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Maja S.K. Ratkje
«And sing ...» 
CIKADA, Oslo Sinfonietta og 
Christian Eggen (dir.)
2L/Musikkoperatørene

Det er, som alle vet, vanske-
ligere enn noen gang å snak-
ke om norsk samtidsmusikk 
sånn generelt. Jo da, all mu-
sikk som komponeres og 
spilles i samtida, er jo per de-
fi nisjon samtidsmusikk, og 
da i motsetning til fortidsmu-
sikk som, så vidt jeg vet, ikke 
er et etablert begrep innenfor 
musikkfeltet. (I parentes be-
merket: Når blir samtidsmu-
sikken fortidsmusikk? Når 
applausen dør ut etter endt 
urframføring? Eller blir en 
Beethovensonate samtids-
musikk når den spilles i sam-
tida?) 

Men samtidsmusikk blir jo 
gjerne reservert for det vi 
kan kalle kunstmusikk, skre-
vet i samtida og publisert i 
partiturs form. I tillegg har vi 
betegnelsen «Ny musikk» 
som vi har overtatt fra tys-
kernes «Neue Musik» og som 
legger mer vekt på det kvali-
tativt nye i betydningen 
kompositorisk nybrottsar-
beid. Ny musikk er med an-
dre ord noe annet enn nyla-
get musikk. Sånn sett er 
samtidsmusikk, som vi har 
oversatt fra engelsk, en mer 
nøytral betegnelse.  

Jeg merker allerede nå at jeg 
begynner å bli litt forvirret, 
eller rett og slett begynner å 
rote det til. For det går jo an å 
si noe om norsk samtidsmu-
sikk, eller ny musikk eller 
fortidsmusikk, får jeg håpe. 
Og det er derfor så fi nt at 
Maja Ratkje er mer glad i be-
grepet avantgarde enn sam-
tidsmusikk (Morgenbladet, 
29. april 2016). Hun vil altså
være foran røkla, lede an, så å 
si. Jeg tolker henne slik at
samtidsmusikk er for svek-
linger. Hun er da også del av
en liten bevegelse der kom-
ponisten også er utøver, noe
som var selvsagt tidligere,
men knapt er det i dag. 

Jeg tenker på blant andre 
cellist/komponist Lene Gren-
ager og fi olinist/komponist 
Ole Henrik Moe, i tillegg til 

Ratkje, som alle har skapt en 
utøverpersonlighet, og der 
fl ere av verkene dermed får 
deres signatur i framførel-
sen. Denne bevegelsen må 
nok også forstås som en del 
av utøverpraksisen som har 
funnet sted etter 1945, der 
utøverne nærmest kjemper 
med ekstremt vanskelige no-
tebilder. Det blir ofte nær-
mest kroppslig behandling 
av instrumentet, og enhver 
som har sett og hørt Lene 
Grenager, eller cellisten Tan-
ja Orning, skjønner poenget. 
Samt de som også har hørt 
Ratkjes stemmeutfoldelser, 
der ikke akkurat skjønnsan-

gen er et vesentlig moment, 
men heller noe annet.

Og kanskje blir noe av proble-
met med denne utgivelsen at 
den er for konsentrert om ly-
den som lyd og ikke lyden 
som noe mer enn lyd. Akku-
rat dette er jo det gåtefulle 
ved musikken: at den over-
skrider sitt eget musikalske 
forløp i den forstand at den er 
noe mer enn nettopp dette 
forløpet. 

Det går selvsagt an å trek-
ke inn Edgar Varese som 
snakket om «lydens frigjø-
ring», for ikke å snakke om 
de italienske futuristene på 
begynnelsen av 1900-tallet: 
En tradisjon som må sies å 

ligge til grunn for dagens 
støymusikk, der lyden er seg 
selv nok, en sjanger Ratkje 
setter høyt. Men spørsmålet 
forblir det samme: Når for-
står vi noe som musikk og 
ikke bare som en samling ly-
der? Er det musikkens utfor-
ming, sammenhengen den 
framføres i, innstillingen til 
den som lytter? Sikkert alt 
dette og mer til. 

Som i åpningen av Ratkjes 
«And sing while thou on 
pressed fl owers dost sleep», 
med henne selv i et ekstremt 
stemmeleie. (Tittelen er fra 
et parti fra Shakespeares «En 

midtsommernatts-
drøm» der sangen 
dominerer.) Er det 
et smerteskrik, el-
ler bare en fi ks lyd 
som hun liker? De-
ler av verker går i et 
ekstremt høyt 

stemmeleie og instrumente-
res ofte med lyst klingende 
instrumenter. Sånn sett opp-
fatter jeg «And sing ...» som 
ensformig i all sin intensitet.  

Derimot er platens andre 
del, «Concerto for Voice», 
langt mer variert. Større va-
riasjoner i dynamikk og in-
strumentasjon og tekstur. 
Her er det som om forløpet 
leker mer med lytteren, gjør 
lytteren delaktig i en tosidig-
het mellom musikkens 
klanglige egenverdi og det 
musikken likevel ikke sier. 
Det er en fl ott konsert. Noe å 
ta med seg videre. Jo da, Rat-
kje er fremdeles foran.

Egil Baumann
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Ratkje: fremdeles foran
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Jeg tolker Ratkje 
slik at samtids-
musikk er for 
sveklinger.


