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Musikalisk	  grafik	  
Workshop	  på	  Ljungbergmuseet	  den	  10-‐11	  mars	  2012	  
	  
Användandet	  av	  musikalisk	  grafik	  har	  i	  modern	  tid	  växt	  fram	  som	  ett	  sätt	  att	  beskriva	  
fria	  ljudförlopp	  som	  inte	  låter	  sig	  inordnas	  i	  de	  förutbestämda	  rutnät	  för	  rytm	  eller	  
tonhöjd	  som	  den	  traditionella	  notationen	  bygger	  på.	  Man	  kan	  också	  betrakta	  musikalisk	  
grafik	  som	  ett	  sätt	  att	  utvidga	  eller	  komplettera	  traditionell	  notskrift.	  
	  
När	  man	  arbetar	  med	  grafisk	  notation	  så	  handlar	  det	  om	  att	  skapa	  en	  sorts	  likhet	  mellan	  
grafiska	  symboler	  och	  ljud/ljudförlopp	  som	  man	  föreställer	  sig.	  Det	  handlar	  om	  hur	  
ljudande	  idéer	  kan	  gestaltas	  i	  bild.	  Under	  workshopen	  kommer	  deltagarna	  med	  hjälp	  av	  
grafiska	  symboler	  och	  bilder	  komponera	  med	  ljud	  som	  konstnärligt	  material.	  
	  
Vi	  kommer	  att	  gå	  igenom	  några	  generella	  tankemodeller	  kopplade	  till	  grafisk	  notation.	  
Vi	  presenterar	  också	  exempel	  på	  grafiska	  partitur	  och	  illustrerar	  olika	  möjliga	  
musikaliska	  tolkningar	  och	  gestaltningar	  som	  kan	  göras	  utifrån	  samma	  grafiska	  
symboler.	  Deltagarna	  arbetar	  självständigt	  med	  ett	  eget	  grafiskt	  partitur.	  Workshopen	  
avslutas	  med	  att	  kompositionerna	  tolkas	  av	  musiker	  från	  POING	  och	  FEED	  på	  en	  
offentlig	  konsert	  på	  Ljungbergmuseet.	  
	  
Ledare	  för	  workshopen	  är	  kompositören	  Erik	  Peters	  och	  musiker	  från	  grupperna	  POING	  
och	  FEED.	  Workshopen	  görs	  i	  anslutning	  till	  en	  turné	  i	  södra	  Sverige	  där	  de	  två	  
grupperna	  möts	  i	  en	  musikalisk	  dubbelprojektion	  av	  Erik	  Peters	  Infantile	  Omniscience,	  
ett	  grafiskt	  noterat	  verk	  som	  ställer	  frågor	  kring	  relationen	  mellan	  komponerad	  och	  
improviserad	  musik.	  
	  
	  
Dag	  1	  
kl	  14-‐15	  ca	  
Presentation,	  genomgång	  av	  förutsättningar,	  verktyg	  och	  tankemodeller	  
kl	  15-‐16	  ca	  
Diskussion	  i	  mindre	  grupper,	  exempel	  på	  musikalisk	  grafik	  och	  hur	  de	  kan	  tolkas	  
kl	  16-‐20	  ca	  
Självständigt	  arbete	  med	  egna	  partitur	  
	  
	  
Dag	  2	  
kl	  10-‐11.30	  ca	  
Uppföljning	  i	  mindre	  grupper	  
kl	  11.30-‐12	  ca	  
Samling	  i	  storgrupp,	  planering	  inför	  konsert	  
kl	  15	  
Konsert:	  Infantile	  Omniscience	  
kl	  16	  
Konsert:	  Workshop-‐stycken
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Några	  tankemodeller	  
Rumslig	  representation	  
På	  en	  tvådimensionell	  yta	  (t.ex.	  ett	  liggande	  A2-‐ark)	  kan	  bredden	  representera	  tid	  och	  
höjden	  representera	  tonhöjd	  eller	  placering	  i	  frekvensregister.	  Tidsaxeln	  gör	  det	  möjligt	  
att	  placera	  ljud	  i	  en	  viss	  ordningsföljd	  och	  disponera	  hur	  tätt	  de	  ska	  komma	  efter	  varann.	  
På	  den	  vertikala	  axeln	  kan	  man	  placera	  ljud	  i	  olika	  tonhöjds-‐/frekvensregister	  relativt	  
varandra.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Durationslinje	  
En	  linje	  kan	  representera	  en	  klang	  som	  hålls	  ut	  under	  en	  viss	  tid.	  
	  
	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
Linjens	  utseende	  kan	  formas	  för	  att	  visa	  att	  klangen	  förändras	  på	  något	  sätt,	  eller	  att	  den	  
ska	  ha	  en	  annan	  klangfärg.	  
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Orientering	  
Det	  är	  inte	  nödvändigt	  att	  en	  musiker	  alltid	  läser	  de	  grafiska	  symbolerna	  från	  vänster	  till	  
höger.	  Man	  kan	  ju	  tänka	  sig	  att	  musikern	  läser	  från	  höger	  till	  vänster	  vilket	  skulle	  betyda	  
att	  ljudsymbolerna	  kan	  läsas/spelas	  både	  framlänges	  och	  baklänges.	  
	  
	  

	  
	  

	  
Egentligen	  behöver	  det	  ju	  inte	  finnas	  en	  särskild	  riktning	  i	  ett	  grafiskt	  partitur.	  
Partituret	  kan	  istället	  betraktas	  som	  ett	  rum	  där	  musikern	  är	  fri	  att	  förflytta	  sig	  mellan	  
olika	  symboler/ljud	  hur	  den	  vill.	  
	  

	  
	  
En	  linje	  skulle	  också	  kunna	  vara	  en	  bana	  som	  musikern	  följer.	  
	  

	  
	  
Abstrakta	  symboler	  
Hur	  kan	  en	  cirkel	  tolkas	  musikaliskt?	  Det	  ligger	  nära	  till	  hands	  att	  tänka	  sig	  någon	  form	  
av	  repetitivt,	  kontinuerligt	  ljud.	  En	  loop	  helt	  enkelt.	  En	  större	  cirkel	  skulle	  kunna	  
representera	  en	  långsammare	  rörelse.	  
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Dynamik	  
Hur	  starkt	  eller	  svagt	  ett	  ljud	  ska	  vara	  kan	  också	  antydas	  med	  symbolens	  
storlek/tjocklek.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Man	  kan	  kanske	  tänka	  sig	  ett	  starkt	  ljud	  som	  rumsligt	  sett	  närmare	  än	  ett	  svagare	  ljud.	  
Kanske	  kan	  man	  arbeta	  med	  en	  visuell	  djupdimension	  för	  att	  uttrycka	  att	  olika	  objekt	  
har	  olika	  dynamik?	  
	  
	  

	  
	  
	  
Färg	  
Hur	  kan	  färg	  användas	  i	  ett	  partitur?	  Färgkodning	  kan	  ge	  objekt	  i	  olika	  färger	  särskilda	  
betydelser.	  En	  gradvis	  övergång	  till	  en	  annan	  färg	  eller	  nyans	  kan	  kanske	  tolkas	  som	  att	  
klangfärgen	  i	  ljudet	  gradvis	  ska	  förändras?	  

	  
*	  *	  *	  
	  

Ett	  grafiskt	  partitur	  gränsar	  mellan	  att	  vara	  ett	  bildkonstverk	  och	  ett	  ljudkonstverk.	  
Naturligtvis	  finns	  det	  många	  andra	  sätt	  att	  arbeta	  kreativt	  kring	  musikalisk	  grafik,	  och	  
hur	  ett	  grafiskt	  partitur	  i	  slutändan	  ska	  se	  ut	  är	  upp	  till	  var	  och	  en.	  Ovanstående	  uppslag	  
är	  mest	  tänkt	  som	  olika	  förslag	  och	  exempel	  för	  att	  komma	  igång	  och	  tänka	  kring	  hur	  
ljudande	  idéer	  kan	  gestaltas	  genom	  grafiska	  symboler	  och	  bilder.	  
	  
	  
	  
	  
	  


