våre forfedres naturlige adferd, igjennom det å
lage ild, bygge hus, og også via det å finne en måte å overleve på, vår kanskje sterkeste drift.
I E.T. Ferands bok “Improvisation in Nine Centuries and western music”, finner vi følgende:
”The joy in improvising while singing and playing is evident in almost all phases of
music history. It was always a powerful force in the creation of new forms and every
historical study that confines itself to the practical or theoretical cources that have
come down to us in writing or in print, without taking into account the improvisational
element in living musical practice, must of necessity present an incomplete, indeed a
distorted picture. For there is scarely a single field in music that has remained
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unaffected by improvisation, scarcely a single musical technique or form of
composition that did not originate in improvisatory practice or was not essentially
influence by it. The whole history of the development of music accompanied by
manifestations of the drive to improvise (…)” (E.T. Ferand, Bailey, s. ix og x).
Bailey påpeker at variasjonene i tidlig musikk var et av de viktigste prinsippene i
musiseringen, og at musiseringen ikke var til for å forsøke å gjenskape det som sto på noten,
men heller som en måte å feire selve kunsten å skape musikk på, som han sier. Selve
komposisjonen sto og falt på om hvorvidt rammene for improvisasjon som komponisten
presenterte i sitt verk, var et godt eller dårlig utgangspunkt for improvisasjon (Bailey, s.x).
Dette er interessant, ettersom improvisasjon i blant annet klassisk musikk har vært mer eller
mindre fraværende i over et århundre, og hvor det å utføre det strengt noterte og dermed
komponistens verk, har stått i sentrum. Krysningspunktet mellom komposisjon og
improvisasjon er et interessant aspekt, og jeg vil berøre dette i kapitlet ”improvisasjon og
komposisjon”.

Bailey introduserer oss for en rekke stilarter hvor improvisasjon har en naturlig plass,
som flamenco, indisk musikk, barokkmusikk, orgelmusikk, rock, jazz m.m., og som nevnt er
det vanskelig å systematisere og sette skiller og avgrensninger for grader av fenomenet
improvisasjon. Jeg kommer senere tilbake til en gradert inndeling av improvisert aktivitet
under fagspesifikke prosesser. Disse tar ikke hensyn til stil, kun til graden av improvisasjon,
dette for å belyse forskjeller i prosesser man går igjennom alt etter grad av improvisasjon. Hos
Bailey finner vi også igjennom hans stilstudie, at graden av improvisasjon i ulike stilarter er
forskjellig, og at forarbeidet derfor vil være ulikt.

Musikkhistorien og utviklingen av stilarter over tid, indikerer uansett en naturlig
ekspansjonstrang hos de musikere og komponister som har bidratt til nyskaping. Dette belyser
en av sidene ved improvisasjon: motivasjonen som ønsket og behovet for å ekspandere og gi
seg selv nye utfordringer.

3.2 Hva er improvisasjon?

Et perspektiv som dette sier noe om at improvisasjon som aktivitet er selve
utgangspunktet og kjernen i det å utvikle noe nytt, og utøverformer som inneholder større
eller mindre grad av improvisasjon har med andre ord lange tradisjoner, intensjonelt eller som
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et ubevisst og naturlig behov for å ekspandere. Improvisasjon inngår i følge Ferand mer eller
mindre i all musikk, og kan derfor ikke ansees som kun en kunstform ved siden av, men også
som en aktiv ingrediens i all musikk (Biley, 1992). Når jeg senere skal drøfte prosesser man
går igjennom som improviserende utøver, ønsker jeg også å se problemstillingen i perspektiv
til hva man skal improvisere over: hvor stor grad av improvisasjon ”tillates”, er det en
spesifikk stilart som stiller krav til kodefortrolighet, eller er det en friere improvisasjon som i
større grad forholder seg til utøverens egenart og erfaring med ulike stilarter og
spilleteknikker. Jeg vil senere kategorisere graden av improvisasjon i fire kategorier, for å
belyse hvorvidt de ulike kategoriene stiller ulike krav til prosesser man går igjennom.

Jeg vil først forsøke å finne svar på hva improvisasjon egentlig er, og ikke minst:
hvilke delkomponenter man finner aktive i improvisert aktivitet. De ulike delkomponentene
behandles så videre i del 2. Men først, hvordan defineres improvisasjonsaktiviteten i den
utvalgte litteraturen? Jeg vil her hovedsakelig konsentrere meg om hovedlitteraturen, men
med enkelte tonale utsving, og presiserer at jeg i del 2 og i det videre arbeidet vil utdype
aspektene via både denne og annen litteratur jeg finner relevant.
I synonymordboken finner vi improvisert musikk definert som ”dikt, musikkstykke
framført uten forberedelse”. Dette utsagnet vitner om minimal kjennskap til et fagfelt som vi
allerede i dette kapitlet vil se er svært omfattende og komplekst, og sier kanskje mer om hva
improvisasjon ikke er, enn hva det faktisk er. Så, hva er improvisasjon?

Hos Bailey ser vi improvisasjonskunst i barokken definert i retning av å dekorere,
supplere, variere, forskjønne, og ikke minst å forbedre – eller ”to improve”, som de selv
betegnet det som. (Bailey, s. 21). Det engelske begrepet "to improve" betyr ”å forbedre”, og
er inkorporert i det engelske ordet ”improvisation”. Dette synet indikerer at må man ha noe å
forbedre. Hvorvidt improvisasjon alltid fører til en forbedring, kan vel diskuteres, men
implisitt i dette synet ligger også at man forandrer og videreutvikler noe som allerede
eksisterer. Derek Bailey sier at de viktigste karaktertrekkene ved improvisasjonens vesen trer
helt tydelig fram på tross av ulikt utgangspunkt med henhold til stilistiske trekk etc.
”Det som kunne bli sagt om improvisasjon innenfor et område, kunne bli sagt om
improvisasjon i et annet” (Bailey, s. x).
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Her indikerer han tydelig at begrepet improvisasjon er en altomfattende aktivitet uavhengig av
fag og sjanger. Dette er interessant ettersom jeg ønsker å se om improvisasjon er nettopp det:
en egen aktivitet som overstyrer det faglige, altså en metakompetanse.

I flamencoen beskriver Bailey igjennom gitaristen Paco Peña møtet med autensitet
som det sentrale. Flamenco er en stilart med en mengde musikalske koder. Peña påpeker
imidlertid at et av målene innenfor idiomet flamenco, er å utvikle musikkformen: den skal
fungere som en levende musikkform som forandrer seg i takt med det utøverne tilfører. Peña
mener med andre ord at det er viktig at autensiteten beholdes, men også at den videreutvikles
via musikernes nye innspill, og som utøverform er den faktisk overraskende fri. Videre,
flamenco er i følge Baileys intervjuer, en musikkform som i ennå større grad enn indisk
musikk, innehar veldig få teoretiske innfallsvinkler. Et fullt Flamencoensemble består av
sanger, danser og instrumentalister, hvor samtlige har muligheten for improvisasjon. Han
beskriver også gitaristen Paco Peñas hovedfokus i samspillet med en solist, der gitaristens
oppgave er å hjelpe fram sangeren eller danseren til å få fram sitt potensial som utøver.
Gitaristen skal i følge Paco Peña således skape en atmosfære som passer hvert stykke, ha en
klar og tydelig rytme, og følge nyansene i det sangeren måtte bringe inn. Gitaristen skal yte
hundre prosent service til det sangeren kommer med, og det er fra dette han/hun skal hente all
sin inspirasjon (Bailey, s.12f). Her finner vi en gjensidig tillit mellom solist og gitarist, og de
fargelegger hverandres innspill i interaksjonen med hverandre. Gitaristen inntar en holdning
som er basert på at resultatet er viktigere enn utøverens ”skills”; musikken er et prosjekt der
det felles resultatet er hovedessensen. Evnen til finstilt lytting og respons blir avgjørende for
om musikerne klarer å bygge noe sammen. Evan Parker, en av våre mest kjente
friimprosaxofonister, underbygger dette ytterligere da han sier om det å improvisere følgende:
“My ”ideal music” is played by groups of musicians who choose one anothers
company and who improvise freely in relation to the precise emotional, acoustic,
pshychological and other less tangible atmospheric conditions in effect at the time the
music is played” (Bailey, s. 81)
Dette indikerer at man, for å øke sin kapasitet som improviserende musiker også må
arbeide med tidligere nevnte metaprosesser med henhold til for eksempel lytting og
oppmerksomhetstrening, samt empati, altså evnen til å ta inn over seg andres sinnstilstander.

16

I Baileys samtale med flamencogitarist Paco Peña, utkrystalliserer det seg ytterligere
noen områder som kan synes allmenne i prosesser knyttet opp mot improvisasjon: Graden av
improvisasjon i Paco Peñas flamencostykker avhenger av hvor inspirert han er, i hvor god
form han er – og det han mener forløser det hele, er at musikkformen er helt fri: man
improviserer mye om man lar seg inspirere til det, men man kan også la stykket bestå enkelt
og stor sett slik det er. Valget – det at man ikke må improvisere men står fritt til å velge, ser ut
til å være en av nøklene til å improvisere (Bailey, s.15ff). Videre poengterer han at hver stilart
i flamenco har sin særegne sound. Det man må gjøre er å la seg involvere av lyden:
”(…)get into the music. It´s an abstract thing. Even if there is no tythm, you produce
something, you see. You move around and you dance” (Paco Peña, Bailey, s.15).
Hos Bailey karakteriseres improvisasjon som en eksperimentell aktivitet, og som en
aktivitet som innbefatter toleranse for forandringer og inneholder en interesse for utvikling
(Bailey, s 1). Bailey kommer her inn på elementer som skiller improvisert aktivitet fra annen
musikalsk aktivitet: målet er å skape noe nytt av noe som allerede eksisterer. Videre, om man
legger inn Derek Baileys egne definisjoner av improvisasjon, handler dette om å være
uforutsigbar, å fornye og å overraske, og han lanserer også bruken av intuisjon i
improvisasjonen. Han mener videre at improvisasjon er en egen aktivitet uavhengig av
sjanger, og at å øve på improvisasjon utelukkende er noe du kan gjøre ved å improvisere
(Bailey, 1992).

Paul Berliner har denne definisjonen på improvisasjon:
”Improvisasjon innebærer bearbeidelse av førkomponert materiale og planlegging i
relasjon til nye ideer, unnfanget, skapt, og transformert under de spesielle forhold som
råder ved fremførelse, derved vil unike trekk bli tilført ved hver eneste kreative
samhandling”(Berliner, s. 241).
Dette peker igjen i retning av at improvisasjon ikke er en aktivitet som pågår uten
forberedelse, som vi så indikasjon på i synonymordboken. Jeg stiller allikevel et lite
spørsmålstegn ved følgende: Berliner legger til grunn et førkomponert materiale, men jeg går
ut i fra at han henviser til sjangeren han er opptatt av – nemlig jazz. Jazz har som regel et
definert utgangspunkt for improvisasjonene i form av låter. Friimprovisasjon derimot, består
som vi vil se senere, av improvisasjon over et sett referanser man innehar, og som ikke er
definert på forhånd. Velger man derimot å tolke ”førkomponert materiale” som et sett
referanser, blir det noe annet. Det Berliners utsagn sier noe om, er allikevel at improvisasjon
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er noe som tar utgangspunkt i noe som allerede eksisterer – for så å skape noe nytt som ikke
tidligere eksisterte.

Jazztrompetist og storbandkomponist Thad Jones beskriver improvisasjonsøyeblikket i
et intervju med musikkforskeren Kjell Oversand på følgende måte:
”Her gjelder tilstedeværelsens estetikk ubegrenset. Du hengir deg, overgir deg uten
baktanker. Egoisme, eiendomstrang og konkurranseånd viker for sjenerøsitet, nærhet
og samhørighet. En utvikler en tilstedeværelse som grenser opp til telepatisk intuisjon.
Det er ikke nok at du tror at dette eller hint vil skje. Ved å skue bak dine medspillerers
lukkede øyne, og å sanse nerveimpulsene og musikkbeveglesene i deres kropper,
oppnår du en sikkerhet i forhold til hva som vil skje. I slike øyeblikk er improvisasjon
lik det språket som spontant utvikles mellom to elskende, og som vanligvis kalles
erotikk” (Oversand, 1987, Bjørn Alterhaug s. 82f).
Bjørn Alterhaug sier om Jones uttalelse at den kan synes noe svulstig, og at det ikke forteller
så mye konkret om jazzimprovisasjon. Alterhaug har rett i at uttalelsen ikke handler så mye
om jazzimprovisasjon, men som Bailey var inne på, så er improvisasjon en aktivitet i seg selv
som er overordnet sjangeren. Slik jeg leser Jones, finnes ganske presise definisjoner på
improvisasjonen som seg selv: fravær av egoisme, eiendomstrang og konkurranseånd,
tilstedeværelse, hengivenhet, sjenerøsitet, nærhet, samhørighet, grensegangen mot telepatisk
intuisjon, og endelig også sansningen. Han trekker sågar inn en allegori mot det å elske, som
jeg senere ønsker å se litt nærmere på i drøftingen. Tord Gustavsen er også inne på dette i sin
masteroppgave ”Improvisasjonens dialektiske utfordringer”. Jones bringer inn noen hittil nye
aspekter, svulstige eller ikke.

Alterhaug nevner ellers spesifikt referensielle rammer som danner underliggende
spilleregler for improvisasjon i jazz, lytting, kommunikasjon og flere av de komponentene
som Nachmanovitch nevner som meta-kunnskap. Videre er han inne på flowteori, årvåkenhet,
han nevner internalisering av referanser som et viktig erfaringsgrunnlag for en improvisasjon,
og kommer igjen inn på trygghet som viktig faktor i kommunikative forhold (Alterhaug, s.
84ff). Jeg vil i del 2 komme inn på flowteori og ulike tilstander man finner omtalt i
forbindelse med improvisasjon.

Keith Johnstones arbeid er relativt prosessorientert. Han beskriver både egen og andres
prosesser for å øke kapasiteten som improviserende skuespiller, men det aller meste i denne
boken er både overførbart og også svært relevant i denne sammenhengen. Johnstone
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sammenlikner improvisasjonsaktiviteten med følelsen han ofte hadde som barn, av fullstendig
oppslukthet og intensitet. Johnstone beskriver en mangel på opplevelse i det han gjorde, og en
av strategiene han har befattet seg med for å vekke opplevelsesevnen igjen, har vært
opptrening av oppmerksomhetssansen. Oppmerksomheten er i følge ham kilden til
detaljrikdom og dermed intensiteten i opplevelsen (Johnstone, s. 9f). Tilstanden han mener vi
er i når vi improviserer, handler om dyp konsentrasjon og denne tilstanden har klare
likhetstrekk med en tranceliknende tilstand (Johnstone, s. 155). Videre er Johnstone opptatt av
de faktorer som hindrer eget uttrykk, og for å forløse denne typen hindringer, nevner han
aspekter jeg også vil belyse i de senere kapitler. En av forutsetningene for å utvikle kreative
evner i samspill med andre handler om å skape et trygt og aksepterende klima rundt
prosessen. Dette handler om trygghet i seg selv, og som gruppe. Han er inne på at frykt er
uforenelig med avspenthet, sistnevnte er dermed en av veiene inn til tilstanden som forløser
også denne typen prosesser (Johnstone, s.30f). Frykt, redsel for å avvises og mislykkes,
hindrer i følge Johnstone tilgangen til spontanitet, originalitet og også lekenhet, og dermed til
improvisasjonskunsten. Han bringer i forbindelse med temaene originalitet og spontanitet
også fram viktigheten av å utrykke noe som for en selv er sant (Johnstone, s. 96) Tilgangen på
spontaniteten er i hans arbeid en viktig faktor, og henger sammen med en prosess som
innbefatter ”beslutningen om å ikke prøve å styre fremtiden”, som han sier. Dette innebærer å
gi slipp på eventuelle planer og intensjoner man måtte ha (Johnstone, s.32f). Videre beskriver
Johnstone skoleverket som et hinder i seg selv, ettersom kreativitet ikke er en verdsatt
egenskap her, men heller et onde:
”Hvis et barn er kreativt er det rimeligvis også vanskeligere å styre, men det er ingen
grunn til å ikke like det for det” (Johnstone, s.19).
De normative regler i såkalte kreative fag er i følge ham direkte hindre for kreativiteten,
ettersom det man skal lage oftest skal følge normer og regler satt av læreren, og ikke som et
resultat av egen impuls. Man lærer derfor at egen impuls er noe man ikke skal stole på: den er
”feil” (Johnstone, s. 89). Johnstone beskriver videre prosesser som innbefatter det
improvisatoriske forvaltningsarbeidet, og han bruker begreper som tilbud (en hver ny idé),
blokkering (det å ikke spille med på de idéene som kommer), samt aksept (akseptere alle nye
ideer) (Johnstone, s. 103ff).
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Stephen Nachmanovitch legger stor vekt på personlige prosesser og de aspektene ved
improvisasjonsarbeidet han kaller meta-kunnskap, som overbygger stiler og former. Han
beskriver en rekke delkomponenter som ligger til grunn for arbeidet med improvisasjon.
Kjernen i det å improvisere kaller han bevissthetens frie lek, uavhengig av hva det ytrer seg
igjennom – en presentasjon av underbevissthetens råmateriale – og han understreker at det i
dette også inngår en viss risiko, underforstått risiko man finner knyttet opp mot det å uttrykke
seg selv. I følge ham handler ikke improvisasjon om musikk i seg selv, det handler om
spontant uttrykk, og er derfor sterkt knyttet opp mot mer åndelige og psykologiske aspekter.
På spørsmålet om hvordan man lærer seg å improvisere, svarer han: ”svaret ligger i neste
spørsmål: hva er det som hindrer deg?” (Nachmanovitch, s. 16ff). Nachmanovitch er, som
man også ser av Johnstone, svært opptatt av hva som hindrer den skapende prosessen, og
nevner også personlige blokkeringer, følelsen av å sitte fast, og av å ikke ha noe å si som basis
i disse problemstillingene. Dette, sier han, finnes det ingen enkel oppskrift på, og eneste
veien er igjennom selve prosessen. Denne prosessen, sier han videre, er også ulik hos oss alle,
ettersom det finnes ulike personlighetstyper, og at den enes kreative prosess ikke er den
samme som en annens (Nachmanovitch, s. 21-56). Han framholder blant annet følgende
begreper som nøkkelen i arbeidet: inspirasjon, evnen til å utrykke seg gjennom en aktivitet
som har nåtiden som arena, tilstand av flyt, lekenhet, konsentrasjon. Videre berører han
aspekter som øving og ferdigheter, å gjøre bruk av begrensning, evnen til å lære av egne feil
og bruke feil konstruktivt. Han behandler formsans, men også form i et videre perspektiv, og
poengterer viktigheten av å kunne følge formen i det den oppstår. Viktig i improvisert
aktivitet er samspillet med andre, noe som innbefatter tillit men også mot og kapitulasjon –
altså å gi og ta plass og evnen til å overgi seg til situasjonen. Tålmodighet i samspill med
erfaring og modenheten er det som raffinerer over tid (Nachmanovitch, 1990). Videre
vektlegger han evnen til å strekke et øyeblikks inspirasjon ut over en gitt tid, og han trekker
en link til hverdagslivet – altså improvisasjon som en livsstil. Videre beskriver han hvordan
han forholder seg til tid, og at det eneste man kan forholde seg til i en improvisasjon er realtid
(Nachmanovitch, s. 24). Nachmanovitch fokuserer også på problemstillinger rettet mot
bevissthetstilstander kjent fra andre kulturer og ulike religioner, og sammenlikner tilstanden
med en følelse av å forsvinne ((Nachmanovitch, s.58). Nachmanovitch poengterer at uttrykket
er summen av det han kaller vår opprinnelige natur, men også at vi tilpasser oss de vaner og
mønstre som hører til vår kultur, vår familie, de fysiske omgivelsene - altså alt man er født
med, og som man erfarer i løpet av hele ens liv fram mot improvisasjonsøyeblikket. Videre
fokuserer han i stor grad på det lekende sinnet. Betydningen av øving, styrken som ligger i det
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å evne å begrense, styrken som ligger i å bruke mislykkede hendelser, det å spille sammen,
samt prosesser i arbeidet som omhandler hvordan en form utvikler seg, og hemmeligheten bak
det å konsentrere seg om hver enkelt detalj, gjøre hver detalj så forlokkende og viktig at man
får lyst å følge med, er behandlet hos Nachmanovitch. Han legger dessuten stor vekt på den
ødeleggende virkningen som konformitet og regelbundenhet mennesker blir utsatt for
igjennom skoleverk, media og markedskrefter, har. Dette mener han påvirker barnets – men
også voksnes, oppfatning av hvordan man skal gjøre noe. Nachmanovitch sammenstiller
vaner og stivnet adferd med avhengighet av noe. Dette kommer naturlig nok i veien for
forandring, og dermed videreutvikling (Nachmanovitch s. 36ff, s. 70, s. 95, s. 106, s. 114f, s.
123). Mer om dette under kapitlet uttrykk.

Pauline Oliveros framhever lyttingen som en av de mest essensielle komponentene i
improvisert musikk:
“My performance as an improvising composer are especially informed by my Deep
Listening practice. I do practice what I teach. When I arrive on stage, I am listening
and expanding to the whole of the space/time continuum of perceptible sound. I have
no preconceived ideas. What I perceive as the continuum of sound and energy takes
my attention and informs what I play. What I play is recognized consciously by me
slightly (milliseconds) after I have played any sound. This altered state of
consciousness in performance is exhilarating and inspiring. The music comes through
as if I have nothing to do with it but allow it to emerge through my instrument and
voice. It is even more exiting to practice whether I am performing or just living out my
daily life” (Oliveros, s. xix).
Oliveros påpeker her flere aspekter: viktigheten av lyttingen, også evnen til å være helt åpen
for øyeblikket og det det har å by på. Hun beskriver utøvingen som en tilstand hvor hun
fokuserer og tar opp i seg de forandringer som oppstår i en brøkdel av et sekund i det
improviserte forløpet, og at dette er noe hun gjør både som utøver og performer.
Improvisasjon er i følge min egen artikkel ”Improvisasjon”, også en aktivitet i seg
selv, noe vi gjør hele tiden i kraft av at tiden forflytter seg, og at vi således må forholde oss til
et hvert øyeblikk slik det er. Selve aktiviteten improvisasjon er her definert som en måte å
utføre en hvilken som helst aktivitet på, en måte å leve på, ettersom improvisasjon er
ensbetydende med å fornye og videreutvikle noe i nåtid, og det kan også være en måte å
komponere på (Dillan, s. 169ff).
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3.3 Improvisasjon og komposisjon
”Å komponere, skrev Arnold Schönberg, er en langsom improvisasjon; ofte kan man
ikke skrive fort nok til å holde tritt med idéflyten" (Arnold Scönberg, Nachmanovitch
s. 14).
Schönberg bruker her begrepet improvisasjon i sammenheng med det å komponere, og han
indikerer også at det er snakk om en idéflyt som han nesten ikke rekker å holde tritt med i
skrivingen. Dette likner i stor grad beskrivelser av annen improvisasjonsaktivitet, om man ser
bort i fra ”hindringen” komponisten kommer ut for: det som kommer som idéflyt, skal også
skrives ned. Nachmanovitch sier om det å komponere følgende:
"En komponist som skriver på papir er (…) improviserende (…) og underkaster siden
improvisasjonens resultat en forfining med hjelp av teknikk og teori (Nachmanovitch,
s.14)
Her beskriver han komponistens mulighet for å stanse tiden, som komponister ofte sier, og
dermed raffinere uttrykket, noe som i improvisert aktivitet skjer på øverommet. Mer om dette
i kapitlet om fagspesifikke prosesser. Bjørn Kruse sier om komposisjonsprosessen:
”I forbindelse med undervisningen av komposisjon og dramaturgi er det selve
prosessen, det å improvisere, som er interessant, uansett hvilket navn som til slutt blir
satt på resultatet (…)” (Kruse, s 45).
Improvisasjon ansees her som en komponent i komponert virksomhet. Vi skal se litt kort på
hvordan improvisasjonslitteraturen vurderer komposisjonsbegrepet videre. Berliner er inne på
prekomposisjon, og med dette trekker han fram at mange jazzkomposisjoner tar utgangspunkt
i elementer som oppstår i soloer. Improvisasjon kan med andre ord også for musikeren være
en kilde til notert komposisjon. Videre beskriver han at improvisert aktivitet ikke bare er en
måte å fornye eksisterende materiale på, man at det også er en skapende aktivitet med dertil
hørende underliggende prosesser. Disse berører vi i del 2. Berliner nevner begrepet ”real-time
composing” som et vanlig begrep musikere selv bruker om improvisasjonsakten – altså
komponering i real-tid (Berliner, s. 221f). Andre ord man hører anvendt er ”instant
composition”, som betyr noe sånt som ”øyeblikksbasert komposisjon”. Jeg berører denne
problemstillingen i min egen artikkel, og nevner der også begreper og elementer hentet fra
komposisjons og sonologilitteratur. Jeg finner denne typen interagering med å ”plukke på” og
snu opp ned på ulike komposisjonsteknikker og lytteteknikker interessante, ettersom
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komposisjonstradisjonen i stor grad har et tydelig formulert begrepsapparat vedrørende det de
komponerer. Dette kommer jeg tilbake til i del 2 i kapitlet om fagspesifikke prosesser. Bailey
diskuterer forholdet mellom begrepene improvisasjon og komposisjon, og mener at det å
skape musikk er det essensielle, og at metodene man skaper med er uvesentlig; Motsetningen
komposisjon og improvisasjon eksisterer ikke. All kreativitet omhandler improvisasjon, i
følge ham. Jeg vil diskutere dette nærmere i avslutningsdelen/resultatutviklingen, men vi ser
noen tydelige konturer av denne problemstillingen: improvisasjon skjer i nåtid, mens
komposisjon skjer over et lengre og ofte selvvalgt tidsaspekt. Målet er imidlertid det samme: å
skape musikk. Det interessante her, blir imidlertid å se på innholdet i prosessene. Dette
kommer jeg tilbake til i del 2 om fagspesisfikke prosesser.

3.4 Klinisk perspektiv

Hva skjer i hjernen under improvisasjonsprosessen? Kan ma gi en klinisk definisjon av
hva som skjer i improvisasjonsakten, vil man kanskje også kunne påvise hvilke aspekter som
innvirker i det å øke sin kapasitet som improviserende utøver. I artikkelen ”Når hjernen
jazzer” av journalist Kristin Straumsheim Grønli, henviser hun til forskning gjort av Charles J.
Limb, universitetslektor ved Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery ved
Johns Hopkins School of Medicine i USA. Undersøkelsene er gjort sammen med lege Allen
R. Braun ved National Institute on Deafness and Other Communications Disorders.
Undersøkelsene måler hjerneaktiviteten under improvisasjonsaktivitet via en FMRIskanner
som leser av aktiviteten i hjernen, ved at de hjerneregionene som er i bruk, lyser opp på
bildene. Dette fant de:


Under improvisert aktivitet slukkes aktiviteten i den delen av hjernen som heter
dorsolateral prefrontal cortex. Dette området er knyttet opp mot planlagte
handlinger og selvsensur.



Forskerne fant økt aktivitet i hjerneregion kalt medial prefrontal cortex. Dette
området knyttes opp mot selvuttrykk og aktiviteter som formidler individualitet,
som for eksempel når du forteller en historie om deg selv.



Bildet som dannet seg var bemerkelsesverdig likt enten musikerne improviserte
over C-durskalaen, eller spilte mer kompliserte melodier med en jazzkvartett.

23



Hjernemønsteret de oppdaget er uvanlig, men ligner på mønsteret som viser seg
hos mennesker når de drømmer.



Et annet funn var økt aktivitet i de områdene av hjernen som har med sansene våre
å gjøre. Dette inkluderte både berøring, syn og hørsel. De påpeker at det kan se ut
som om hjernen skrur opp behandlingen av sanseinntrykk for å være i en kreativ
tilstand.



Systemer i hjernen som regulerer følelser var også i aktivitet under improvisasjon.

Dette betyr at improvisasjon innbefatter en ikke-sensurerende adferd, og at alle komponenter
som inngår i selvuttrykk økes, inkludert kreativiteten. Endringen i hjerneaktiviteten skyldes
kreativiteten i seg selv, og ikke oppgavens kompleksitet, sier Braun. Forskerne nevner i
intervjuet at når selvovervåkende hjernemekanismer undertrykkes, hjelper det på flyten av
nye ideer og impulser. De sammenlikner improvisasjon med å ”fortelle din egen musikalske
historie”, og sier at når man er i denne modusen, så stenger men av for impulser som kan
hemme flyten av nye ideer. Dette gjelder improvisasjon som aktivitet i seg selv, og er
uavhengig av aktivitetsform. Braun mener at en av de viktige tingene vi kan slutte oss til ut
fra denne studien, er at det ikke finnes ett enkelt kreativt område i hjernen: ”Det er heller
snakk om et sterkt og konsekvent aktivitetsmønster i flere deler av hjernen, som gjør
kreativitet mulig”, sier Braun i intervjuet. Resultatene i seg selv er egentlig ikke så
overraskende, men svært interessante, og ikke minst i denne sammenhengen hvor vi skal
utkrystallisere hva som er virksomt i prosessen med å øke kapasiteten som improviserende.
De belyser rett og slett en rekke av komponentene som er nevnt i oppgaven.
3.5 Sammenfatning

Jeg har til nå presentert synspunkter fra litteraturen for å forsøke å utkrystallisere hva
improvisasjon er, ulike delkomponenter som inngår i improvisasjon som seg selv, og også
ulike prosesser man finner aktive i arbeidet med improvisasjon. Jeg vil her nevne at jeg i del 3
om fagspesifikke prosesser kommer inn på en grundigere redegjørelse for ulike prosesser
knyttet opp mot fag. Jeg vil gjøre en kort oppsummering av hva vi har funnet så langt:

I den kliniske undersøkelsen fant vi følgende:
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Når man improviserer slukkes selvsensurerende atferd – dette må også bety at
selvsensurerende adferd er en av hindringene i det å kunne improvisere



Improvisasjon innbefatter en hjerneaktivitet hvor selvuttrykk står sentralt – prosesser
som innbefatter en økning avkomponenter som inngår i evnen til å uttrykke seg blir
relevante



Kompleksiteten i den improviserte aktivitet har ingen betydning for tilstanden man er i



Sansningen økes, og det gjelder både berøring, syn og hørsel. De to andre sansene
nevnes ikke, men behandlingen av sanseinntrykk økes



Man kommer i en kreativ tilstand som minner om den man er i når man drømmer



I improvisert aktivitet økes aktiviteten i følelsessentret

I litteraturen har vi funnet blant annet følgende aspekter, som inneholder indikasjoner på hva
improvisasjon er i seg selv, og på enkelte komponenter og prosesser man finner virksomme.


Motivasjonen for improvisasjon kan oppstå via ønsket og behovet for å ekspandere og
gi seg selv nye utfordringer. Å skape et overskudd som inspirerer til forandring er noe
av bakgrunnen for det improviserte, og det å skape en situasjon hvor man opplever at
man har valgfrihet innvirker positivt



Improvisasjon er en egen aktivitet og tilstede ”som seg selv”, uavhengig av hva du
improviserer over.



Å øve på å improvisere kan man bare ved å improvisere. Det er en erfaringsbasert
utøverform. Dette kan innebære bearbeidelse av prekomponert materiale, altså en låt
eller et verk, hvor referensielle rammer legger premisser for forarbeidet. Referanser å
improvisere over er essensielt i en improvisasjon over en stilart samt internalisering av
disse, men også i friimprovisasjon, hvor man tar i bruk hele erfaringsgrunnlaget



Improvisasjon betegnes som en eksperimentell aktivitet, og uforutsigbarhet, å fornye
og overraske er viktige aspekter i improvisert aktivitet. Det betegnes også som
bearbeidelse av prekomponert materiale



Å prosessere svaret på spørsmålet: ”hva er det som hindrer deg i å improvisere?”
utkrystalliserer individuelle behov for prosessering, og erfaring og vilje til forandring
er kjernen i det å prosessere hindringer for improvisert aktivitet. Samfunnets fokus på
konformitet som sunn norm destruerer viktige egenskaper i det improviserte
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Metakunnskap, som foruten å inneholde personlige prosesser, er prosesser som
overbygger stiler og kunstformer. Trygghet og avspenning er forutsetninger som er
nevnt for å prosessere hindringer som for eksempel frykt, redselen for å mislykkes og
avvises. Prosesser som inngår i å forløse kreativitet, lekenhet, originalitet, spontanitet
og andre aspekter som er nødvendige forutseninger for skapende aktivitet, er
essensielle. Dette innebærer for eksempel en beslutning om å ikke forsøke å styre
fremtiden, og evne til å gi slipp på planer og intensjoner man måtte ha, samt
intuisjonen som verktøy



Videre inngår arbeid med å øke evnen til sansning knyttet opp mot i sær de sansene
som inngår i din improviserte aktivitet: lytting, syn, hørsel, øke evnen til
intuisjonsbasert informasjonsbehandling, oppøve oppmerksomhetssansen og
konsentrasjonsevnen, evnen til kommunikasjon som blant annet innbefatter
hengivenhet, sjenerøsitet, nærhet, samhørighet, å ha aktiviteten og ikke seg selv i
fokus, fravær av egoisme, eiendomstrang og konkurranseånd,



Videre beskrives en evne til å være åpen for øyeblikket, som beskrives som en tilstand
av konsentrert oppmerksomhet som øker evnen til å oppfatte på detaljplanet, øke
toleranse for forandring og inneha interesse for utvikling



Tilstanden beskrives som fylt av tilstedeværelse, oppslukthet og intensitet, også nevnt
som flowtilstand , en tilstand hvor man har en følelse av” å forsvinne” men også å
beherske noe, og betegnes som en tilstand i grensegangen mot ”telepatisk” intuisjon

Improvisasjon synes som nevnt å være en svært kompleks utøverform. For å
undersøke hvilke prosesser som inngår i det å øke sin kapasitet som improviserende utøver,
vil jeg i det videre utdype aspektene jeg til nå har kommet fram til i del 2 og del 3. Her vil jeg
komme nærmere inn på de ulike komponenter og prosesser som inngår i improvisert aktivitet.
I denne delen vil jeg gjøre bruk av ulik litteratur som belyser de ulike komponenter og
prosesser.
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Del 2 Metakompetanse
I det følgende vil jeg blant annet gå nærmere inn på delkomponenter som kom fram i
del 1. Som nevnt i innledningen av oppgaven, velger jeg å dele disse inn i to hovedkategorier:
prosesser som inngår i det å øke sin kapasitet knyttet opp mot metakompetansen og prosesser
som inngår i konkrete fagspesifikt arbeid. Først vil jeg ta for meg metakompetanse.

Kapittel 4

Hva er metakompetanse?

4.1 Overordnede komponenter

Prosesser som overbygger det fagspesifikke arbeidet med referensielle, fagspesifikke
problemstillinger kaller jeg i denne oppgaven for metakompetanse. Det å øke kapasiteten som
improviserende utøver inneholder som indikert i del 1 en rekke aspekter som berører selve
utøverens personlige utvikling og væremåte, evnen til å kommunisere, sanselighet og
betydningen av de fem sansene i improvisert aktivitet. Videre vil jeg berøre tilstander som
øker evnen til tilstedeværelse samt tilstander som hindrer improvisasjonsarbeidet med mer.
Mange av disse aspektene berører hverandre i stor grad, men jeg ønsker å gjøre en tydelig
avgrensning av de ulike komponentene for å tydeliggjøre ulike prosesser knyttet opp mot det
å øke kapasiteten i improvisert utøving. Det første kapitlet har jeg valgt å kalle ”det personlige
avtrykket ”, og jeg vil her gå inn på en rekke aspekter som kan innvirke på både utøverens
musikalske signatur, men også evnen til selve kunsten å improvisere, uavhengig av sjanger,
aktivitet og kunstform.

Kapittel 5

Det personlige avtrykket

5.1 Det personlige avtrykket – hva er det?

Så langt har vi sett at man i improvisert aktivitet har øyeblikket som arbeidsfelt, og at
det å skape i realtid fordrer en rekke egenskaper. Dette gjelder i så fall også måten man
uttrykker seg på. Først vil jeg se på hva uttrykk egentlig er. Derek Bailey sier lite om konkrete
prosesser knyttet opp mot eget uttrykk, men som vi så tidligere, inntar han en holdning om at
vi musiserer som hele mennesker – i improvisasjonen uttrykker vi oss via alt vi er.
Nachmanovitch bruker begrepet ”vår opprinnelige natur” om alt som ligger i oss.
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Vi påvirkes av vår oppvekst, og av de mønster og vaner som tilhører vår kultur, vår familie,
de fysiske omgivelsene og livets daglige gjøremål. Det vi har lært, blir vår virkelighet, og vår
persona, det vi viser verden, utvikles steg for steg med vår erfaring fra barndom til voksenliv.
Dette kommer fram i alle sammenhenger: hvordan en fiolinist holder buen, hvordan man
maler en strek på et papir m.m., og han framhever at dette særlig gjelder i sammenheng med
det improviserte (Nachmanovitch, s. 30f). Om man framholder et slikt syn, betyr det at vårt
personlige avtrykk er en altomfattende tilstand, og at vi derfor heller ikke kommer utenom vår
personlighet i improvisasjonsarbeidet. Dette er det jeg i denne oppgaven vil kalle det
personlige avtrykket: alt vi er, er det vi uttrykker, bevisst eller ubevisst. Her vil i så fall også
hindringer i improvisasjonsarbeidet som berører kreativiteten, impulsiviteten og
spontaniteten, evnen til samspill med andre mennesker og en selv, ligge. Disse aspektene
kaller jeg arbeidet med det personlige avtrykket i en improvisasjon. Jeg kommer videre inn på
overnevnte komponenter.

5.3 Uttrykk
Uttrykk er et begrep som rommer mye – her ligger hele det personlige avtrykket.
Hvordan utvikler man så denne siden av utøvingen? Jeg vil først se på hvordan man utvikler
troverdigheten i eget uttrykk, samt opplevelsesevnen. Jeg vil her ta et sideblikk til
psykoanalysen og Alice Miller, ettersom hun omtaler tilstander som er allmenne og ikke
nødvendigvis kliniske tilstander.
I boken ”Barneskjebner” av psykoanalytikeren Alice Miller, tar Miller for seg noen av
de hindringene man stilles ovenfor i arbeidet ikke bare med eget uttrykk, men også
vedrørende egen opplevelsesevne. Stiller man Nachmanovitch´s spørsmål om hva som hindrer
deg i aktiviteten improvisasjon på ny i denne konteksten, dvs. hva er det som hindrer deg i å
uttrykke deg slik du er, så finner man kanskje kjernen i de prosesser man må igjennom for å
utvikle sin egen uttrykksevne, eller utvikle frihet til å ytre deg via ditt personlige avtrykk.
Miller skiller mellom det sanne selv, og ”et falskt selv”. Det falske selvet er et resultat av
barnets tilpasning til foreldrenes behov – det vil si evne til å sette til side alle egne følelser og
emosjoner som omgivelsene, les foreldrene, ikke klarer å takle. I stedet utvikler barnet dette
”falske selvet”, eller en ”som-om-personlighet”, som har den funksjon at det tilfredsstiller
foreldrenes behov og narsissistiske mangler, og på denne måten beholder barnet foreldrenes
”kjærlighet”:
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”Et slikt menneske utvikler holdninger som svarer helt til omgivelsenes ønsker og
forventninger, men det smelter i så høy grad sammen med den ytre holdningen at man
knapt kan ane alt det andre som skjuler seg bak den maskerte selvforståelsen” (Miller,
s. 23).
Dette går i følge Miller utover den sanne selvfølelsen, som ikke kan utvikles og differensieres
ettersom den ikke kan leves – ”den er i en tilstand av ikke-kommunikasjon” som D. Winnicott
uttrykker hos Miller. Selvfølelse er, som vi vil se senere, også en viktig komponent i
kommunikasjon, som igjen er nøkkelen til samspillet som foregår både på og av scenen i en
improvisert setting. Dette blir dermed et viktig aspekt. Miller beskriver en rekke tilstander og
prosesser i slikt arbeid som jeg ikke skal gå spesifikt inn på her, men boken omhandler
terapeutiske prosesser for å gjenoppdage ens sanne følelses og opplevelsesrikdom (Miller, s.
23). Jeg har som nevnt valgt å trekke inn noen av hennes syn, ettersom hun i boken beskriver
tilstander som hun ikke nødvendigvis betegner som sykdom, men mer som en taktikk, eller
som narsissistisk forstyrrelse som vi alle på et eller annet nivå besitter (Miller, s. 14). Arbeidet
med de såkalte driftskonflikter, som er sjalusi, sinne etc., forutsetter i følge Miller et levende,
sant selv som driftsønskenes subjekt – og uten å ta med de narsissistiske valørene i det
terapeutiske arbeidet, tapet av det sanne selvet, mener hun også at bearbeidingen av
driftskonfliktene er illusorisk – at den øker pasientens intellektuelle innsikt og evne til forsvar,
men uten å berøre følelsenes verden. Hun er opptatt av å gjenvinne pasientens vitalitet og
opplevelsesevne, som også skal kunne romme driftskonflikter som sjalusi, sinne etc.
Opplevelsesevne har vært nevnt som et viktig aspekt, og denne typen arbeid vil i så fall være
en annen viktig komponent i arbeidet med improvisasjon. Hvordan uttrykke noe du ikke
opplever?

Johnstone holder fast ved at improvisasjon kort og godt er å se hva som skjer, uten å
bedømme innholdet. Godt eller dårlig kommer an på hvem som ser, og han er opptatt av å
oppleve stykket heller enn å forstå hva det betyr (Johnstone, s. 118):
”(…)ett hvert skuespill leverer et politisk utsagn, og at kunstneren kun behøver å
spekulere på innhold hvis han prøver å svindle til seg en personlighet som han i
virkeligheten ikke har, eller å uttrykke synspunkter, som han ikke riktig deler(…).
Hvis man improviserer spontant overfor publikum, så må man akseptere at ens
innerste jeg blir avslørt(…).
Dette berører aspekter som handler om å akseptere at underbevisstheten ikke kan settes
spørsmålstegn ved – den er enerådende i improvisasjonsprosessen. Jeg vil komme nærmere
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inn på dette i drøftingen i resultatutviklingen. Videre sier han noe jeg synes stemmer godt
overens med tanken om autensitet, også med henhold til stilart i musikk: Johnstone sier om
autensitet, at om man vil skrive et religiøst stykke, så vær religiøs (Johnstone, s. 118). Slik jeg
leser ham, må man forstå og ta inn over seg hele spektret av religiøsiteten for å være i stand til
å uttrykke den. Det holder ikke å ”late som” – dette vil ikke oppleves som autentisk, men som
parodisk. Hvilke prosesser man må igjennom for å øke sin kapasitet med henhold til eget
uttrykk, utkrystalliserer seg i så fall igjennom nettopp et forsøk på å nå inn til sin egen
autensitet, og et arbeide som omhandler å prosessere de hindringer som står i veien for å tørre
å uttrykke egen autensitet i et spontant møte.
I min artikkel ”Improvisasjon”, kommer jeg inn på forskjellige innfallsvinkler som kan
være vanlige i arbeidet med eget uttrykk, fra rene skuespillerteknikker hvor man går inn i
musikken med en mer analytisk holdning, hvor såkalt ”undertekst” utgjør en del av arbeidet,
til en mer intuitiv vinkling som handler om å gjenkjenne og spille med i ”noe” – noe som da
kan være mer diffust. Ordet tilstedeværelse er et ord som går igjen i stort sett all litteratur her,
hvor denne omhandler å agere på noe som skjer akkurat her og nå – dvs. live utførelse av noe.
Jeg vil komme nærmere inn på dette i kapitlet om tilstand, men i arbeidet med uttrykk blir det
essensielt, ettersom man uttrykker seg som den man er denne dagen – og det emosjonelle kan
forflytte seg fort, og det må man eventuelt ta med i beregningen. Jeg kommer i denne
artikkelen også inn på noe som jeg fremdeles synes er veldig viktig i arbeidet med det å
uttrykke seg, og det er at jeg opplever at musikk er unikt i den forstand at man ikke
nødvendigvis vet eksakt hvilken emosjon det er snakk om, vi blir bare berørt på en eller annen
måte – og jeg sier også videre at nettopp det at man ikke trenger å sette navn på det man vil
uttrykke, gir en mulighet til å uttrykke seg på et nivå hinsides språket (Dillan, s. 172). En ting
er denne gjenkjennelsen av emosjoner, som både Miller og Goleman senere, framhever i den
emosjonelle utviklingen, en annen ting er når dette skal uttrykkes på en scene foran et
publikum. Da jeg skrev artikkelen i 2004, spurte jeg Sidsel Endresen om hva hun tenkte
omkring temaet uttrykk. Hun svarte da følgende:
”Det er uinteressant for lytteren hvilke emosjonelle tilstander musikeren er i, og det
kan til og med oppleves ubehagelig og skape en følelse av at man titter inn i utøverens
private sfære. Fordi mye av et forberedende improvisasjonsarbeid handler om å
sprenge grenser estetisk og teknisk, må dette modnes så det løftes fra det private til det
allmengyldige” (Dillan, s. 174)
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I artikkelen nevner jeg bruk av opptak av egen lyd for å få anledning til å raffinere eget
uttrykk. Endresen nevner også her en metode for å utforske det rent musikalske i lyden, som
metode for å unngå at det blir forblir privat:
”Hvis man setter noen enkle premisser for å finslipe et slikt privat og ekspressivt
uttrykk (et hemningsløst uttrop f.eks), vil man ettehvert kunne begynne å musisere
med det. Man kan sette rammer og begrensninger for lengden av utropet, og
parametrene klang, rytme/varighet, tonehøyde og dynamikk kan brukes aktivt i dette
arbeidet, ettersom man får en mer instrumentell vinkling og således får løftet et slik
utrop vekk fra det private og forvandlet det til et musisk element” (Dillan, s. 174).
Jeg velger meg ordet raffinere i en slik prosess. For å bli kjent med de grensene Endresen her
nevner, er det ikke mulig å sensurere det som kommer. Å raffinere er å gå til grensene, og
utforske dem. Dermed muliggjør man det Endersen nevner: å løfte det emosjonelle innholdet
fra privat til noe som er allment, og dermed tilgjengelig også for publikum.

Dette berører essensen også i dette kapitlet: man må våge å se usensurert på ulike
bestanddeler i seg selv med det som mål å blant annet øke opplevelsesevnen for å oppleve
ulike emosjonelle tilstander i seg selv. Videre, man må søke mot et sant uttrykk for hvem man
er, om man skal uttrykke noe som for andre oppleves som sant. Dette inneholder også et
raffinement med det emosjonelle, evne å uttrykke seg på et allment plan, tilgjengelig for en
selv, men også for et publikum.

5.3 Kreativitet, spontanitet og originalitet
Ordet kreativitet kommer fra det latinske ”creare”, som betyr å skape, og i
synonymordboken defineres ordet som skapende evne, idérikdom (Berulfsen og Gundersen
s.251). Kreative mennesker defineres blant annet som mennesker med ”(…) evner til å skape
noe nytt av gammel kunnskap, erfaringer og opplevelser (Bakke, s.12). I egen artikkel
henviser jeg til Evenshaug og Hallen, som viser til at den skapende evnen kan begrenses, eller
forløses. De sier videre at kreativitet trives best i omgivelser hvor ikke-konformitet blir
verdsatt, og der man blir behandlet som en selvstendig person med egne, verdifulle
synspunkter. Videre kjennetegnes kreativitet av evne og vilje til å ta sjanser (Evenshaug og
Hallen 1993). Som vist tidligere, er evnen og viljen til å ta sjanser også et av kriteriene for
improvisert aktivitet og adferd, og klimaet man befinner seg i må kjennes trygt for å våge å
slippe fram det som kommer som et resultat av egen kreativitet.
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Nachmanovitch besvarte spørsmålet om hvilke prosesser man må igjennom for å lære
å improvisere ved å stille ytterligere et spørsmål: hva er det som hindrer oss? Han mener at
man ikke kan arbeide med den skapende prosess uten å se på motsatsen, altså blokkeringen.
Han beskrev følelsen som en følelse av å sitte fast, å ikke ha noe å si – altså tilstander og
følelser som trenerer improvisasjonsarbeidet. Uansett hvilke blokkeringer og hindringer man
har, så er eneste veien igjennom dem, mener Nachmanovitch. Kreativiteten ytrer seg i en
improvisasjon igjennom øyeblikket, og mange av de samme prosessene inngår her i
forløsningen av kreativiteten som vi har sett tidligere, men jeg vil komme inn på dette om litt,
ettersom mange av de samme prosessene inngår i det å forløse spontanitet og originalitet.

Et annet kriterium synes å være evnen til å stole på øyeblikkets innskytelse, altså
evnen til spontant uttrykk. Spontanitet betyr i følge synonymordboken ”umiddelbarhet”
(Berulfsen/Gundersen, s.426). Johnstone framholder at denne evnen til spontant uttrykk
gjennomgår mange prøvelser i møtet med oppdragelsen, og ikke minst i møtet med
skoleverket. Dette var jeg inne på tidligere: kreative barn er ofte vanskeligere å ”styre”, og
denne adferden forsøkes avlært i skoleverket. Videre kom vi inn på at skoleverket har målt
kunnskap i sentrum, ikke opplevelsen og inspirasjonen (Johnstone, s.11ff). Johnstone
beskriver at han i møtet med skoleverk og utdannelsessystemet lærte at den første innskytelse
alltid skulle forkastes til fordel for bedre ideer – dette førte hos ham til en gradvis
sensurerende atferd med henhold til egen impuls og kreativitet. Videre beskriver han at
mental sunnhet i virkeligheten er en konstruksjon – en måte vi lærer å oppføre oss på for å
”virke ufarlige”. Han fremholder at vi opprettholder denne fasaden fordi vi ikke vil avvises av
andre mennesker, og at det å bli klassifisert som sinnsyk er synonymt med å bli utelukket fra
gruppen. Johnstone henviser til en canadisk undersøkelse som konkluderer med at oppførsel
som oppfattes som ”uforutsigelig”, fører til avvisning av samfunnet (Johnstone, s.89ff).
Avvisning er et av de ting mennesker ikke synes å hanskes med, uten at det får følger for ”det
å våge”. Og ettersom ”uforutsigelig” også er et av kriteriene i improvisert adferd, møter vi her
et problem: det som i improvisasjon er en nødvendighet, er en egenskap samfunnet
klassifiserer som uønsket. Jeg vil senere komme inn på prosesser som kan være med å
avhjelpe denne ”anemien” med henhold til uforutsigelig adferd.

Johnstone beskriver i sin bok en rekke situasjoner som henviser til prosesser som
avlærer kreativ, spontan og original tenkning og oppførsel. Som hos Evenshaug og Hallen,
handler det i følge ham om begrensninger som oppstår fordi ytre faktorer ikke verdsetter den
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kreative evnen og ikke minst oppførselen, og resultatet er at (…)”Vi undertrykker våre
spontane innfall, vi sensurerer vår fantasi, vi lærer å oppføre oss som ”alminnelige”, og vi
ødelegger vårt talent”(…) (Johnstone, s.92). Dette er et ganske så pessimistisk syn, men
Johnstone setter fingeren på svært relevante ting med henhold til det å øke sin kapasitet som
improviserende utøver, og han beskriver elegante prosesser i sin bok som avhjelper denne
typen problemstillinger, hvor leken, opplevelsen, og det å skape et trygt og usensurerende
støtteklima, er essensielle for prosessene. Et annet problem Johnstone belyser med tanke på
det kreative, spontane uttrykket, beskrives som redselen for å være uoriginal, ønsket om å
virke smart, og et ønske om å gjøre inntrykk på omgivelsene. Han trekker fram avante-garde
teatergrupper i Japan som er helt maken til dem man har i vesten, og at dette beror på at
”sjangeren” avante-garde, som han mener ligger i bunnen hos både kritikere og hos publikum,
blir viktigere enn innholdet. Her trekker Johnstone inn et interessant element: de som er
virkelig avante-garde, sier Johnstone, etterlikner ikke det andre gjør eller har gjort, de prøver
ganske enkelt å løse de problemer som skal løses, nemlig å skape teater med innhold. Som
han sier ”(…)og det er meget mulig at de slett ikke forekommer avant-gardistiske!(…). Dette
synet ser vi også i Baileys syn på den konvensjonelle jazzen, der han hevder at konvensjonell
jazz er alt annet enn kreativ, mens innovatørene i jazzen har beveget seg mer i retning av det
Johnstone her sier: de søker utover og videreutvikler stilarten heller enn å prøve å konservere
den. Dette er noe jeg vil drøfte videre i avslutningen/resultatutviklingen (Bailey, s. 49ff).
Resultatet av selvsensuren som oppstår, er i følge Johnstone, at ideene i virkeligheten blir
både mer alminnelige og mindre interessante. Han framholder at jo mer direkte og likefram en
improvisator er, jo mer original og seg selv synes han/hun å være. Går man tilbake til teoriene
og erfaringene til f.eks Miller, Johnstone og Nachmanovitch m.fl, finner vi at det sanne
uttrykket for selvet er basert på et uttrykk som evner å uttrykke seg ut i fra seg selv, og ikke
igjennom oppkonstruert adferd som søker å tilfredsstille omgivelsene. Johnstones syn
understøttes også av Nachmanovitch, hvor han sier at skolen forstyrrer og ødelegger
kreativiteten og at selve ønsket om å være kreativ, sammen med redselen for og ikke oppfylle
andres ønsker, dreper kreativiteten (Nachmanovitch, s.114ff, s.132).

5.4 Lek - båten blir til mens man ror
”Båten blir til mens man ror” er Håkon Skoges lille credo, hentet fra hans
studierapport ”Lekende møter i musikken”. Håkon Skoge er mangeårig produsent i
Rikskonsertene og nå leder for Musikk i Nordland. De fleste musikerne og utøverne han har
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intervjuet her, har et aktivt forhold til ordet lek i utøvingen (intervjuene er av utøvere innenfor
et bredt spekter av uttrykksformer hvor også improvisasjon står sentralt) (Skoge, årstall ikke
oppgitt). Skoge setter leken i sammenheng med opplevelsen, og nevner et problem med
hensyn til å analysere eller definere leken: faren for rasjonell tenkning, og et behov for
kontroll. Jeg har sansen for formuleringen ”faren for rasjonell tenkning”, fordi, som vi har sett
tidligere, er improvisert utøving en prosess hvor det mentale er underordnet en tilstand som
likner leken i stor grad. Om leken defineres som metode, sier Skoge videre, mister den sin
egenverdi, og han sier videre noe jeg synes er svært viktig: lekens hensikt er ikke å være
nyttig. ”Leken handler om egenmotivasjon ved selv å ta initiativ eller bli invitert inn i den”
(Skoge, s.11). At man har valget om hva og hvor mye man vil improvisere så vi nevnt
tidligere hos Paco Peña, og er også et viktig aspekt i lek.

Nachmanovitch og Johnstone anvender begge begrepet lek eller lekenhet, og
Nachmanovitch har viet det et helt kapittel. Jeg nøyer meg av plasshensyn til med å referere
til enkelte av Nachmanovitchs definisjoner og tanker. Som Skoge, nevner han lek i
sammenheng med kunstnerisk aktivitet, og en tilstand hvor man er befridd for ”hvorfor” –
”den eksisterer i seg selv” og handler ikke om hva man gjør, men hvordan. Dette har klare
likhetstrekk med improvisasjon: Improvisasjon handler heller ikke om hva man gjør, men
hvordan man gjør noe. Videre, gjennom å omtolke virkeligheten og søke fornyelse unngår
man stillstand, og leken bidrar til å omorganisere identiteten, slik at den kan tas i bruk på
uforutsett vis (Nachmanovitch, s.48ff). Lekenheten som begrep er et aspekt ved improvisert
utøving som jeg ofte synes er undervurdert, ettersom det står i et interessant og nært slektskap
med kreativiteten. ”Båten blir til mens man ror” er en ypperlig formulering, hvor både
kreativiteten og leken ligger implisitt. Denne fusjonen mellom kreativiteten – det man skaper,
og leken – en tilstand hvor hvordan man utfører noe er det sentrale, definerer både et innhold
som innebærer fornyelse, men også en tilstand hvor kreativiteten får fritt spillerom. Lek er på
mange måter synonymt med improvisasjon, og i dette kapitlet ser vi at lek også forutsetter
mange av de samme tingene som improvisasjon: opplevelse står i sentrum, man må ikke
forsøke å kontrollere den mentalt i gjerningsøyeblikket, og den eksisterer i kraft av seg selv,
og som egenmotivert handling. Det er også interessant at det engelske ”play” og det tyske
ordet ”spielen” også betyr å spille; lek ligger med andre ord implisitt i ordet.
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Kapittel 6 Improvisasjon og kommunikasjon
6.1 Hva er kommunikasjon?

For å finne kjernen i prosesser som omhandler kommunikasjon og improvisasjon, vil
jeg først se litt på hva kommunikasjon er og hva det innebærer. Ordet kommunikasjon
kommer av ordet ”communicare”, som betyr ”gjøre noe felles” – og det er også hva man i stor
grad gjør i en liveutøvelse, som improvisasjon er. Hos Stensaasen og Sletta er kommunikasjon
definert som evnen til å formidle informasjon, dele erfaringer, ta verbal eller ikke-verbal
kontakt for å skape mening for to eller flere mennesker. Videre defineres direkte kontakt i
kommunikasjonen som sosialt samspill, det vil si at to eller flere personer påvirker hverandre
gjensidig. To personer kan bare komme i et forhold til hverandre ved at den ene henvender
seg til den andre og dermed engasjerer seg i kommunikasjonshandlinger (Stensaasen/Sletta s.
204). Jeg vil i det videre ta for meg ulike aspekter som vil kunne virke inn på
kommunikasjonsprosessen, som altså her defineres som over: to eller flere mennesker som
interagerer med hverandre.

6.2 Emosjonell intelligens

Daniel Goleman har skrevet boken Emosjonell intelligens, og beskriver hva
emosjonell intelligens er – eller EQ som man kaller det, i motsetning til IQ som måler
intelligens. Den emosjonelle intelligensen peker mot evnen til å agere konstruktivt i
samhandlinger med andre, og inngår derfor som en uunnværlig komponent i
kommunikasjonsprosessen. Han nevner fem grunndefinisjoner av EQ, etter en inndeling gjort
av psykologen Salovey (Goleman, s.55f). Disse definisjonene vil også utkrystallisere hvilket
innhold prosesser for å øke den emosjonelle intelligensen bør innbefatte:
1) Innsikt i egne emosjoner – eller selvbevissthet – evnen til å gjenkjenne en følelse når den
kommer, samt evnen til å styre følelsene. Dette nevner han som viktig for innsikt og
selvforståelse - dette er i følge ham nøkkelen til emosjonell intelligens.
2) Styringen av emosjoner – evnen til å kunne behandle følelser slik at de blir
hensiktsmessige, bygger på selvinnsikt.
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3) Motivering av seg selv. Evnen til å tøyle emosjonene for å kunne nå et mål, er helt
avgjørende for om man kan vise omsorg for andre, motivere seg selv og være skapende.
Emosjonell selvbeherskelse – å kunne utsette belønningen og tøyle impulsiviteten for å oppnå
prestasjoner av alle slag.

4) Gjenkjennelse av emosjoner hos andre, også kalt empati.

5) Kunsten å omgås andre mennesker. Dette benevner han som evnen til å kunne styre andres
følelser, som her omhandler evnen til å kunne samarbeide godt med andre, og handler om
sosial kompetanse og innlevelse i andre.
Jeg tar utgangspunkt i at han med ”å styre andres følelser” mener at innlevelsen er med på å
korrigere egen adferd ut i fra også andres behov, og videre også evnen til å gi i en
samspillsituasjon som følge av innlevelsen i den annen part. Det å uttrykke seg igjennom
improvisasjon, så fremt det ikke er soloformatet, er noe man gjør sammen med andre, og det
vil derfor ikke være tilstrekkelig og bare jobbe med å bevisstgjøre og modne egne emosjoner.
Man må også evne å gjenkjenne og leve seg inn i andres emosjonelle tilstand. Empati, eller
innlevelsesevne, er i følge Goleman en viktig komponent i den emosjonelle intelligensen, og
jeg vil derfor i det følgende kort definere hva empati som begrep innebærer.

6.3 Empati

Empati er et omfattende begrep, og behandles inngående av Lisbeth F. Brudal i boken
”Positiv psykologi”. Jeg vil av plasshensyn nøye meg med en kort utredning av begrepet, men
ettersom det er en viktig komponent i både kommunikasjon og emosjonell intelligens, anser
jeg det som viktig å definere begrepet. Empati betegnes av Brudal som en prosess der vi
innstiller oss på den andre og forsøker å oppfatte den andres indre liv. Den emosjonelle
intelligensen er redskapen for å utvikle empati. Hun mener videre at vi bruker den
informasjonen og de signalene våre egne følelser gir oss, og at den emosjonelle intelligensen
gjør det mulig å oppfatte kompleksitet i en annens tilstand.Denne innlevelsesevnen så vi også
i eksemplet med Paco Peñas gitarspill, hvor han søkte å finne essensen i solistens spill eller
dans. Jeg vil i avslutningsdelen/resultatutviklingen komme nærmere inn på empatiens rolle i
kommunikasjonsprosessen.
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6.4 Å kommunisere

I improvisasjonsprosessen har vi sett en rekke aspekter i sving: spontaniteten,
kreativiteten, evnen til å lytte, til å motta og respondere, oppmerksomhetssansen,
tilstedeværelsen, konsentrasjon, kommunikasjonsevnen med mer. Nachmanovitch påpeker tre
viktige elementer i den musikalske kommunikasjonen, og kaller det å reagere på hverandre
gjennom å lytte, betrakte og å kjenne. For at et improvisert forløp ikke skal bli kaotisk,
fremhever han egenskaper som oppmerksomhet, hensynsfullhet, lytting og villigheten til å
være lydhør for hverandre. Han poengterer også risken ved det å stole på en annen, som igjen
handler om å stole på seg selv - og at det å gi bort kontrollen innebærer å gi bort kontrollen til
underbevisstheten (Nachmanovitch s. 97). Dette må man altså være villig til, og således vil
brist i tillit være et av hindrene man kan støte på i kommunikative situasjoner. Dette igjen
berører punktene under kapitlet om uttrykk, og fører således også den kommunikative
prosessen som omhandler tillit, også til ens eget selv. I prosesser som omhandler arbeidet med
eget uttrykk, vil man også kunne oppnå en bedre kommunikasjon med andre, ettersom det
sanne selvet trer tydeligere fram for en selv. Dette åpner for en tydelig kommunikasjon:
kommunikasjonen blir troverdig og samordnet. Ikke samordnet er f.eks at man sier at man er
interessert, mens man gjesper og ser en annen vei (Stensaasen/Sletta, s.188). Troverdighet i
kommunikasjonen er viktig for å unngå misforståelser og usikkerhet, som igjen ødelegger
klimaet i en gruppe hvor man ønsker å skape noe sammen. Stensaasen og Sletta poengterer at
god kommunikasjon er et spørsmål om utvikling av sosiale ferdigheter – det kan altså læres.
Deres teorier tar i stor utstrekning utgangspunkt i den sosiale læringsprosessen (s. 204). Det å
utvikle gode kommunikative evner vil i så fall være en viktig del av arbeidet mot å øke sin
kapasitet som improviserende utøver, ettersom improvisasjonen hele tiden foregår i
dialogsform med en selv og med andre.
Petter Berg ved Institutt for Medskapende Ledelse nevner i sin artikkel ”Dialog og
lederskap” lederadferd som virker negativt inn på dialogen, og påpeker interessen for andre
som essensiell i møtet med en eller flere andre:
”(…) Det er helt avgjørende å være klar over interessens bidrag i dialogen. Dette er
ikke aktiv lytting, det er heller ikke empati - det er kort og godt interesse for det som
sies. Denne interessen er samtidig en anerkjennelse av at det er viktig for
vedkommende. Derfor går vi ikke bare inn på det som den andre snakker om, vi åpner
også for en mulig refleksjon over det liv som utrykker seg i det sagte. Ved en slik
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tilnærming kan det tilsynelatende trivielle bli til noe uforutsigbart og interessant”
(Berg, 2008).
Her nevnes interessen for den andre part som essensiell, og dette er som vi så en viktig
komponent i emosjonell intelligens, og selv om han definerer det ved siden av for eksempel
empati, vil interessen nødvendigvis også inngå i de prosesser som innbefatter evnen til
empati.
Sportspsykologien interesserer med henblikk på kommunikasjonsprosesser, ettersom
kommunikasjonen i en sportslig aktivitet til dels kan minne om det å improvisere; man gjør en
aktiv handling, ofte sammen med en eller flere andre, man kommuniserer også med henblikk
på prestasjon, ettersom sportsaktivitet fokuserer på å oppnå resultater. Dorothy V. Harris og
Bette L. Harris nevner i sin bok som omhandler sportspsykologi, også kommunikasjon som
en dynamisk og to-veis prosess. Det involverer å sende beskjeder, motta beskjeder og å
interpretere beskjeder (Harris/Harris, s. 148). Jeg vil komme inn på
kommunikasjonsprosessen litt senere. I sport står man ovenfor en form for utøving, som på
mange måter inneholder komponenter som vanskeliggjør improvisasjon, ettersom utøvingen
ofte inneholder en stor grad av konkurranse og prestasjon som mål i seg selv. I sport finner
man ofte et forarbeid som omhandler visualisering, avspenning m.m., og jeg vil komme
tilbake til dette under kapitlet om frykt, avspenning og prestasjon. Harris og Harris påpeker at
kommunikasjon ikke oppstår uten at mottakeren på en eller annen måte er berørt av beskjeden
som har vært overlevert. Aspekter i kommunikasjonsprosessen er i følge dem 1) intensjonen i
innholdet som overleveres i beskjeden og 2) den egentlige meningen i overleveringen. Det
emosjonelle innholdet sier noe om hvordan beskjeden overleveres: stemmekvalitet, intensitet,
hastighet, høyt eller myk overlevering, ansiktsuttrykk, kroppsspråk og bevegelser med mer.
Det emosjonelle i en beskjed er i følge Harris og Harris alltid tilstede hos den som
interpreterer. Balansen mellom innhold og det emosjonelle er utslagsgivende for hvor effektiv
kommunikasjonen er, og de fokuserer på to typer kommunikasjon: verbal og nonverbal
kommunikasjon, hvor den verbale overleverer selve innholdet, eller intensjonen i innholdet.
Den nonverbale søker å understøtte den verbale kommunikasjonen, samt at den overleverer
interpersonlig informasjon. Den nonverbale kommunikasjonen erstatter også verbal
kommunikasjon, uttrykker emosjoner, og avslører informasjon om den som kommuniserer
(Harris & Harris, s.152). I en improvisasjon, er den nonverbale kommunikasjonen relativt
enerådende, og man baserer sine inntrykk på det nevnte emosjonelle innhold, altså
komponentene nevnt over: ansiktsuttrykk, kroppsspråk og annet innhold i overleveringen.
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Det å oppøve en grad av sensitivitet i oppfatningen blir dermed en viktig komponent her, og
innbefatter igjen sansingen. Et av hindringene som Harris og Harris mener kan oppstå i
kommunikasjonsprosessen, er når den verbale og nonverbale kommunikasjonen ikke stemmer
overens. I en samspillsituasjon, er den verbale kommunikasjonen erstattet med lyd, og det vi
kommuniserer skjer via innholdet i det soniske vi skaper, samt den nonverbale
kommunikasjonen vi sender ut mens vi spiller. Harris og Harris legger vekt på følgende som
grunnlag for en god kommunikasjon, og dette er også dermed viktige fokuspunkter med
henhold til hvilke prosesser man må igjennom for å øke sine kommunikative evner: åpen,
ærlig og forståelig informasjon.

6.5 Tilbud, aksept og blokkering

I et improvisert samspill er evnen til å oppfatte informasjonen samt det reelle
innholdet i denne, et viktig aspekt, ettersom informasjonen ikke er mulig å interpretere på
forhånd. Man skaper innholdet i samme øyeblikk som man interpreterer den. Johnstone
lanserer tre begreper i sin bok ”Impro”, som omhandler denne prosessen: tilbud, aksept og
blokkering. Et tilbud er i følge ham, enhver ny idé, og aksept og blokkering omhandler
hvorvidt du selv og resten av ensemblet tar inn ideen og aksepterer den som en del av
helheten. Man har ikke egentlig et valg om hvorvidt man vil akseptere eller blokkere ideen,
ettersom enhver lyd i en lydbasert improvisasjon er en del av helheten i improvisasjonen –
som nevnt, improvisasjon foregår i realtid, og er derfor avhengig av at man ikke blokkerer og
stenger av informasjon underveis, men aksepterer dem og bygger sin improvisasjon rundt
dem. Man kan velge hvordan man vil behandle ideen, men man kan ikke påstå (ved å ikke
akseptere dens eksistens) at den ikke er der. Dette er det Johnstone mener med blokkering.
Tydelighet i både lanseringen av, men også evnen til å oppfatte og ta inn nye tilbud, blir
utslagsgivende for om improvisasjonen handler om seg selv, eller om den blir offer for
illusjoner. Med illusjoner mener jeg tenkte og avtalte forløp som ikke får en naturlig
forløsning, fordi den reelle situasjonen peker i en annen retning. Blokkering kan ha mange
bakenforliggende årsaker, og Johnstone fokuserer her på redsel i improvisasjonsøyeblikket,
og som han sier: ”Redde improvisatorers motto er: hvis du er i tvil, så si nei”. I det virkelige
livet bruker vi dette for å forhindre at noe skal skje, mens vi som publikum helst vil se
skuespilleren si ja til de mest vågale forslag. Johnstone fokuserer på å speilvende denne
evnen, det vil si at det å våge å si ja til det fremmede, er synonymt med å utvikle en
improvisasjon, mens det å si nei til ideer, sensurere og blokkere, er med på å trenere og stanse
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utviklingen i en improvisasjon. Dette er i tråd med improvisasjonens intensjon, hvor det å
utvikle og utsette seg for nye kombinasjoner er helt nødvendig. Johnstone nevner at gode
improvisatorer synes som om de har telepatiske evner – ”alt virker som om det var avtalt på
forhånd”. Dette igjen ”kommer av at de aksepterer alle tilbud som kommer, noe et ”normalt”
menneske aldri ville gjøre” (Johnstone, s. 109). Det å akseptere tilbud – dette innbefatter også
ufrivillige feil – fører til at forløpet i improvisasjonen ikke lenger kan avbrytes av uhell,
ettersom uhellene også integreres som det de er: en del av den improviserte helheten.
Johnstone trekker dette prinsippet inn i det virkelige livet også: folk som kjeder seg, tror ofte
at de ved en tilfeldighet lever et kjedsommelig liv. Egentlig, sier han, velger alle mennesker
mer eller mindre hvilke opplevelser de vil komme ut for igjennom disse blokkerings og
akseptstrategiene. Man kan selv velge å si ja, noe som vi senere vil se også inngår i
flowteoriene: forandring øker opplevelsesintensiteten og oppmerksomheten. Her tror jeg
Johnstone er inne på en veldig vesentlig argumentasjon, og gode kommunikasjonsprosesser i
et improvisert forløp inneholder ofte strategier som forløser de egenskapene som inngår som
komponenter i improvisasjonsakten, altså kreativitet, originalitet, spontanitet med mer. For å
forløse denne typen prosesser, bruker Johnstone blant annet øvelser hvor overaksept av en idé
inngår – altså at man øver spesifikt på etyder hvor nye tilbud og aksept av en hvilken som
helst idé er rådende. Dette er en strategi jeg selv har brukt på de fleste av mine egne studenter
med stort hell: selvsensuren bortkommer, og elevene blir virkelig originale og kreative med
seg selv som utgangspunkt, og framstår ikke lenger som kopier av John Coltrane eller en
annen utøver.

6.6 USP - finnes det?

USP står for utenomsensorisk persepsjon, eller i dagligtale telepati, og er oppfattelse
utenfor rekkevidde av våre fem vanlige sanser, i følge Henry Blake. Blake har over 20 års
erfaring fra arbeid med hester, og mener å ha gjort vitenskapelige funn som understøtter
telepati som kommunikasjonsform mellom hester og mellom hest og menneske. Telepati er en
kommunikasjonsform hvis dokumentasjon er veldig vanskelig å framskaffe, og det er gjort
lite forskning omkring dette begrepet. Jeg merker meg allikevel at flere i litteraturen er innom
begrepet når de snakker om kommunikasjonsprosessen i improvisasjonsarbeidet. Ingen påstår
direkte at det eksisterer, men nevner at det å spille sammen nesten kan være som telepati.
Ettersom flere er inne på ordbruk hvor man snakker om telepati, vil jeg allikevel berøre emnet
USP, dette fordi jeg selv opplever kommunikasjon i mellom ulike individer som noe utenfor
40

rekkevidden av våre fem sanser, som Blake sier. Med bakgrunn i egne erfaringer i fra blant
annet samspillsituasjoner i musikk og med hester, er jeg nysgjerrig på fenomenet. Følelsen av
å kjenne andre mennesker og dyrs sinnsstemning uten å være i nærkontakt med dem er hos
meg til tider sterk, men uforklarlig og kanskje innbilt, og jeg kan heller ikke bevise
gyldigheten av dette. Men interessant er det, og jeg bare nevner det som en mulighet for
videre forskning.

Kapittel 7 Improvisasjon og sansing
I kapitlet som omhandlet klinisk perspektiv og forskning rundt hjerneaktiviteten under
improvisert aktivitet, var sansningen nevnt som delaktig: hjernen skrur opp aktiviteten i denne
delen av hjernen. Thad Jones beskrev improvisasjonen som en sterk sanseopplevelse hvor
flere av sansene var virksomme. Jones fokuserer spesifikt på den konkrete fysiske opplevelsen
av den improviserte samspillsituasjonen – og sammenstillingen åpner for en bevissthet og
diskurs rundt viktigheten av sansningen i et improvisert øyeblikk. Er for eksempel bruk av
andre sanser enn det auditive, også essensielle i for eksempel musikalsk utøving? Dette
kommer jeg tilbake til i resultatutviklingen.

7.1 Hvilke sanser opererer vi ut i fra?
Teoriene som til nå har kommet fram, peker i stor grad i mot at helheten – alt vi er – er
aktivt med i formingen av det improviserte resultatet, og jeg vil nå se på hvordan sansene
innvirker i dette samspillet. De sansene man opererer med til vanlig, er den auditive (lytting),
taktile/kinestetiske (berøring/bevegelse), visuelle (syn), smak og lukt. Den auditive sansen er
den vi orienterer oss med i et lydbilde, og som er utgangspunktet for det lydlige materialet
som sendes videre for bearbeidelse og persepsjonsprosesser. Jeg vil komme nærmere inn på
lytting under behandlingen av den auditive sansen, da med eksempler på metoder som kan
medvirke til å øke lytteopplevelsen og konsentrasjonen i lyttingen.

7.2 Den taktile og kinestetiske sansningen

Den taktile og kinestetiske sansningen er den man bruker for å blant annet beherske
eget instrument: hvor hardt man trykker på en streng, hvordan man forvalter egen fysikk i
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møtet med instrumentet for å få det til å utføre det man ønsker, eller som en danser bruker for
å oppleve sin kropp mens den beveger seg. I nettartikkelen ”Terapi med en døvblind mann”
av Mai Volden beskrives en prosess terapeuten har med en pasient som har blitt døv og blind.
Kommunikasjonsformen som utvikles, er kun via den taktile sansen, og jeg velger å sitere litt
fra den, ettersom dette er en prosess hvor den taktile sansen for pasienten er fjernet fra
visuelle og auditive uttrykk. I følge Volden mottar den taktile sansen informasjon fra hudens
overflate, og den kinestetiske sansen mottar informasjon fra muskler og ledd om posisjonen til
fingre og armer og om bevegelse og posisjon. Volden beskriver i samme artikkel at
informasjon som kun innhentes via det taktile, er en langsom og oppmerksomhetskrevende
prosess, men at sansen egner seg for å overføre emosjonalitet og stemninger på en subtil måte.
Hun beskriver også at oppmerksomhetssansen er den som må oppøves for å kunne
konsentrerer seg om denne typen subtil kommunikasjon (Volden, 813ff). Ut fra dette kan man
trekke den slutning at den taktile sansen er viktig å oppøve. Vi ser her at emosjoner og
stemninger overføres på subtilt nivå via denne sansen, noe som nødvendigvis også vil
innvirke på emosjonell subtilitet i lyden som produseres i instrumentet.

7.3 Synssansen

Synssansen er kanskje mer viktig for en danser enn for en musiker, og i alle fall for en
filmkunstner, enn for musikeren. Thad Jones beskriver prosessen med synssansning i musikk
som noe ”bak lukkede øyne”, noe som er svært vanlig i improvisert musikk. Synet er allikevel
ikke uviktig her: for å oppfatte et avtalt que (signal med hånd for start og stopp f.eks), for å
oppfatte og kommunisere sinnstilstander via kroppspråk, gi hverandre konstruktiv
oppmerksomhet underveis i spillet som kan være med på å forsterke det konstruktive klimaet,
som igjen fungerer som trygghetsregulator. Togbladet ”på spåret” ved den Svenske
Järnvägen, viste i novemberutgaven 2007 til et forskningsforsøk som konkluderte med at den
visuelle sansen er en av våre sterkeste. Hele 90 prosent av oppmerksomheten vår er samlet
omkring visuell informasjon, og dette er etter hvert allment kjent. Dette igjen kan både være
et problem og et gode: problemet er at forstyrrelser av visuell karakter drar oppmerksomheten
bort fra utøvingen i stor grad, men opplevelsen kan også forsterkes og tydeliggjøres via det
visuelle.

42

7.4 Smakssansen

Smakssansen kan i musikalsk sammenhengen virke mindre viktig, men ettersom
denne oppgaven også relaterer seg til fenomenet improvisasjon uansett hva man improviserer
over, tar jeg den med på lik linje med andre sanser: improvisasjon kan like godt være en måte
å lage mat på som kokk, og kan også berøre hvordan du forholder deg til det å innta et måltid
mat: smaker du virkelig på maten, eller spiser du deg mett mens du fokuserer på at du etterpå
skal gå og se en film? Det har dessverre ikke lyktes meg å finne fullverdig litteratur om
smakssansen, men om man skulle dra en slutning basert på smakssansen, så måtte det være at
den faktisk har en tærtiær funksjon som kostholdsregulator, som igjen kan virke inn på en
persons velbefinnende – og det er for så vidt ikke uviktig, om man ser utøvingen i et holistisk
perspektiv, der også hverdagslig helse og form spiler inn på kapasiteten i utøverøyeblikket.

7.5 Luktesansen

For andre enn mennesker som skal improviser over noe som er direkte tilknyttet
luktesansen, f.eks matlaging, kan det synes søkt å bringe inn lukt som sans i det hele og store.
Går man til undersøkelser som tar for seg luktesansen derimot, vil man se at luktesansen er
en veldig sammensatt og viktig sans, og aktiv i både sosial og reproduktiv adferd, samt i
adferd relatert til inntak av næring. Sitatet under er hentet fra Den Norske Lægeforenings
tidskrift, her noe forkortet:
”(…) Luktinntrykk påvirker spiseatferd, sosial atferd og reproduktiv atferd.
Grunnlaget for det er at luktesansen registrerer informasjon om kjemiske stoffer i mat
og miljø og duftsignaler (inkludert feromoner) fra andre mennesker. Senere års
forskning har vist at det primære lukteepitelet i nesehulen hos dyr og mennesker
inneholder over 1 000 ulike sansecelletyper. Hos mange dyr finnes i tillegg ca. 100
typer sanseceller i det vomeronasale organet i neseskilleveggen. Disse sansecellene
responderer på signalmolekyler fra individer av samme art. Slike signalmolekyler
kalles feromoner og regulerer sosiale interaksjoner og reproduksjon. Det er
fysiologiske holdepunkter for feromoneffekter hos mennesket, og det vomeronasale
organet er påvist anatomisk. Imidlertid er det foreløpig usikkert i hvilken grad
menneskelig atferd reguleres av feromonsignaler (…)”.
Videre i artikkelen er forfatterne inne på lukt som sterkt medvirkende i både det å
framkalle minner, men også med henhold til at luktopplevlser også kan innvirke som
betinget adferd (S. Bjering/I. Deinboll/J. Mæhlen, 2000). Dette betyr med andre ord at
lukt er en viktig sans i blant annet kommunikative forhold, - og om det enn kan synes
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noe søkt, så fremholder jeg at luktesansen også således er en komponent i det
improviserte arbeidet; den er riktignok ikke mulig å påvirke, ettersom parfyme og
annet ikke er i stand til å skjule den underliggende informasjonen, men – den inngår.

7.6 Hørselssansen

En langt mer sentral ingrediens i den musikalske improvisasjonsprosessen, er selvsagt
selve lyttingen. Denne fungerer som ”partitur” – det vil si som informasjonskanal for det som
er spilt, og det som spilles i øyeblikket. Her ligger hele grunnlaget for å skaffe seg
informasjon om hva improvisasjonen handler om, og som igjen fargelegger hva man
responderer på. Lyttingen gir tilgang til all hørbar informasjon, som i musikalsk sammenheng
er selve essensen av stykket eller her, improvisasjonen (Dillan, s. 177). Jeg velger å gå litt
dypere inn i den auditive sansen, ettersom den er svært essensiell i egen utøving, og også fordi
jeg har tilgang på litteratur som er direkte knyttet opp mot det å oppøve denne sansen.
George Pratt snakker i sin bok ”Aural Awareness” om forskjellen på det å høre og å
lytte, og trekker frem at man for å ta aktiv del i musikk, må evne å sanse og således oppfatte
musikken – sistnevnte kaller han for å lytte, mens det å høre musikk eller annen lyd som
bakgrunn – dvs. det å ikke fokusere på den, er å høre (Pratt, s. 9ff).
Pauline Oliveros introduserer seg selv i sin bok ”Deep listening – a composers sound
practice” som komponist, improvisasjonsmusiker, performer og publikum. Oliveros definerer
”å høre” som en fysisk term som muliggjør persepsjonen, mens det ”å lytte” er å gi
oppmerksomhet til det som mottas både akustisk og psykisk (Oliveros, s. xxii). Oliveros
nevner møtet med ”inner listening”, eller indre gehør på norsk, som et viktig element i sin
lytting. Jeg liker indre lytting bedre, ettersom ordet gehør for meg er forbundet med å også
vite hva det er du hører. Indre lytting er evnen til å ”lytte på lyd” som ikke er fysisk tilstede,
men som er en gjenkallelse av lyd i tanken. Komponister bruker ofte dette som arbeidsredskap
– og forsøker så å formulere på et papir det man ”hører” for sitt indre øre (Oliveros, s. xv).
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7.7 Hvilke aspekter ved lyttingen virker inn på improvisasjonsarbeidet?

I musikk er informasjonen vi tar inn igjennom lyttingen, basisen for den videre gangen
i improvisasjonen – i andre utøverformer som for eksempel dans, vil lyttingen til lyd være en
del av den totale sanseopplevelsen som man orienterer seg etter og skaper sammen med.
Lyden vil ved siden av det visuelle og kinestetiske i møte med en selv og sammen med andre
danseres bevegelser, utgjøre basisen i sansingen. Oppmerksomheten og det å sanse
konsentrert er av stor betydning for graden av lydlig informasjon man tar inn. Dette
tydeliggjør Oliveros når hun fokuserer på oppmerksomhetssansen i sine lytteøvelser –
oppmerksomhetssansen er en viktig ingrediens i lytteopplevlesen, og blir således en
delkomponent i prosesser som omhandler å øke sitt lyttepotensial. Mer om oppmerksomhet
senere, under kapitlet om tilstand. Oliveros kommer også inn på lyttingens virkninger utover
det at hun skjerper oppmerksomheten:
”I started to sing and play long tones, and to listen and observe how these tones
affected me mentally and physically. I noticed that I could feel my body responding
with relaxation or tension. Prolonged practice brought about a heightened state of
awareness that gave me a sense of well-being.” (Oliveros, s.xvii).
Dette sier noe om bi-effektene av å drive lyttetrening: en skjerpet tilstedeværelse som øker
hennes velbefinnende. I kapitlet om tilstand, kommer jeg nærmere inn på oppmerksomhetens
rolle i det man kaller optimalopplevelser, eller flow. Videre er lyttesansen som tidligere nevnt
den sansen man bruker for å orientere seg i lydbildet og som dermed vil virke inn på
improvisasjonens kompositoriske elementer, så som forgrunn og bakgrunn, tidsfølelsen med
mer. Mer om kompositoriske aspekter i kapitlet om improvisasjon og komposisjon. Valg av
lyttefokus i lydbildet vil også spille inn, ettersom det å fokusere på for eksempel bestemte
instrumentgrupper vil påvirke hvilken informasjon man skaper ut i fra (Dillan, s.178).
7.8 Å ”se” lyd

I en artikkel i Musikk-kultur nr. 3 -2008, viser Alexander Refsum Jensenius til sin
doktoravhandling som tar for seg møtepunktet mellom bevegelse og lyd: musikk starter som
bevegelse hos utøveren, og ender gjerne opp i en eller annen bevegelse hos den som opplever
musikken. Han viser videre til at ny forskning også støtter en idé om at vi tenker om musikk
som bevegelse. Han viser til det området i hjernen som kalles speilnevroner, som er et område
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i hjernen som viser aktivitet både når vi utfører en handling selv, eller når vi bare tenker på
den samme handlingen. Han viser til at vi dermed mentalt ”simulerer” handlinger rundt oss
hele tiden, og at slik simulering står sentralt i vår evne til å lære nye ting. Videre henviser han
i artikkelen til forskning som viser at speilnevroner kan aktiveres med forskjellige
sanseinntrykk, også fra lyd: ”dette danner grunnlaget for en forståelse for at vi kan ”se” en
bevegelse basert på en lyd vi hører, og høre lyden av en bevegelse vi bare ser. Dette er
interessant, kanskje særlig i denne sammenhengen, ettersom dette vil kunne være interessant å
gå videre med dette synet i møtet med andre kunstformer som for eksemple dans. Jeg vil
drøfte dette nærmere i oppgavens siste del.

7.9 Sensitivitet i sansningen
”Sensitivitet” er beskrevet i synonymordboken som ”evne til å bruke sansene
effektivt”, og med sensitivitet mener jeg i denne oppgaven evnen til å oppdage, og oppleve på
et detaljert og finstilt nivå. Dette igjen vil virke inn på muligheten til å ta opp i seg detaljert
informasjon i improvisasjonen, som er det man baserer sitt videre spill på.

Goleman viser til forskning gjort av Edvard Diener ved Illinois-universitetet i Urbana,
som studerer intensiteten i folks følelsesliv. Her konkluderes det med at noen mennesker har
liten eller ingen grad av emosjonell selvbevisshet, noe som gjør dem sosialt inkompetente, og
også kjedelige for andre mennesker. På den andre siden av skalaen, finnes den lidenskapelige,
som oversvømmes av følelser i alt og ett for hendelser som andre ville betegne som relativt
uinteressante. Goleman henviser til Dieners undersøkelser, som har funnet at kvinner stort sett
opplever både positive og negative emosjoner sterkere enn menn gjør – og at bortsett i fra
denne kjønnsforskjellen, så er følelseslivet rikere for dem som legger merke til mer (Goleman,
s. 62). Dette siste burde i så fall tilsi, at det å arbeide med egen evne til oppmerksomhet og
tilstedeværelse, øker sensitiviteten og dermed evnen til å oppleve mer intenst og mer detaljert.
Dette anser jeg for svært viktig i all former form utøvelse, og jeg mener som Goleman at det å
øke sensitiviteten også forsterker opplevelsen. Dette vil jeg komme tilbake til i
resultatutviklingen.
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7.10 Å øke lytteevnen?

I dette kapitlet vil jeg ta for meg prosser i lyttetreningen som har med selve
sensitiviteten i lyttingen å gjøre. Gehørlære er et fag med lange tradisjoner, og inngår i
fagspesifikke og referensielle prosesser. Mer om dette under fagspesifikke prosesser.
Oliveros har utarbeidet et eget system for Deep Listening – altså dyp lytting. Dette
systemet sprang ut av hennes komposisjon ”Sonic Meditations” og er etyder som baserer seg
på oppmerksomhetstrening. Oliveros nevner også noe jeg ofte opplever i egen
improvisasjonsundervisning – mange, og langt de fleste av studentene spiller av noten, men
de lytter faktisk ikke til det de spiller (Oliveros, s.xvii). George Pratt nevner også denne
mangelen på lytting mens man spiller, som oppstår særlig når utøvere spiller etter noter. I
egen artikkel fra 2004, beskriver jeg det slik: man kan spille seg igjennom en hel låt,
”improvisere” over akkorder med innlærte skalaer og melodiske mønstre bare ved å lese det
som står og tilføre noe som allerede er innlært med henhold til dette, for at det skal låte ”rett”.
Man behøver faktisk ikke lytte for at det skal bli ”rett”. Spørsmålet er om det er ”å spille rett”
som er målet - og det er det som oftest ikke i en kunstnerisk sammenheng. Det medvirker,
men er ikke målet slik jeg ser det. Denne problematikken omhandler en prosess hvor
forflytting av fokus står sentralt – fra å fokusere på å spille rett, til det å lytte. Det å lære noe
utenat, frigjør synssansen. Man får en ting mindre å konsentrere seg om. Noten er en
referanse, og en referanse må være internalisert (Dillan, s.171ff). Mer om referanser senere.

Pratt og Oliveros har hvert sitt lytteprosjekt, og som er ment å medvirke i prosessen
mot å bli en bedre lytter. Hovedessensen er awareness – tilstedeværelse, som igjen oppstår når
man vier noe oppmerksomhet. Sansningen behøver oppmerksomhet for og fungere som
informasjonskanal. Mer om oppmerksomhet under kapitlet om tilstand. Olivero´s Deep
Listening beskriver prosessorienterte øvelser for å vekke hørselen og oppmersksomhetssansen
(Oliveros, s. xxii). De fleste øvelsene fokuserer på termen oppmerksomhet som en viktig del
av prosessen. Hun nevner også meditasjon som middel for å roe sinnet, og fremme
mottageligheten og konsentrasjonen. Deep Listening fungerer også som en form for
meditasjon (Oliveros, xxii), og søker å ekspandere tilstedeværelsen. Pratt lanserer en rekke
lytteøvelser, igjennom konkrete kompositoriske virkemidler og såkalte soundscapes –
sistnevnte kan være bylyder, lyder i en kantine, kort og godt alle lyder i et lydbilde.
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7.11 Intuisjon

Nachmanovitch fremhever at improvisasjon er aktiv intuisjon og intuisjon mener han,
er en synaptisk sammenfatning, ”hvor hele vårt nervesystem balanserer og kombinerer
mangevarierende komplekse mønster i ett eneste lynglimt” (Nachmanovitch, s.44f).
Intuisjonen er med andre ord forvaltningen og fusjonen av informasjonen man sitter inne med,
og som man mottar i øyeblikket. Jeg velger å plassere intuisjonen under dette kapitlet om
sansning, ettersom intuisjonen også kan betegnes som en måte å sanse noe på. I
synonymordboken omtales intuisjon som ”umiddelbar oppfatning eller erkjennelse av en saks
vesen; umiddelbar innsikt i en sannhet eller verdi; innføling” (Berulfsen/Gundersen s. 209).
Jeg kunne ha valgt å plassere intuisjonen under kapitlet om kommunikasjon, eller om det
personlige avtrykket, men har valgt å legge det under sansingen – en slags innfølingssans som
forvalter den opplevde sannheten uten bruk av mentale retningslinjer. Jerome Bruner sier i sin
bok ”Å lære” om intuisjon at det (…) ”innebærer at meningen, betydningen eller strukturen av
et problem blir gjennomskuet uten eksplisitt bruk av det analytiske apparatet i faget”. Videre
sier han, kan bruk av intuisjon som virkemiddel til å løse et problem medføre at ”(…) den
tenkende fritt kan hoppe rundt, ta flere trinn i spranget og smette snarveier (…)” (Bruner s.
66ff). Det Bruner her beskriver, er en form for frihet som er nødvendig i det improviserte.
Intuisjonen fungerer som indre veiviser, og man frigjøres i den kreative prosessen, slik at man
kan bevege seg fritt i forhold til det man improviserer over.

I min egen artikkel kommer jeg inn på intuisjonen som et nødvendig verktøy i
improvisasjonsøyeblikket. Kreativitet og evne til spontanitet er ikke nok. Logisk analyse av
en musikalsk problemstilling og en samtidig respons lar seg heller ikke gjøre, fordi alt foregår
på brøkdelene av et sekund. Jeg kommer videre inn på at man i improvisasjonsøyeblikket ikke
har tid til å tenke eller analysere seg fram til resultatet (Dillan, s.176). Videre viser jeg til
Bruner, som sier at ”(…) effektiviteten (av intuitiv tenkning, egen anm.) forutsetter en
grundig kjennskap til stoffet, en fortrolighet som gir intuisjonen noe å jobbe med”. Bruner
viser videre til forskning som er gjort rundt intuisjonsbegrepet, der resultatene viser at
mennesker med stor grad av kunnskap innefor et felt har større og konsist tilgang på intuisjon
som problemløser (Bruner, s.64ff). Jeg nevner her også analysen og det mentale etterarbeidet
som kilde til å øke referansegrunnlaget som intuisjonen arbeider ut i fra, og at kunnskap i
denne sammenhengen ikke handler om teoretisk kunnskap, men kunnskap som man selv kan
utføre. Hanken og Johansen er i sin bok ”Musikkundervisningens didaktikk” inne på
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forskjellen på ”å vite” og ”å kunne”, og sistnevnte som kunnskap man kan utføre. Teoretisk
kunnskap man ikke kan utføre er nytteløst i en improvisert utøving, ettersom man ikke kan
anvende den praktisk. Den mentale aktiviteten og refleksjonen rundt problemstillinger som
oppstår i et improvisert forløp derimot, er helt nødvendig for å ”bevisstgjøre elementer og
hendelser, slik at man får et ytterligere konkret erfaringsgrunnlag som intuisjonen kan hente
informasjon fra” (Dillan, s.176). Forskjellen på fornuftsbasert kunnskap og bruk av intuisjon
er i følge Nachmanovitch, at fornuftsbaserte avgjørelser tas lineært, fra a til b, videre til c og
så videre, mens intuisjonen opererer konsentrisk, og beslutningen løper ut i fra det sentrale
punkt der en beslutning formuleres umiddelbart. Fornuftsbasert kunnskap, sier han videre, er
basert på informasjon fra bevisstheten, mens intuitiv kunnskap derimot har sin opprinnelse i
alt vi vet og alt vi er (Nachmanovitch, s.44f). Dette igjen knytter intuisjonen opp mot
foregående kapitler, hvor hele menneskets substans er aktiv i øyeblikket.

Som vi har sett før: det mentale arbeider ikke hurtig nok til å kunne følge et
improvisert forløp, fordi det skapes og utføres i øyeblikket. Man må lære seg å stole på første
innskytelse – altså det intuisjonen velger ut. Dette innebærer at man i utøvingsøyeblikket som
improviserende, må igjennom prosesser som ofte avlærer mental aktivitet – for så å igjen ta
det mentalt reflekterende i bruk under øving og i et forarbeide til improvisert aktivitet.
Nødvendigheten av det mentalt reflekterende for å øke bevisstheten rundt hvordan ulike
komponenter i musikken høres ut, oppleves og innvirker på hverandre, kommer jeg videre inn
på i kapitlet om referanser og øving.

Kapittel 8 Tilstand
Er improvisasjon knyttet opp mot en spesiell tilstand, hva er i så fall denne tilstanden
og hvilke prosesser innebærer dette?

8.1 Hvordan beskrives tilstanden i litteraturen?

I den utvalgte litteraturen finner vi beskrevet en tilstand som synes å opptre i et
fungerende improvisert arbeide. Jeg vil først se litt på hvordan denne tilstanden beskrives her.
Hos Bailey beskrives en tilstand unntatt rasjonell tenkning, og som innebærer å ikke kalkulere
med premisser lagt på forhånd:
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“At the actual time of performance, the musician does not calculate the procedures that
will guide his playing. Rather he plays from a level of consciousness somewhat
removed from the purely rational…” (Ella Zonis, Bailey s. xi).
Dette minner om intuisjonens virkemåte, og beskriver også en tilstand som er fjernet fra det
rasjonelle. Thad Jones sammenliknet tilstanden med et erotisk møte, noe jeg velger å tolke
mer i retning av et sanselig møte, og med en grad av tilstedeværelse som grenser opp til
telepatisk intuisjon. Tilstedeværelsen sammenlikner han med telepati, og om ikke annet så
leser jeg ut av hans beskrivelse en tilstand som er en intenst konsentrert tilstedeværelse. Hos
Paco Peña så vi at improvisasjonsøyeblikket var avhengig av en evne til å la seg involvere av
lyden – ”get into the music. It´s an abstract thing (…) You move around and you dance”. Her
er både intuisjon, tilstedeværelse og det å la seg inspirere av lyden i seg selv viktige aspekter.
Nachmanovitch beskriver en tilstand hvor følelsen av å forsvinne er sentral, her definert som
flyt, en tilstand av tomhet som han beskriver som en tilstand totalt åpen for hva som helst, og
han nevner meditasjon som virkemiddel for å oppnå denne tilstanden. Nachmanovitch linker
denne tilstanden opp mot tilstander man finner beskrevet i andre kulturer og religioner, og
framhever spesielt zenbuddhismen. Jeg vil berøre buddhismen i noen grad i kapitlet om
tomhet, ettersom flere av disse aspektene er en del av deres levemåte og praksis som
buddhister. Oliveros fokuserer på aspekter som er inkorporert i lyttingen: konsentrasjon,
oppmerksomhet, meditasjon som middel for å komme i fokus og i en konsentrert tilstand som
minner om lyttende tilstand, evnen til å være helt åpen for øyeblikket, utøvingen som en
tilstand hvor hun fokuserer og tar opp i seg de forandringer som oppstår i en brøkdel av et
sekund i det improviserte forløpet. Alle aspektene så langt, er helt sentrale i øyeblikksbasert
informasjonsbehandling, ettersom evnen til å oppdage og å respondere fritt på tilbudene som
kommer, er det man baserer innholdet i improvisasjonen på. Dette er også Johnstone inne på:
han nevner også inspirasjonen i øyeblikket som en ikke-intellektuell tilstand (Johnstone, s.15),
og han er også inne på at det man skal gjøre, er ”å gå ut på gulvet og se hva som skjer”; dette
innebærer en total åpenhet i nået, som gjør at alle nye tilbud utøverne lanserer, vil kunne virke
inn på det man foretar seg videre. Johnstone bruker videre begreper som trance og hypnotisk
tilstand for å belyse sider ved tilstanden i en improvisasjon. Jeg velger ordet trance som et av
flere begreper anvendelige for å beskrive ”tilstanden improvisasjon”, ettersom tilstanden, slik
Johnstone ser den, beskriver mange av de samme aspektene som vi har sett over. Dette
kommer jeg inn på i det følgende.
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8.2 Å forsvinne uten å forsvinne

Johnstone sammenlikner ikke bare, men hevder også, at tilstanden man kommer i, er
en form for transetilstand. Ordet transe har for mange noe mystisk og fremmed ved seg, og
jeg finner ikke begrepet brukt i mange sammenhenger. Johnstone er inne på oppsluktheten og
en form for transe som en og samme tilstand (Johnstone, s. 151). Denne sammenstillingen
gjør kanskje for mange begrepet litt mer forståelig og anvendelig. Oppslukt av noe har de
fleste vært, og i flowteorier ser vi det samme begrepet brukt og beskrives der som
”optimalopplevelser”. Mer om flow i dette kapitlet og senere. Johnstone nevner en splittet
bevissthetstilstand, en opplevelse av å ”være bebodd av den rolle de spiller”, ”som om deres
kropp handler på automatikk”. Videre nevner han at improvisatorer som hevder at deres
bevissthetstilstand er normal når de improviserer, ofte har huller i hukommelsen som kun
viser seg når man gjør en grundig utspørring vedrørende hendelsen. Å vite at man har vært i
en trancetilstand, kan man i følge Johnstone vite ved å se nærmere på fornemmelsen av tid:
”Når en improvisator føler at to timer har gått i løpet av tyve minutter, har man rett til
å spørre hvor han var de resterende en time og førti minuttene” (Johnstone, s. 155ff).
Dette er i følge Johnstone en fornemmelse man har i en transetilstand. Å glemme tiden
påvises hos Mihaly Csikszentmihaly som en av de vanligste fornemmelsene man har i en
flowopplevelse (Csikszentmihaly, s. 79). Mer om dette etter hvert. Videre nevner Johnstone at
man ved ”normal bevissthet” tenker verbalt, og at man er oppmerksom på dette. I sport, hvor
det ikke er tid til å verbalisere, er transetilstander alminnelige (Johnstone, s. 157). Dette må i
så fall også gjelde for det improviserte arbeidet, etter som det ikke er tid til å verbalisere mens
man improviserer. Johnstone beskriver også hindringer for denne tilstanden:
”Min personlighet synes (…) å fungere ut i fra hva andre mennesker tenker”.
Han beskriver personligheten som en ”reklameavdeling” for det virkelige jeg´et, og beskriver
prosessen som skjer i det noen entrer et rom du var alene i på følgende måte: ”man kommer til
seg selv” og sjekker at buksesmekken ikke er åpen, at ens sosiale ansikt er i de rette folder,
som han sier. Dette er en prosess som skal sikre at hans sosiale image er i orden. Derimot, om
han opplever at han ikke behøver å beskytte seg, så kan en tiltreden av oppslukthet oppstå:
han kan fortape seg i samtalen (Johnstone, s.158). Selvsensuren som kan oppstå som følge av
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frykten for å tape ansikt, er dermed et direkte hinder for tilstanden. Som vi så tidligere, kan
denne formen for selvsensur allikevel i større eller mindre grad avlæres ved hjelp av ulike
øvelser som innbefatter impulsbasert trening i en trygg atmosfære.

Nachmanovitch beskrev tilstanden man er i blant annet som en følelse av å forsvinne,
og trekker linjer til leken og den tilstanden av oppslukthet som barn er så flinke til. Dette så vi
også hos Skoge. Han ser derimot ingen grunn til at ikke voksne også skal kunne oppnå denne
tilstanden, og beskriver den som ”å bli det man gjør”: intensitet i retningsbestemt
konsentrasjon forstørres, fysiske behov minsker, synsfeltet krymper og tiden står stille. Videre
nevner han at man i denne tilstanden kjenner seg alert og levende, det som var anstrengende
er ikke lenger anstrengende. Videre at man mister seg selv i sin egen stemme, eller
håndteringen av eget verktøy – ”man glemmer tid og rom, glemmer seg
selv”(Nachmanovitch, s. 56/57). Her trekker Nachmanovitch igjen inn en link til tilstanden
man finner beskrevet i buddhismen, og som betegnes som ”samadhi”. I buddhismen setter
man denne tilstanden i sammenheng med det å la seg absorbere, oppløsning av selvet, og som
en absolutt konsentrasjon. Samadhi er en tilstand man i buddhismen trener via meditasjon.
Han sier videre at ”Når personligheten, som heftes av selvet, forsvinner blir man både satt i
trance og er våken på samme tid”. (Nachmanovitch, s.67). Johnstone er også inne på
”oppløsningen av personligheten” – at opplevelsen av egen identitet opphører som følge av
oppsluktheten (Johnstone, s.158).

Både Johnstones og Nachmanovitchs syn vedrørende oppløsningen av
selvbevisstheten eller personligheten, understøttes av Csikszentmihaly, som også presiserer
forskjellen på å utviske bevisstheten av selvet og om selvet, hvorav sistnevnte er
forutsetningen for en flowopplevelse (Csikszentmihaly, s. 77). Jörg Fachner behandler dette
temaet i boken ”Music and altered states”, der han sier at den såkalte ”normale
bevissthetstilstanden” er en konstruksjon, eller et spesialisert verktøy for hverdagslig bruk.
Dette verktøyet anvender vi for å orientere oss sosialt og i de fysiske omgivelsene. Fachner
understreker også problemet med den selvsentrerte bevisstheten, er at den trekker
oppmerksomheten mot selvet, i stedet for det som er en nødvendighet i denne tilstanden: å
trekke oppmerksomheten bort fra oss selv. Fachner er også opptatt av å unngå
selvforherligelsen i oppsluktheten, og at målet med en å utvikle disse tilstandene også må
være å utvikle en sosial bevissthet for utviklingen av menneskeheten (Fachner, s. 14f). Man
mister med andre ord ikke kontakten med selvet, kun med selvbevisstheten om selvet – dette
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medfører en tilgang til ikkesensurerende atferd, ettersom den analytiske tenkningen bortfaller.
Selvbevisstheten som medvirkende i tilstanden flow, er viktig hos Csikszentmihaly, og han
trekker inn problemet med den narsissistiske forstyrrelse vi så hos Miller. Selvsentrerthet er
her nevnt i forbindelse med å tilfredstille egne behov på bekostning av andre for å oppnå
lykkefølelse, fører ikke egentlig til lykke på sikt, det fører til isolasjon i følge Csikszentmihaly
(s.109). Isolasjon som emosjonelt prosjekt kan vel neppe karakteriseres som et genuint
”lykketreff”, i alle fall ikke for de fleste av oss. Hos Csikszentmihaly nevnes også
selvopptattheten som et direkte hinder for flowopplevelsen, av samme grunn som vi så hos
Fachner: overdreven selvbevissthet er ikke kompatibelt med å interessere seg for aktiviteten i
seg selv – som igjen er en grunnstein i tilstanden flow. Et selvsentrert menneske, sier han
videre, har bevisstheten sentrert mot å forfølge egne mål, og omgivelsene er ikke interessante
om de ikke kan brukes til eget formål. Dette gjelder også evnen til å interessere seg for en
aktivitet i seg selv. (Csikszentmihaly, s.99f).
”Hvis et menneske ikke interesserer seg for den omgivende verden, ikke ønsker å
engasjere seg aktivt i den, blir det isolert i seg selv” (Csikszentmihaly, s. 109).
Spørsmålet jeg stiller da er om hvorvidt et selvsentrert menneske egentlig blir lykkeligere
med måljakt for egen vinning. Aktiviteten i seg selv er et sentralt ledd i flowopplevelser, og er
ikke kompatibelt med selvsentrert atferd. Skal man tro teoriene her, vil sistnevnte også kunne
være til hinder for å komme i en tilstand der improvisert utøving foregår fritt, uanstrengt og i
flyt. Denne tilstanden handler om å være i stand til å utviske bevisstheten om selvet.

Dette synes å være et viktig aspekt også i en prosess hvor man søker mot en tilstand som
frigjør selvet i spillet.

8.3 Hvordan kommer man inn i seg selv?

Hvordan kommer man inn i en tilstand av engasjert flyt eller transe, og hvilke
prosesser spiller inn? Avspenning er et av elementene Johnstone bringer inn, sammen med
repetative handlingsmønstre og ubevegelighet. En trancetilstand som publikummer under en
taterforestilling, sier Johnstone, brytes om man plutselig må hoste, skifte stilling m.m.
Ubevegelighet finner vi også som hjelpemiddel i blant annet meditasjonsteknikker, for å
opprettholde den meditative tilstanden, eller trancetilstanden. To aspekter som også synes å gå
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igjen, er evnen til fokusert oppmerksomhet og tilstedeværelse i nået. Dette sikrer, om man
skal se på litteraturen, at man får med seg den faktiske informasjonen som oppstår i
øyeblikket, det sikrer detaljert og presis sansning, det styrer emosjonelle prosesser,
kommunikasjonsprosesser, det medvirker til en dypere evne til opplevelse og innlevelse:
uten evne til konsentrert oppmerksomhet, mister man kontakten til bortimot samtlige
komponenter som er virksomme i improvisasjonsøyeblikket. Oppmerksomhetstrening
fokuserer sinnet om nåtiden, og dette er også veien inn til tilstanden ”nåtid” om man skal
akseptere litteraturen. Oppmerksomhet blir således selve grunnsteinen i den improviserte
utøvingen, og omtales under egen overskrift om litt.

I egen artikkel nevner jeg problemet med å ønske seg noe utenfor nåtid. Dette kan
være hendelser av betydning i fra fortiden, for eksempel intense opplevelser og møter med
andre, eller en sterk musikalsk opplevelse. Når vi først har hatt denne typen skjellsettende
opplevelser, har vi en tendens til å memorere og ønske oss tilbake til disse tilstandene og
opplevelsene, og forsøker ofte å gjenskape dem, dette gjelder definitivt også i et improvisert
forløp. Problemet er at en opplevelse man har hatt, aldri vil kunne rekonstrueres nøyaktig i
den form den kom i. Ved å forsøke å rekonstruere en tidligere improvisasjon (fortid), eller ved
å forsøke å oppnå en tenkt intensjon (fremtid), står man i fare for å tviholde på intensjonen i
fortid eller fremtid, i stedet for å respondere på improvisasjonens reelle informasjon. Som vi
har sett tidligere, er det ikke mulig å kontrollere hva de andre gjør, og heller ikke deg selv i
stor nok grad, og man må evne å akseptere og spille med i den faktiske nåtiden. Alt annet vil
være å spille på en illusjon, og improvisasjonen vil miste sin indre logikk (Dillan, s.177).
En tilstand av oppslukthet, eller trance, som nevnt tidligere, peker mot flowteori. Dette vil jeg
omtale om litt. Utgangspunktet for denne typen trening som kan medvirke til en opplevelse av
å komme inn i seg selv, som jeg sier, er altså konsentrert oppmerksomhet, og jeg vil i det
følgende se litt på tomhet, eller absolutt nullstilling som inngangsport.

8.4 Tomhet

I litteraturen beskrives tilstanden man er i i improvisasjonsøyeblikket blant annet som
åpen og uten forutinntatthet, som en følelse av å forsvinne, eller bare ”å være” - uten det
mentalt reflekterende som overordnet i prosessen. Tilstanden er tett forbundet med evnen til å
eksistere i nåtiden. Nachmanovitch fokuserer på en tilstand beskrevet som tomhet, og som et
åpent utgangspunkt for improvisasjon (Nachmanovitch, s.140). Denne tomheten beskrives i
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boken ”Zen-sinn, begynner- sinn” av Zenmesteren Shunryu Suzuki som en tilstand og evne til
å ikke tenke framover eller bakover, men hvor man eksisterer uten forventning i øyeblikket
som stadig forandrer seg. Han beskriver prosessen fram mot tomheten blant annet som ”å tro
på ingenting”, og med det mener han å evne å sette pris på øyeblikket akkurat slik det er
(Suzuki, s. 110ff). I buddhismen er dette selve målet, og meditasjon er midlet man bruker for
å oppnå tomheten.

Nachmanovitch er inne på vaner og avhengighet, eller onde sirkler, som han kaller det,
som hindring for tilstanden. Vaner og avhengighet kommer naturlig nok i veien for
forandring, og dermed videreutvikling. Han beskriver denne typen hindringer som redselen
for tomhet, som resulterer i rastløshet, et ustanselig behov for å fylle stillheten og tomheten
med noe. Frykten for tomheten og tvilen på seg selv, ligger i følge Nachmanovitch bak
vanemønstre og avhengighet av ulike stimuli, og han legger heller ikke fram noen konkret
løsning på problemet, annet enn å forøke å finne ut hva som ligger bak (Nachmanovitch
s.123ff). Et mål som improviserende utøver må uansett være å frigjøre seg fra mønstre og
konforme løsninger, dette for å evne å respondere på reell informasjon. Tilgangen på
tilstanden krever prosesser hvor man som Johnstone nevner, evner å gi slipp på ideer som kun
er illusjoner og forutinntattheten om hvorvidt dette eller hint skal skje – dette har jeg vært
inne på tidligere, men nevner det igjen ettersom linken til tilstanden tomhet her synes
essensiell. Å evne å gi slipp på forutinntattheten blir dermed et mål i seg selv også for å nå
denne tilstanden av tomhet, som beskrives som utgangspunktet for improvisasjonen – eller
øyeblikksbasert utøving.

Personlig kjenner jeg igjen tomheten som en sentral del av tilstanden jeg befinner meg
i i mine beste øyeblikk – en tilstand av total åpenhet for det andre og jeg selv bibringer i
øyeblikket. I dette tomme rommet er det plass for nye assosiasjoner, og intuisjonen jobber
naturlig og uanstrengt. I kapitlet om det personlige avtrykket, var jeg inne på en hel del
aspekter som kan være med både å hindre, men også berike uttrykket. Slik jeg opplever det, er
denne tomheten en forutsetning for at hele paletten av mitt uttrykk skal være tilgjengelig, og
ikke hindret av ”støy” fra hverdagen som gjør meg ufokusert.
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8.5 Oppmerksomhet

Et essensielt begrep så langt, er oppmerksomhet. Dette begrepet kan som tidligere
nevnt så langt synes å være selve kjernen i all improvisert aktivitet. Bortimot ingen i
litteraturen så langt, bortsett fra Suzuki i sin Zen-lære, har viet dette et helt kapittel for seg
selv. I litteraturen så langt, går dette begrepet derimot igjen nær sagt overalt. Det beskrives
som en tilstand som gir tilgang til nær sagt alle komponenter, og spørsmålet som oppleves
som ganske viktig i denne oppgaven er da: hvilke prosesser går man igjennom for å oppøve
oppmerksomhetssansen? Jeg velger først et blikk inn i zenbuddhismen, ettersom
oppmerksomheten er en del av tilstanden tomhet: i tomheten følger man med i øyeblikket.
Suzuki formulerer seg slik:
”Det som er viktig i vår forståelse, er å ha en jevn, frittenkende måte å iaktta på. Vi må
tenke på ting uten stagnasjon (…) Sinnet vårt bør være mykt og åpent nok til å forstå
ting slik de er. Når vår tenkning er myk, kalles det for urokkelig tenkning. Denne
tenkningen er alltid stabil. Den kalles årvåken oppmerksomhet” (Suzuki, s.114).
Her beskriver Suzuki en tilstand av årvåken oppmerksomhet, og nevner de samme
komponentene man finner i litteraturen om improvisasjon: iakttakelsen i øyeblikket, fri for
fordommer og forutinntatte holdninger eller formeninger om hva som skal skje, han nevner
stagnasjon som et hinder, og aksepten av tingenes tilstand som essensielt. Dette fant vi også
hos Johnstone og Nachmanovitch tidligere. Videre nevner han urokkelig tenkning, noe jeg
tolker som det som i buddhismen kalles for objektiv iakttakelse av noe, tilstanden hvor man
bare ”er”. Ettersom tilstanden beskrives så presist i buddhismen, er jeg også interessert i
prosessene som ligger implisitt i deres lære. Hvordan trener de oppmerksomheten opp på et så
finstilt nivå? ”Teknikkene” man bruker her, er de samme som for å skape tomheten, og er
basert på denne objektive observasjonen, hvor blant annet meditasjon inngår som trening i
ulike varianter. Meditasjon er i første instans oppmerksomhetstrening, men som tidligere
nevnt er oppmerksomhetstrening komponent i enhver anledning hvor man fokuserer på nåtid.
I Buddhismen er oppmerksomheten essensiell i enhver aktivitet, og man bruker derfor nettopp
”enhver aktivitet” for å trene oppmerksomheten (Suzuki, 2000). I boken ”Zen in the art of
archery” beskrives denne formen for trening i kraft av bueskytterkunsten, der man fokuserer
treningen mot det mål at kropp og sinn skal bli ett med hverandre (Herrigel, 2004).
Hos Nachmanovitch finner vi oppmerksomhetstreningen implisitt i øvingen –
tilstedeværelsen i aktiviteten skal ikke utelates heller i øvingen (Nachmanovitch, s. 72ff).
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Jeg nevnte under ”Tomhet” også andre former for oppmerksomhetstrening, og disse vil kunne
øke oppmerksomheten og evnen til tilstedeværelse i nået ytterligere, noe vi også finner
beskrevet av Jane Madders i neste kapitel om avspenning. Prosesser som inngår i det å øke
kapasiteten vedrørende oppmerksomhet, kan med andre ord inneholde så nær sagt alle former
for aktivitet; det er snarere et spørsmål om fokus og oppmerksomhet rettet mot nettopp
tilstedeværelsen i nåtid. Dette er kanskje innlysende, ettersom man i en uoppmerksom
tilstand, ikke er i stand til å oppfatte øyeblikket. Allikevel er dette et aspekt jeg ofte savner når
utøvere og lærere snakker om utøving og prosesser – hvor er f.eks oppmerksomhetstreningen
i skoleverket? Mattematikk er fint, norsk er fint, musikk er fint – men selve essensen og
utgangsposisjonen for enhver kvalitativ opplevelse i disse fagene og alle andre fag, hvor er
den? Jeg lar spørsmålet stå ubesvart, men tar det fram fordi jeg mener det er et viktig
spørsmål.

8.6 Flow

Den viktigste innenfor denne forskningen er til nå nevnte Mihaly Csikzentmihalyi,
som har gjort en svært omfattende tverrkulturell og adferdspsykologisk forskning på
fenomenet flow. Han har gitt ut boken ”Flow – optimalopplevelsens psykologi” og denne
boken inneholder materiale som er svært anvendelig her i denne oppgaven. Jeg har av
plasshensyn allikevel valgt å kun referere til enkelte deler av hans forskning, ettersom annen
litteratur i oppgaven påpeker viktige aspekter som inngår i disse teoriene. Jeg har valgt å
presentere de mest sentrale kriterier og komponenter i flowteorien. Men først, hva er flow?

Flow betegnes av Csikszentmihaly som en tilstand hvor man er så engasjert at alt
annet synes uviktig. Flow betegner han som summen av tilværelsens positive sider: glede,
kreativitet og et totalt engasjement i livet. Man opplever en følelse av begeistring og lykke.
Følelsen er så nytelsesfylt, at man utfører handlingen for handlingens egen skyld
(Csikszentmihaly, s. 7ff). I boken presenterer han allmenne prinsipper som kan medvirke i en
prosess mot flowtilstand. Csikszentmihaly fokuserer som Johnstone og Miller på
”gjenopplivingen av opplevelsen” som en nødvendighet for å oppnå flow. Csikszentmihaly
trekker også linken til østlige tradisjoner, hvor kontroll over bevisstheten ligger implisitt i de
åndelige tradisjoner i både zen, taoismen og andre retninger. Disse retninger, sier han, søker å
befri bevisstheten fra ytre krefters innflytelse, både biologiske og sosiale. Han nevner yoga
som en metode for å oppnå denne tilstanden (Csikszentmihaly, s. 25ff). Csikszentmihaly er
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også inne på at man kan styre bevissthetens innhold i positiv eller negativ retning, og dette er
jo svært lovende for den som ønsker å utvikle kapasiteten som improvisator. Videre kommer
han til at om man vil bedre sin livskvalitet, så er det nødvendig å bedre opplevelsens kvalitet –
og kvalitet betegner han her som en indre opplevelse av lykke (Csikszentmihaly, s. 34ff).
Videre belyser Csikszentmihaly kroppen og sansningen som utgangspunkt for
flowopplevelsen, og at en bevisstgjøring av, og opptrening av sanseapparatet, er en
forutsetning for flow. Han vektlegger at selv den simpleste fysiske handling blir nytelsesfull
når den endres med det formål å fremkalle flow (Csikszentmihaly, s. 110f). Jeg vil nå nevne
de fem viktigste trinnene som Csikszentmihaly framholder i prosessen mot å oppnå
flowtilstand:

1) Sette opp et overordnet mål og et passe antall realistiske underordnede mål
2) Å finne metoder til å måle framgangen i forhold til de valgte mål
3) Å konsentrere seg om hva man gjør, og stadig utbygge de utfordringer som aktiviteten
innebærer
4) Å utvikle de nødvendige ferdigheter som kreves for å gi seg i kast med de
foreliggende muligheter
5) Å fortsette å øke innsatsen hvis aktiviteten begynner å kjede deg

De aspektene som inngår i en prosess mot flow, er som vi ser veldig kompatibel med
improvisert utøving: man velger ut komponenter som fungerer som referansegrunnlag og
søker å forandre og forvalte disse på stadig nye måter (mål), man evaluerer resultatet etter at
improvisasjonen er over, man må konsentrere seg og man må stadig gi nye utfordringer til seg
selv – dette handler med andre ord om utvikling. Man øver på de nødvendige
bakenforliggende referanser – og man søker stadig etter nye veier, i sær om aktiviteten
begynner å kjede deg, eller automatiseres. Improvisert aktivitet er flow, om den utføres som
det den er: å fornye noe.

Bjørn Alterhaug nevner, som samtlige av oppgavens referenter også en bestemt
tilstand. Han kaller den en ”cool”, avslappet, men årvåken tilstand, og at den er viktig
ettersom den danner grunnlaget for en trygg atmosfære, som igjen danner grunnlag for en god
kommunikasjon.
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Kapittel 9 Prestasjon, frykt og avspenning
Improvisasjon er å stadig være i bevegelse og å stadig søke forandring.
Nachmanovitch nevner motet som en viktig faktor i improvisert utøving. For meg betyr det
mot til å tørre å blottstille seg, gjøre feil og være ufullkommen, og å ønske de forandringer
som oppstår og som kreves i improvisasjonsprosessen. Jeg har tidligere vært inne på tilstander
og prosesser som kan være med å hindre improvisasjonsaktiviteten, og vil nå se på
prestasjonen i kombinasjon med frykt.

9.1 Prestasjon og frykt

Johnstone og Nachmanovitch nevner spesifikt frykt og anspenthet som en direkte
hindring for improvisasjonsarbeidet. Johnstone nevnte tidligere at motsetningen til frykt er
avspenthet, og at frykten avtar i en avspent tilstand. Jeg vil derfor om litt komme inn på
spenning og avspenning. Selvsensur ble nevnt i forbindelse med blant annet eget uttrykk,
kommunikasjonsprosesser, originalitet, spontanitet med mer, og selve årsaken til frykten
finner vi behandlet i de foregående kapitler. Men hvilke prosesser finner man eksempler på i
litteraturen som omhandler frykt og prestasjonsangst? Vi skal først kort se på atferd som kan
være vanlige i møtet med frykt. Jeg vil også kort nevne elementer hentet i fra
sportspsykologien, hvor prosesser vedrørende prestasjon inngår som en naturlig del i trening i
sportslige aktiviteter og prestasjoner.

9.2 Kunsten å unngå å prestere

Johnstone beskriver et typisk nybegynnerproblem hos improvisasjonsstudentene sine:
å søke medlidenhet. En av strategiene han nevner, er å starte en improvisasjon meget svakt,
som om de ”er syke og mangler livsmot”. De har lært å søke medlidenhet, og forsøker å se
utilstrekkelige ut. Dette trikset er til for å få tilskueren til å føle medlidenhet med dem om de
mislykkes, og å skaffe mer ros om de faktisk lykkes. Han beskriver dette som en
underhundsinnstilling som garanterer fiasko, ettersom ingen føler med en voksen som har
denne innstillingen. Da de var små, beskriver han, fungerte dette stadig, derfor fortsetter de
med det også i voksen alder. Ved å poengtere dette, slutter de å se ”syke ut” og inntar en
holdning som ”frisk”. Frykten for å mislykkes medfører med andre ord atferd som øker
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muligheten for at man mislykkes. Et annet triks han observerer, er å forsøke å forutse
problemet, og å forsøke å finne en løsning på forhånd. Problemet med denne metoden er i
følge ham at ting sjelden går som man hadde tenkt, og man ender opp med panikk allikevel,
og man ender opp med å ikke lære noe av det de andre gjør. Igjen ender resultatet i en
opplevelse av å mislykkes, om man forsterker frykten. Andre framgangsmetoder kan være å
sitte ytterst på benken, noe som isolerer dem fra resten av gruppen, kroppsholdninger som
forhindrer oppslukthet, f.eks ”litteraturkritikerattituden”, som er å lene seg tilbake og innta en
kroppsholdning som medvirker til at man forblir upåvirket (Johnstone s. 30ff).

I møtet med frykt, presiserer Johnstone behovet for å gå tilbake til startpunktet: man
må tilbake til et stadium i prestasjonen hvor man er trygg og avspent. Det som kommer frem
igjennom hans eksempler, er også at det å avsløre ”triksene” for den det gjelder, i seg selv kan
medvirke til at man endrer atferd.

9.3 Sportspsykologi

Prestasjon er et viktig element også i sportspsykologien, og frykt for å mislykkes og
avvises, er en av de største hindringene for prestasjonen også her. Hos Harris og Harris finner
vi en inngående behandling av prestasjonsbegrepet, og sportspsykologien har mye å tilføre
den som behøver å prosessere prestasjonsangst. Avspenning har i denne boken fått et eget
kapittel, noe som i seg selv indikerer viktigheten av avspenningen som veien igjennom denne
typen prosesser. Jeg går ikke inn i de ulike avspenningsteknikkene, men henviser til boken,
ettersom jeg om litt vil komme inn på avspenning via Jane Madders, som har fokusert kun på
dette. Ved siden av ulike avspenningsteknikker, finner vi også autogen trening, fokus på pust
som avspennende (dette er også en meditasjonsteknikk man finner i buddhismen) og
visualisering. Videre nevnes konsentrasjon som essensielt sammen med det å dirigere fokuset
i riktig retning, fokus på det å føre en konstruktiv indre dialog på samt effekten av
formålstjenlig målsetting som regulering av motivasjonen (Harris og Harris, s. 49ff, s. 95, s.
77ff, s. 115 og s.133). Det vil ta for stor plass å gå inn på hver enkelt av disse, men jeg
nevner dem som viktige i prosesser i møtet med prestasjon. Det finnes med andre ord
velutprøvde strategier for å prosessere prestasjonsangst.

60

9.4 Avspenning

Det å prestere i en improvisasjon er, om man skal skue til litteraturen og de foregående
kapitler så langt, ikke forenelig med frykt. Avspenning er nevnt som en av de mest effektive
måtene å behandle frykt på, eventuelt sammen med mental trening og aspektene omtalt av
Harris og Harris.
Jane Madders sier i sin bok ”Stress og avspenning” (1982) at stress og spenninger er
en nødvendighet for å lykkes i livet. Hun beskriver imidlertid at om disse reaksjonene blir
langvarige eller overdrevne, har de en rekke skadelige effekter på kropp og sinn. I denne
sammenhengen er noen av de viktigste positive effektene av avspenning nevnt gjennom at
avspenning kan forbedre fysiske ferdigheter også i sammenheng med å spille et instrument,
det bedrer kommunikasjonen med andre mennesker, er stressreduserende, hever
smerteterskelen med mer. Hun beskriver videre en av de viktigste årsakene til overspenning
og nevner ”kamp-eller-flukt”-reaksjoner som en hensiktsmessig del av våre forfedres
overlevelsesmekanismer. Denne ”kamp-eller-flukt”-reaksjonen er helt nødvendig ved en
truende fysisk fare, men er ikke tilpasset den typen påkjenninger som vår sivilisasjon fører
med seg: vi reagerer på samme måte mot overfylte kommunikasjonsmidler, mot påkjenninger
ved å reise, mot statusjag, raske endringer i vår livsform og mot problemer av personlig
karakter. Videre beskriver hun at våre fysiske og kjemiske reaksjoner på disse belastningene
ofte er uhensiktsmessige, overdrevne og langvarige (Madders, s. 12f). I en musikkform hvor
forandring er selve målet, og hvor man konstant utsetter seg for psykisk press i en utøvende
situasjon, vil avspenning være ikke bare et nødvendig stressreduserende hjelpemiddel rent
kunstnerisk, men også en livsnødvendighet for å takle dette på sikt. Madders nevner videre et
annet aspekt jeg finner interessant å ta med: man kan selv utøve kontroll over indre fysiske
forhold. Hun nevner yogiers evne til å redusere hjerteaktiviteten, heve kroppstemperaturen og
påvirke kroppsfunksjoner som normalt ikke er underlagt vilje. Dette betyr at man kan påvirke
indre fysiske forhold i konstruktiv eller negativ retning. Hun understøtter også tidligere funn i
oppgaven, ved å poengtere at engstelse og muskelspenning har en symbiotisk struktur – og at
avspenning på samme måte ledsages av en følelse av ro. Ro er noe som heller ikke er
kompatibelt med frykt, og er en lett ”omskrivning” av Johnstones og Nachmanovitch
påstander om at avspenthet åpner for det kreative i improvisasjonsprosessen.
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Ved siden av mer regulære avspenningsteknikker knyttet opp mot fysisk avspenning,
nevner hun også at meditasjon øker utbyttet vedrørende muskulær avspenning. Et siste ledd i
avspenningen, er i følge Madders ernæring. De tre faktorene øvelse, avspenning og ernæring
er gjensidig avhengig av hverandre i følge Madders (Madders, s.12f). Hun sier ikke noe mer
spesifikt om ernæring, men det er etter hvert allment kjent at f.eks sukker har en ”oppgirende”
effekt på noen, kosthold og inntoleranser for ulike matvarer er et annet aspekt. Jeg går ikke
nærmer inn på dette her, men nevner det for interessens skyld.

9.5 Tre spenningsnivåer

Madders beskriver tre stadier for spenningsnivå, og går inn på hvert aspekts
kjennetegn. Jeg velger å ta dem med her, ettersom de kan fungere som analyseredskap for å
kartlegge egen spenningstilstand.

Madders nevner at man i en sunn spenningstilstand føler seg vel, opptredenen er
avslappet, og fysisk utfoldelse gir deg tilfredsstillelse. I denne tilstanden føler man ingen
skyldfølelse for å ta seg tid til å slappe av eller gjøre øvelser. Byrder og belastninger som ville
føre til tap av velvære og sunnhet, blir avvist. Andre oppfatter deg som sunn,
tilpasningsdyktig og kontaktglad. Viktig er også her, at egenskaper vi finner igjen i den øvrige
litteraturen, finnes tilgjengelig i denne tilstanden: kvikk og fleksibel tenkning, originalitet,
aktivitet og utholdenhet. Hun avslutter med å konkludere med at en økning av indre spenning
forbedrer egne prestasjoner. Sistnevnte anser jeg for viktig å poengtere, ettersom det indikerer
at avspenning ikke er det samme som å utradere enhver spenningstilstand. Tvert i mot; man
behøver en viss grad av spenning tilgjengelig for å prestere, og det hun er ute etter, er et sunt
spenningsnivå. Videre går hun inn i begrepet ”akseptabel tretthet”, hvor du føler en rimelig
tretthet, du kan neglisjere uvesentlige krav til din energi (hun nevner for eksempel å neglisjere
andre mennesker en gang i blant for egen helses skyld). I denne tilstanden er fremdeles
egenskapene som ble nevnt over for å lykkes, fremdeles tilgjengelige. Tretthet er med andre
ord i seg selv ikke et hinder for kreativ og improvisert atferd. Det siste stadiet hun nevner, er
utmattelse. Hun nevner at man i dette stadiet ofte kan insistere på at du er sunn, men at andre
mennesker ikke ser deg slik. Man ser ikke noe behov for avspenning, og ikke for å bedre egen
fysisk form. Man godtar byrder og belastninger som er destruktive for egen helse og velvære,
fordi utmattelse reduserer din evne til å skjelne mellom vesentlig og uvesentlig. I tillegg ser
man ofte at man i utmattelsen faktisk også kan engasjere seg i en eller annen ”hensiktsløs
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virksomhet” som hun sier. Den økte spenningen som disse adferdstrekkene fører til, fører
igjen til økt spenning. Andre trekk er dårlig humør, klaging, inneffektiv arbeidstid, for lite
søvn, man blir opptatt av uvesentlige ting, mens viktige problemer blir utsatt. Hun nevner
også adferd som kan forstyrre andres sinnsro, og egenskapene som er forutsatt for å lykkes,
forsvinner. Endelig sier hun også at sinnet motsetter seg forandringer. I dette siste stadiet
beskriver hun spenningsnivået som så høyt at det også er skadelig (Madders, s.24f). Samtlige
av stadiene Madders nevner, inneholder viktige aspekter som berører både yteevne og en
rekke av delkomponentene vi så langt har funnet essensielle i det improvisatoriske arbeidet.
Disse egenskapene blir, som vi ser hos Madders, rett og slett dårligere eller i verste fall helt
fraværende ved for høyt spenningsnivå. De tre stadiene hun beskriver er selvfølgelig ikke
bygget etter etasjeprinsippet, og jeg går også ut i fra at dagsform og enkelte perioder av livet
vil inneholde ulike spenningsnivåer.

Del 3 Fagspesifikke prosesser
Så langt har jeg kun berørt prosesser som inngår i det å øke metakompetansen i
improvisasjonsutøvingen. Dette er altså kompetanse som er helt nødvendig å oppøve for å
improvisere i seg selv. De fagspesifikke prosessene omhandler prosesser knyttet opp mot det
spesifikke innholdet i improvisasjonen. Man kan si det slik at metakompetansen er hvordan
du improviserer, og faget er hva du improviserer over. Det fagspesifikke innholdet vil derfor
være foranderlig alt etter hva man improviserer over. Det faglige nivået legger igjen listen for
hvor faglig kompleks en improvisasjon kan bli. Med faglig nivå mener jeg i denne oppgaven
inkorporert kunnskap man kan utføre. Jeg vil i dette kapitlet ta ytterligere utgangspunkt i
musikalsk utøving av samme grunn som nevnt tidligere: musikk er faget jeg har som
utgangspunkt i egen utøving, og det finnes mest litteratur om improvisasjon innenfor musikk.
Allikevel, de fagspesifikke områdene kan med litt kreativitet og medskapning i
leseøyeblikket, relativt enkelt omformes til et hvert fagområde.
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Kapittel 10 Hvordan øve på noe som ikke eksisterer?
Selve tittelen på oppgaven er ”Kunsten å øve på noe som ikke eksisterer”. Dette
henspeiler på det faktum at man jo faktisk ikke vet hva det skal bli før man starter, men heller
ikke underveis. Man kan heller ikke reflektere over problemstillingene i hver spesifikk
improvisasjon før den er over. Som Johnstone sier:
”Improvisatoren skal være som en person som går baklengs. Han ser hvor han har
vært, men han beskjeftiger seg slett ikke med framtiden.” (Johnstone, s.122).
c

10.1 Referanser

Tidligere har vi sett at en improvisasjon alltid vil være resultatet av alt vi besitter av
kunnskap. Hva man øver på, går som vi ser fram av oppgavene som ligger implisitt i
rammeverket: hva du skal improvisere over gir ledetråder fram mot etyder man kan bruke
som forberedelsesgrunnlag. Her er all informasjon interessant. En referanse i improvisasjon er
konkret og internalisert kunnskap i musikk (eller et hvilket som helst fag man improviserer
over, egen anm). Som vi ser av inndelingen over, kan dette være en skala, et rytmisk forløp,
spesifikke koder innenfor en gitt stilart med mer. Det å øke beredskapen i forkant av en
improvisasjon, handler altså om prosesser som forholder seg til det konkrete
referansegrunnlaget og det å søke erfaring med de ulike referansene. Jeff Pressing (1998)
bruker begrepet ”the referent” og hevder at improvisatører, for å oppnå en maksimal flyt og
sammenheng, bruker en referanse, et sett av kognitive, perseptuelle eller emosjonelle
strukturer, til hjelp i utvikling av musikalsk materiale. Han fremholder imidlertid at dette ikke
gjelder fri eller total improvisasjon. Som jeg også påpekte i artikkelen ”Improvisasjon” fra
2004, mener jeg imidlertid ar friimprovisasjon på ingen måte er unntatt bruken av referanser,
referansene er bare ikke satt i direkte sammenheng med hver enkelt improvisasjon. All
improvisasjon handler om å ha et stort arsenal av referanser, og dette gjelder kanskje ikke
minst friimprovisasjon, ettersom alt man er og kan vil kunne brukes i denne formen for
improvisert utøving. Referanser inkluderer i stor grad såkalt intuitiv eller taus kunnskap;
kunnskap som ikke nødvendigvis er artikulert eller satt symbol på, men som utøveren innehar
og aktivt kan bruke (Hanken og Johansen, 1998). Videre er jeg inne på at forskjellen mellom
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det å arbeide med et fastere materiale og friimprovisasjon, består i at man med et låtmateriale
arbeider med konkrete referanser og kunnskap som er spesifikt knyttet opp mot materialet,
mens man i en friimprovisasjon som nevnt tar i bruk en hvilken som helst referanse som måtte
dukke opp i øyeblikket. Dette betyr at en improvisasjon på en eller annen måte alltid er
forberedt, via en bevisst intensjon eller som intuitiv eller taus kunnskap (Dillan, 2004).

10.2 Erfaring

I kapitlet om intuisjon var vi inne på at intuisjonen må ha noe å operere ut i fra, og at
det intuisjonen opererer i fra er nettopp erfaringen med ulike problemstillinger. Hos Bailey ser
vi at det å lære å improvisere, ikke er noe man kan lese seg til – man må erfare
problemstillingen man arbeider med i det improviserte arbeidet. I intervju med saxofonisten
Evan Parker, sier Parker at den eneste øvingen man kan gjøre vedrørende improvisasjon, rett
og slett er å improvisere, eller å tenke på å improvisere (Bailey, s.109). Nachmanovitch er mer
spesifikk og fremholder at erfaringen også må romme slitet og følelsen av å sitte fast, og at
dette er en prosess som foregår kontinuerlig om man arbeider hardt med en problemstilling.
Han legger imidlertid stor vekt på pauser i arbeidet, og at problemstillinger man har gått inn i
på ”med hele seg”, ofte løser seg mens man nettopp ikke øver – men heller mens man går en
tur, midt på natten eller på et annet tidspunkt enn i selve øvingen. Erfaringsprosessen
beskrives av ham som en tostegsprosess, der man først fyller bevisstheten med kunnskap, for
så å la det modnes i underbevisstheten (Nachmanovitch, s.149ff). Kombinasjonen øving og
pauser blir da helt nødvendig. Sidsel Endresen, som tidligere lærer av undertegnede, har alltid
vært oppatt av erfaring med ulike problemstillinger, og hun beskrev sin egen prosess mot mer
eksperimentell vokalbruk som øving og raffinering lang tid i forveien før hun selv tok dette
med inn i den sceniske utføringen. I min artikkel fra 2004 nevner jeg også at øving ikke bare
er å lære seg noe nytt, men at man også må øke erfaringen med enhver referanse og bli god til
å utføre den (Dillan, s.171). Erfaring over tid er med andre ord en prosess i seg selv, og
knyttet mot å øke erfaringen med den fagspesifikke kapasiteten som improvisator. Som vi ser
hos Bailey og Evan Parker over, er det viktig å ta med inn at det å improvisere ikke er noe
man kan lære uten å nettopp improvisere. Det å øke erfaringen vil i så måte bestå av to
prosesser: øke den fagspesifikke kapasiteten og improvisere over komponentene man velger
ut. Dette betyr likevel ikke at prosessene behøver å være adskilte – dette kommer jeg inn på i
neste kapittel.
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10.3 Øving

Erfaring får man ved å utføre og raffinere de ulike referansene og innholdet i den
aktiviteten man skal improvisere over. Det å velge ut referanser og ulikt spesifikt innhold er
en av prosessene man går i gjennom for å bevisstgjøre innholdet og å internalisere det i egen
erfaringspalett. Dette er en prosess som fører fram mot et konkret innhold i øvingen. Som vi
vil se av i de fire nivåer for grad av improvisasjon, finnes et uttall muligheter for innhold i
øvingen. Jeg vil komme nærmere inn på dette i de neste kapitlene, men også i kapitlet som
berører komposisjon og kodefortrolighet, ettersom dette gir muligheter for en ytterligere
inndeling av innhold i de fagspesifikke prosessene. Bailey deler øvingen inn i tre områder.
Først framholder han den normale, grunnleggende tekniske øvingen, som baserer seg på
elementer som vil være viktig for alle musikere. Dette innvirker på spilleform og det å være
spilleteknisk på høyden, noe han mener også bør være et gode for en improviserende utøver.
Denne typen øving blir omtalt i kapitlet ”Hva øver man på”. Det andre området er sentrert
rundt etyder som er tilpasset de ulike kravene i det som det skal improviseres over: hvis
materialet forandrer seg, forandres også etydenes innhold. Det tredje området mener han er
vanlig blant improviserende utøvere, og er blandingen mellom teknisk øving og
improvisasjon. I denne typen øveprosesser, framholder han at spillet er likt den reelle
improvisasjonsutøvingen, men at fokuset er mer i retning av detaljer i spillingen enn på det
totale lydbildet. Denne typen øving kan inneholde konkrete referanser, men øvingen foregår
via improvisasjon. Bailey mener også at dette er en vanlig måte å øve på blant
improvisasjonsmusikere (Bailey, s.110).

Nachmanovitch er opptatt av holdningen til øvingen. Han fremholder også øvingen
som viktig, og sier at mesterskap kommer av øving. Han er imidlertid opptatt av at øving
kommer av lekfullhet, fengslende eksperimentering og også forundring. Videre sier han at
man for å kunne skape, behøver teknikk, men også frihet fra teknikken. Dette oppstår i følge
Nachmanovich når man øver til ferdigheten blir så inkorporert som ferdighet at man slipper å
tenke på den. Når dette inntrer, beskriver han det som at øvingen og perfeksjonen allerede har
smeltet sammen: i forberedelsen er han allerede i ferd med å skape. Videre finner vi en
holdning til øvingen hos Nachmanovich, om at øvingen også skal være en glede som løper ut
av den konsentrerte tilstanden man befinner seg i. Han omtaler dette som å sprenge en
konstruert barriere mellom øving og ”virkelig musikk” – her blir hver tone både en
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eksperimnetering og et musikalsk uttrykk. Øving, sier han, ”er ikke bare nødvendig for
kunsten, den er kunst” (Nachmanovitch, s. 72 og s. 78). I kapitlet om tilstand så vi beskrevet
flow og ulike tilstander som inngir opplevelseskvalitet, og følger vi denne linjen, bør øvingen
også kunne bli en lek og en glede: denne tilstanden handler mer om hvordan du øver, enn på
hva.
10.4 Avgrensning og ”feil” i en improvisasjon

I dette kapitlet kommer vi inn på komponenter som også kunne gå inn i
metakompetansen. Jeg velger imidlertid å behandle det som en fagspesifikk prosess, ettersom
det omhandler hvordan man forholder seg til en fagspesifikk komponent i spillet.
Nachmanovitch har viet et helt kapitel han kaller begrensningens styrke: ”I blant
forbanner vi grensene, men uten dem er kunst ikke mulig” – og han sier videre at nettopp
begrensningene gir oss noe å arbeide med og mot. Uten å kjenne grensene, er det umulig å
bryte dem, eller utvikle noe nytt av det eksisterende. Det eksisterende betegnes her som
grenser. Nachmanovitch legger også til grunn etyder hvor man begrenser seg til å improvisere
over en skala, over en form, å danse bare nær gulvet med mer. Han nevner også Picasso, som
i ung alder sprengte grensene for datidens kunst igjennom å begrense seg til å male kun med
farven blå (Nachmanovitch, s. 85). I flowteorien så vi at nettopp det å søke utfordring var et
kriterium og man må ha et mål for aktiviteten. En begrensning fungerer som mål i den
forstand at den tydeliggjør hva og i hvilken retning du ønsker å ekspandere rent teknisk. Jeg
vil også nevne Suzukis holdning til avgrensning, da sett i fra et buddhistisk perspektiv: ”Når
sinnet ditt vandrer omkring, har du ingen mulighet til å uttrykke deg selv. Men hvis du
begrenser din aktivitet til det du kan gjøre akkurat nå, i dette øyeblikk, da kan du uttrykke din
sanne natur (…) Når du bukker, bør du bare bukke, når du sitter, bør du bare sitte, når du
spiser bør du bare spise”. Dette omtaler han til syvende og sist som konsentrasjon (Suzuki, s.
76). Konsentrasjon har vi tidligere sett i forbindelse med tilstand og andre aspekter i
foregående kapitler. Konsentrasjon og avgrensning blir således viktige følgesvenner i
øvingen.

Nachmanovitch nevner også feil i spillet som en viktig kilde til nyskaping. Her er han
inne på strategier som gjør at det å spille feil aldri er feil, det er bare en uventet mulighet, og
det som betyr noe er hvordan han forholder seg til feilen. Han kan innta den tradisjonelle
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rollen, det vil si å behandle det han har gjort som en feil og en tabbe, og her inntrer
selvsensuren igjen hvor han ”irettesetter seg selv” og tenker at dette må han ikke gjøre en
annen gang, han kan håpe at det aldri skjer igjen og så videre. Dette, sier han, gir skyldfølelse.
Det andre han kan gjøre, er å gjenta feilen, ta den med inn og utvikle den videre til noe nytt,
eller han kan blande sammen den opprinnelige ideen og den nye, som har oppstått ved en feil
(Nachmanovitch, s. 92). Redsel for å mislykkes har vi allerede sett poengtert som en ikke
konstruktiv atferd i improvisasjonsøyeblikket. Det Nachmanovitch her påpeker, er at feilen i
seg selv kan være positiv, den kan til og med føre deg til steder du ikke har vært før, men at
det handler om egen psyke og om hvordan man forholder seg til feilen.

Kapittel 11

Referansegrunnlaget

11.1 Hva øver man på?

Jeg vil i det følgende belyse enkelte konkrete referanser som inngår i det fagspesifikke
arbeidet - eller forarbeidet, for å være mer presis. I neste kapittel går jeg inn på en
nivåkategorisering av grad av forandring i en improvisasjon, og her utkrystalliserer
referansene seg ytterligere. Prosessen med å avgrense referansene inneholder en form for
analytisk arbeid vedrørende innhold. Som nevnt i egen artikkel fra 2004, er musikkens
grunnsteiner de fire parametrene tonehøyde, dynamikk, rytme/varighet og klangfarge.
Sistnevnte er i denne oppgaven benevnt som klang. Dette er vanlig tankegang hos
komponister og vi finner denne inndelingen nevnt i Lasse Thoresens sonologilære, et
analysesystem som anvender et begrepsapparat ut over selve notasjonen. Videre kan man også
øve via etyder rettet mot form og innhold som strekker seg utover de konkrete referansene.
Dette omhandler øving og etyder man finner vanlige i komposisjonsteknikk (Dillan, 169ff)
Dette omtales om litt.
11.1 Fire nivåer for grad av forandring

Bailey deler improvisert aktivitet inn i to hovedkategorier. Hovedsaklig skiller han
mellom det han kaller idiomatisk og nonidiomatisk improvisasjon. Idiomatisk improvisasjon
er i følge ham improvisasjon som forholder seg til de spesifikke kodene og uttrykket man
legger til grunn for sin improvisasjon innenfor et konkret idiom/stilart som f.eks jazz, eller
flamenco. Nonidiomatisk improvisasjon inneholder andre problemstillinger, og finnes
hovedsakelig definert som friere improvisert musikk/friimprovisasjon. Han påpeker at denne
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formen for improvisasjon kan være svært stilisert/ha stilistiske trekk, men at denne typen
improvisasjon ikke har en konkret stilistisk identitet som er relatert til et konkret idiom
(Bailey, s. xi/xii). Arbeidet med disse to formene, vil nødvendigvis måtte inneholde litt ulike
prosesser, ettersom idiomatisk improvisasjon forholder seg til et sett referanser som er
sjangerspesifikke, mens friimprovisasjon har en hver internalisert referanse som mulig
utgangspunkt, se lenger ned. Jeg velger å kategorisere graden av improvisasjon i utøvingen
ytterligere inn i to kategorier til, dette for å kunne være mer presis med henhold til ulike
referensielle problemstillinger som også vil påvirke prosesser knyttet til ulike grader av
improvisasjon i den aktiviteten man utfører. Modellen deler improvisert aktivitet inn i fire
kategorier. Som de fire nivåene påpeker, kan det, og er som regel, flytende overganger
mellom feltene. Oppsettet tar utgangspunkt i musikk, men vil også være overførbart til for
eksempel dans eller andre kunstformer. De fire nivåene for grad av forandring er følgende:

1. Interpretasjon
2. Improvisasjon innenfor et verk eller en låt
3. Improvisasjon over en indikert premiss/modul/friere improvisert musikk
4. Friimprovisasjon

11.3 Interpretasjon

Stephen Hicks, organist ved Weybridge Parish Church, sier i et intervju med Bailey at
hans kurser i interpretasjon (konservatorienivå, egen anm.) er basert på improvisasjon. Han
mener at det å tenke på disse to fagfeltene som forskjellige er en dårlig idé, ettersom
interpretasjon alltid må ha et element av improvisasjon i seg (Bailey, s. 33). Her er vi inne på
det som kanskje nettopp gjør musikken ”levende”: at man forholder seg til de forandringer
som til enhver tid oppstår i musikken og dermed lar naturlige variabler inngå som en del av
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framføringen, i stedet for å forsøke å repetere noe som ikke eksisterer lenger – altså en
illusjon. Skal man konservere en utføring hundre prosent, må man gjøre et opptak – og
fremdeles vil det være variabler: anlegget du spiller på, rommet det klinger igjennom, ditt eget
humør og så videre. Bjørn Alterhaug definerer forskjellen mellom interpretasjon og
improvisasjon i sin artikkel etter modell fra Paul Berliner som ”et kontinuum som kan
klassifiseres fra interpretasjon, gjennom utsmykning og variasjon til improvisasjon” (Berliner,
Alterhaug s.85). Alterhaug definerer interpretasjon til å være mindre friheter over en oppgitt
melodi, som nye aksenter eller dynamiske forandringer over det noterte. Interpretasjonsfaget
innebærer tradisjonelt sett fortolkningen/interpretasjon av et skrevet verk, hvor fortolkningen
resulterer i mindre forandringer i parametrene klang, dynamikk, frasering i tid og via tonale
valg. I sjangere som jazz og flamenco innebærer fortolkningen i større grad relativt store
forandringer i tonehøyde eller rytme/varighet, og det er ikke alltid like enkelt å sette klare
skiller her. Videre inneholder faget interpretasjon et konkret arbeid med å fortolke
verket/låten på et emosjonelt eller energetisk nivå, og i et notert stykke kan man gjøre et
forarbeide via analyse og utprøving også vedrørende prosesser knyttet opp mot dette. Utøvere
av notert musikk forsker, leter og prøver ut sine løsninger i interpretasjonen av et nytt stykke
på samme vis som en hvilken som helst annen improviserende utøver, og i forberedelsesfasen
kan i så fall de to utøverformene notert/ikke notert musikk likne hverandre svært. Jeg synes
Stephen Hicks uttalelse om at faget interpretasjon er improvisasjon av første grad har noe for
seg.

11.4 Improvisasjon innenfor et verk eller en låt

Alterhaug definerer utsmykking som en form for improvisasjon, men i liten grad, der
hele fraser kan forandres eller forsinkes – men på en måte slik at melodien fremdeles er lett
gjenkjennelig. Han benevner variasjon som neste fase, altså at man setter inn en ny
meloditone men relatert til originalmelodien. I Alterhaugs skissering, er improvisasjon også
definert ved at man omformer melodien til nye mønstre som gir opphav til helt nye melodier,
skapt på stedet (Alterhaug, s. 85). Denne skisseringen vil man i denne kategoriseringen også
kunne plassere under kategori to, ettersom dette også er vanlig i arbeidet med notert materiale,
les kadens i et klassisk verk, en straight i jazz med relativt stor grad av forandring, men
fremdeles strengt underlagt formale rammer skissert på forhånd. Jeg velger å definere både
variasjon, utsmykning og omformingen av en melodisk eller rytmisk frasering under kategori
to, etter som disse formene forholder seg til et fast materiale. Jeg velger her å si at nivå to
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oppstår når man lar seg inspirere av musikken/aktiviteten til å forandre det noterte/den
fastlagte premissen i litt større grad enn i en interpretasjon, hvor selve komposisjonen ligger
som fastlagt ramme. I grad to kan altså forandringen gripe inn i det komponerte innholdet,
men er fremdeles strengt underlagt en fast form. Videre legger jeg i dette at ønsket om
forandring er intensjonell, bevisst eller ubevisst. Intensjonen kan altså være ikke uttalt, men er
allikevel en intensjon basert på inspirasjon i øyeblikket. En vanlig kategorisering av del to kan
da se slik ut, her presentert igjennom en framføring innenfor mer konvensjonell jazz:

1) Man presenterer låten relativt tro mot notert original, men med enkle utsmykninger
eller variasjoner implisitt
2) Man spiller et eller flere kor over låten/akkordskjema (et kor i jazz er synonymt
med en improvisasjon over låten)
3) Man spiller låten til slutt, i en utvidet form og med større frihet enn første gang.

Her har man relativt stramme rammer å forholde seg til: en gitt form, et gitt akkordskjema, og
en gitt melodi/rytmikk. I tillegg finner man også en rekke forskjellige stilarter i musikk, noe
som også vil innvirke på hvordan man legger opp arbeidet med improvisasjonen. Dette
betegnes som kodefortrolighet, og vil også påvirke prosesser i denne formen for
improvisasjon (Dillan s. 170f). Mer om dette senere. I fase to vil man derfor måtte gå
igjennom fagspesifikke prosesser som omhandler øving som skaper overskudd i behandlingen
av låten/verket. Dette innebærer øving og inkorporering av all informasjon tilgjengelig
igjennom for eksempel toneart, skala, harmonikk, rytmikk, tempo og taktart, periodefølelse
(sikkerhet i formskjemaet igjennom intuitiv gjenkjennelse av enere, firetaktsperioder,
åttetaktsperioder med mere) klanglig og dynamiske forandringer (Dillan, s.169).

11.5 Improvisasjon over en indikert premiss/modul/friere improvisert musikk

På det neste nivået er referansen man improviserer over mer som en underliggende
premiss å regne: utøveren vet hvilken låt man spiller, men bruker den fritt. Her hører man
kanskje ikke engang hvilken låt det dreier seg om, og graden av improvisasjon er svært stor.
Man kan også forlate låten helt, og gå inn i partier som ikke referer til låten, men til seg selv.
Under denne kategorien finner man også mye improvisert musikk, hvor den fastlagte
premissen kun er til hjelp for å sette i gang en idé, for så å improvisere over denne. En slik
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idé/premiss, kan være en klangfarge, en enkel formal struktur, en akkord, lyse toner eller
annet. Open Form-partiturer vil jeg plassere i denne kategorien. Her kan enkelte premisser
være lagt på forhånd, som for eksempel definisjoner på hva ulike tegn betyr, hvor lang tid
stykket skal ta med mer. Open Form- partiturer kan også være strengt notert, og vil da inngå i
kategori to. Kategori tre inneholder ofte prosesser hvor man bruker spesifikke etyder for å
utvikle raffinementet, som har den intensjonen at de begrenser mulighetene, slik at man blir
tvunget inn i den valgte problemstillingen. Således kan man si at begrensning er med på å øke
erfaringen med en gitt problemstilling (Dillan, s. 170).

11.6 Friimprovisasjon

Det siste nivået er såkalt fri/total improvisasjon. Dette defineres også som improvisert
musikk (Bailey, s. 83). Det er delte meninger om hvorvidt friimprovisasjon egentlig
eksisterer, ettersom man som mennesker alltid har ett sett med referanser å improvisere ut i
fra:
“Deversity is its most consistent characteristic. It has no stylistic or idiomatic
commitment. It has no prescribed idomatic sound. The characteristics of freely
improvised music are established only by the sonic-musical identity of the person or
persons who are playing it” (Bailey s 83).

Nachmanovitch er også inne på dette, og trekker fram at når man er helt og holdent tro mot
sin individualitet, så følger man egentlig et uhyre sammensatt mønster, som han kaller for ”et
mønster så komplekst, at det gir illusjon av slump”. En improvisator, mener han, opererer
ikke fra et formløst vakuum, men fra tre milliarder år av organisk evolusjon (Nachmanovitch
s.30ff). I den frie improvisasjonen, slik jeg definerer den her, tar man utgangspunkt i en
hvilken som helst impuls man finner interessant.
At impulsen man får, må komme fra et sted, og at man derfor ikke kan kalle den helt fri, er en
problematisering jeg ikke kommer inn på i denne oppgaven, selv om den er interessant. Jeg
velger å definere friimprovisasjon som en musikalsk handling hvor man ikke har uttalte
premisser/rammeverk på forhånd, verken mentalt eller uttalt. Dette gjelder i solospill eller i
samspill med andre (Dillan, s.167).

I de fire kategoriene for grad av improvisasjon, ser vi at det ligger en mengde
referanser implisitt. Dette omhandler prosesser som inneholder konkrete elementer i
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musikken. Innenfor de fire parametrene tonehøyde, dynamikk, rytme/varighet og klangfarge
finner man prosesser som omhandler arbeid med konkrete referanser i musikk.
Avgrensningen som følger springer ut fra møter med ulike utøvere og komponister og jeg
kom selv i kontakt med tankemåten først via Sidsel Endresen, som først introduserte meg for
dette via sin improvisasjonsundervisning på 90-tallet. Jeg vil, ettersom dette er generell og
anerkjent teori, ikke henvise til spesifikk litteratur.

11.7 De fire parametrene

I det følgende vil jeg presentere fire inndelinger av det man kan si er grunnsteinene i
musikalsk improvisasjon. Her er referansene ytterligere spesifisert.

1) Tonehøyde
I tonehøyde ligger implisitt toneart, skala, melodiske strukturer, frasering med fokus på
tonehøyde, harmonikk og harmoniske funksjonsrekker, bassganger, mikrotonalitet, hvit støy –
eller atmosfærisk støy som det også kalles, intervaller, lyse toner og mørke toner – kort og
godt alle referanser som inneholder tonehøyder.

2) Dynamikk
Dynamikk er i vanlig tale styrkegrad, altså sterkt og svakt. Innenfor dette parameteret finner
vi arbeid med sterkt og svakt, ulike grader av sterkt og svakt, aksenter, plutselige dynamiske
forandringer, gradvise dynamiske forandringer. Jeg vil i denne oppgaven skille mellom
dynamikk og intensitet, dette fordi en tone kan være svak, men allikevel inneha sterk
intensitet.

3) Rytme/varighet
Jeg skiller i oppgaven mellom rytme og varighet. Rytme defineres i denne oppgaven som
bevegelse i tid og i relasjon til en fast puls. Pulsen behøver ikke være uttalt, men kan ligge der
som underforstått premiss i ensemblet. Varighet er lengden på lyden eller tonen. I
lydbehandling hvor man ikke opplever en reell puls som nærværende, vil man allikevel kunne
oppleve en form for puls, men da av mer organisk karakter, og en form for pulsering i tid.
Dette betegnes i denne oppgaven som organisk puls. Innenfor dette parameteret finner vi for
eksempel arbeid med taktarter, periodefølelse, groove, presisjon og distinksjon i start og stopp
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av en tone eller i fraseringen, frasering med fokus på rytmisk plassering, energiplassering (en
form for aksentuering), og ikke minst timing og plassering i forhold til pulsen (rett på, foran
eller bak puls), samt timing innenfor arbeid med organisk puls, det vil si en overordnet
pulsering som fungerer også som formskaper. Innenfor sistnevnte finner vi også gestikk eller
enkeltstående fragmenter eller fraser.

4) Klang
I dette parameteret ligger utforskning og behandling av ulike klanglige muligheter i
instrumentet. Dette omhandler en prosess som innbefatter inngående forskning vedrørende
eget instrument: hva er mulig å utføre av klanglige kvaliteter? Klang består av ulike
overtoner, og det er disse som skaper klangen. I denne oppgaven skiller jeg allikevel mellom
et konkret arbeide med aspektene nevnt under tonehøyde, og klang. Klang er en ”fargelagt”
tone, og oppfattes som en tone som er skurvete, tynn, rund og så videre. Fargen kan med
andre ord beskrives med et adjektiv, og det er her fargen i seg selv som er interessant i dette
parametret, også i en improvisasjon hvor klangforandring står i fokus.

Et eller flere av disse parameterne inngår som regel i musikk, og blir konkrete
referanser man kan øve på og improvisere over i en fagspesifikk prosess.

11.7 Kompositoriske virkemidler

Med et kompositorisk virkemiddel, mener jeg i denne oppgaven måten man behandler
og tar i bruk de fire parametrene – prosessene kan i stor grad gå inn i hverandre, men i dette
kapitlet er det fokuset på de ulike virkemidlene som står i fokus. Her finner vi for eksempel
prosesser og improvisasjonsetyder som problematiserer og modner behandlingen av musiske
elementer som trer i forgrunnen, som fungerer som mellomgrunn og bakgrunn. Hos Bjørn
Kruse betegnes ulike sjikt som elementer med ulik profilintensitet (Kruse, s. 129). Hos Lasse
Thoresen finner man begrepet ”sjiktfunksjoner” anvendt. Sjikt som peker seg ut som mer
fremtredende over tid, trer i forgrunnen. Sjikt med lavere profilintensitet, kaller han for
bakgrunn, og sjikt som har en tvetydig, eller skiftende profilintensitet betegner han som
mellomgrunn (Thoresen s. 2). Kruse sier videre at de ulike sjiktene kan ”(…) utnyttes av
kunstneren som et kreativt kompositorisk potensial ved å skape en interesse for virkningen
mellom forgrunn og bakgrunn, slik at situasjonen blir interessant - ikke bare forgrunnen som
et løsrevet interesseobjekt” (Kruse, s.129). Her kan man som improviserende forske rundt
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nettopp møtepunkter og ulike sammenstillinger av ulike profilintensiteter – eller sjikt om man
vil.
Et annet begrep jeg finner interessant fra sonologien, er begrepet ”tidsretninger”.
Thoresen beskriver:
” Musikkens flyt gjennom tid vil ofte fortone seg slik at lytterens oppmerksomhet vil
være mer intenst tilstede i enkelte faser enn i andre. Disse fasene kan være korte (som
en betonet ener i en takt, eller en aksent (…) eller være av større varighet (f.eks et
klimaks i et verk). I forkant av disse intensive, fremtredende tidsfaser vil man ofte
finne en forberedende fase (…) som leder fram til den intensive (i korte faser som
opptakt)(…) forspill, introduksjoner, spenningsoppbyggende partier)” (Thoresen, s.
2ff).
Disse kaller Thoresen fremadrettede tidsretninger. I etterkant av de intense fasene, vil man
kunne finne faser med avtagende intensitet, der det skjer en nedbygging, eller et tilbakeblikk
over hendelsen. Dette kaller han tilbakelent tidsretning. Han sier videre at ikke all musikk har
en klar tidsretning, og definerer disse periodene som nøytrale tidsretninger (Thoresen,
”Tidsretninger”, s.2) Arbeidet med tidsretninger, vil kunne inneholde etyder som øker
erfaringen med ulikt innhold og musiske formskapende elementer som skaper og reduserer
opplevelsen av spenning – eller ved å være stillestående, om man ønsker en nøytral
tidsretning.
Kruse omtaler prosesser som berører variasjon av det han betegner som ”noe”. ”Noe”
kan være et hvilket som helst element man mener er viktig i improvisasjonen, eller ulike
”tilbud”, om man skal skue til Johnstone. Dette har jeg vært inne på før, og omhandler
prosesser hvor man trener evnen til å oppdage tilbud, eller ulike ”noe”. Hos Kruse ser vi også
bruk av transformasjon, og dette blir på mange måter synonymt med de ulike tidsretningene.
Kruse eksemplifiserer også med ulike former for konstellasjoner mellom ulike elementer, og
bruker begrepet ”noe” og noe annet” om de ulike tilbud (Kruse, s. 71ff). Kruse nevner blant
annet i forbindelse med dette ulike variasjonsteknikker: Transposisjon er en prosess der
originalen er gjentatt på ulike nivåer. Sekvensering oppstår når det dannes et kjedemønster
gjennom transposisjoner som igjen utgjør kompositoriske elementer i seg selv. Videre, et
antall varianter av det opprinnelige noe ved hjelp av diminuering (forminskning) eller
augmentering (forstørring), permutasjon - der noe er brutt opp i sine enkelte faktorer og
stokket om, amputasjon - der en del eller deler av noe er fjernet, interpolasjon – der en eller
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flere deler av noe er erstattet med et fremmedlegeme fra noe annet (Kruse, s. 71ff). Kontraster
er et annet velkjent virkemiddel i kunst, og i improvisasjon kan det også være en måte å
overraske både seg selv og andre på, eller bryte med noe eksisterende som har levd ut sitt
potensial. Sitter man for eksempel fast i et landskap som ikke utvikler seg, hvor det meste er
forutsigelig og nøytralt, og man ikke ønsker å være der, er en kontrast et fantastisk og
befriende element. Kruse sier om dette:
”Prosessen med å stille ekstremer i forhold til hverandre og etablere en formidling
mellom disse med en hensiktsmessig graderingsskala er i grunnen å befatte seg med
kontraster. Det er dette som er det fundamentale: Vi danner oss en forståelse av noe
ved å sette det i perspektiv til noe annet” (Kruse, s 69).
Man kan altså også arbeide med å stille ulike fragmenter eller kontraster opp mot hverandre,
og dette tydeliggjør fragmentene eller kontrastene ytterligere.

I Thoresens sonologi, opererer han også med intensitet som begrep, og han anvender
et system som påpeker intensiteten i notasjonen/musikken. Dette synes jeg tilfører en
dimensjon til, ettersom jeg ikke synes ordet dynamikk tar opp i seg intensiteten som element.

Som vi ser, er rene komposisjonsteknikker ikke bare anvendelige, men kan inngå i et
etydearbeid hvor man søker å øke erfaringen med alle typer kompositoriske virkemidler. Man
kan også anvende kompositoriske virkemidler som rammer for improvisasjon, dette vil som
regel inngå i nivå tre for grad av forandring. Nachmanovitch framholder også at en eller to
regler eller premisser er nok, om man skal kunne holde fokuset på improviseringen, og ikke
på rammen i seg selv (Nachmanovitch s.86). Om ikke, er min erfaring at man må behandle
rammen som en fastlagt premiss, og dette krever et forarbeid over tid; man må kjenne
rammen for å bli fri i den. Komposisjon og improvisasjon er tett forbundet med hverandre,
ettersom begge begrepene har som mål å skape musikk. Eventuelle forkjeller vil jeg drøfte i
resultatutviklingen.

11.9 En form utvikler seg
”För mig är det det som utmärker er konstnärer. De som kan känna av när det
är dags att släppa, när det är avslutat” (Åsa Sandzén, Stockholm, 2007).
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Det Sandzén sier her, er en vakker framstilling av fintfølenhet for tid som inngår i
timing og også evne til formdannelse. Timing vil jeg komme inn på om litt. Det å kjenne når
en tone, en frase, en del av noe større, eller en hel konsert er over, er nettopp det: et
kunststykke. Starten på en improvisasjon er like viktig: Kristin Andersen i SPUNK sa en gang
at ”stillheten er for lydkunstneren det et hvitt lerret er for billedkunstneren”. Hun
sammenliknet den første lyden i en lydimprovisasjon med billedkunstnerens første
malingsstrøk på lerretet: det første man gjør fargelegger og indikerer fortsettelsen. Men så
kommer det store spørsmålet: hva skjer i mellom disse to ytterpunktene? I buddhismen
opererer man med et bilde av et naturlig kretsløp formet som sirkler. Dette er manifestert
blant annet i det buddhistiske symbolet ”Livets hjul”, som representerer syklusen av fødsel,
død og gjenfødelse, i denne rekkefølgen. Kristin Høyer Lund, bla. min hovedinstrumentlærer i
løpet av mastergradsstudiet ved NMH, omtalte dette prinsippet på et kurs jeg deltok på for
mange år siden om kreativitet, på følgende måte: tomheten, eller døden, er helt nødvendig for
å skape plass til noe nytt, som siden når sitt klimaks, her underforstått liv. Dette kretsløpet slik
det beskrives her, har mange likhetstrekk med det gyldne snitt: noe oppstår, utvikler seg til et
klimaks og forsvinner. At Buddhismen omtaler syklusen som en sirkel, og ikke som en rett
linje med start, klimaks og avslutning, ser jeg på som interessant i forhold til formdannelse i
særlig friere improvisert musikk, og i livet forøvrig: en form tar ikke nødvendigvis slutt, den
er likegodt starten på noe nytt, den kan oppstå igjen, den endrer seg i takt med seg selv.

Vi har vært inne på tomhet som utgangspunkt tidligere, og selv om buddhismen har
tomhet som utgangspunkt for væren, er ikke dette synonymt med formløshet: Lama Chögyam
Trungpa Rinpoche definerer form slik i artikkelen ”Hjertesutraen – om tomhet”:

”form er det som er der før vi projiserer våre begreper på dem. Det er
originaltilstanden til "hva som er her"; de fargerike, levende, imponerende,
dramatiske, estetiske kvaliteter som eksisterer i hver situasjon. Form kunne være et
lønneblad som faller fra et tre og lander på en fjellbekk. Det kunne også være
fullmånelyset eller avfall strødd rundt på gaten. Disse tingene er "det som er" og i en
betydning er de alle det samme: de er alle form, de er alle objekter, de er alle det som
er. Verdisettingen i forhold til dem, oppstår senere i sinnet. Hvis vi bare betrakter disse
tingene som de virkelig er, så er de bare former” (Lama Chögyam Trungpa Rinpoche
2008).
Dette har mange likhetstrekk med ”det som er” i en improvisasjon, - man forholder seg til det
som er uten å legge premisser for hva som skal skje videre. T. Carl Withmer påpeker dette i et
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intervju med Bailey: formen i friimprovisasjon genereres mens man spiller. Bailey nevner at
de fleste innenfor friimprovisasjon også foretrekker formløshet – eller sagt på en annen måte:
de ønsker at musikken skal diktere seg selv (Bailey, s 112). Formen skapes underveis, som i
Rinpoches framstilling av ”det som er”.
I den friere improviserte musikken, kan formstrukturer ligge implisitt. Nachmanovich
nevner for øvrig også struktur som element i den skapende aktiviteten: ”struktur tenner
spontanitetens ild” som han sier. Formen kan således virke som en begrensning, som igjen gir
en spore til hva som skal skje. Han nevner at man for å forløse kreativiteten i en
improvisasjon, bare behøver å antyde en form for at improvisasjonen ikke skal miste retning.
(Nachmanovitch, s. 85).

I komponert musikk er formen lagt på forhånd, og i for eksempel klassiske verker er
form og struktur dypt fundamentert som musikalsk formel, og fyller som regel kriteriene i det
gyldne snitt som nevnt over. Sonatesatsformen, med sitt grunnskjema AABA er en tydelig
manifestasjon av denne formen. Denne formen finner vi videre igjen i populærmusikken, da
som vers – vers – refreng – vers. I jazz finner vi også denne formen, hvor B-delen ofte svarer
til stikket. I Barokkmusikken finner vi dansesatsens A-B-A – mønster. I nyere tid har
komponistene sprengt grensene for denne formen og formbegrepet har fått sin naturlige
ekspansjon.

Bailey henviser til Whitmer som nevner to måter å arbeide med form på. Den ene er
ved ekspansjon, og den andre er improvisasjon innenfor en satt form. I sistnevnte viser han til
prosesser som handler om å gjenkjenne formen og den generelle karakteren (T. Carl Whitmer,
Bailey s.32f). En form bygges i et fast materiale opp av ulike komponenter, men implisitt i en
fast form ligger det faktum at den er komponert på forhånd, og man kan dermed orientere seg
etter de referansene man finner: taktarter, antall takter, akkordskift, modulasjoner m.m – kort
og godt alt som ligger i formen. I musikk hvor formen er lagt på forhånd, går man igjennom
prosesser som medvirker til å gjenkjenne formen, slik at man kan orientere seg om hvor man
er i forløpet. I jazz arbeider man med periodetrening og periodefølelse, det vil si gjenkjenne
eneren i hver takt, eneren i hver firetaktsperiode med mer. Dette er vanlig praksis i denne
musikkformen og jeg går ikke nærmere inn på dette her. Uansett: form i improvisasjon som
seg selv, er i utgangspunktet formløs. Formen skapes av utøveren selv, innefor en fast form,
eller som fri form hvor alt er form.
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11.10 Timing

Litteratur om timing har vært vanskelig å fremskaffe, jeg vil derfor også komme med
egne innspill og synspunkter her. I Solveig Slettahjells masteroppgave om det rytmiske
aspektet ved frasering, finner vi i arbeidet med timing nevnt at denne er personavhengig og
subjektiv, men også som et resultat av interaksjonen mellom individ og gruppe i et samspill.
Videre trekker hun fram sine intervjuobjekters begrepsapparat rundt timing, som innbefatter
framdrift, elastisitet, motstand og konsentrasjon. Lyttingen er utgangspunktet for oppfattelsen,
mens den subjektive fortolkningen og utførelsen er selve timingen. Det hun finner i sin studie
er problemstillinger knyttet opp mot det metriske som noe kunstig kontra noe som oppleves
som organisk/naturlig som man nærmest har en fysisk opplevelse av hva er. Videre trekker
hun frem det metriske som referanse, og at dette innbefatter å oppøve den ”indre
metronomen”. Videre kommer arbeidet med å forholde seg fritt innenfor rammen av det
metriske. Opplevelsen av puls og perioder oppleves som forankret i det fysiske, og det å lytte
og spille samtidig er essensielt (Slettahjell, 2000).

Mye av den friimproviserte musikken forholder seg til tid som varighet, og ikke som
noe som er definert innenfor en fast puls. Dette opplever jeg ikke som en motsetning til timing
innenfor det metriske. Gyldigheten av lytting, det å skape fremdrift og motstand ligger
implisitt også her. Elastisitet er et begrep som passer godt inn i det friimproviserte arbeidet
med timing hvor varighet er det sentrale heller en puls.

I stillheten lades og utlades alle personlige og musikalske virkemidler slik jeg ser det,
og stillheten – eller pauser om man vil, opplever jeg som en essensiell komponent i det å
skape et rytmisk spenn eller en organisk struktur basert på varigheten av noe. Det å behandle
stillhet på en virkningsfull måte, handler om timing. Det å ligge dette lille foran, eller dette
lille bak, som gjør at man hele tiden beholder spenningsfeltet er uhørt viktig og ikke minst
spennende. Timing kan vel til en viss grad oppøves, blant annet ved gode lytteeksempler og
imitasjon, som tvinger utøveren til å våge dette lille ekstra. Selv har jeg hentet mye ut av å
jobbe med imitasjon av noen få, enkle kor (improvisasjoner) av blant annet Chet Baker.
Timing for meg handler om å tåle og å våge spenningen som oppstår i mellom de musikalske
objektene, om å plassere seg intuitivt rett i forhold til et beat eller en varighet og om et
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energetisk spenn hvor dynamikk inngår. Det handler om å kjenne når noe starter, og som
Sandzén sa, om evnen til å kjenne når noe er avsluttet, på makro eller mikronivå.

11.11 Kodefortrolighet

I de fire gradene for improvisert aktivitet, så vi ulike prosesser presentert. Et av
områdene som må prosesseres om man ønsker å forholde seg til en konkret stilart, er
kodefortroligheten, eller stilpreferansene, som man også kan kalle det. Kodefortrolighet
defineres i egen artikkel fra 2004 slik:
”Fransk er en stilart innefor språk. For å improvisere over det franske språket må man
kunne en hel del: gloser, gramatikk og uttaleregler. For å lære hvordan språket klinger,
må man høre språket, og man må lære å uttale det. Dette er kodefortrolighet. Det
samme gjelder om man skal improvisere innenfor en spesifikk stilart i musikk. Man
må kunne særtrekkene i stilen” (Dillan, s.170f).
Videre nevner jeg her at særtrekkene finnes implisitt i harmonikk, rytmikk og måten man
fraserer eller ”uttaler” seg i stilarten på, gjenfør de fire parametrene som guide for denne
typen analyse også til bruk innenfor stilart. Jeg refererer til metoden man finner vanlig i jazz,
hvor tilgangen på klingene lyd gir adgang til ”uttaleregler” i stilarten. Dette omtaler jeg i eget
kapittel om imitasjon. Paul Berliner gjennomgår en rekke av de premissene vi fant under grad
2 i kategoriseringen under improvisasjon over en jazzlåt. De tidligere nevnte fire parametrene
finner vi også nevnt her, men da formulert mer i direkte og konkret i tilknytning til stilarten
jazz. Berliner nevner en rekke av de elementene som er typiske for jazzen, og at man finner
fram til stilpreferansene igjennom lytting, det å utføre det man hører, samt med teori som
utgangspunkt. Han nevner også at musikerne tidligere ofte brukte dans og ulike dansesteg
som inngang til ulike rytmiske preferanser, ettersom dansen tidligere var sterkt knyttet opp
mot musikkformen jazz. Videre sier Berliner at man i dag har byttet ut mye av dette med
øvelser som handler om å klappe, synge og bevege seg i rytmiske mønstre som forholder seg
til kodene som tilhører stilarten (Berliner, s.147ff).
11.12 Imitasjon

I arbeidet med stilart, har jeg kommet inn på imitasjon som en av innfallsvinklene.
Ettersom denne oppgaven ikke tar for seg jazzimprovisasjon, men generell improvisert
utøving, velger jeg her å presentere innfallsvinkler man finner implisitt i prosesser hvor man
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ønsker å øke kapasiteten mot en konkret stilart av hvilken som helst art. Berliner har allerede
vært inne på de viktigste aspektene som nevnt over, og jeg vil i det følgende presentere en
vanlig metode hvor man gjennomgår denne typen prosesser via imitasjon og bevegelse.
Denne metoden er i liten grad nedtegnet, men alle som spiller gehørsbasert musikk, kjenner
den. Gravem Johansen kaller denne formen for en prosess som støtter opp under det muntlige
gehøret, og henviser til Lars Lillistam (1995) som omtaler kjennetegnene for denne formen
for gehør ved ”at musikken er skapt, spilt, overlevert og lagret i minnet kun ved hjelp av
gehøret” (Gravem Johansen s. 187). Jeg går igjen til egen artikkel for å presentere omrisset av
denne typen prosesser: framgangsmetoden mht. til inkorporering av referanser gjennom
imitasjon, handler om og finne gode og sjangertypiske lytteeksempler, for så å imitere
innholdet. Dette medvirker til en bevisstgjøring av elementer innenfor rytmikk,
klangbehandling, aksentuering, frasering, forsiringer, harmonikk, skalabruk m.m som ikke
bare er lest og forstått, men som også kan utføres. Viktigheten av å kunne utføre noe i en
forberedelsesfase for improvisert aktivitet, har vi vært inne på tidligere. Jeg kommenterer
allikevel i artikkelen, at denne typen arbeid har sin begrensning, og at man for å unngå å bli
en blåkopi av en annen utøver, på et eller annet tidspunkt på sette punktum for denne typen
prosesser: ”(…)et slikt arbeid med kopiering av store mestere må foregå parallelt
med(…)egen utvikling og eget uttrykk(…) (Dillan, s.171). Berliner siterer en lærers
kommentar til sin elev, som har gjort hjemmeleksen i grundigste laget:
” That´s my way of playing. You were supposed to find you´re way of playing”
(Berliner s. 89)
Et av metodevalgene for i en viss grad å unngå ”blåkopien” på sikt, er å velge ut
lytteeksempler fra andre instrumentgrupper enn sitt eget. ”Ethvert instrument har sitt
favoriserte område i kraft av hva som naturlig lar seg utføre på instrumentet, og ved å jobbe
med andre instrumenter enn sitt eget kan man strekke seg lengre i andre retninger” (Dillan,
s.171).

Bailey viser til indisk musikk, hvor teoretiseringen er bortimot utelukket, og hvor
kodene innlæres via et direkte møte med musikk og utøver/guru. I den indiske musikken
finner man altså noe av det samme som vi finner i prosessene som omtaler imitasjon,
”etydene” for improvisasjon er integrert som en del av en raga eller i annet musikalsk
materiale, og presenteres så godt som alltid av en guru eller lærer som spiller dette live
sammen med eleven. Improvisasjon også har en sentral rolle i all indisk musikk, og historisk
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og teoretisk har musikken en link til spiritualitet og religion, selv om graden av spirituelt
fokus varierer med stilartene og derfor i utførelsen ofte er verdslig (Bailey, s. 7ff). Videre,
teori er nesten ikke tilstede i innlæringen av improvisasjonsferdigheter i indisk musikk.

Transkripsjon er etter hvert blitt vanlig, også i jazz. Jeg velger å nevne det under
imitasjon, ettersom dette også er en måte å imitere et klingende eksempel på, men da i kraft av
prosessen mot å lytte og ta inn det man hører, for så å skrive det ned. Gravem Johansen sier
om denne prosessen, at den også er en måte å utvikle gehøret på, ettersom man blir tvunget
inn i en prosess hvor man må være nøyaktig og presis. Dette kaller Gravem Johansen for
intellektuelt gehør (Gravem Johansen, s. 187).

11.13 Teori

Bailey framhever i hele sitt kapittel om øving, at improvisasjon ikke kan læres gjennom å øve
på skalaer og annet teoretisk innhold. ”Man lærer å spille en skala av å øve på en skala – ikke
å improvisere over den”, er et gjennomgående syn både gjennom hans intervjuobjekter og
ham selv, og også hos Nachmanovitch og Johnstone. Allikevel, om man ønsker å improvisere
innenfor en stilart, er denne typen forarbeid en av prosessene som kan være med å øke
erfaringsgrunnlaget og som virker inn i arbeidet med å finslipe kodefortroligheten. Men, som
Bailey påpeker, er dette en aktivitet som omhandler sjanger og presis uttale, ikke kreative
prosesser. I mitt forstudie har jeg vært innom ulike bøker som tar for seg improvisasjon
igjennom teori. Dette er nesten utelukkende jazzteori, og jeg vil derfor bare nevne dem som
eksempler på ulike innfallsvinkler. Den ene er Jerry Cokers ”Improvising jazz”. Boken er
stort sett akkorder, akkordprogresjoner, fraser og rytmiske figurer som er vanlige i jazz – altså
en del av referansegrunnlaget man bruker som basis for å improvisere innefor en gitt stilart.
Det følger lydeksempler med boken, men jeg har ikke hørt dem ettersom de ikke lå vedlagt
boken i det eksemplaret jeg fant fram til. Uansett, denne fusjonen mellom lyd og teori må
være å foretrekke, ettersom notasjon er ufullstendig informasjon. En annen bok er ”Vocal
Improvisation in the Be-Bop idiom” av Bob Stoloff. Denne inneholder nedtegnede rytmiske
løsninger og ordvalg man finner vanlige i Be-Bop. Boken inneholder ikke frasering basert på
tonehøyde, kun rytmiske figurer. Terje Bjørklund har skrevet et kompendium om
jazzimprovisasjon, også med teoretisk innfallsvinkel, men jeg har ikke lyktes å få tak i denne i
forarbeidet til dette studiet. Det finnes en rekke andre bøker også, men ettersom mitt
hovedfokus her i denne oppgaven er det improviserte i seg selv, har jeg valgt å ikke gå
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ytterligere inn i stilarten jazz. Det er allikevel flere problemstillinger som er interessante her,
og jeg vil drøfte problemstillinger rundt innlæring via teori i resultatutviklingen, og lar det
ligge inntil videre.

11.14 Hva er teknikk

Med teknikk mener jeg i denne oppgaven instrumentteknikk. I improvisasjon er
teknikk et relativt begrep, og prosessene her vil bero på hva man skal improvisere over jfr. de
fire nivåer for grad av forandring: implisitt i referansene man improviserer over, ligger
utfordringer også av teknisk art. Nachmanovitch framhever at teknikk er en nødvendighet for
å kunne skape, og man øver til det blir en automatisk handling. Uten dette vil ikke teknikken
fungere i en skapende samspillsituasjon (Nachmanovitch, s.77). Her er vi igjen inne på
forskjellen mellom ”det å vite” og ”det å kunne”. Teknikk er altså noe som må løftes opp på et
nivå hvor man ikke lenger trenger å tenke på at man utfører den. Paco Peña sier han
forbereder seg for å gjøre det mulig rent teknisk, å oppnå alt det han ønsker på gitaren. For å
få til dette, gjør han sine øvelser, men ikke spesifikt for å improvisere (Bailey, s.109). Man
øver med andre ord teknikk for å utvide sin tekniske palett slik at teknikken ikke blir en
begrensning for uttrykket, og teknikk innbefatter alt man kan utføre på instrumentet, kun
begrenset av instrumentets muligheter i kombinasjon med egen fysisk og mental kapasitet
(Dillan, s. 172).

Nachmanovitch framhever teknikk som et middel og ikke som et mål: man skaper
igjennom den, ikke med den (Nachmanovitch, s. 27). Teknikk kan allikevel også være et
hinder, mener han, ettersom vaner har en tendens til å hindre nyskapingen (Nachmanovitch,
s.77). Nachmanovitch er opptatt av at øvingen og selve utøvingen skal ha samme mål: man
skal utøve sin øving. Han trekker fram østlige tradisjoner, og zenbuddhismens evne til å være
tilstede i enhver handling. For ham finnes ikke kjedelig øving. Om øvelsen består i å innøve
en skala, er det opp til deg å legge inn utfordringer som gjør at øvingen blir interessant
(Nachmanovitch, 70ff).

11.13 Is this stuff alive or is it dead?
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Kriteriet Bailey framhever som essensen i musikken er: Is this stuff alive or is it dead?
(Steve Lacy, Bailey s. 56). Dette synliggjør et viktig element i all utøving: hvordan gir man
liv til det man utøver? For å belyse dette, vil jeg nå gå nærmere inn på prosesser som berører
automatiske løsninger, som Sidsel Endresen kaller det. Både i notert og improvisert musikk
får man ofte et repertoar av løsninger. Etter en tid oppstår de ”vante” løsningene mer eller
mindre av seg selv, man lærer sine egne og ensemblets løsninger å kjenne, og man bruker
dem mer eller mindre aktivt. Dette kan være løsninger vi synes er fine, og som av den grunn
blir gjentatt, eller de kan være et litt mer ”bevisstløst” resultat av gjentagelser, hvor man rett
og slett gjentar løsningene fordi de er lettvinte løsninger. Dette kan fort bli en form for
automatisert utøving, og hvis stoffet mister sin glød og nyhetsinteresse for utøveren, kan det
hele bli uengasjerende. Det å hele tiden søke å levendegjøre, fornye og videreutvikle stoffet,
er en måte å unngå dette på, og er som nevnt også et viktig aspekt i det å improvisere (Dillan
167f).

I kapitlet om jazz nevner Bailey viktigheten av fornyelse som et viktig element for å
holde musikken i live. Han eksemplifiserer via Dexter Gordon og Lee Konitz, som begge
hadde et relativt lite repertoar som de igjennom hele livet fornyet og foredlet. Innenfor disse
rammene er det en kontinuerlig fornyelsesprosess, hvor gammelt materiale blir omformet og
justert, noen ganger oppgitt (avvist) og nytt materiale introdusert. Man oppnår ikke bare en
tilførsel av nytt materiale, men det tilføres en følelse av frihet. Like viktig: det avviser det som
ikke lenger er nyttig og revitaliserer det gjenværende materialet.

DEL 4 Sammenfatning av intervjuene
Kapittel 12 Sidsel Endresen og Lotta melin
I det følgende kommer et uttrekk av essensen i intervjuene. Intervjuene vil så bli
sammenliknet med de andre funnene i oppgaven. Av plasshensyn har jeg sett meg nødt til å
legge sammenfatningen som vedlegg, og i det følgende presenteres kun en kort
oppsummering av de aspekter som kom fram i intervjuene med Endresen og Melin.
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12.2 Sidsel Endresen

Her følger en kort oppsummering av funnene i intervjuet med Sidsel Endresen.
Intervjuet fant sted i Oslo 03.03.2008. Funnene blir drøftet i resultatutviklingen.


Improvisasjon kommer hos henne av ekspansjonstrang, skapertrang og fra et behov for
utfordringer og utforskning av definerte rammer eller innenfor idiomet
friimprovisasjon. Det utfordrer instrumentet på en annen måte enn notert musikk



Improvisasjon som seg selv inneholder overførbare problemstillinger uansett
kunstform, og komponenter man finner virksomme i improvisasjon er også virksomme
i komponert materiale



Improvisasjon krever en referansebakgrunn, teknikk, tidsfornemmelse, kunnskap om
form og struktur, evne til å gi i fra deg egne planer, å kunne innta et metaperspektiv
hvor man også kan se seg selv utenfra mens man spiller. Lekenhet og muligheten for
uventede løsninger er viktig



Improvisasjon er å komponere i gjerningsøyeblikket, men kan også være en
komposisjonsform. Hovedforskjellen mellom komposisjon og improvisasjon handler
om at man i en komposisjonsprosess kan ”stanse tiden” og korrigere underveis, mens
man i improvisert musikk arbeider med real-tid. Man kan ikke korrigere og reflektere
før det er over. Formene har de samme kontinentale prinsipper for å lage musikk,
prosessene innbefatter de samme elementene og bestanddelene



Komponert og improvisert musikk i utøvingen er ikke veldig forskjellig, men i det
improviserte finnes tilleggsproblematikk som omhandler form, struktur og
kompositoriske virkemidler. Man utvikler en bevissthet rundt tid og strukturelle
problemstillinger, samt elementer og balanse mellom elementer. Videre nevner hun at
improvisasjon forøker lytteevnen og kunnskapen om eget instrument, sammen med en
evne til en type alerthet i en spillesituasjon som også er fin å ha når man jobber med
forhåndsnotert materiale. Utøverformene tilfører hverandre ulike aspekter som er
positive



Interpretasjon i improvisasjon handler om ens forvaltning av kunnskapene man
innehar i samspill med øyeblikksbasert fortolkning av andres innspill



Improvisasjon har også medvirket til å sprenge rammer for det vokal uttrykket



Timing nevner Endresen som et av de viktigste musikalske prinsipper
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Å nyttiggjøre seg feil kan være grobunn for nye løsninger



Improvisert musikk gir over tid kjente formularer og en form for repertoar,
automatiske løsninger må videreutvikles



Eget uttrykk handler om karakter man utvikler over tid, og henger sammen med
mentale, emosjonelle og musikalske prosesser. Personligheten og erfaringer man har
med seg, men også med møtet med en mengde ulike stilarter, hvor timing, formsans er
et møtepunkt i hennes utvikling og arbeid. Andre musikkformer har utviklet
stemmebruk, formsans og en forståelse for andre klangrom. Uttrykk og musikalsk
aktivitet henger nøye sammen og er et valg. Energinivå manifisterer seg antagelig i
uttrykket



Eget uttrykk må løftes opp fra det private til det allmenngyldige, det må kommunisere
på et annet plan enn det private



Originalitet handler om ens forvaltning av ulike referanser. Ingenting er nytt, men
sammenstillingen kan være original



Kreativitet ligger implisitt i de intuitive kunnskaper og i spontaniteten. Kreativitet
handler om å være i kontakt med hele ens musikalske og kreative jeg, og det å utvikle
kreativiteten handler om at man hele tiden forøker ballasten



Kommunikasjon handler om ønsket om å være en del av et felleskap, og
kommunikasjonen må oppleves som sann. Gjensidig tillit er essensielt. Lyttingen og
konsentrasjonen er nødvendig, ellers evne til å ta initiativ og å gi plass, sammen med
empati. Interessen for den andre er essensiell, og erfaring i samspillet med andre
utvikler. Selvtillit og mot virker konstruktivt inn i det friimproviserte. Personligheten
virker inn i kommunikasjonsprosesser



Lyttingen er essensiell, og er en aktiv handling som handler om å oppfatte tendenser,
relasjoner mellom ulike aspekter, samt og omfang og helhet. Denne evnen vokser med
erfaring. Lyttefokuset i friimprovisasjon flytter seg rundt, mens det i notert musikk
ofte fokuseres rundt referanser i bass, funksjonsharmoniske og periodiske,
tidsmessige organisatoriske cues



Musikken oppleves for henne nesten som taktil, og er forbundet med sansene og den
fysiske kroppen. Synssansen spiller en rolle i kommunikasjonen med publikum og
ensemble, men hun lukker ofte øynene for å oppnå et sterkere auditivt fokus og for å
øke konsentrasjonen. Smak og lukt har liten innvirkning på utøvingen

86



Intuisjon er viktig og henger sammen med impuls og spontanitet, den kan trenes opp
ved å lytte til det intuitive, og kan forenes med det analytiske. Intuisjon i møtet med
det vurderende er viktig, og forhindrer at selvsensuren overtar. Fusjonen mellom det
intuitive og vurderende kaller hun metaperspektiv og handler om å kunne tre ut og inn
av en situasjon for å skape oversikt



Impulsivitet og det å våge å stole på impulsen sammen med evnen til å tøyle impulser
er viktig. Å våge at planer går andre steder enn ønsket, ja-holdning til nye input, å tåle
å vente og ikke være effektiv er, i kombinasjon med trygghet og fravær av
forventning, viktige stikkord i en slik prosess



Å evaluere se selv igjennom opptak av improvisasjoner, samt utvikle et tankesett og et
språk for å konkretisere problemstillinger er viktig



Tilstanden beskrives som en ”meditert tilstand”, og evnen til å sjalte bort det
utvendige øker tilstanden. I en selvoppgivelse i forhold til det som foregår, kan det
oppstå en presis kommunikasjon med ensemblet. Innvendig stillhet før konsert
medvirker til åpenhet og evne til å ta i mot informasjon, og kan også oppnås gjennom
ytre stillhet



Tilstand, konsentrasjon, oppmerksomhetssans og også lytteevne kan forøkes igjennom
konsentrasjons og fokusøvelser som yoga, alexanderteknikk, qi-gong, ulike
pusteteknikker som gir en jordet følelse



Prestasjon relatert til egne ambisjoner er konstruktivt, mens prestasjon i forhold til
forventninger utenifra virker defokuserende og forkludrer improvisasjonsarbeidet. Det
å selv legge premisser skaper et tabufritt spill, noe som oppleves befriende



Øveprosessen i improvisert aktivitet er helt avhengig av erfaring og utføring i praksis
– det er en erfaringsbasert disiplin. Improvisert musikk har også et spekter av valg som
er gjort på forhånd via sitt repertoar som improvisator, og dette trekker hun fram som
en av arbeidsprosessene i det improviserte



Begrensning av problemstillinger øker kreativiteten



Å oppøve teknikk handler om utvikling, erfaring, refleksjon, en oppgradering av
instrumentets fleksibilitet og muligheter, om utprøving, gjøre opptak av lyd,
dekonstruksjon, og å analysere. Videre beskriver hun en prosess rundt det å forske
rundt hvordan ”byggeklossene” ter seg, hva de består av, hvordan de kan fungere som
tekstur, og hvordan kan hun kan bruke det hun finner blant annet i forhold til et
instrumentarium som hun jobber med. Hun nevner også arbeidet med å sette opp
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stramme rammeverk som belyser ytterpunktene av hva man får lov til. Videre kommer
hun inn på det å lytte på andre former for musikk og hele tiden sjekke ut nye ting

12.3 Lotta Melin

Her følger en kort oppsummering av funnene i intervjuet med Lotta Melin. Intervjuet fant sted
i Stockholm 9. og 10.03.2008. Funnene blir drøftet i resultatutviklingen.
 Koreografi og improvisasjon oppfattes som to ulike tilstander hvor konsentrasjonen
fungerer på ulik måte
 Improvisasjon sammenliknes med enhver aktivitet i nået – også det å leve, og er
synonymt med videreutvikling. Det handler om å finne sitt eget språk, og øving er en
viktig komponent i prosessen. Melin beskriver at improvisasjon krever et stort
forarbeid. Improvisasjon er også en måte å nå fram til et koreografert materiale på
 Begrensning: raffineringen av eget uttrykk som improvisator oppstår igjennom
begrensinger og ulike former for rammeverk av teknisk, romslig eller fysisk art, og er
avhengig av motet til å våge å utsette seg for det ukjente, og det å ville. Sammen med
begrensningen, framholder hun en prosess hvor man også må frigjøre seg fra
begrensningen
 Erfaring er essensielt i arbeidet med improvisasjon, og for henne har erfaringer med
ulike møter innefor en rekke eksterne uttrykk hatt stor betydning, og hun nevner
spesielt møtet med musikere som viktig, ettersom man her anvender et annet
begrepsapparat enn i dans. Videre har det å få barn, arbeid med ungdommer og også
autister utfordret henne i retning av å eksistere i nåtid
 Refleksjon i etterkant av en improvisasjon, i dialogform med andre eller en selv er
viktig
 Uttrykket mener Melin er et resultat av ulike private erfaringer gjennom ulike møter
med andre både på og av scenen. Uttrykket på scenen kommer fram i abstrahert form,
noe som også gjør det gyldig for andre enn Melin selv. Det improviserte har beriket og
medvirket til å forme et eget språk hos henne. I det koreograferte var hun tidligere
veldig påvirket av andre, men det improviserte arbeidet har gjort at hun har kommet
inn i sin egen kjerne på en annen måte
 Spontanitet, eller impulsivitet henger sammen med intuisjonen, og å våge å fullføre.
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Prosesser har handlet om å stå fast ved impulsen og heller gi den retning, i stedet for å
trekke seg, som blir negativt. Spontanitet må i noen grad tøyles, og at spontane innfall
også fordrer ansvar for andre
 Kreativ utvikling oppstår i møtet med nye elementer, andre tenkemåter og kunstformer,
og om å øke paletten: jo flere farger, jo mer kan hun anvende. Begrensning en
forløsende komponent. Kreativiteten er uendelig, og den finnes for alle. Dette fordrer
igjen tillit, åpenhet og trygghet, atmosfære, aksept av det som er, egenverdi i samspill
med det kollektive.
 Kommunikasjonsprosesser handler om tillit, å være tilstede, gi plass og rom, men også å
ta plass, lytte og sanse hva den andre gjør, skape et trygt rom for kreativ utfoldelse.
Erfaring med å improvisere sammen med andre, for så å diskutere over aktuelle
problemstillinger. Følelsen av å kjenne seg på samme bølgelende er viktig og åpner
for kommunikasjonen
 Tilstanden beskrives som et verktøy i deg selv, den er nullstillt, ikke mental, svært
nærværende og fylt av nerve, konsentrert, oppmerksom og åpen for alle detaljer og
statements samt stillhet som oppstår. Sanseapparatet må være åpent, motet ligger
implisitt i tilstanden. Tilgangen til lekenheten er helt nødvendig. Tilstanden oppnås
ved å være fokusert i nået, være i rommet, prøve intsrument, bekvem påkledning, åpne
tilstedeværelsen mot dem hun skal jobbe med, andre ganger å stenge av for inntrykk
som forstyrrer konsetrasjonen. Yoga, meditasjon, sansning og tillit åpner for
tilstanden. Fast form kan hindre tilstedeværelsen i nåtid
 Sansingen beskriver hun som en mangefasettert opplevelse, som innbefatter
oppfattelsen av bevegelse som lyd. Viktigst er for henne den auditive sansen i
kombinasjon med syn og kinestetisk/taktil sansning. Lukt og smak virker inn, men i
mindre grad. For å øke evnen til sansning nevner hun begrensning, konsentrasjon i
nåtid, intenst fokus på et element, samt å danse på ulikt materiale
 Synssansen er viktigere i en improvisasjon enn i et koreografert metariale, men det å se
er også et uttrykk for noe, og man må utvikle en evne til å kjenne hva den andre gjør
 Lyttingen kan inneholde ulike fokuspunkter, og evnen til å flytte fokus, konsentrasjon
og åpenhet for hele lydbildet er viktige komponenter også for å øke lytteevnen
 At hun i arbeidet med musikere blir en ”synlig lyd” har formet hele hennes
koreografiske tenkning. Utvidelsen mot å anvende lydkilder på scenen er et resultat av
prosesser og samarbeidet med ulike musikere
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 Intuisjon fremholdes som særs viktig, og motet til å følge og stole på impulsen uten å
stille spørsmålstegn ved den. Videre tillit til at kreativiteten er der og åpne helt opp for
den. Fravær av bedømming, og det å våge å stole på intuisjonen i dagliglivet gjør at
man våger det i kunsten også
 Prestasjon i seg selv, og higen etter individuell prestasjon opplever hun som
uinteressant. Det dreper kreativiteten og kommunikasjonen, og det å være best er
dessuten en ikke-kunstnerisk vurderingsmal. Man skal prestere sitt beste og ikke
overlate ansvaret til de medimproviserende. Prestasjon kan også være inspirerende og
dra opp ensemblet
 I koreografert materiale er du fortolker, verktøy for en annens visjon, materialet er
fastlagt. Nåtiden er en komponent også her, og man må søke å fornye materialet fra
gang til gang. Prosessen innbefatter å lære seg alt slik at det sitter i kroppen,
konsentrere seg på lyd, bilder eller en historie
 Forberedelse til et koreografert materiale innbefatter å tenke igjennom koreografien, og
å bevege seg rundt i rommet. Før en improvisasjon handler det om rom og tilstanden
her og nå. Hun undersøker rommet, ser seg om og går rundt. Å tune inn med dem hun
skal arbeide sammen med er fint, komme på samme bølgelengde. Forberedelsen er
helt forskjellig til improvisert og koreografert materiale
 Teknikk i improvisasjon er ingen generell ting, som innenfor en stilart. Det er valgfritt..
Teknikk i seg selv er ikke interessant, og hun har brukt tid på å frigjøre seg fra
tradisjonell ballettteknikk. Konfrontasjoner, nye utfordringer og nye møter utvikler
teknikken, ved siden av yoga, afrikansk dans med mer
 Stillheten fungerer annerledes i musikk enn i dans, ettersom en musiker kan avslutte sitt
spill ved å være stille. En danser har ikke denne stillheten, og må derfor ta tydelig
stilling til at noe er slutt, og dette må manifisteres gjennom et tydelig valg
 Automatiserte løsninger avlåser improvisasjonene, men med tiden har hun oppdaget at
bevegelser forsvinner, og at de må få komme til sin rett før de forsvinner. De er der,
og man søker i dypet av dem. Begrensning er et viktig verktøy i denne prosessen. Det
kommer nye bevegelser, og etter mange år kan gamle bevegelser dukke opp igjen. De
kjennes da helt annerledes enn første gangen
 Hun beskriver en ny form for improvisasjon for henne som minner veldig om det
jazzmusiker gjør: å kunne låten 100% . Dette beskriver hun som en utrolig befriende
opplevelse, som førte til at hun kunne leke med det rytmiske på en helt annen måte.
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Dette er en prosess som er påbegynt
 Etter å ha arbeidet med forskjellige grader av improvisasjon, har hun nå kommet til det
standpunktet at hun vil ha det helt fritt. ”Man kan ha starten bestemt, men trenger ikke
det heller. Når det er bra improvisasjonsmennesker med i prosessen, da funker det”

DEL 4

Resultatutvikling

Jeg vil nå sammenstille og diskutere resultatene jeg har kommet fram til i litteratur om
improvisasjon, litteraturen som berører delkomponentene direkte, og de to intervjuene som er
gjort. Jeg vil her få behov for å diskutere på tvers av disposisjonen, ettersom flere av
komponentene går inn i hverandre.

Kapittel 13 Hva er det som hindrer deg i fra å improvisere?
13.1 Improvisasjon som egen disiplin

Det første jeg vil se på, er om hvorvidt improvisasjon i seg selv defineres likt. I
litteraturen defineres improvisasjon hovedsakelig som det å fornye, sprenge grenser,
videreutvikle et materiale. Dette kan inngå i interpretasjon, igjennom en låt, et rammeverk
eller i en friimprovisasjon. Det har ikke kommet fram særlig grad av motsetninger med
henhold til dette, og intervjuobjektene formulerer seg i tråd med litteraturen men noe mer
spesifikt: skapertrangen, ønsket om å ekspandere innenfor egen sjanger og utøving står
sentralt hos Endresen og dette finner vi også hos Melin. Dette fant vi også hos Paco Peña, som
fremholder at flamenco er en musikkform som skal utvikles med utøvernes ekspansjonstrang.
Begge intervjuobjektene uttaler at improvisasjon også er en måte å koreografere eller
komponere nytt materiale på, og at improvisasjon inngår i enhver aktivitet som omhandler
nåtid – det er likegodt en måte å leve på, som å utøve kunst på. Melin er innom allegorien
improvisasjon som levemåte flere ganger i intervjuet. Begge intervjuobjektene har erfaring fra
arbeid med teater, musikk, dans og performance i ulikt monn, men begge ser på
improvisasjonsbegrepet som overordnet med henhold til stil, sjanger eller uttrykksform.
Johnstones bakgrunn i fra teater, og Nachmanovitch og Baileys bakgrunn i musikk, viser
heller ingen motsetninger med henhold til hva improvisasjonsbegrepet inneholder som
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definisjon eller prosess for den saks skyld. Dette er et syn som også er i tråd med egen
erfaring. Jeg opplever at det å spille, arbeide med dansere og ulike andre performative
situasjoner krever det samme overordnede synet: jeg må velge, og jeg må våge å fornye,
videreutvikle og ekspandere materialet. Samtlige av informantene har et syn på improvisasjon
som noe som er overordnet det faglige, og det er relativt tydelig at det å improvisere i seg selv
handler om metakompetansen, og at det er dette som er å improvisere. Det fagspesifikke
innholdet er det vi improviserer over. Jeg opplever at det er et gjensidig avhengighetsforhold
mellom det å øke den improviserende kapasiteten som tilstand og med henhold til
metakompetanse, og det å øke kapasiteten med det fagspesifikke innholdet. Uten
metakompetansen er jeg ute av stand til å improvisere, og uten det fagspesifikke innholdet er
jeg ute av stand til å improvisere over noe. Å improvisere krever med andre ord det samme av
en utøver uavhengig av sjanger og aktivitetsform.
Nachmanovitch stilte spørsmålet: ”hva er det som hindrer deg i fra å improvisere?”, og
svaret på dette vil være personavhengig. Svaret eller svarene man får, ligger til grunn for
hvilke prosesser man må igjennom.

Når jeg nå skal finne ut hvilke prosesser jeg må igjennom for å øke min kapasitet som
improviserende utøver, vil jeg først se litt på arbeidet med eget uttrykk. Hvilke prosesser kan
være aktuelle her med henhold til å øke min kapasitet som improviserende utøver?

13.2 Det personlige uttrykket – is it dead or alive?
Et av funnene i den kliniske undersøkelsen, var at man fant økt aktivitet i hjerneregion
kalt medial prefrontal cortex. Dette området knyttes altså opp mot selvuttrykk og aktiviteter
som formidler individualitet, som for eksempel når du forteller en historie om deg selv. Et
annet funn var at senteret som styrer følelser var aktivt under improvisasjonsakten. Dette sier
noe om at det å improvisere handler om selvuttrykk og formidling av individualitet, og at det
individuelle og emosjonelle er en aktiv ingrediens i det improviserte. Individualiteten setter
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jeg i sammenheng med det som er beskrevet som vår opprinnelige natur, altså vår
personlighet men også vår erfaring som fargelegger vår individuelle avtrykk.
I kapitlene om det personlige avtrykk og utrykk var jeg inne på en rekke aspekter som
inngår i det å øke egen kapasitet med henholdt til å uttrykke seg. I litteraturen finner vi heller
ikke særlige motsetninger vedrørende hva eget uttrykk er. Det er en enstemmighet om at
uttrykket bestemmes av det Nachmanovitch kaller vår opprinnelige natur i kombinasjon med
personlige erfaringer. Det er med andre ord svært mangefasetert. Melin sier om eget uttrykk at
det kommer fram igjennom hennes kunst, men i abstrahert form. Videre betegner hun det
personlige som en kjerne i henne, mens det private er hendelsene. Her er hun inne på skillet
mellom det private og allmenngyldige, og fremholder at uttrykket manifisterer seg igjennom
et abstrakt og nonverbalt språk, og at dette gir rom for ulike tolkninger også hos den som ser
på. Endresen er også tydelig i sitt syn på arbeidet med eget uttrykk: det må ikke være påtatt,
og kommer fram som et resultat av det musikalske innholdet. Videre fremholder hun at det er
et resultat av mentale, emosjonelle, og musikalske prosesser. Begge fremholder at møtet med
ulike kunstformer og utøvere og stilarter er medvirkende i utviklingen av uttrykket.
Utfordringene kan synes større i arbeid med eget uttrykk enn med for eksempel
teknikk, ettersom det finnes lite litteratur om emnet i musikerkretser. Det kan synes som om
det er få som fokuserer og har kompetanse på dette området innenfor spesifikke fagmiljøer
hvor nettopp faget står i fokus. Dette arbeidet opplever jeg ofte som noe man velger selv, eller
forbigår. Johnstone og Nachmanovitch fokuserte begge på en manglende evne til
opplevelsesevne og kreativ atferd som et vanlig resultat av møtet med bant annet skoleverk,
konformitet og normativ konvensjon i samfunnet. Dette er i så fall ikke spesielt heldig for en
improviserende utøver. Hos Miller så vi også at dette ikke normalt betegnes som en klinisk
diagnose, men at det allikevel er svært vanlig. Jeg finner derfor enkelte av aspektene hun
trekker inn som interessante og viktige, og for noen tror jeg hennes strategier kan være en vei
inn til det personlige uttrykket, samt en restituering av opplevelsesevnen som er essensiell i
kontaktpunktet mellom uttrykk og inntrykk. Man må i følge henne tåle konfrontasjonen med
emosjonaliteten for å komme igjennom prosesser som dette, og det får være hver enkelts
vurdering om hvorvidt dette er interessant. Dette anser jeg som en av de største variablene
med henhold til hvilke prosesser en utøver må igjennom for å øke sin kapasitet som
improviserende. Det er svært personavhengig. Allikevel, Miller holder fast i at hennes mål er
revitalisering og gjenoppdagelse av et sant selv, og dette i seg selv er uansett et viktig aspekt
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og sett i lys av det Johnstone og Nachmanovitch sier, kan det være vanskelig å argumentere
for at man eventuelt skal velge vekk denne typen arbeid. Dette er et dyptgripende arbeid, som
i første omgang kan virke litt fjernt fra det å arbeide med eget musikalsk uttrykk, men tar man
i betraktning det hun sier om revitalisering, gjenoppdagelse av et sant selv og ikke minst en
gjenoppliving av opplevelsesevne, er det kanskje ikke så underlig likevel. Jeg kommer tilbake
til det om litt.

Miller nevner prosesser som er nødvendige for å øke sin kapasitet vedrørende evnen til
å oppleve å ta inn over seg hele spekteret av følelser man besitter. Dette igjen vil øke
uttrykkspaletten kanskje især i et øyeblikksbasert uttrykk, hvor underbevisstheten er rådende.
Miller indikerer at man kan øke evnen til opplevelse og emosjonell kapasitet, og at veien går
igjennom prosesser som omhandler å ta inn over seg hele sannheten om en selv, kontra det å
leve igjennom illusjoner om selvet. Dette vil i så fall føre til et uttrykk som er nettopp det:
sant. Sannhet er for meg kjernen i troverdighet, som igjen er noe jeg mener man bør søke i
kunsten. Kunst er for meg identisk med opplevelse, og kunst skal etter min mening ikke bare
behage – det bør også romme opplevelser som kan sette en selv og beskueren i tilstander som
vekker ettertanke, og som gir mulighet for utvikling både mentalt og på et mer introvert
opplevelsesnivå. Endresen var inne på dette med å prestere for seg selv og ikke for andre.
Dette synes jeg er et viktig aspekt fordi jeg tror uttrykket da ofte også oppfattes som ”sant”:
når jeg opplever noen som sanne, opplever jeg også at de gir meg noe dyrebart, nemlig seg
selv. Jeg opplever at det å prestere ut i fra en idé om hva en annen liker, ikke fører meg andre
steder enn til å miste kontakten med meg selv, og dermed med utøversituasjonen. Og det er
slett ikke sikkert at det jeg tror en annen vil like, er det vedkommende vil ha. Mennesker som
tør å være tydelige på sitt eget prosjekt som menneske gir meg en mulighet til å titte inn i
deres essens, og her finner jeg også muligheten til det virkelige møtet: om ingen gir bort seg
selv men heller gir av seg selv, så vil de virkelige møtene utkrystallisere seg uten
anstrengelse. Man opplever en match, noe som stemmer med egen virkelighet. Det er for meg
et møte, og det er slik jeg ønsker å møte også mine kolleger i et samspill, og et publikum.
Møtet må som Endresen sa om kommunikasjon, oppleves som ordentlig. Jeg mener ikke med
dette at man skal kjøre på med sitt eget ”prosjekt” for en hver pris. En tydelighet bør også
følges av sensitivitet for den andre part, noe som inngår i empati og emosjonell intelligens.
Det blir som i en improvisasjon i musikk, man har et overordnet mål som heter å skape fin
musikk sammen, og man får heller tåle at det ikke alltid er et møte? Om man ser det sik, er det
ingen forskjell på det å arbeide med eget uttrykk og det å arbeide med teknikk eller andre
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musiske elementer: ved å utvikle og utvide den emosjonelle paletten, blir man i stand til å
uttrykke seg igjennom flere valører, og flere ”møter” kan utkrystallisere seg.
Jeg opplever som Endresen sier at det å ”prøve å uttrykke noe” igjennom det jeg gjør
bare forkludrer uttrykket. Jeg opplever at ”det å prøve å uttrykke noe” blir det jeg da faktisk
uttrykker, og det er litt feilslått slik jeg ser det. Jeg opplever at det å uttrykke noe skjer helt av
seg selv, og det eneste det forutsetter er at jeg er i stand til å være tilstede i lyden eller i
teksten mens jeg utøver. Enkelte ganger, om det er tekst jeg jobber med, kan jeg lese
igjennom teksten og ta inn meningen i den som bilder av noe eller noen som betyr noe for
meg, integrere opplevelsen i kroppen min som en følelse eller form for energi. Allikevel
opplever jeg en fare med å jobbe for mye på denne måten, ettersom jeg kan bli lei av det
emosjonelle innholdet i teksten. Om man da skuer til flowteori vil en eventuell oppfriskning
kunne skje ved å skape forandringer og nye utfordringer, noe jeg i denne sammenhengen
tolker som å fylle teksten med nytt emosjonelt innhold. De sterkeste opplevelsene jeg har med
musikk eller tekst, er når tilstedeværelsen er skarpstilt, når friskheten ennå er der; da er det for
meg lett å kjenne og leve meg inn i det som kommer, kort og godt fordi jeg opplever det. Her
kommer Millers selvutviklingsperspektiv inn vedrørende en revitalisering og gjenoppdagelse
av opplevelsesevne, samt kontakten til et sant selv: hvordan kan jeg uttrykke noe jeg ikke
opplever, og hvordan kan jeg kunne utrykke meg troverdig om det jeg forsøker å uttrykke,
ikke for meg er sant?

Vi har vært inne på at underbevisstheten ikke kan sensureres underveis i en
improvisasjon. Dette peker i retning av å åpne opp for egen erfaring. Endresen er oppatt av
raffinering og erfaring med ulike problemstillinger, og presiserer i sitt intervju at det er her
analysen og selvrefleksjonen kommer inn, da som en viktig faktor for å øke beredskapen i
forkant av en improvisasjon. Dette har vi sett flere steder, og kan slik jeg ser det også være en
del av prosessen i arbeidet med eget avtrykk: en ting er å øke evnen til selvfølelsen og
tilgangen på opplevelse og seg selv med alt man besitter, en annen er å få erfaring med
hvordan eget uttrykk eller avtrykk ytrer seg i et improvisert gjerningsøyeblikk. Endresen og
Melin nevner at uttrykket må løftes opp fra det private til det allmenngyldige: publikum må
frisettes til å ta del i opplevelsen med sine egne assosiasjoner, og ikke med fokus på hva
utøveren sitter inn med av personlige ”kriser”, eller ”hendelser”, som Melin uttrykker det.
Sistnevnte blir for meg privat. Jeg mener for egen del ikke at det er viktig å vite eller sette ord
på hva jeg uttrykker. Som jeg var inne på i kapitlet om uttrykk, så er det kanskje nettopp det
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som fascinerer meg med musikk som uttrykksmiddel: musikk er atskillig mer nyanserikt enn
de ord man setter på opplevelsen. Å oppleve, og det å våge å uttrykke meg derimot, er viktig
for meg. Her mener jeg det emosjonelle selvutviklingsprosjektet interesserer; det gjør meg
kapabel til å utvide opplevelsesevnen, og til å romme ulike former for uttrykk i en
musikkform hvor det ubevisste er enerådende i gjerningsøyeblikket. Det emosjonelle i en
improvisasjon er noe jeg oppfatter mer som energetisk ytring i musikk, enn som ”å sette ord
på”. Dette gjelder for meg også i arbeidet med tekst. Prosesser som får meg til å gjenoppdage
og eie ulike emosjonelle tilstander, synes å øke denne evnen hos meg. Til syvende og sist
handler det å uttrykke seg for meg om å la meg berøre i gjerningsøyeblikket, ikke om å vite at
nå forteller jeg om dette eller hint. Sistnevnte virker heller mot sin hensikt: selvsensuren trer
inn og beskytter meg fra å rope ut til 250 mennesker ting jeg ikke ville fortelle andre enn mine
nærmeste. Dette raffinementet mellom privat og allmenngyldig tror jeg skjer av seg selv idet
man utforsker disse grensegangene. Og for å kjenne hvor grensen går, må man kanskje våge å
gå over dem i en periode. Det er dette som raffinerer, eller hur?

Andre aspekter som viser seg både hos intervjuobjekter, i litteraturen og i den kliniske
undersøkelsen, er prosesser som omhandler selvsensur, men også frykt og prestasjonsangst.
Ettersom disse prosessene er omfattende, og siden de også i stor grad berører prosesser som
omhandler kreativitet, spontanitet, originalitet med mer, velger jeg å komme tilbake til dette i
et eget kapittel hvor jeg drøfter dette videre.

Personlig utvikling og gjenoppdagelse av det sanne selvet som Miller snakker om, kan
i så fall være en av prosessene man kan velge for å utvide sin uttrykkspallett som
improviserende utøver. Dette kan innbefatte prosesser som omhandler å gjenoppdage og
revitalisere eget personlige og emosjonelle spenn, og som både Johnstone, Nachmanaovitch
og Miller er inne på, å gjenoppdage opplevelsesevnen. Man kan kanskje si: uten
opplevelsesevne, ingen opplevelse, og ingen opplevelse intet opplevelsesinnhold. Og kan man
ikke uttrykke seg på et område, så får man øve seg?

13.3 Kreativitet, spontanitet, originalitet og lek
I artikkelen ”Når hjernen jazzer” Braun mener at en av de viktige tingene vi kan slutte
oss til ut fra deres kliniske undersøkelse av hjerneaktiviteten i den improviserte utøvingen, er
at det ikke finnes ett enkelt kreativt område i hjernen. Det er heller snakk om et sterkt og
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konsekvent aktivitetsmønster i flere deler av hjernen, som gjør kreativitet mulig. Dette betyr
at det å forløse kreativiteten antagelig fordrer ulike men antagelig sammenfallende prosesser.
Jeg vil i den videre drøftingen ta for meg prosesser som sammenfaller med det å øke tilgangen
på kreativitet, spontanitet og originalitet, og lar derfor dette spørsmålet stå ubesvart inntil
videre, ettersom den videre drøftningen vil påpeke de prosesser man fremholder som aktive i
denne typen arbeid.

Kreativiteten og spontaniteten ligger hos samtlige informanter implisitt i
improvisasjonsbegrepet. Kreativitet betyr å skape, og spontanitet betyr umiddelbarhet
(Berulfsen og Gundersen, s. 426), og sammenstiller man disse ordene får man en aktivitet som
handler om å skape umidddelbart, eller i øyeblikket som jeg heller velger å kalle det.
Johnstone og Nachmanovitch sier mye om både skapelsesprosessen, men også om
spontaniteten. Originalitet betegnes av Endresen som forvaltningen av de referanser man
innehar, og at ingenting er nytt i seg selv, men at det kan være originalt allikevel i kraft av
hvordan sammenstillingen av referansene arter seg. Melin trekker fram at møter med nye
mennesker og kunstformer medvirker til å øke den kreative paletten. Endresen nevner de
samme momentene. Johnstone var inne på originaliteten, og at originalitetens største fiende er
ønsket om å være original, samt frykten for å virke obskøn eller annet som kan føre til
avvisning.

Lek som begrep finnes ikke definert i ordboken; Dette signaliserer antagelig at
begrepet er vanskelig å definere, og i beste fall går man glipp av en fin framstilling av en
tilstand som jeg mener hører med inn under improvisasjonsakten, og som motvirker frykt,
prestasjonsangst og selvsensur. Tilstanden som Skoge definerte i sammenheng med leken, er
for meg som utøver uvurderlig, og minner for meg om tilstanden jeg observerer hos for
eksempel et barn som sitter i en sandkasse og lager veisystemer og tunneler. Det leker.
Tilstanden man observerer, er ikke lett å definere – men en tilstand av dyp konsentrasjon og
oppslukthet synes jeg passer. Jeg minnes selv lek som noe som gjorde meg svært oppslukt og
konsentrert. I flowteoriene er optimale opplevelser som dette et mål, og prosessene vil
innbefatte mange av de samme aspektene som for å komme i flow. Både Sidsel Endresen og
Lotta Melin nevner lekenheten som en viktig delkomponent, og setter den også sammen med
tilstanden og tilgangen til det kreative.

13.4 Konformitet som hindring
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Både Johnstone og Nachmanovitch har poengtert at samfunn og ikke minst skoleverk
er med på å holde nede og avlære både kreativitet, spontanitet, originalitet og
opplevelsesevne, dette i kraft av at vi lever i et normativt samfunnssystem som hemmer disse
egenskapene. I min egen skolegang var musikk et av de fagene jeg likte minst, og det er jo litt
underlig ettersom jeg i dag er musiker. Årsaken til dette er helt å tråd med Johnstones og
Nachmanovtchs syn. I musikkfaget skulle vi kun lære noter, og vi skulle lære det på et av de
instrumenter i verden som jeg mener krever ytterst finstilt motorikk og musikalitet for å få til
å låte bra: blokkfløyte. 24 elever som tuter i vei på ”mine katter”, og kun med fokus på å
spille rett var ikke akkurat egnet for å forløse min musikalske kreativitet. Det interessante var
at jeg etterpå gikk hjem og improviserte fram ”Elvislåter” i monn på liksom-engelsk-vokal og
med to grep på gitar. Min ”låtproduksjon” i løpet av mine første 12 leveår overgår hele min
foreløpige voksne produksjon. Poenget her er at dette skjedde på tross av undervisningen, og
ikke i kraft av. Jeg vokste derimot opp med Bodø Big Bands øvesessioner hjemme i stua, og
tror jeg kan takke min jazzelskende Far for at kreativiteten fikk spire allikevel. Jeg tror små
spirer som ikke har tilgang på noen som kan tilføre noe annet, mister noe i sin utvikling i
møtet med denne typen konformitet, og at Johnstone og Nachmanovitch er inne på noe viktig.
Samfunnets konformitet kan man ikke gjøre veldig mye med på kort sikt, men man får
kanskje passe på at man ikke forsterker denne i andre sammenhenger. Johnstone viser til en
prosess i etterkant av opplevelsessvekkelsen hvor det å fokusere oppmerksomhet mot noe
konkret vekket opplevelsesevnen. Videre begynte han å stille følgende spørsmål ved alt han
lærte: hva skjer om jeg gjør det motsatte av det læreren sier? Dette peker mot flowteori, der
tilstand og utfordring står sentralt. Dette medvirket i Johnstones egen prosess med å vekke til
livet opplevelsesevnen (Johnstone, s. 9ff). Improvisasjon er som vi har sett synonymt med å
videreutvikle og fornye. Konformiteten man omgir seg med til daglig kan med andre ord også
være noe som bør utfordres, og dette kan være en av prosessene man går igjennom for å holde
opplevelsesevnen og tilgangen på det kreative og spontane intakt. Prosesser som berører
imitasjon som innlæringsform er et annet aspekt som kan minne om de prosesser vi har vært
inne på om konformitet, og dette berører jeg senere i resultatutviklingen.

13.5 Prosessering av selvsensur, frykt og prestasjonsangst

Når det gjelder temaet selvsensur, følges litteratur og intervjuobjekter fremdeles ad:
denne er i improvisasjonsøyeblikket en negativ faktor. Selvsensuren kommer jeg nærmere inn
98

på om litt. Et aspekt jeg finner interessant i møtet med frykt, er den
”personlighetsforandringen” som synes å oppstå hos utøvere når frykten trer inn. Alle som en
gang har vært redde for noe, vet hva jeg snakker om. Det oppleves for meg litt som Johnstone
beskrev i kapitlet ”kunsten å unngå å prestere”: utøverne ser syke og kraftløse ut, og de starter
det møysommelige arbeidet som han beskriver som å hangle etter medlidenhet. Dette har
noen konsekvenser som jeg vil anta er uønsket i en utøversituasjon, særlig med et publikum til
stede: man synes å miste kontakten til kraften og som ligger i det å kjenne tilgangen på egen
essens. Både Melin og Endresen trekker fram ”mot” og det ”å våge” som et viktig aspekt i det
å improvisere, og jeg tolker det blant annet som motet til å våge sårbarheten og
ufullkommenheten i møtet med noe nytt. Johnstone var inne på ulike måter å takle denne
”medlidenhetserklæringen” på, og vi så her at det å oppdage strategien i seg selv ofte
avhjelper atferden: plutselig ble de ”friske”. Som vi har sett flere ganger, er avspenning og
frykt ikke forenlige, og dette blir et middel i prosesser hvor man utforsker egen frykt. En
annen strategi nevnes også av Endresen og Melin, og innebærer det å skape et trygt klima for
improvisasjonsutøvingen som skaper tillit for, og mellom, hvert enkelt medlem i gruppen.
Tillit nevens av samtlige som essensielt i forbindelse med å prosessere frykt og selvsensur:
man må gi rom for lekenhet og spontane innfall som ikke ”går noe sted”, og det må oppleves
som noe man fritt kan gjøre uten fare for å bli avvist av gruppen. Johnstone nevner også at
man for å prosessere frykt, alltid først må gå til det punktet hvor frykten ikke er. Videre
beskriver han en strategi hvor man gradvis utsetter seg for det som skremmer, og i denne
prosessen fremholder han også avspenning som essensielt. Som han sier: frykt og avspenning
er ikke kompatibelt.

Paco Peña nevner det å la seg involvere av lyden som viktig for tilstanden, og det
finner jeg interessant og velkjent: om jeg er redd for høyde, og fokuserer på denne mens jeg er
i høyden, så økes frykten og panikken kan slå inn. Om jeg tenker på at nå skal jeg klatre
derimot, så klatrer jeg. Det jeg nettopp har beskrevet er en prosess jeg har vært igjennom for
et års tid siden. Å melde seg på klatrekurs med høydeskrekk kan kanskje virke som en
dumdristig idé, men den har fjernet min høydeskrekk i stor grad. Jeg opplever prosessen som
lik den Paco Peña beskriver for å komme i en tilstand hvor man blir ett med musikken: ved å
la meg involvere av aktiviteten slutter jeg å tenke på hva som kan gå galt. Behovet for det
mentalt reflekterende synes å minske når man engasjerer seg i noe annet enn det frykten er
rettet mot. I flowteorien ser vi også at engasjementet ligger implisitt i tilstanden, og at dette er
en viktig komponent i flowopplevelser. Dette kan være en medvirkende årsak til at det å
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engasjere seg i seg selv minsker frykten. Allikevel, i flowteorien ser vi også at utfordringene
må være av en slik art at man mestrer dem, og dette underbygger Johnstones teori om at man
ikke må forsere frykten, men at man hele tiden må være innefor en akseptabel grense hva
utfordring angår.

Jeg vil også trekke inn erfaringer med friimprovisasjon som positiv for å avlære
selvsensurerende atferd i egen utøving; dette var jeg inne på i egen artikkel. I en avhandling
om improvisasjon kan det synes litt merkverdig å foreslå aktiviteten i seg selv som strategi for
å prosessere seg selv. Allikevel, ettersom man her ikke har spesifikke premisser på forhånd
som kan betegnes som rett og galt, kan man heller ikke spille ”feil”. Det vil si, det kan gå
fryktelig galt og låte dårlig, men målet for rett og galt eksisterer ikke. Selv om
friimprovisasjon er noe av det vanskeligste jeg gjør sett ut i fra et faglig perspektiv, så er det
også det mest befriende jeg gjør sett ut i fra et metakompetanseperspektiv. Det er interessant.
Jeg velger å la temaet ligge av plasshensyn.

Hos Harris og Harris så vi i kapitlet om sportspsykologi en rekke strategier nevnt for å
prosessere prestasjonsangst. Her ble nevnt autogen trening, fokus på for eksempel pust og
visualisering. Dette minner om strategier vi finner omtalt også i møtet med en rekke andre
aspekter, og merker meg dette så lenge. Avspenning var essensiellt, og som vi så i kapitlet om
avspenning: et visst spenningsnivå er ønskelig, og dette øker prestasjonsevnen. Vi så også at
ulike grader av spenning virker inn i positiv eller negativ grad på prestasjoner. En positiv
spenningstilstand gir tilgang på atferd som inngår i improvisert aktivitet, mens for høy grad av
spenning virker negativt. Vi så blant annet at man får redusert evne til å skjelne mellom
vesentlig og uvesentlig, evnen til konstruktiv kommunikasjon svekkes, og sinnet motsetter
seg forandringer. I en improvisasjon er dette viktige aspekter, og det blir naturlig å konkludere
med at avspenning er en viktig faktor i en prosess hvor man ønsker å øke sin kapasitet som
improviserende utøver. Madders poengterer at engstelse og muskelspenning har en symbiotisk
struktur, mens avspenning ledsages av en følelse av ro. Madders trekker fram generelle
avspenningsteknikker som en måte å prosessere for høyt spenningsnivå, men også meditasjon
og ernæring.

13.6 Det mentalt reflekterende som sensurblokk
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Videre vil jeg se på aspekter som berører det mentalt reflekterende i
improvisasjonsprosessen. Øker det eller degraderer det min kapasitet som improviserende
utøver? I den kliniske undersøkelsen kom det fram interessante funn vedrørende
selvsensurerende atferd i improvisasjonsøyeblikket. De delene av hjernen som befatter seg
med selvsensur og planlagte handlinger slukkes i improvisert aktivitet. Dette er uavhengig av
kompleksiteten i improvisasjonen, og også av hva du improviserer over. Det vil si at
improvisasjon på den ene siden resulterer i ikke-sensurerende atferd, og at behovet for å
planlegge forsvinner. På den annen side vil man antagelig også kunne trekke ut av dette at
nettopp selvsensurerende atferd og behovet for å planlegge ikke er kompatibelt med
improvisasjon, og at det derfor vil inngå som et hinder for improvisert utøving. Forskeren
Braun understøtter dette med å si at tilstanden improvisasjon stanser selvsensurerende atferd.
Nachmanovitch, Johnstone, Bailey, Endresen og Melin snakker alle om selvsensur og
forhåndslagte planer som destruerende for en improvisert atferd, og bekrefter således funnene
i den kliniske undersøkelsen. Selvsensuren nevnes av Johnstone i forbindelse med redselen
for å mislykkes og avvises som menneske, med andre ord ganske store og omfattende
prosesser som også innbefatter hele ens persons opprinnelige natur og erfaringsbakgrunn.
Både Melin, Endresen og Johnstone trekker fram det å arbeide med en ja-holdning til ethvert
nytt tilbud som en måte å utviske selvsensuren på. Hos Johnstone er denne typen ja-øvelse
beskrevet som blant annet en øvelse han kaller ”blinde tilbud”. Essensen i denne øvelsen er å
introdusere et tilbud, for så å respondere umiddelbart og uten betenkningstid på tilbudet. Man
går ikke videre i handlingen, men stanser der. Videre introduseres et nytt tilbud med
påfølgende umiddelbare respons. Det at man for eksempel ikke står ansvarlig for å utvikle en
videre handling, kan muligens være en medvirkende årsak til at denne typen ja-øvelser virker
positivt hos utøverne: man skal bare ”finne på hva som helst i full fart”, responsen får ingen
konsekvenser på sikt og det blir dermed ikke så viktig om den ”fungerer” eller ikke.

Både Melin, Endresen og også Nachmanovitch er inne på balansen mellom det
reflekterende, det intuitive og impulsive. Nachmanovitch framholder at det mentalt
reflekterende er til stede, men at det er underordnet underbevisstheten og intuisjonen i en
improvisasjon. Om ikke, trer selvsensuren fram i forgrunnen og tenkningen overtar. Ettersom
tenkning tar tid, er dette ikke forenlig med improvisasjon. En fotballspiller som blir stående å
reflektere over hvor han skal løpe, hvor hardt han skal skyte, mister ballen i løpet av et
sekund. Dette opplever jeg som synonymt med improvisasjon i musikk: man rekker ikke å
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tenke mens man spiller, og man må stole på erfaringen man har, og at det intuitive arbeider
for en. Dette finner vi også hos Johnstone og Bailey, og hos begge intervjuobjektene.

13.7 Intuisjonen i møtet med det mentalt reflekterende

Melin og Endresen påpeker begge behovet for tilstedeværelse av det mentalt
reflekterende, men da mer som bakgrunn for en raffinering av ulikt innhold, og at det er en
viktig forutsetning for å ta både nytt og velkjent materialet et steg videre. Melin og Endresen
påpeker også at det impulsive i noen grad må følges av en kritisk holdning; spontanitet, som
er et ord Melin helst unngår, kan bli vel spontant ifølge henne. Melin trekker frem intuisjonen
som noe større enn det spontane, men at de har klare likhetstrekk og henger sammen.
Fusjonen mellom intuisjonen og det mentalt reflekterende nevnes av både Melin og Endresen.
Sistnevnte kalte dette et metaperspektiv. Dette er å evne å ta et steg ut til siden inn til det
reflekterende uten å miste kontakten til det intuitive, for så å gå inn i situasjonen igjen med
fornyet oversikt. Dette er noe jeg kan kjenne meg igjen i, og som jeg opplever som nært
knyttet opp til en tilstand hvor det selvsensurerende har tatt ferie og dratt til Syden. Syden er
et sted ingen helt vet hvor er, men det er ”der borte et sted”, og det er tilgjengelig uten å være
påtvingende. Man kan velge selv om man vil dra dit. Jeg tolker uttalelsen av Nachmanovitch
om at underbevisstheten er overordnet det mentalt reflekterende som nettopp dette: en fusjon
mellom intuisjon og intellekt, der intuisjonen er den styrende enheten.
I kapitlet ”Å forsvinne uten å forsvinne” poengterte Csikzentmihaly forskjellen på å
utviske bevisstheten av selvet kontra å utviske bevisstheten om selvet. Dette fant vi også hos
Nachmanovitch, Johnstone og hos Fachner. Sistnevnte omtalte ”den normale”
bevissthetstilstanden som en sosial konstruksjon, som vi anvender for å orientere oss sosialt
og i de fysiske omgivelsene. Dette kan være svaret på hvordan og hvorfor Endresens
metaperspektiv fungerer: engasjementet eller flowtilstanden gir tilgang på impulsiviteten,
kreativiteten og originaliteten og den intuitive informasjonsbehandlingen, mens det ”normale”
mentalt reflekterende skaper en mental oversikt over situasjonen, som gjør at man kan styre
og finslipe de intuitive valgene man tar i øyeblikket. Det mentale fungerer slik jeg tolker
Fachner som et sikkerhetsnett som besørger oversikt over helheten i situasjonen.
Vekselvirkningen mellom tilstandene nevnt her minner om Endresens metaperpektiv.
Prosessen for å øke egen kapasitet som improviserende utøver i denne konteksten handler som
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hun sier om å oppøve evnen til å tre ut av situasjonen fortløpende og øyeblikksvis for spore
behov, og for å skape en oversikt over improvisasjonens indre logikk.

13.8 Hvordan prosessere for høy grad av mental aktivitet?

Hvilke prosesser går man så igjennom for å avlære for høy grad av mental aktivitet i
selve improvisasjonsøyeblikket? Flere har vært inne på ulike fokusøvelser, avspenning, yoga,
meditasjon med mer. Både Endresen og Melin, Johnstone og Nachmanovitch svarer positivt
på bruk av denne typen teknikker for å komme i en fokusert tilstand. Hvordan man søker seg
ut av denne mentale aktiviteten i et improvisert øyeblikk på, så vi også eksempler på i det vi
nettopp har diskutert. Hvis man skal finne ut hvordan man kan prosessere for høy grad av
mental aktivitet, så kan det være interessant å se dette i lys av to ting: å finne motsetningen for
denne mentale tilstanden, ettersom denne er målet, samt å finne ut hva som hindrer deg i fra å
oppnå den. Motsetningen til det mentale finner vi beskrevet i kapitlet om tilstand, og et av
målene kan være å utvikle intuisjonen, ettersom denne er nettopp det: ikke mental. Får man
erfaring med at intuisjonen fungerer, vil man kanskje heller ikke føle behovet for å tenke så
mye underveis – kroppen skjønner at ”ting ordner seg”. Det å komme i en flowtilstand, eller
engasjert tilstand har vi vært inne på i drøftingen om selvsensur, frykt og prestasjonsangst. Jeg
vil i det videre se på begrepet ”tilstand” som mulig strategi for å prosessere for høy grad av
mental aktivitet.

13.9 Å være fylt av tomhet

I kapitlet om tilstand så vi eksempler på en rekke momenter som inngår i ikke-mentale
tilstander. Tomhet og åpenhet for øyeblikket, oppmerksomhet, årvåkenhet, og en følelse av å
forsvinne. Den absolutte tomhet er for meg den absolutte motsetning til det mentalt
reflekterende, og jeg velger meg hit for å se om jeg kan finne et svar på hvilke prosesser jeg
må igjennom for å øke min kapasitet som improviserende med henhold til akkurat denne
problemstillingen. Tomhet er beskrevet av informantene i oppgaven som en tilstand av å
eksistere i nåtid, den er ikke-mental, den består av fravær av forventning, og handler om å
sette pris på det som er, akkurat slik det er. Personlig kjenner jeg igjen stillheten og tomheten
som en sentral del av tilstanden som inntrer i en fungerende improvisert aktivitet. Den er en
tilstand av total åpenhet for det andre og jeg selv bibringer i øyeblikket. I dette tomme rommet
er det plass for nye assosiasjoner, og intuisjonen jobber naturlig og uanstrengt. Buddhismen
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baserer, slik jeg opplever den fra utsiden, hele sin lære på denne tilstanden av ”å være i
tomhet”. I buddhismen finner man også et uttall av treningsmetoder som avlærer forstyrrende
mental aktivitet, og hovedessensen synes å være ganske enkel: oppmerksomhet i nåtid. Denne
treningen omhandler i buddhismen fokusert oppmerksomhet rundt enhver aktivitet man måtte
utføre. Dette ser vi hos både hos Endersen, Melin, Nachmanovitch og Johnstone. Melin
trekker fram det å konsentrere seg om detaljer i et lydbilde, det å imitere i nåtid, yoga,
meditasjon og generelt det å rette oppmerksomheten mot det som skjer her og nå. Endresen
trekker også fram lytting som fokuserende, yoga, alexanderteknikk, ulike fokusøvelser med
mer, og også det å oppsøke ytre stillhet. For egen del har meditasjon vært av stor betydning. I
en meditert tilstand trenes sinnet til oppmerksomhet i nået, og et av resultatene jeg har
opplevd som reell, er å ikke bare tåle stillhet, men også å nyte den. Teknikkene jeg har brukt
har vært relativt enkle, og omhandler for eksempel en sittestilling som åpner for god og åpen
pust, for så å konsentrere seg om pustens bevegelser inn og ut. En sammenfallende faktor i
alle disse teknikkene, er som nevnt i forbindelse med buddhismen å fokusere sinnet om her og
nå. Enkelt og genialt, om man bare kommer på det.

Nachmanovitch er inne på avhengighet eller vaner som hinder for tomheten. Vaner og
avhengighet beskrev han som redsel for tomhet, og resulterer i rastløshet og behovet for å
fylle stillheten og tomheten med noe. Et av hindrene synes å være redsel for hva som beveger
seg under overflaten, og dette kan nok bero på mange ting, blant annet aspekter som berører
indre prosesser. I kapitlet om det personlige avtrykket, var jeg inne på en hel del aspekter som
kan være med både å hindre, men også berike uttrykket. Prosesseringen av emosjonelle hindre
blir dermed et aspekt for å våge å stå i tomheten. I artikkelen ”Improvisasjon” kommer jeg inn
på lydlig forurensning som et hinder for tomhet, eller stillhet som jeg benevner det som her,
og beskriver det i artikkelen slik:

”Vi er omgitt av støy og lydlig informasjon så å si hele dagen, og dette gjør noe med
vårt forhold til lyd. Vi stenger av i stedet for å ta inn lyd, og dette er kritisk for enhver
som har lyd som arbeids - eller interessefelt. Stillhet er et av de virkemidlene vi kan ta
i bruk for å vekke hørselen og skape fornyet interesse for lyden. Denne stillheten kan
ikke være bare rundt oss, men må i tillegg være en opplevelse av indre stillhet. Dette
er også en form for nullstilling. Og igjen, i en nullstilt lytteposisjon vil alle detaljer og
karakterer få et mye sterkere innhold, en sterkere virkning, med det mulige resultatet at
man kan detaljstyre den lydlige informasjonen man tar inn og gir ut i
improvisasjonsøyeblikket.”
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Jeg sier her at stillhet også må være en indre opplevelse av stillhet, eller tomhet om man vil.
Jeg vil også trekke det videre til å ikke bare innbefatte den auditive sansen, men også synssans
og taktil sans. Jeg vil komme nærmere inn på sansningen senere.

Slik jeg opplever det, er tomheten en forutsetning for at hele paletten av uttrykket skal
være tilgjengelig, og ikke hindret av ”støy” fra hverdagen som gjør meg ufokusert. Jeg anser
stillhet og ro for sanseapparatet som et dyrebart gode man i et overfylt samfunn må arbeide
aktivt for å oppnå. For å prosessere overinformasjon, kan man som Endresen foreslår oppsøke
motsatsen som er ”stillhet”.
13.10 Konsentrasjon og oppmerksomhet – et knutepunkt

Oppmerksomhet og konsentrasjon i øyeblikket er et knutepunkt i de fleste
formuleringene rundt ulike delkomponenter i litteratur og intervjuer i studien. Dette er kanskje
innlysende, ettersom man i en uoppmerksom tilstand ikke er i stand til å oppfatte essensen i
verken fagspesifikk eller metaspesifikk informasjon i øyeblikket. Nachmanovitch trekker
fram disse komponentene som en del av det å utføre en hvilken som helst aktivitet, og dette
finner vi også igjen i buddhismen. Oppmerksomhet og konsentrasjon er som vi så virkemidlet
for å komme i en tilstand av ”tomhet”. Melin nevner oppmerksomheten i forbindelse med
både øving, lytting, forberedelse før en improvisasjon med mer, og det samme finner vi hos
Endersen. Det kan synes som om oppmerksomhet og konsentrasjon er selve kjernen i det
improviserte: komponentene gir tilgang på en tilstand man finner beskrevet som en
forutsetning for at improvisasjonen skal flyte fritt og uanstrengt, som igjen gir tilgang til
optimalopplevelsen, sansningen og deriblant lyttingen. Intuisjonen igjen åpner for den
intuitive tilgangen på teknikk, formsans og ulike kompositoriske problemstillinger, samt
andre fagspesifikke og metakopetansereferanser. Kreativiteten, spontaniteten, avspentheten
som prosesseringen av frykt og således ulikt arbeid med å utvikle tilgangen til ens egen
”opprinnelige natur” samt kommunikasjonen er alle sentrale, og oppmerksomhet og
konsentrasjon inngår i dette arbeidet. Man kan rett og slett si at det å øke sin kapasitet som
improviserende i første instans prosesseres ved å øke evnen til oppmerksomhet og
konsentrasjon i øyeblikket. Dette legger grunnlaget i arbeidet med de resterende prosesser.

Til tross for dette, og som påpekt i oppgaven er dette er et aspekt jeg ofte savner når
utøvere og også lærere snakker om utøving og prosesser. Det fagspesifikke fokuset er
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essensen i opplæringen, mens metakompetansen stort sett overlates til seg selv. Tatt i
betraktningen de funn jeg har gjort i litteratur og hos utøverne i denne studien, er vektingen
skjev og er verdt en diskusjon. Jeg lar dette stå ubesvart, men mener det er et viktig og
essensielt spørsmål.
13.11 Flow – prosessering av tilværelsens uutholdelige letthet

Bjørn Alterhaug var inne på flowtilstanden, og at denne fordrer et høyt nivå på
aktiviteten med mer. Om jeg forstår ham rett, mener han at dette er en tilstand man ikke kan
oppnå om det ikke ligger et grundig forarbeide bak, det vil si beherskelse av instrumentet og
andre ting som er nødvendig for å takle utfordringer i jazzmusikalsk samspill. Jazzmusikk er
en avansert form for musikk med kompliserte harmoniske, melodiske og rytmiske strukturer,
og man vil kunne anta som Alterhaug, at virkelige flowopplevelser vil kunne oppleves etter en
viss tid innefor denne sjangeren, ettersom flowopplevelser krever en viss grad av beherskelse.
Allikevel, i følge Mihaly Csikszentmihalys flowteorier, er denne tilstanden ikke avhengig av
høyt eller lavt faglig nivå, men av graden av utfordring relatert til egenbeherskelsen.
Flowopplevelsen kan oppstå uavhengig av nivå og uavhengig av hvor lenge man har utført en
aktivitet: alle vil, uansett hvor dårlig form man er i, kunne hoppe litt høyere, gå litt hurtigere
og bli litt sterkere (Csikszentmihaly, s. 113). På mange måter kan det heller virke som om
man nettopp i starten av en ny aktivitet har mange muligheter for flowopplevelser, riktignok
om man forholder seg til balanseaspektet i teorien: ikke for store utfordringer, men heller ikke
for små. Etter hvert som egennivået stiger, vil også graden av internalisert kunnskap stige.
Ettersom begrepet nye utfordringer er en viktig forutsetning av flowopplevelsen, vil det heller
bli vanskeligere og vanskeligere å oppnå denne optimalopplevelsen etter hvert som man øker
sin kapasitet. Om det til og med finnes et maksimalt nivå for egenutviklingen innefor en gitt
aktivitet, så vil muligheten for nye utfordringer avta og til sist stoppe opp. Diskursen om
hvorvidt et maksimalt nivå er mulig å oppnå, er i denne sammenhengen interessant, men av
plasshensyn velger jeg å ikke å problematisere dette her, men nevner det for videre diskusjon.
Uansett, flowopplevelsen er betegnet som en optimalopplevelse, og gir tilgang på de aspekter
som inngår i den improviserte aktiviteten. Som vi også så av den kliniske undersøkelsen, var
den improviserte tilstanden ikke avhengig av kompleksitet i utførelsen; aktiviteten i hjernen
artet seg likt om man improviserte over en enkel c-durskala, eller om man improviserte over
mer komplekse formskjema og strukturer. Flow og tilstanden improvisasjon som beskrevet i
den kliniske undersøkelsen synes å sammenfalle på mange punkter, men der finnes så langt en
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liten forskjell, og det er at flowtilstanden krever ekspansjon og utfordring, mens tilstanden
improvisasjon ser ut til å tre inn uavhengig av dette. Om man som person og utøver kan leve
med kun en c-durskala over lengre tid, er et annet spørsmål; implisitt i
improvisasjonsbegrepet ligger også fornyelsen og utviklingen, og man kan kanskje
konkludere med at om aktiviteten i hjernen er den samme, så er det ikke sikkert at utøverens
kvalitetsopplevelse er det.

Kapittel 14 Sansningen
14.1 Sansningen som opplevelses og informasjonskanal

Et annet funn i den kliniske undersøkelsen, var økt aktivitet i de områdene av hjernen
som har med sansene våre å gjøre. Dette inkluderte både berøring, syn og hørsel. Forskerne
påpekte at det kan se ut som om hjernen skrur opp behandlingen av sanseinntrykk for å være i
en kreativ tilstand. Å sanse handler om oppfattelsesevne og evne til å fornemme. Igjennom
sansene mottar vi informasjonen vi baserer vår spill på. I denne oppgaven er målet som sagt
også å i noen grad belyse prosesser som er allmenne for det å improvisere. I musikk er lytting
helt essensielt, mens man i andre aktiviteter vil måtte fokusere på andre sanseferdigheter.

Hos Thad Jones var sanseligheten i opplevelsen fremtredende, og Melin trekker fram
hørsel, syn og den taktile/kinestetiske sansen som virksomme i sin utøving. Lukt nevner hun
som en av de sterkeste sansene man har, men da i forbindelse med minner som vekkes av
luktesansen. Endresen svarer positivt på at det å musisere er en sanselig opplevelse. Lyttingen
er essensiell, men hun nevner også synssansen og i noen grad den taktile/kinestetiske
sansningen, ettersom det å synge innbefatter fysisk aktivitet. Hun trekker fram at kontakten
med den fysiske kroppen for henne er viktig i utøversituasjonen, og hun beskriver også at de
ulike fokusøvelsene hun bruker medvirker til å sette henne i en tilstand som er konstruktiv.
Dette kan være pusteøvelser eller yoga med mer. Melin trekker frem konsentrasjon,
begrensning og fokus som medvirkende for å vekke evnen til sansning.

Begge informantene har lytting som et viktig tema, og i litteraturen er lytting og
lytteevnen sentral. Pratt og Oliveros var inne på forskjellene i det å høre og det å lytte, der
tilstedeværelse, oppmerksomhet og lyttefokus spiller inn i en aktiv lytteprosess. Dette ser vi
også av intervjuene med Endresen og Melin. Jeg kommer inn på oppmerksomhetssansen i
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drøftingen om tilstand, men nevner det her som en av komponentene som virker dirkete inn
på kvaliteten og finstillingen i lyttingen, og også sansingen generelt. Endresen trekker fram at
evnen til lytting er det som har forandret seg mest med tiden, og da i betydning omfanget av
det hun evner å oppfatte og å lytte til. Erfaringen er essensiell i hennes prosess, og har
medvirket til å utkrystallisere essensielle fokuspunkter i musikken. Dette kan være et fokus
rundt forskjellige elementer i musikken som er fremtredene. I det friimproviserte trekker hun
fram at lyttefokuset forflytter seg ettersom det dannes ulike fokuspunkter underveis. I arbeidet
med notert musikk ligger lyttereferanser implisitt. Dette kan være periodiske eller tidsmessige
cues, eller referanser som ligger i bass, funksjonsharmoniske elementer med mer. Melin er
også inne på at lyttefokuset flytter seg, og at det kan innebære en lytting som innbefatter hele
lydbildet, eller et fokusert mot et knutepunkt i for eksempel bass.

14.2 Synssansen - noen ulike virkemåter

Mangelen på lytting i møtet med det noterte så vi omtalt av Oliveros og Pratt, og i min
egen artikkel. Vi har i kapitlet om synssansen sett at hele 90 % av oppmerksomheten vår
konsentreres rundt visuelle sanseinntrykk. I et møte med notasjon blir synssansen sentral, og
manglende lytting kan være et resultat av det å lese noter er en aktivitet som innbefatter
synssansen i stor grad. Allikevel, det å oppøve evnen til notelesning og primavista spill, vil
kanskje øke kapasiteten til å lytte samtidig med at man leser. Endresen nevner det å lukke
øynene som medvirkende faktor i det å forøke konsentrasjonen i lyttingen. Synssansen er hos
henne aktiv i kommunikasjonen med de andre musikerne, og også i møtet med publikum. Hos
Melin blir synssansen igjen mer essensiell ettersom enhver bevegelse er et uttrykk for noe.
Hun beskriver også problematikk rundt det å avslutte en sekvens. Hos musikeren er en
sekvens over ved at det blir stille. I dans, sier hun, finnes ikke denne stillheten, ettersom
bevegelsen aldri slutter. Hun beskriver her at en måte å løse dette på, kan være å ta aktivt
stilling til avslutningen. Det kan være å bryte av eller å tydeliggjøre avslutningen på en eller
annen måte. Hun beskriver også som Endresen at synssansen er et kontaktledd mellom henne
og musiker, og at dette er viktig for henne i improvisasjonsøyeblikket. Videre beskriver hun
forskjellen i mellom det å arbeide med koreografert materiale og det å jobbe med improvisert
materiale. I en koreografi behøver man ikke å se hva den andre gjør, mens i en improvisasjon
befinner man seg i en situasjon der behovet for å se er tilstede for å fremskaffe informasjon,
men at dette ikke lar seg gjøre ettersom ”det å se” er en aktiv handling og et uttrykk for noe.
Hun beskriver her at hun må kjenne hva den andre gjør. Jeg opplever at det hun sier er en
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indikasjon på at hun da sanser via også andre sanser, ved siden av sidesyn. Videre har jeg stilt
begge informantene et spørsmål om hvorvidt telepati oppleves som relevant, og begge svarer
at det er mulig, men at bølgelengde er mer passende også ettersom man ikke vet om telepati er
et eksisterende fenomen. Å være på samme bølgelengde med noen opplever jeg at gjør det
mulig å ”kjenne hva som skjer”. Melin gjør det hele tiden.
14.3 Den taktile/kinestetiske sansen – å se lyd og å høre bevegelse

Den taktile/kinestetiske sansen er for Melin viktig i møtet med andre dansere og i
møtet med ulikt materiale. Sistnevnte vil jeg påstå har en viss overføringsverdi til en musiker,
ettersom den taktile/kinestetiske sansen er aktiv i møtet med instrumentet. Den
taktile/kinestetiske sansen er aktiv i blant annet oppøvingen av teknikk. Vi så hos Volden at
subtilitet i emosjonalitet og stemning overføres meget presist igjennom den taktile
sansningen. Å oppøve sensitiviteten i den taktile/kinestetiske sansningen vil manifistere seg i
lyden som formidles igjennom det direkte møtet med instrumentet. Dette gjelder kanskje i
større grad for en instrumentalist enn for en sanger, men som sanger opplever jeg også
kontakten til det kinestetiske er essensielt. Motorikk er bevegelse, og evne til finstilt motorikk
gir mulighet for finstilt lyd. Videre, lyd oppleves for meg som en fysisk manifestasjon i egen
kropp. Dette berører punkter i Jensenius forskning i kapitlet ”Å se lyd”. Her konkluderer han
med at vi tenker lyd som bevegelse. Dette berører ikke den taktile/kinestetiske sansningen,
men er interessant og jeg vil i det videre diskutere dette. Melin opplever denne fusjonen
mellom lyd som bevegelse og bevegelse som lyd. Hun beskriver at hun i møtet med musikere
opplever seg som en ”synlig lyd”, og at dette har formet hele hennes koreografiske tenkning.
Melin anvender også lydkilder i sitt sceniske arbeid. I forskningsprosjektet ”Visuell Rytm”
sammen med den svenske danseren og koreografen Johan Thelander utforsket vi
grensegangene mellom lyd og bevegelse, og møtet kom i stand fordi vi begge opplevde dette
møtepunktet som reelt: Thelander oppfattet sin bevegelse som lyd, og jeg oppfatter min lyd
som bevegelse. Jeg har etter hvert jobbet med flere ulike krysningsprosjekter mellom dans og
bevegelse, og dansere har utfordret meg i retning av et bruk av egen kropp i disse settingene.
Jeg anser dans og musikk for to relativt nærliggende uttrykksformer. Bevegelsen, og det å
internalisere lydens struktur og rytmikk igjennom den taktile/kinestetiske sansen fant vi også
sterkt nærværende i prosesser man finner vanlige i innstuderingen av jazzidiomet. Disse
strategiene kan ligge implisitt i arbeidet med kodefortrolighet som forberedelse for
improvisasjon, men også i mer regulær rytmetrening, og innebærer lytting og imitasjon av
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klingende materiale og stilriktige utøvere, det å mestre å utføre det man hører via
bevegelsesmønstre og egen stemme, men også via teoretisk analyse og inkorporering av disse
elementene i egen utøving.

14.4 Hindringer for sanseapparatet
Madders er inne på ”kamp-eller-flukt”-reaksjonen som inntrer ved såkalt truende,
fysisk fare, og at denne er en av de viktigste årsakene til overspenning. Hun sier videre at
denne reaksjonsformen også trer inn i møtet med overfylte kommunikasjonsmidler,
påkjenninger ved å reise med mer. Med økt befolkningstetthet overskrides intimgrensene til
stadighet. Melin er inne på støy som hinder for den auditive sansningen, og at det fører til at
man stenger av for lyden. Synssansen utsettes for reklame og ny informasjon både igjennom
media, internett og i det offentlige rom, og bombarderingen av ulike sanseinntrykk som vi
utsettes for til daglig gjør noe med hele sanseapparatet; vi stenger igjen i stedet for å åpne for
inntrykk, og om man da ikke gjør noe for å motvirke den naturlige lukkemekanismen, ender
man opp som ”sansningshemmede” og muligens også overspente. I en improvisasjon må det
få katastrofale følger, ettersom sansene er apparatet vi tar inn informasjon med, og som vi
igjen baserer det videre spillet på. Jeg vil sammenlikne det med å ha parabolantenne uten
styringsenhet: kanalene finnes, men er utenfor rekkevidde. Andre aspekter finner vi behandlet
i foregående kapitler, og stress, emosjonell ubalanse, mangel på opplevelsesevne kan også her
være essensielle hindringer.

14.5 Å slå på sanseapparatet

Thad Jones nevnte lukkede øyne i spillet, og dette var også Endresen inne på. Sidsel
Endresen og Torgrim Sollid benyttet i sine improvisasjonskurs midt på 90-tallet en par-øvelse
hvor den ene skulle ha bind for øynene, mens en annen skulle lede. Slik jeg opplevde det,
hadde denne øvelsen flere effekter. Hørselen hos den ”blinde” ble mer aktiv, den taktile
sansen likeså, ettersom man også måtte legge oppmerksomheten i fingertupper og i
berøringspunkter med gulv, vegger med mer. Videre ble fornemmelsen av kroppen forandret;
bena føltes plutselig større etter øvelsen enn før. Dette er ingen empiri, men det er en
indikasjon på at man i prosesser som har som mål å vekke sansene, også kan gjøre bruk av
avgrensing på samme måte som i annen øving: ved å utelukke en sans, vekker man en annen.
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I litteraturen og hos intervjuobjekter nevnes konsentrasjon, tilstedeværelse og
fokus på aktiv lytting som måter å vekke sensitiviteten i sansningen på. Oliveros
fremholder lyttetrening hvor det å lytte og fokusere på lyd i såkalte ”soundscapes” kan
virke positivt. Jeg bruker denne typen trening selv også i egen undervisning, og det kan
synes som om at det å nettopp fjerne lyttingen i fra det musiske for noen kan ha en fin
effekt; studentene gir tilbakemeldinger om at de i etterkant også lytter på musikk på en
annen måte, og at detaljer de tidligere ikke har fått med seg trer fram. Sensitivitet
defineres i synonymordboken som ”evne til å bruke sansene effektivt”, og leder videre
inn mot ordet sensualitet, som defineres som sanselighet (Berulfsen og Gundersen, s.
408). Sensitivitet i sansingen innvirker på mengden av, og kvaliteten på, informasjonen
man mottar og sender i improvisasjonsøyeblikket. Dette innvirker på komponenter både i
metakompetanse samt det fagspesifikke. Tilstedeværelsen og konsentrasjonen rundt
opplevelsesaspektet i aktiviteten er essensiell, og flere har vært inne på det å fokusere på
en ting i arbeidet med å vekke sansene. Som buddhistene sier, gjør ikke to ting samtidig:
om du sitter, så sitt. Om du spiser, så spis. Det ser ut som at sensitiviteten i sansningen
og dermed forøkningen av informasjon er det man baserer sin improvisasjon på. Det å
øke evnen til finstilt sansning blir derfor en viktig komponent i prosessen mot å øke sin
kapasitet som improviserende utøver.

Kapittel 15 Kommunikasjonsprosesser
15.1 Kommunikasjon - et spørsmål om empati og emosjonell intelligens

Evne til kommunikasjon fremholdes som en viktig komponent i
improvisasjonsarbeidet av både Endresen, Melin og i litteraturen. Endresen trekker fram tillit
som en viktig forutsetning for god kommunikasjon, og dette finner vi også hos Melin,
Nachmanovitch og Johnstone. Denne tilliten må også være gjensidig, og som vi også så i
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prosesseringen av frykt, så er det å bygge et støttende og trygt sosialt klima i gruppen sentralt.
Dette finner vi også nevnt hos informantene. Melin trekker fram at det å våge å slippe seg løs
forutsetter et klima hvor man kan agere usensurert, og dette understøttes av tidligere funn, og
berører også andre aspekter som kreativitet, spontanitet med mer. Både Endresen og Melin
nevner lyttingen som essensiell, og som vi nettopp har sett, er sansningen forutsetningen for å
både gi og få informasjon. Stensaasen og Sletta betegnet kommunikasjon som noe som skjer
mellom to eller flere, og vi så også at kommunikasjon fordrer gjensidig påvirkning. Disse
punktene berører musikalsk kommunikasjon i stor grad: man må spille sammen, og ikke som
isolert objekt i en gruppe. Endresen trekker frem interessen for den andre part som viktig.
Dette fant vi også hos Petter Berg i artikkelen ”Dialog og ledelse”. Videre sier Endresen:
interessen må også oppleves som ekte. Som vi så i drøftingen om uttrykk, er innsikten i egne
emosjoner nødvendig for å ytre seg sannferdig, noe som igjen gir dybde til opplevelsen og
forståelsen av selvet. Selvinnsikt er også en forutsetning for den emosjonelle intelligensen,
eller kunsten å omgås andre mennesker, som vi så av Goleman. Her var han også inne på
evnen til å styre emosjoner i konstruktiv retning, noe som igjen er basert på selvinnsikt.
Selvinnsikt, samt balansen mellom det givende og mottakende berører Golemans forskning
rundt emosjonell intelligens i større grad.

15.2 Musikalsk intelligens

Goleman er inne på evnen til å utsette den umiddelbare belønningen, for å oppnå en
tilfredsstillelse senere i forløpet. Dette finner vi beskrevet hos Tord Gustavsen (Gustavsen, s.
82). Det å improvisere handler i følge Gustavsen også om å kunne sette til side den
umiddelbare lysten for å kunne få en dypere opplevelse basert på forløsning på et senere
tidspunkt – dette handler om å være i stand til å bygge opp et forløp over tid, og således skape
spenning i forløpet. Melin er inne på balansen mellom det å ta plass og det å gi plass.
Førstnevnte handler for henne om å evne å gi retning til improvisasjonen, og man må samtidig
kunne gi slipp på egoet. Endresen er også inne på dette, og i de emosjonelle prosessene
handler dette om å kunne utsette egne emosjonelle behov til fordel for en større helhet.
Vekselvirkningen mellom å gi og å ta plass opplever jeg som essensiell i det improviserte
arbeidet, og jeg opplever at egosentrering rundt egne prestasjoner i spillet og i
kommunikasjonen ofte er direkte ødeleggende for det musikalske resultatet. Dette var også
Melin inne på tidligere. Dette berører som Endresen og Berg sier, et viktig punkt: interessen
for det andre holder på med. Jeg opplever også aspektene ”gi og ta” som noe som omhandler
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en tredje part, og da musikken i seg selv. Dette innebærer for meg å viske ut interessepunkter
som ”meg”og ”deg”, og styre de musikalske og kommunikative valgene ut i fra de musikalske
prinsippene som virker i improvisasjonen. Her er vi inne på det Endresen, Melin og
Nachmanovitch trekker frem om modningen og erfaringen med ulike kompositoriske
virkemidler som forgrunn/bakgrunn/mellomgrunn med mer. Det å legge av fordi jeg synes jeg
tar for stor plass er ikke formålstjenlig mener jeg. De musikalske valgene i en kontekst som
dette må ikke springe ut av hva man opplever som sosialt ”korrekt”, men ut i fra å nå en felles
målsetting: å skape god musikk sammen. Rollene veksler i takt med ulike musikalske
fokuspunkter, og er et naturlig resultat av å følge Melin og Endresens gi og ta-mentalitet. Man
kan kalle det en slags musikalsk intelligens.

15.3 Empatisk samspill

Goleman var inne på gjenkjennelse av emosjoner hos andre, altså empati som en viktig
faktor i emosjonell intelligens. Dette så vi spesifisert i kapitlet som omhandlet dette. Når jeg
velger å bruke begrepet empatisk samspill, mener jeg med dette det å ta i bruk den
emosjonelle intelligensen i spillet, som kan oppsummeres i Nachmanovitchs tre
kommunikative virkemidler: å reagere på hverandre gjennom å lytte, betrakte og å kjenne. I
det musikalske samspillet mellom Paco Peña og sangeren eller danseren, så vi et eksempel på
dette: de innstiller seg på hverandres ”essens” i spill og uttrykk, og agerer ut i fra et ønske om
kommunikasjon. Det å skape en helhet sammen heller enn egosentrisitet i spillet er viktig i
deres samspill. Dette velger jeg å betegne som ”emaptisk samspill”. Ordet er beskrivende for
et aspekt som inngår i den musikalske kommunikasjonsprosessen, og er basert på den
musikalske intelligens. Å øke evnen til empatisk samspill handler også slik jeg ser det om å ta
inn finstilte musiske og parametriske forandringer ettersom den emosjonelle kvaliteten også
formidles igjennom lyden. I kapitlet om kommunikasjon, så vi at den nonverbale
kommunikasjonen i en improvisasjon er essensiell, og at denne igjen er basert på de inntrykk
man får igjennom stemmekvalitet, intensitet, hastighet, ansiktsuttrykk, kroppsspråk og
bevegelser. Med andre ord er lytteevnen, men også synssansen en viktig komponent i
kommunikasjonsprosessen i et empatisk samspill. Sensitiviteten i oppfattelsen, er igjen
avhengig av sansingen, som oppøves ved blant annet fokusering og konsentrasjon. Dette
innbefatter slik jeg ser det nødvendigheten av å introdusere sensitivitetstrening med henhold
til å oppfatte nyanser og ørsmå forandringer i behandlingen av for eksempel klang, dynamikk,
rytmikk og tonehøyde, men også energinivå og intensitet og emosjonell kvalitet. Her er evnen
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til sansning igjennom det auditive og via syn virksomt, men også evnen til empati og
emosjonell intelligens. Lyttingen og evnen til ”empatisk samspill” vil således kunne utvikles i
en og samme prosess.

Det er med andre ord også her mange sammenfallende synspunkter på hva og hvilke
komponenter som er viktig for å øke kapasiteten med henhold til det å kommunisere, noe som
styrker tanken om at det å øke kapasiteten som improviserende utøver uavhengig av sjanger
innbefatter samme typen prosesser.

15.4 Overinformasjon og utydelighet i kommunikasjonen

Jeg opplever innimellom at utydelighet i lanseringen av en ny musikalsk idé, eller
introduksjon av for mange ideer på kort tid kan føre til at improvisasjonen mister det
Endresen betegner som improvisasjonens indre logikk. Johnstone var inne på begrepene
tilbud, aksept og blokkering, og prosesser som befatter seg med en type etyder som modner
den intuitive behandlingen av disse elementene. I såkalte ad-hoc-konstellasjoner hvor
utøverne ikke kjenner hverandres musikalske dialekt eller kommunikasjonskoder fra før, eller
ikke minst i store improvisasjonsensembler der mange ytrer seg, er det man kan betegne som
overinformasjon noe jeg oppfatter som et problematisk felt. Jeg er ikke sikker på hva som
utløser denne typen kaotisk spilleatferd i et større ensemble, men jeg vil tro det kan ha noe
med aspektene jeg berørte i kapitlet om musikalsk intelligens: altså at alle spiller samtidig
uten følge Nachmanovitchs strategi ”å lytte, kjenne og reagere”, og i denne rekkefølgen. Det
kan også omhandle det narsissistiske prosjekt, som Miller var inne på: mange narsissistiske
prosjekter på en gang skaper en konkurransementalitet hvor egoets ytringsbehov trer foran
den musikalske intelligensen. På den annen side kan det likegodt, og antagelig, omhandle en
overstimuli av lyttesansen, ettersom det kommer mange innspill på en gang; det blir rett og
slett vanskelig å skape oversikt over den indre logikken i improvisasjonen. Det å være mange
på samme scene gir andre muligheter for lydlig resultat enn mindre ensembler, men jeg
opplever at det krever atskillig av utøvernes metakompetanse. Utydelighet ved å ikke ta sin
plass, eller overinformasjon ved at alle tar sin plass samtidig kan slik jeg ser det føre til at
ideer ikke blir lagt merke til fordi ikke alle har samme lyttefokus. Det kan også oppstå
usikkerhet i ensemblet om hvorvidt dette egentlig var en ny idé – veien videre blir derfor
utydelig for ensemblet, og de kommer ut av flyten. Prosessene vi berører her handler mye om
å skaffe erfaring med lyttefokus og oppfattelsen av helheten, som Endresen er inne på
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tidligere, sammen med det å utvikle evnen til empatisk samspill og ikke minst ens musikalske
intelligens.

15.5 Improvisert kunst som motsetning til konkurranse

Vi har tidligere vært inne på prestasjonsbegrepet, og at dette kan løfte eller svekke
samspillet i en improvisasjon. Harris og Harris fokuserer på kommunikasjon og prestasjon
med konkurranse for øyet. Aspektene sammenfaller allikevel i stor grad med andre funn i
oppgaven. Allikevel, Melin framhevet at kunst ikke handler om egenprestasjon som
konkurranse, og kaller det direkte kunstfiendlig. Konkurranse i seg selv anser jeg som
motsetningen til det å utøve kunst, og prestasjon i en slik kontekst er neppe konstruktivt i en
kommunikasjonsprosess slik jeg ser det. Jeg velger å la Johnstone avslutte drøftingen rundt
kommunikasjon med følgende sitat:

”Alminnelig skoleundervisning er meget konkurransefiksert, og elevene forventes å
forsøke å slå hverandre ut. Hvis jeg forklarer en gruppe, at det er meningen, at de skal
arbeide for de andre også, at hver enkelt skal interessere seg for de andres fremgang,
så blir de forbløffet, og det er jo innlysende at om en gruppe støtter sine egne
medlemmer godt, så blir det en bedre gruppe å arbeide i” (Johnstone, s.30).

Kapittel 16 Improvisasjon og komposisjon – den lille forskjellen
16.1 Tiden som premiss

Jeg var i del 1 inne på improvisasjon og komposisjon som tema, og her trer et annet
aspekt tydelig frem: improvisasjon handler om å skape, fornye og videreutvikle et materiale,
og det å komponere eller koreografere handler, om vi skuer til Endresen og Melin, om mange
av de samme aspektene. Endresen sier at en komponist skaper med mulighet for å korrigere
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materialet underveis ved ”å stanse tiden”. Komponisten kan med andre ord evaluere,
reflektere over og finslipe resultatet før det fremføres. En improvisator skaper i nåtid uten
mulighet for å evaluere og raffinere innholdet før det hele er over. Dette understøttes av
Nachmanovitch som beskriver komposisjonsprosessen som en prosess hvor man kan gå
tilbake å forfine innholdet i etterkant. Forskjell i tidsaspektet er med andre ord essensielt. Jeg
opplever videre at forskjellen mellom de to skaperformene består i at man i en komposisjon
arbeider mot å sette en intensjon som skal fungere som ferdig premiss for utøvingen, mens
man i en improvisasjon søker å sprenge komponerte eller referensielle intensjoner. Allikevel, i
en rolle som komponist sprenger man i det skrivende egne intensjoner, og man videreutvikler
eget materiale, men da fram mot et utøvelsestidspunkt. Etter dette er forandringene, så fremt
man ikke reviderer partituret, ikke mulig; det videre forløpet og eventuelle forandringer i kraft
av interpretasjon, er det utøveren som står for. Her igjen åpnes muligheten for forandringer i
mindre grad noe, og nåtiden og utøverens innspill besørger forandring i kraft av seg selv. På
mange måter kan man si at det komponerte kun er konservert i en fase der ingen utøver
stykket? Bailey fremholder at motsetninger i disse to måtene å skape musikk på ikke
eksisterer, og om man ser på innholdet i aktiviteten som beskrevet i denne oppgaven og av
intervjuobjekter, er det liten forskjell. Til syvende og sist er det kanskje bare en forskjell som
utkrystalliserer seg, og det er tidsaspektet. Jeg lar Bailey konkludere denne drøftingen med sin
egen lille motsetning, der han beskriver et møte mellom komponistene og improvisatorene
Frederic Rzefski og Steve Lacy på en gate i Roma. Rzefski trekker opp en lydopptaker og ber
Lacy forklare forskjellen mellom komposisjon og improvisasjon på femten sekunder, og Lacy
svarer følgende:
”In fifteen seconds the difference between composition and improvisation is that in
composition you have all the time you want to decide what to say in fifteen seconds,
while in improvisations you have fifteen seconds” (Steve Lacy, Bailey, s. 141).
16.2 Fusjonen mellom komponist og improvisasjonsutøver

En problemstilling vi ikke finner berørt i oppgaven så langt, er at vi i dag også ofte
finner at improvisasjonsmusikeren og komponisten er en og samme person, og/eller at verket
blir til som komposisjon i samarbeid med en eller flere improvisasjonsmusikere og en
komponist. Ofte kan partituret ikke engang framføres uten denne eksakte fusjonen mellom
utøver og verk. Prosesser knyttet opp mot improvisasjon i verker hvor komponisten enten selv
er deltagende, eller aktiv i innstuderingsprosessen, må nødvendigvis omhandle arbeidet med å
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forsøke å finne komponistens intensjon i en fusjon mellom en selv som bidragsyter i
komposisjonen, og komponisten som medspiller. For meg blir det i en slik prosess viktig å
forsøke å både bidra med egne ideer, ettersom det ofte er intensjonen til en komponist som
ønsker en spesifikk improvisasjonsmusiker med i arbeidet. Det å kunne underordne meg
komponistens intensjon, er allikevel målet og jeg finner dette ofte spennende, og også
utviklende. Komponistens intensjoner fungerer på samme måte som en avgrensning, og gir
også meg nye og andre assosiasjoner til egen lyd. Det finnes en hake ved prosessen som av og
til låser meg i den kreative prosessen, og det er om jeg opplever at komponisten bruker meg
aktivt både i utforskningsprosess og/eller i utføringen, uten å kreditere meg mitt eget
materiale økonomisk og ved å opplyse om samarbeidsaspektet i program eller partitur. Dette
er en sårbar debatt, men man skal huske at vi i komponert musikk har et utbygget system som
tilgodeser komponistens kreativitet og ikke minst arbeidsinnsats økonomisk via TONO.
Problemet slik jeg ser det er ikke nødvendigvis bare at jeg ”ikke får vist den fine tegningen
jeg har laget fram for Mor og Far”, men overlevelsesgrunnlaget svekkes rent økonomisk.
Raffinementet som Endresen og Melin nevner tar år å utvikle, og man bruker ufattelige
mengder tid på øverommet for å holde dette levende og å videreutvikle det. Det arbeidet
komponisten gjør på papiret, gjør improvisasjonsmusikeren på øverommet, og denne typen
øving krever den samme formen for raffinement, refleksjon og utprøving som for en
skrivende komponist. Dette er en debatt jeg ikke vil ta videre her, og jeg vil heller ikke svare
på mitt eget spørsmål ettersom jeg finner det mangefasettert og udebatert i eget sinn, men
ettersom det i enkelte tilfeller låser prosessen, er det interessant.

16.3 Kompositoriske virkemidler i prosessen

Endresen var inne arbeidet med å utforske hvordan ulike objekter i musikken ter seg,
og hvordan de kan fungere som tekstur med mer. Det hun beskriver som kontinentale
prinsipper i komponering, er for henne essensielle i prosessen som gir verdifull erfaring i de
prosesser som omhandler improvisasjon som komponering i realtid. Vi har sett at etyder med
bakgrunn i de fire parametrene tonehøyde, klang, dynamikk og rytme/varighet kan inngå i
arbeidet med å avgrense og finslipe, plukke fra hverandre og skape erfaring med musikkens
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grunnelementer, slik Endresen også videre var inne på. Hvordan man så forvalter disse fire
parametrene, er en prosess hvor man kan ta i bruk ytterligere etyder, som det å finne lyder
eller tablåer som kan fungere som forgrunn/bakgrunn/mellomgrunn i et stykke, etyder hvor
man introduserer ulike sjikt med mer. Dette så vi omtalt i oppgaven. Jeg vil allikevel påpeke
en ”fare” ved at man begynner å komponere i stedet for å improvisere. Dette er det selvsagt
ikke noe galt med, så fremt materialet beholder sin vitalitet, og som vi har sett hos for
eksempel Berliner, Kruse, Bailey, Endresen og hos Melin, så kan improvisasjon være en måte
å komponere eller koreografere nytt materiale på. Allikevel, i denne konteksten skal jeg finne
ut hvilke prosesser som øker min kapasitet som improviserende utøver, og det blir da viktig å
også i øvingen fokusere på nettopp dette. På den annen side går disse feltene i så stor grad
over i hverandre, at det også kan være lite hensiktsmessig å skille dem fra hverandre. Å
avgrense øvingen opp i mot en komponert intensjon vil i møtet med refleksjonen i etterkant
som Endersen var inne på, skape verdifull erfaring til bruk i det improviserte arbeidet.
Begrepene vil uansett internaliseres og ligge til grunn for de intuitive og mentale valg som
oppstår.

Hos Thoresen så vi intensitet introdusert som parameter ved siden av dynamikk.
Dynamikk sier noe om styrkegrad, men ikke noe om hvor stor grad av intensitet materialet
befatter seg med. I mitt arbeid med den svenske danseren og koreografen Johan Thelander,
gikk vi i Thelanders prosjekt ”Visuell Rytm” inn i komposisjons og koreografiprosesser, hvor
blant annet hans koreografi eller bevegelse, skulle virke som utgangspunkt for en lydlig
komposisjon og motsatt. I forskningsprosjektet ”Visuell Rytm” fant vi blant annet intensitet
og energetisk overlevering svært interessant som møtepunkt mellom de to kunstformene; vi
oppfattet dette svært likt i musikk og dans. Dette ble derfor vårt utgangspunkt for kortere
komposisjoner og improvisasjoner, og da i et direkte møte mellom bevegelsesmaterialet og
det lydlige materialet.
Endresen og Melin var begge inne på den naturlige forflyttningen av lyttefokus som
oppstår i en improvisasjon. Ettersom profilintensiteten (forgrunn/bakgrunn/mellomgrunn) i
improvisert musikk skifter i kraft av de ulike tilbud og konstellasjoner mellom objektene, blir
den forberedende prosessen knyttet opp mot dette å søke erfaring med lydlige elementer som
egner seg, og som i seg selv har et naturlig potensial i den ene eller annen retning.

16.4 Formaspekt og timing i improvisert utøving
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Timing trekker Endresen fram som det viktigste musikalske prinsipp. Vi så i kapitlet
om timing at denne var personavhengig og subjektiv, men også at den påvirkes av interaksjon
mellom individ og gruppe. Lyttingen ble trukket frem som knutepunktet i arbeidet, og dette er
som vi har sett i all annen improvisert utøving linken til informasjonen man får, men også
som mulig innfallsvinkel til å øke oppmerksomheten og konsentrasjonen. Komponentene
som var virksomme i prosesser som lå implisitt i sansningen og i tilstanden blir derfor også et
springende punkt her. I intervjuet med Endresen kom jeg inn på energi som uttrykksform, og
hun svarte på dette at det har noe for seg, ettersom ulike mennesker har ulike tempo i kroppen.
Dette synes jeg er et viktig aspekt også i forbindelse med timingen. Jeg opplever selv at
timingen påvirkes av ulike faktorer, deriblant eget spenningsnivå og dagsform. Jeg opplever
at tilstanden har mye å si for hvordan dette fungerer for meg, og stress eller selvsensurerende
atferd virker forstyrrende på timingen. Å øke kapasiteten med timing omhandler for meg
arbeidet med metakompetansen i stor grad, og lyttingen som Slettahjell er inne på, er
essensiell selvsagt. Flowtilstanden virker positivt inn på min timing, og det å miste
bevissteheten om selvet som vi har sett omtalt, gjør at jeg slutter å tenke på de rytmiske
aspektene i musikken, og at jeg begynner å sanse dem i stedet. For meg er det rytmiske
spenningsfeltet knyttet opp mot en fysisk og sanselig opplevelse av tid.

Andre aspekter som jeg opplever som formskapende, er bruken av de fire parametrene
og selvsagt alle kompositoriske grep man foretar seg. Form som konvensjon opplever jeg som
synonymt med utvikling, og en hver utvikling av et av de fire parametrene tonehøyde,
rytme/varighet, klang og dynamikk vil kunne skape framdrift i en improvisasjon. I
improvisasjoner over en låt eller en annen fastlagt, formskapende ramme, handler det for meg
også om å skape form også innenfor en form. Videre, det å sprenge rammen for formen
skaper også spenning, og dette kan være å overbygge formdeler med linjer som ikke lander på
enere eller 12-taktsperioder med mer.
Form i improvisert musikk er interessant. I den friere improviserte musikken så vi
også at formen ”er det den er” – den oppstår underveis. Her vil jeg også komme inn på en
diskurs om konvensjoner i forhold til formopplevelse. Om man møter improvisert musikk
med konvensjonelle mål for hva som er spennende form, tror jeg man mister et verdifullt
aspekt ved det improviserte. Som Rinpoche sa, ”alt er form”, og en slik måte å lytte og
musisere på tror jeg krever at man gir slipp på formkonvensjoner og heller fokuserer på det
jeg opplever som spesielt med den improviserte musikken: en intens konsentrasjon hvor hvert
øyeblikk er essensielt. Om man også møter den improviserte musikken som improviserende
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lytter, tror jeg denne formdiskursen blir mindre interessant. Uansett, form synes å være et
resultat av subjektiv opplevelse av timing og retningslinjen for prosessen ligger dermed
implisitt i Sandzéns utsagn: man må selv lære seg ”att känna av när det är dags att släppa, när
det är avslutat” (Åsa Sandzén, Stockholm, 2007).

Kapittel 17 Avgrensningen
17.1 Avgrensingen som prosess

Melin, Endersen, Nachmanovitch , Bailey og Johnstone er alle opptatt av
avgrensningen som et middel for å øke kapasiteten som improviserende. Feil er nevnt av som
mulig spore til nye ideer hos flere. Jeg bruker avgrensning aktivt i både undervisning og egen
øving, og opplever avgrensningen som svært relevant i et arbeid hvor man ønsker å øke sin
fagspesifikke kapasitet. Det å arbeide med ulike kompositoriske virkemidler som nevnt over,
vil kunne fungere som avgrensing i et arbeide hvor man søker erfaring med ulike
problemstillinger knyttet opp mot form og utvikling av ulike parametere og kompositoriske
prinsipper som nevnt i kapitlet om komposisjon. Likevel, i improvisert aktivitet vil øvingen
som vi så av Bailey ofte innebære et forøket fokus på løsningen av etyden, heller enn på det
totale bildet. Dette betyr at man også må evne å slippe etyden etterpå, eller som Melin sier,
man må også søke å bli fri fra avgrensningen. Erfaringen derimot, vil internaliseres og kunne
komme fram i en improvisasjon i etterkant. Det å finne ut hvilke referanser som kan være
aktuelle å avgrense, øve og improvisere over dem og å frigjøre seg fra en avgrensning, kan
inngå i en prosess hvor man søker å forøke egen kapasitet innefor en stilart men også i en
friimprovisasjon. I sistnevnte ligger det ingen uttalt referanse til grunn, og man må derfor
skape sine egne etyder for avgrensning; selv følger jeg gjerne i fotsporene til de fire
parametrene, og forsker og snur opp ned på elementer jeg finner interessante.
I en diskurs rundt referanser og avgrensning blir det nærliggende å komme inn på en
annen problemstilling: imitasjon som middel til å øke egen kodefortrolighet og
referansegrunnlag, men også problemråder knyttet opp mot det å beholde den improviserte
intensjonen i denne formen for innlæring. Dette vil jeg komme inn på i kapittel 17.3.

17.2 Referanser og fire grader av nivå for forandring
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Hva man improviserer over spiller som vi har sett en stor rolle i forarbeidet for å øke
egen kapasitet som improviserende utøver. I egen utøving, som ofte enten er ren
interpretasjon, eller som oftest friere/ fri improvisert, opplever jeg som både Melin og
Endresen, at tilstedeværelsen er et felles knutepunkt. Forarbeidet beskrives som noe ulikt,
men da i kraft av hva som ligger til grunn av referanser. Samtlige av hovedforfatterne nevner
referanser og prosesser som handler om inkorporering av ulikt innhold alt etter hva man skal
improvisere over. I grad en og to for nivå av forandring ligger det en mengde fastlagte
premisser til grunn. Vi så der også at prosessen fram mot å improvisere over fastlagte
premisser i så stor grad inneholder en segregering og avgrensning av innhold. Dette ser vi
igjen hos samtlige informanter. Når man så har funnet fram til referansen, prosesseres den ved
å først innøve den slik den er, for så å improvisere over den. I følge blant annet Melin må man
som nevnt også sprenge rammen for referansen for å beholde det improviserte aspektet.

Som improvisasjonsmusiker innenfor et friere improvisert uttrykk vil jeg si at min
bearbeidelse og "forfining" av det klingende resultatet består prosesser som omhandler å øve
på en mengde komponenter som muligens vil komme av seg selv i en improvisasjon; ved å
øke ferdighetene innenfor det å utøve musikk i sin helhet, øker jeg også muligheten til å ytre
meg spontant, men allikevel presist, innenfor et improvisert uttrykk. Dette finner vi påpekt
hos Endresen og Melin, som begge fremholder at det å møte ulike uttrykk, kunstformer og
stilarter er utviklende. Hva dette er derimot, vil i en friimprovisert setting være helt åpent,
mens det i en friere improvisert utøving vil være bortimot like åpnet, men unntatt forskningen
man finner implisitt i avgrensningen eller premissen som eventuelt er lagt. I Open Form partiturer opplever jeg at prosessen minner en del om fastlagt materiale ved at jeg må
identifisere hvor grensene går før jeg kan sprenge dem. Jeg opplever at prosessen med å
forløse og skape overskudd i arbeidet med partituret er et viktig aspekt i prosessen. Jeg
opplever også at en rekke av de komponentene som litteraturen og intervjuobjektene påpeker
med henhold til metakompetansen blir reel: jeg må våge å sprenge en satt ramme, og denne
prosessen innbefatter de aspektene i oppgaven som handler om mot til å gjøre noe annet enn
det som står, som igjen forløses av den nevnte lekenhet, trygge omgivelser med mer.

Når det gjelder den delen av min utøving som omhandler interpretasjon, som for tiden
er konsentrert rundt Quite Quiet project, et duoprosjekt med gitaristen Asbjørn Lerheim,
finner jeg andre problemstillinger, men mange av prosessene likner. Her omhandler prosessen
omarrangering av repertoar hentet fra Elvis Presley, og prosessen med å videreutvikle
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rammene for låtene inngår i forarbeidet i større grad enn i utføringen. Dette er en prosess hvor
jeg opplever improvisasjon som et viktig virkemiddel for å nettopp finne nye løsninger, men
også en prosess hvor jeg har brukt lang tid på å plukke ut låter jeg synes har et potensial for
forandring i en eller annen retning som berører meg. Lerheim arbeider ut i fra min mer eller
mindre a-capella framføring, samt enkelte føringer av kompositorisk/arrangementsmessig art.
Prosessen likner litt på den som Paco Peña beskrev i møtet med en solist: han bidrar med sine
helt personlige løsninger, men i tråd med den vokale intensjonen. Andre ganger bidrar han
med helt uventede løsninger som skaper andre retninger enn hva min intensjon er, og da snur
prosessen: jeg forholder meg til hans innspill. Denne vekselvirkningen i prosessen opplever
jeg som interessant, og kommunikasjonen og de aspekter som Melin og Endresen blant annet
har påpekt som omhandler å gi og å ta plass til fordel for en helhet som er større enn en selv,
er essensielle i denne kommunikasjonsprosessen.

I både improvisert og notert musikk står og faller hele musikkstykket på om hvorvidt
musikerne klarer å skape noe hørverdig sammen. Dette skaper en alert situasjon, som er et av
improvisasjonens kjennetegn. Når det gjelder forskjellen mellom det å utøve et interpretert og
notert stykke, kontra et friere improvisert stykke, fant vi hos Melin og Endresen noen
forskjeller som jeg også synes er relevante. Melin er inne på tilstanden og opplevelsen i
øyeblikket, og at den oppleves som mer intens når man ikke vet hvor man går; utfordringene
ved å holde materialet levende kjennes større i et notert materiale enn i et improvisert
materiale. Her kommer vi inn på det Endresen kaller automatiske løsninger, og også det Melin
omtaler via sitt arbeid med koreografert materiale. Hun understreker at man i et koreografert
materiale også må arbeide med nåtiden som komponent, og at man må evne å fornye
materialet fra gang til gang. Overskuddet i det koreograferte, og da kan vi kanskje også si
muligheten til å fornye og skape videre om enn i små termer, oppstår ikke før alt sitter i
kroppen, slik at man kan konsentrere seg på helheten i bevegelse, lyd eller bilde alt etter hva
man arbeider med. Endresen trekker inn at den improviserte utøvingen generelt inneholder
tilleggsproblematikk som omhandler tid, form, struktur, kompositoriske prinsipper og balanse
mellom ulike elementer. Videre vekker det lyttevnen i stor grad. Endresen påpeker at hun
opplever at det å jobbe med det improviserte har gjort henne til en sterkere utøver også i det
noterte, noe jeg også opplever selv. Prestasjonsangst og ulyst i møtet med å utføre notert
materiale, opplever jeg personlig at har minsket kraftig i møtet med improvisert musikk. Dette
kan bero på at den improviserte atferden gir en direkte tilgang på flow, men også som et
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resultat av at redselen for å gjøre feil svinner hen når man jobber med utgangspunkt i at feil
ikke finnes, som vi så hos Nachmanovitch og Johnstone.

17.3 Innlæring av referanser via teori, gehør og imitasjon

Når man velger å luke ut interessante celler som grunnlag for nye improvisasjoner, er
det prosessen mot det å skape overskudd til å fornye og videreutvikle som er interessant i en
improvisasjon, ved siden av kodefortrolighet, om dette er et aspekt. Igjennom teori har vi sett
at det ligger muligheter for å øke referansegrunnlaget, og jeg finner det faktisk litt interessant
også i en friere improvisert kontekst. Et teoretisk utgangspunkt gir tilgang på konkrete
sammenstillinger i forhold til de fire parametrene som kan være med på å sprenge mine egne
grenser. Teori hvor lytteeksempler ikke er med, er unntatt den klingende forståelsen som
ligger implisitt i kodefortroligheten. Jeg har opplevd at notasjon kan skape rom for en større
grad av fortolkning enn hva jeg får om jeg imiterer en annen utøver via gehøret. Fordi jeg
ikke ”vet hvordan det skal låte”, kommer det også av og til noen forunderlige løsninger ut av
det å arbeide med teori. Forunderlige løsninger er for meg spennende. Som innfallsvinkel til
det å innlære koder, finner jeg det ganske begrensende av samme grunn som nevnt over: jeg
vet ikke hvordan det utføres med henhold til koden i stilarten. Om målet er å lære koden i en
stilart, virker disse forunderlige løsningene jeg er inne på mot sin hensikt. Er målet derimot å
utvikle mitt eget spill innenfor en stilart, mener jeg ”forunderlige løsninger” også er
velkomment her. I en prosess hvor man velger teori som utgangspunkt for å øke
referansegrunnlaget, må man med andre ord ha klart for seg hva som er målet: å lære en
sjanger, å utvikle en sjanger, eller å få nye input som bakgrunn for improvisasjon som ikke
har stilpreferanser som mål.

Når det gjelder innlæring av referanser med henhold til gehøret, er dette noe som på et
subtilt nivå også foregår hver gang jeg lytter til musikk. Som metode for å lære koder i en
stilart, er som vi har sett, imitasjon av ulike utøvere en form for nødvendighet; gjf. analogien
om det å lære seg et språk. Her har CD-mediet åpnet et hav av muligheter. Bailey er kritisk til
denne typen innlæring sett i relasjon til den kreative prosessen, og nevner at han ikke er sikker
på om opptak er egnet til annet enn å oppøve referanser tilhørende koden – man må
respondere på de reelle forholdene i framføringen. Vi ser av Baileys intervju med Shalter at
det viktigste er at musikken er i live, og at den da alltid vil ha vitalitet i seg (Shalter, Bailey, s.
26). Dette har slik jeg ser det absolutt noe for seg, men jeg mener allikevel at man kan hente
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mye ut av imitasjon via gehøret i mange sammenhenger, men at imitasjon via gehøret er en
mye sterkere form for koding; dette kan ha positive og negative effekter, og det å klare å
frigjøre seg fra originalen kan mange ganger være vanskelig. Man får være litt nøye med hva
man lytter for mye til, og hva man lytter for lite til…

Bailey var inne på det direkte møtet mellom lærer og elev i indisk musikk. Her vil man
nødvendigvis også få en større mengde taus kunnskap som berører framføringspraksis og
improvisasjonspraksis. Man vil også i et direkte møte kunne observere og internalisere
informasjon som handler om alt fra hvordan man sitter, til holdninger og sjargong musikerne i
mellom, timing, lærers/utøvers væremåte og kroppsspråk, teknikker for å varme opp/sette seg
i en konkret tilstand i den grad dette er en del av opplæringen – altså en hel del aspekter som
berører langt mer enn bare den musikkfaglige overleveringen.

Uansett hvilken innfallsvinkel man måtte befatte seg med fro å øke
referansegrunnlaget, så er det kanskje viktig å ha i bakhodet at det å improvisere over en
referanse er å fornye og videreutvikle denne. Alt annet blir som Bailey sier arbeid med
kodefortrolighet, om vi godtar denne definisjonen på improvisasjon. Frigjøringen fra
referansen ble av Melin og Endresen, men også av samtlige funn i litteraturen fremholdt som
like viktig som å avgrense og gå i dybden av den, og det er et viktig aspekt i prosessen også
her.

17.4 Å prosessere automatiske løsninger

Baiely bruker plass på problematikk som jeg tror ikke bare gjør seg gjeldende i jazz,
men i all musikk. Når man slutter å fornye, levendegjøre, forkaste og vitalisere egne
løsninger, så kan det bli som Strinavasan nevner hos Bailey: musikken blir imitasjon uten
inspirasjon tilstede. Videre, om man ikke fornyer materialet i noen grad, er det heller ingen
improvisert aktivitet, og det er altså målet her. Videre har vi sett at improvisasjonen må
relatere seg til den reelle informasjonen i øyeblikket, og ikke til et ønske eller en tenkt
intensjon. Hvis man søker å oppnå et bestemt resultat og dermed holder fast på ideen/ønsket
heller enn det reelt klingende, vipper det over mot en intellektuell visjon, og man mister
kontakten med det Endresen betegner som improvisasjonens indre logikk.
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Sidsel Endresen var min lærer på 90-tallet, og var den første som gjorde meg
oppmerksom på farene ved det hun kaller automatiske løsninger. Disse automatiske
løsningene oppsto når jeg hadde arbeidet en tid med en og samme låt, og som jeg derfor
syntes jeg hadde funnet ”løsningen på”. Hun kommenterte at jeg hadde funnet fine og ferdige
løsninger som fungerte som en ny komposisjon over den gamle, og at materialet ikke lenger
opplevdes som levende i min utføring lenger. Endresen jobbet da med å avlære meg mine
egne mønstre, via å søke for eksempel nye rytmiske løsninger i isolerte fraser, som igjen
påvirket mine tonale valg. Dette er en lærdom jeg har satt veldig pris på: jeg gjenkjenner
ganske fort følelsen av når noe ikke ”tar meg med”, eller som vi så nevnt hos Bailey, når det
ikke kjennes som om jeg vitaliserer musikken lenger. It´s dead. Og det er vel slik jeg opplever
prosessen også; det er som om materialet har sluttet og puste, og så, når man søker seg ut av
de automatiserte løsningene, er det akkurat som å ta et nytt livgivende åndedrag etter å ha
holdt pusten akkurat litt for lenge. Oppgaven fra min tidligere læremester Sidsel Endresen står
krystallklar: søk nye utfordringer, så kommer vitaliteten tilbake.

I flowteorien var utfordringer et viktig kriterium, og det kan synes som om
automatiske løsninger er unntatt nye utfordringer, og at det derfor også hindrer flow,
oppslukteht og vitalitet i utføringen.

17.5 Erfaring og øving

Erfaring vektlegges i stor grad av Endresen og også av Melin. I øving kan man velge
konkrete referanser man ønsker erfaring med, og i utøvelsen kommer erfaringen i kraft av en
intuitiv eller reflekterende internalisering underveis og etter endt improvisasjon. Paco Peña
var inne på det å forberede seg via øving, men at han gjør dette for å kunne utøve det han
ønsker på instrumentet; for ham er det ikke en direkte link til selve improvisasjonsarbeidet.
Det å øve inn noe gir allikevel en erfaring med et element, og ettersom intuisjonen henter sin
informasjon fra underbevisstheten, vil det allikevel være hensiktsmessig. Melin beskriver
øving som essensielt, og mener også at improvisert aktivitet krever et stort forarbeid, dette
finner vi også hos Endresen. Erfaringen trekkes frem som svært viktig. Nachmanovich var
inne på at øvingen også må modnes, og at pausene er viktige for denne prosessen. Han er også
inne på at øvingen skal være en glede, og at man skal forholde seg til øvingen som en kunst,
noe som igjen gjør at det å øve blir en konsentrert, eksperimenterende og leken aktivitet. Å
øve er om man ser det slik ikke ulikt det å utøve. Det er få motsetninger å spore i denne
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studien, og det eneste her måtte være at Bailey selv mener at det å øve via å improvisere over
ulike referanser, er en vanlig øveform hos improvisasjonsmusikere, mens Peña ikke uttaler en
direkte link til dette i selve øvingen.

17.6 Teknikk som palett

Melin opplever teknikk som et middel og ikke som et mål i seg selv, og er hos begge
trukket frem som essensielt. Melin fremhever at teknikk i friere improvisert utøving ikke er en
generell ting, men at den er valgfri. Hun beskriver videre at hun fra utdanningen har med seg
en ballast vedrørende teknikk som har vært både positiv og negativ for henne; hun har fått en
basis, men har også brukt år på å klare å ta avstand fra denne typen balletteknikk. Det
improviserte har sporet henne mer og mer i retning av noe hun opplever som et personlig
uttrykk, og at det å jobbe med kunstnere som utfordrer henne i måten å tenke på også virker
inn i mot at teknikken utvikler seg i andre retninger. Hun utfordrer fremdeles kroppen for å
finne nye bevegelser og trekker frem at trening og yoga innvirker blant annet ved å styrke
kroppen slik at hun blir kapabel til å utføre nye og andre bevegelser. Dette minner litt om
Paco Peña, som øver teknikk for å kunne utføre det han ønsker på instrumentet. Videre nevner
hun at afrikansk dans initierer noe nytt i henne.

Endresen fremholder at teknikk handler om en oppgradering av instrumentets
fleksibilitet og muligheter. Prosessen med å øke sitt tekniske potensial handler for henne om
utprøving, å gjøre opptak av det man gjør, og å lytte på og analysere det hun gjør. Det handler
om dekonstruksjon. Hun er også her opptatt av en utprøving av tekniske problemstillinger
med henhold til de kompositoriske prinsipper som tidligere nevnt. Hun trekker fram det å høre
på og oppsøke andre former for musikk som inspirerende også sett i lys av egen teknikk.

Teori, gehørsbasert trening og arbeid med notert materiale er også innfallsvinkler til å
øke egen tekniske palett, og fordelen med disse metodene er slik jeg ser det at man da
forholder seg til noe utenfor seg selv, og at man således integrerer nye sammenstillinger som
inspirerer i kreative prosesser.

I debatten om i hvilken grad man skal fokusere på teknikk, har jeg tidligere også vært
inne på at teknikk er medvirkende i prosessen for å utvide en palett å uttrykke seg igjennom.
Jeg mener at teknikk og uttrykk er to sider av samme sak: å uttrykke seg uten teknikk gir
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færre farger til paletten, mens det å kun fokusere på musikk som teknisk øvelse fort kan blir
ganske uinteressant. Nachmanovitch sier om teknikk at den må automatiseres slik at man ikke
behøver å tenke på den, og det er kanskje svaret på hvordan man balanserer teknikk opp i mot
eget uttrykk: man internaliser den i så stor grad at det intuitive kan få fritt spillerom.

Del 6 Avslutning og konklusjon
Kapittel 18 Avsluttende perspektiver
18.1 Utgangspunkt og resultater

Utgansgpunktet for undersøkelsen var å finne svar på hvilke prosesser man må
igjennom for å øke sin kapasitet som improviserende utøver, og om improvisasjon er en egen
disiplin uavhengig av sjanger og utøvelsesform eller ikke. Jeg ville videre undersøke om
prosesser man arbeider med innefor ulike kunstuttrykk var sammenfallende. Jeg har samlet
informasjon fra utøvende kunstnere og forfattere med improvisasjon som fagfelt innenfor
ulike sjangere og kunstuttrykk for å se om det finnes likhetstrekk i de prosessene utøvere
innenfor improviserte uttrykk går igjennom. Jeg har ikke vært opptatt av undersøkelser rettet
mot en musikkspesifikk sjanger eller kunstform, men vært opptatt av å undersøke hvilke
prosesser som er direkte knyttet opp mot det å improvisere.

Jeg har gjennom oppgaven skilt mellom metakompetanse og fagspesifikk kunnskap i
improvisasjon, men også pekt på at disse hører sammen. Metakunnskap er et begrep jeg har
brukt for å beskrive og utkrystallisere prosesser som fungerer som overordnet kompetanse i
improvisasjonsakten, altså hvordan man improviserer i seg selv. Her under kommer blant
annet prosesser som innvirker i arbeidet med blant annet personlig uttrykk og kommunikative
prosesser, sansning og ulike bevissthetstilstander. Fagspesifikke prosesser har i oppgaven
vært relatert til faget man improviserer over, og det som inngår i faglig relaterte
problemstillinger. Dette har hovedsakelig handlet om øvingsstrategier, ulike former for
referanser og referansebakgrunn, samt teknikk. Implisitt i begge begrepene ligger mulige og
personavhengige valg av fokus knyttet opp mot å øke egen kapasitet som improviserende
utøver.
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Sidsel Endresen, Lotta Melin, Derek Bailey, Keith Johnstone og Stephen
Nachmanovitch har alle bidratt til at vi har funnet sammenfallende terminologi, holdning til
det improviserte og strategier for øving og utøving, som berører både metakompetanse og
fagspesifikke problemstillinger. Improvisasjon synes for disse utøverne å være tilnærmet det
samme. Jeg vil ut i fra dette konkludere med at det ser ut som at improvisasjon er en aktivitet
overordnet faget, men at også måten man arbeider med faglige problemstillinger er den
samme.

Jeg har igjennom undersøkelsen fått en utvidet forståelse av den ufattelige
kompleksiteten vi finner i utøverformen. Jeg har i oppgaven vist at improvisasjon er en svært
kompleks kunst og utøverform som krever atskillig av den som utøver den, både i en
forberedelsesfase, men også i utøverfasen. I synonymordboken ble improvisasjon definert
som ”et dikt, musikkstykke framført uten forberedelse”. Uten forberedelse vil nødvendigvis
også måtte bety ”ingen erfaring med”, og det skulle vi herved ha tilbakevist. Vi har sett at
improvisasjon krever et helt arsenal av både metakunnskap og av fagspesifikk kunnskap, og at
disse hører sammen.

Når det gjelder arbeid med personlige prosesser, er dette personavhengig, og vil ikke
kunne generaliseres. Likevel har vi funnet tilnærmet samme holdning til arbeidet med eget
uttrykk, og i dette arbeidet trekker informantene frem møter med andre kunstnere,
kunstuttrykk og stilarter som viktige. Videre at uttrykket må løftes opp fra et privat til et
allmenngyldig uttrykk. Både Endresen og Merlin, samt anvendt litteratur i oppgaven, peker på
at kreativitet, spontanitet og originalitet er essensielt i det improviserte uttrykket, og prosesser
for å forløse disse aspektene omhandler i stor grad det å prosessere selvsensur, frykt, redsel
for å avvises sammen med det å våge å stille seg sårbar. For å øke sin kapasitet som
improviserende utøver må man avlære førstnevnte og mye av dette arbeidet krever et trygt og
støttende klima i gruppen, samt refleksjon over de mentale prosesser som foregår i en
improvisasjon. Konformitet og normative regler virker negativt i disse prosessene. Tilstanden
”lek” fremheves som viktig og defineres som en tilstand fri for metode, premisser og
målsetning. Lekens definisjoner sammenfaller i stor grad med improvisert aktivitet, og
prosesseres på samme måte; den må være fri for kontroll og eksistere med seg selv som mål.
Kommunikasjonsprosesser krever gjensidig respons som innbefatter å møte den andre
ved å lytte, betrakte og å kjenne. Det å øke sin kapasitet som kommuniserende i en
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improvisert setting handler i stor grad om å oppgradere emosjonell intelligens og evne til
empati. Interessen for den andre part er viktig, og tillitt inngår i en god kommunikasjon.
Evnen til sansning skaper kontakt mellom uttrykk og inntrykk. I samspillet finner vi også
prosesser som omhandler overinformasjon, selvforherligelse og overstimuli av auditive
inntrykk som mulige hindringer. Tydelighet, det å ha musikken som overordnet mål og å
viske ut personlig vinning og ”gi-seg-selv-bort-mentalitet blir viktig. Det å skape god musikk
sammen virker å være et overordnet mål for informantene.

Videre spiller sansningen en rolle som informasjons- og uttrykkskanal.
Kommunikasjonen, emosjonalitet og teknikk og det å ta inn innholdet i øyeblikket avhenger
av sansingen. Å øke sensitiviteten i sansningen gir mer presis informasjon både i
kommunikasjonen og i spillet for øvrig. Evne til sansning oppøves ved å fokusere
konsentrasjonen om nåtid. I de uttrykk vi berører i oppgaven, er lyttingen, synssansen og den
taktile/kinestetiske sansen viktigst.

Tilstanden man er i betegnes som veldig tilstede og fokusert i nåtid, den er konsentrert
og oppmerksom og en form for nullstilling av sinnet. Videre er flow som opplevelsestilstand
inkorporert i tilstanden. Tilstanden innebærer en utviskning av bevisstheten om selvet, ikke av
den. Det mentalt reflekterende i spillet er i en improvisasjon underordnet underbevisstheten
og intuisjonen. Det å kunne innta et metaperspektiv er essensielt. Det mentalt reflekterende
kan føre til selvsensur, men er positivt i forhold til det å kunne utkrystallisere ulike former for
bakenforliggende referanser. Intuisjonen er essensiell og baserer seg på erfaring, som også er
en fellesnevner med henhold til det å øke sin kapasitet som improviserende utøver. Å øke sin
kapasitet som improviserende utøver handler her om å evne overnevnte, og hindringer
prosesseres i stor grad ved ulike øvelser som trener opp konsentrasjon og oppmerksomhet i
nåtid, prosessere rastløshet og emosjonelle hindringer, det å tåle å stå i tomhet med mer.

Det å komponere ser ut til å inneholde de samme aspekter og prosesser man finner
virksomme i improvisasjon, og forskjellen består hovedsakelig av tidsaspektet; en skrivende
komponist reflekter underveis i komposisjonsprosessen, mens en improvisator reflekterer i
etterkant. Å øke erfaringen med ulike kompositoriske problemstillinger, parametriske
problemstillinger og andre former for bakenforliggende referanser øker tilgangen på intuitiv
faglig kunnskap til bruk i improvisasjonen. Dette kan også inneholde arbeid med form, som
kan være en fastlagt form, eller den kan som i friimprovisert utøving oppstå underveis. Å øke
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referansegrunnlaget kan skje via imitasjon, gehør, ved innlæring av teori eller ulikt
låtmateriale og de referanser som ligger implisitt i disse, jfr. de fire grader for nivå av
forandring. I denne innlæringsformen, og i arbeidet med referanser generelt, ligger det enkelte
faremomenter ved at man forholder seg så sterkt til referansen at man ikke evner å
improvisere over den. Dette kan blant annet ha med redsel for ”å bryte regelen”, og
innbefatter å prosessere denne typen hindringer. Automatiske løsninger prosesseres blant
annet ved avgrensning og forandring av det automatiserte. Avgrensning i arbeidet med
referanser fremholdes som viktig, men også det å søke seg fri fra en avgrensning.

Øving er å skape erfaring med ulike referanser og virkemidler. Øvingen i improvisert
utøving kan, og bør i noen grad handle om å improvisere over de komponenter man finner
interessante eller relevante. Improvisasjon er en erfaringsbasert kunstform og kan bare læres
ved å improvisere. Øvingen kan også sees på som en kunstform, der flowopplevelsen står
sentralt. Oppgradering av egen teknikk er viktig, og teknikken må automatiseres i så stor grad
at man ikke behøver å tenke på den. Å øke sin kapasitet med henhold til teknikk handler igjen
om å dekonstruere, avgrense, utforske, gjøre opptak av og analysere egen teknikk. Teknikk i
friimprovisert musikk eller utøving er valgfritt, og konformitet med henhold til stil kan være
en hindring og en ballast.

18.2 Hvilke prosesser må en utøver igjennom for å øke sin kapasitet som improviserende
utøver?

Vi har nå vært igjennom de ulike delkomponenter som kan inngå i den improviserte
aktiviteten. Vi har videre sett på ulike hindringer man kan støte på i arbeidet med ulike
delkomponenter. De ulike delkomponetene og prosessene synes både å avhenge av hverandre
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og å bygge på hverandre. Det kan se ut som at man må bygge et lite hus, der fundamentet i
prosesseringen ligger implisitt i komponentene konsentrasjon og oppmerksomhet:

Første ledd i det å øke sin kapasitet som improviserende utøver vil bestå i først å
oppdage hva som hindrer ens improviserte aktivitet. Videre må man akseptere det svaret man
får, og så kan arbeidet begynne. Ved å øke evnen til konsentrasjon og oppmerksomhet øker
man tilgangen på samtlige komponenter som inngår i prosesser som øker egen kapasitet som
improviserende utøver. Disse tre aspektene blir derfor overordnet i en prosess for å øke egen
kapasitet som improviserende utøver, og inngår som knutepunkt og forløser for prosesser som
er tilknyttet de ulike delkomponentene. Oppmerksomheten og konsentrasjonen inngår i
prosesser som forløser tilgangen til tilstanden ”tomhet”. Dette kan være de
allestedsnærværende teknikker som er nevnt i studien av ulike informanter, som yoga,
meditasjon, avspenning med mer. Konsentrasjon og oppmerksomhet inngår også i
optimalopplevelser som for eksempel flow, som igjen forløser og øker opplevelseskvaliteten i
en improvisert aktivitet. Tilstanden ”tomhet”, eller en nullstilling av sinnet, øker muligheten
for å ta inn reell informasjon. Dette igjen fører til at improvisasjonen blir fri for illusjoner og
at man unngår å ta avgjørelser basert på informasjon som ikke er tilstede. Videre,
komponentene oppmerksomhet, konsentrasjon og tilstand gir tilgang til sanseapparatet og
intuisjonen som er aktive ingredienser i det å ta inn, det å kommunisere og det å behandle ulik
informasjon av emosjonell og fagspesifikk karakter. Tilstanden inngår også i prosesser som
innbefatter ulike hindre for den improviserte flyten som frykt og prestasjonsangst, som igjen
åpner tilgangen til kreativiteten, spontaniteten og originaliteten. Samtlige av disse prosessene
kan innvirke direkte inn på selve utøvelsen i øyeblikket, og konsentrasjon og oppmerksomhet
fokusert i nåtid er ikke minst essensielt her. Å oppdage hindringer, det å konsentrere seg og
være oppmerksom inngår også i prosessene vi har sett i arbeidet med å øke den fagspesifikke
kompetansen. Det å øke fokuset mot det referensielle bakgrunnsmaterialet gir mulighet for å
plukke ut referanser som ligger implisitt i det man skal improvisere over, eller en hvilken som
helst referanse man finner interessant for å øke det fagspesifikke innholdet i en
friimprovisasjon. Videre finner man konsentrasjon og oppmerksomhet aktive i selve
øvingsprosessen, i arbeidet med avgrensninger av en kompositorisk eller parametrisk
referanse, i arbeidet med innlæring via teori, gehør, imitasjon og teknikk. Til syvende og sist
vil evnen til konsentrert oppmerksomhet virke direkte inn på de prosesser som øker
erfaringsgrunnlaget i både metakompetansen og i det fagspesifikke, og som således kan
medvirke til å øke min kapasitet som improviserende utøver.
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18.3 Coda

Om jeg skal sette ord på hva jeg synes jeg har lært mest av i møter med ulike
mennesker og utøvere som befatter seg med improvisasjon, så trer en liten coda frem etter
endt masterarbeid:

Improvisasjon er for meg å søke forandring der forandring kreves for å øke
opplevelseskvaliteten. Dette betyr ikke nødvendigvis å stadig søke nye områder å ekspandere
innenfor, men like mye om å gå i dybden der jeg allerede er. Dette forutsetter at ”der jeg er”
kjennes ut som et sted jeg skal være. For meg er dette synonymt med å være levende som
improviserende utøver, og det inngår som både Sidsel Enderesen og Lotta Melin var inne på,
som en filosofi rundt en måte å leve på. Dette er ikke noe man til enhver tid mestrer, men noe
man søker. I improvisert aktivitet utsettes man for stadige valg, og man får anvende sin
timing og formfølelse også i en livsimprovisasjon, hvor svulstig det nå kan høres. I
buddhismen betegner sirkelen at enhver avslutning også er en mulig begynnelse, og det blir
med ett ikke så vanskelig å følge Sandzéns ord: å ”känna av när det är dags att släppa, när det
är avslutat”. Og der er vi nå. Takk for alle bidrag, og takk for oppmerksomheten.

…¤…

…¤…Takk …¤…
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Jeg vil få takke varmt til min fine veileder Elef Nesheim som har inspirert ved hvert
møte, Kristin Høyer Lund for dine uvurderlige bidrag til utviklingen av Lisas
metakompetanse, mine oversiktsbevarende hjernehalvdeler Else Olsen Storesund og Astrid
Kvalbein, korrekturlesere Randi Haraldstad og Trine B. Elvebakken, transribørene Julia
Witek og Minda Helene Mohn - og sist men ikke minst mine to særdeles reflekterte, varme og
levende informanter - dronninger i sitt fag, Sidsel Endresen og Lotta Melin. Tusen takk for
deres bidrag.

En takk går også til alle inspirerende møter med kolleger i improvisasjonssmiljøet,
dansere, skuespillere og billedkunstnere, og ikke minst takk til NMH som har gitt meg
anledning til en fordypning i et for meg ufattelig spennende og tema. Uvurderlig.

…¤… Varme hilsener til dere alle …¤…

Lisa Dillan

Oslo, 30.04.2008
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