
Fordelt på inneværende Ballade-årgangs to første numre, behandlet Arnfinn
BØ-Rygg overgangen fra modernisme til postmodernisme. I en situasjon der

modernismens historiske grenser blir synlige, gikk Bø-Rygg til felts mot
anti-modernistiske tendenser som han oppfatter som regressive i forhold til

modernismen,s nivå. Men han viste også til eksempler på postmodernistisk kunst
som er aktuell uten å være en abstrakt avvisning av modernismens erfaringer.
Vi bringer her en kommentar til de to artiklene, av komponisten Jon Mostad,

som bl.a. mener at Bø-Rygg overser hvordan modernismen selv reiste barri&er
mot publikum, og hvordan flere av de tendensene Bø-Rygg kritiserer må forstås

som forsøk på å ta disse vanskelighetene på alvor.

Av Jon Mostad
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1-2 i år var ganske tunge å lese.
Likevel var det ikke så helt uten

utbytte som Anders Kjær ville ha det til
i sitt innlegg i nr. 2, å slite seg gjennom.
I alle fa ll for en musiker med stadig
fare for faglige skylapper, var det in-
teressant med utblikket over post- og
antimodernismen i bl.a. arkitekturen.

Ikke minst  viktig : artiklene satte
tanker i sving. Når jeg nå presenterer
en del av mine reaksjoner på trykk, er
det slike som melder seg ut fra min
bakgrunn som musiker (komponist),
og fra det jeg dermed har levd oppe i
eller fu lg t  f ra  sidelinja siden rundt
1960.

NYVENNLIGHETEN
Et hovedpoeng i Bø-Ryggs første ar-
tikkel er at musikken i 70-åra for en
stor del har vært tilbake skuende og
eklektisk. I  stedet for å fortsette der
den gamle modernismen slapp, har
man hoppet bakom, og freidig begynt å
skrive ivei i et senromantisk, impres-
jonistisk eller neoklassisk idiom som
om ingenting hadde hendt i mellomti-
den. Denne typen musikk finnes det
ganske riktig mye av, og det synes til
og med som om visse utøvere og fram-
føringsinstitusjoner griper den begjær-
lig for å vise at, joda, man har da sans
for samtidsmusikken!

Likevel synes jeg det er misvisende
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nærmest å  sette likhetstegn mellom
disse tilbakeskuende tendensene og
nyvennligheten. Nyvennligheten i mu-
sikken sist på 60-tallet var tvert imot
en musikk som svært bevisst så seg
selv som ny, både i forhold til moder-
nismen og til den tradisjonelle, førmo-
dernistiske musikken. Ofte  va r det
snakk om en stillestående, hvilende
musikk med lite  av form-messig og
harmonisk utvikling, — «tilstandsmu-
sikk» , s o m  danskene ka lt e  d e t .
Klangskjønnhet ble et ideal, man ville
innby publikum til å lytte, ikke skrem-
me dem vekk. Per Nørgårds piano-
stykke «Grooving» fra 1967-68 er et
velkjent og godt eksempel. Her hjem-
me har vel Kåre Kolberg vært den som
tydeligst har gjort seg til talsmann for
nyvennlighetens program, både i ord,
programpolitikk (formannstida i  Ny
Musikk) og i mye av sin egen musikk
etter ca. 1970.

Mitt  poeng her er ikke i og for seg å
arrestere Bø-Rygg fo r terminologisk
uklarhet, men å påpeke at de typiske
eksemplene på nyvennlighet i musik-
ken, ikke besto i å krabbe bakover i
musikkhistorien. Tvertimot, man øns-
ket å starte på nytt, fra en annen kant
enn både modernismen og historis-
men.

«MINIMAL MUSIC»
Bø-Rygg er også innom den repetitive
musikken eller «minimal music», som
den også kalles. Her er i virkeligheten
tendensen t il å ville finne en ny start
enda mer tydelig. Ved å begynne fra et

CHOPIR IST RUCH DRBElj»
-et ä propos til Bø-Rygg

nullpunkt, og redusere det musikalske
materialet t il små motiver som stadig
ble repetert og bare gjennomgikk små,
ekstremt langsomme forandringer,
skulle det lages en ny slags musikk.
Interessen lå ikke på nye «nie erh&te»
klanger, men i å forme nye typer musi-
kalske utviklingsprosesser.

Hører man p å  denne musikken,
minner den ganske riktig heller ikke
om noe gammelt og kjent; ikke om Mo-
zart, ikke om romantikerne, og aller
minst o m den europeiske 50-talls-
modernismen. Den eneste musikalske
tilknytningen er, som BØ-Rygg nev-
ner, orientalsk (og dessuten afrikansk)
musikk. Men her dreier det seg også
mer om slektskap i metoder og musi-
kalsk tenkemåte, enn i selve det klin-
gende resultat.

I dette klingende resultatet kan det
være en viss berøring med samtidig
pop/rock og jazz, noe som vel er et
resultat av at «minimalistene» gjerne
arbeider med en tydelig puls og klare
tonale sentra. Så har det da vist seg at
denne musikken har funnet tilhengere
like mye blant jazz- og rock-fans, som
hos det tradisjonelle, lille  publikum-
met for «seriøs» samtidsmusikk. Dette
var noe av det som vakte oppsikt ved
den mottakelsen Phil Glass' to  ope-
raer nylig fikk.

PULS — ET SUNNHETSTEGN
Det e r ikke bare «minimalister» (og
nettopp Ph il Glass har, såvidt jeg
skjønner, arbeidet seg lit t  ut av den
båsen i et siste) som har vist berørings-






