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Abstrakt

Det här är ett konstnärligt arbete som handlar om att producera popmusik influerad av

Steve Reichs minimalistiska verk. Det inleddes med en analys av de musikaliska

parametrarna harmonik, rytmik och klangfärg i tre av Reichs verk. Med resultatet från

analysen som mall skapades sedan nya produktioner till tre poplåtar. Poplåtarna skrevs

av författaren innan starten för detta arbete. Resultaten blev av varierande kvalitet. I

vissa fall upplevde författaren att det mest lät som att man lyssnade på två låtar

samtidigt. När författaren tog egna initiativ och lät ljudbilderna smälta samman mer

upplevde han dock att resultatet blev bättre. I de fallen påstår han att musiken blev

någonting mer än bara honom själv + Reich, den blev någonting nytt och helt unikt!

Nyckelord
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1 Inledning

I inledningen berättar jag lite om min bakgrund och hur jag fick idén till detta arbete.

Jag beskriver uppsatsens syfte och diskuterar tidigare forskning.

1.1 Bakgrund

Jag arbetar huvudsakligen med att producera popmusik och har gjort det sedan jag

började mina studier på Linnéuniversitetet. Innan jag började studera musikproduktion

på universitet gick jag en folkhögskoleutbildning med inriktning på klassiskt slagverk.

Där fick jag spela musik av många olika kompositörer. Något som gjorde stort intryck

på mig var när jag tillsammans med en annan slagverkare spelade Steve Reichs Nagoya

Marimbas. Reichs musik har sedan dess varit haft en speciell plats i mitt hjärta. Den är

hypnotisk och avslappnande, den är exakt men ändå svävande och atmosfärisk, den är

minimal men komplett.

Nu för tiden arbetar jag med populärmusik och har inte spelat Reich på flera år. I

popmusik är ramarna ofta väldigt snäva. Det får inte vara ”utanför boxen” - så att det

blir enkelt för en lyssnare att ta till sig låten. Men för mig är det viktigt att utmana

popens ramar då och då, annars blir det tråkigt och utvecklingen inom genren stannar

av. Ett bra sätt att gå utanför ramarna är att hämta inspiration från en annan genre. Nu

vill jag hämta inspiration från Reichs minimalism.

1.2 Syfte

Syftet med arbetet är att producera tre poplåtar på ett sätt som är influerat av tre av

kompositören Steve Reichs minimalistiska verk.

Hur kan en musikproducent arbeta med de musikaliska parametrarna harmonik, rytm

och klangfärg inspirerade av Steve Reichs minimalistiska musik vid produktion av

popmusik?

1.3 Tidigare forskning

Att hämta inspiration från andra genrer eller konstformer för att skriva eller producera

musik är ett vanligt återkommande ämne för konstnärliga examensarbeten på
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Musikproduktionsprogrammet på Linnéuniversitetet. I arbetet Vad händer när jag

trollar för en handfull dollar?: En konstnärlig djupdykning i att komponera popmusik

utifrån analys av Ennio Morricones spaghettivästern (Fernström, 2016) skriver

författaren att det var en utmaning att komponera popmusik baserad på

spaghettivästern-element och att resultatet blev ”speciellt”.  I Musikalisk inspiration

utifrån bild: Sökandet efter ett låtskrivarverktyg i artworks (Johansson, 2017) skriver

författaren att avgränsningar väcker kreativitet och hon kan tänka sig att jobba vidare

med artworkbilder som låtskrivarverktyg.

2 Metod

I följande avsnitt berättar jag om hur jag gick tillväga när jag genomförde mitt arbete.

Metoden är indelad i två avsnitt. Den inleds med en analys av musikaliska parametrar.

Analysen blev en mall som jag använde mig av när jag sedan producerade min egna

musik.

2.1 Analys av musikaliska parametrar

Jag analyserade tre av Steve Reichs verk. De musikstycken jag valde ut för analys är

Mallet Quartet: I. Fast (2009), 2x5: II. Slow (2008) och Piano Phase (1967).

Jag analyserade harmonik, rytmik och klangfärg i dessa verk. Jag valde dessa tre verk

för att de låter väldigt olika varandra och genererade tre helt olika resultat. Analysen

gjorde jag genom att studera partitur och fokusera på en musikalisk parameter i taget.

Jag hade även inspelningar av respektive verk till hjälp. För att analysera harmoniken

utgick jag från dessa frågor:

• Hur förhåller sig den harmoniska pulsen till takterna eller till satsen som helhet?

• Vilka ackordfärgningar används?

• Vilka funktioner har ackorden i tonarten?

Rytmiken analyserade jag med dessa tre frågor:

• Vilken underdelning baseras stycket på?

• Rytmerna i Reichs verk är ofta statiska – sker några viktiga eller plötsliga

förändringar i rytmerna vid någon punkt i verket?
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• Hur förhåller sig rytmerna till pulsen? Ligger de stadigt på pulsslagen eller är de

mer synkoperade?

Slutligen analyserade jag även klangfärg med dessa två frågor:

• Vilka instrument används?

• Vilka register används hos respektive instrument?

Utifrån min analys fick jag fram information om hur jag skulle använda harmonik,

rytmik och klangfärg. Informationen fungerade som en mall för mina produktioner. Min

målsättning var att det skulle vara enkelt att känna igen och koppla samman mina

produktioner med Reichs verk.

2.2 Produktion av egen musik

I det här arbetet fokuserade jag på att använda minimalistiska arrangemangstekniker i

popmusik. Eftersom jag ville tänja på gränserna till popmusik, inte göra minimalistisk

konstmusik, använde jag mig av tre poplåtar som redan var färdigskrivna och gjorde

nya produktioner till dem. De tre poplåtarna har jag skrivit själv. Jag kallar dem Låt 1,

Låt 2 och Låt 3 i denna text.

Jag parade ihop varje poplåt med ett minimalistiskt verk. Det enda jag tog hänsyn till

när jag bestämde vilka låtar jag skulle para ihop var tempot. Eftersom jag ville att det

skulle vara enkelt att höra hur jag inspirerats av Reichs verk parade jag ihop varje

egenskriven låt med ett verk av Reich som hade liknande tempo. Låt 1 parade jag ihop

med Mallet Quartet: I. Fast (Reich 2011), Låt 2 med 2x5: II. Slow (Reich 2010) och

Låt 3 med Piano Phase (Reich 2005).

Därefter var det dags att producera. Jag började varje produktion på samma sätt – med

att öppna ett nytt projekt i inspelningsprogrammet Logic Pro X och importera en ljudfil

med den färdiga lead-sången. Eftersom samtliga tre låtar i det här arbetet var inspelade

sedan tidigare och jag inte ville ändra på text och melodi använde jag de

sånginspelningar som redan fanns. Jag begränsade mig till att använda

sånginspelningarna exakt som de var, inte klippa något i dem för att lägga till eller ta

bort takter. Det enda jag fick ändra på var hur långa intron och outron det skulle vara i
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varje låt, alltså hur många takter som skulle spelas innan sången började och efter

sången slutat. Jag har inte klippt någonting i själva sångtagningarna.

Det här arbetssättet gav mig möjlighet att skapa nya musikaliska arrangemang runt

omkring sången. Jag skapade dessa nya arrangemang genom att hela tiden gå tillbaka

till min analys av musikaliska parametrar. Först tittade jag på vilka instrument jag skulle

använda i arrangemanget och skapade spår för dem i Logic Pro X. Sen gick jag vidare

till att titta på vilka register de skulle spela i, vilka ackord jag skulle kunna använda mig

av och hur jag skulle bygga upp rytmerna. Alla svar fanns i min analys av musikaliska

parametrar!

Till slut var det bara att spela in mina arrangemang. Det gjorde jag i min hemstudio med

den teknik som jag har där. Jag använde mig av synthesizers, elgitarrer, elbas och

mjukvaruinstrument. I processen lyssnade jag ofta på inspelningar av de verk jag

försökte efterlikna, för att få en referens på hur varje instrument skulle låta.

3 Genomförande

I genomförandet presenterar jag först den information jag fick fram i min analys av

musikaliska parametrar. Jag använder mig av de parametrar jag presenterade i metoden:

harmonik, rytmik och klangfärg. I avsnittet efter berättar jag allt om hur jag använde det

materialet när jag producerade min egen musik.

3.1 Analys av musikaliska parametrar

Den första delen av mitt arbete gick ut på att analysera musikaliska parametrar i tre av

Reichs verk. Här visar jag resultatet av analysen.

3.1.1 Låt 1 – Mallet Quartet: I. Fast

I min analys av harmoniken började jag med att titta på den harmoniska pulsen. I introt

till detta musikstycke är den harmoniska pulsen fyra takter per ackord. När melodin

sedan kommer in förlängs den harmoniska pulsen så att varje ackord ligger kvar under

en hel formdel. Ackorden som Reich använder sig av är komplexa och innehåller många

toner. Två exempel är Bm9 (bild 1) och A11 (bild 2).
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Bild 1. Mallet Quartet, sid. 1 (Reich, 2009)

Bild 2. Mallet Quartet, sid. 2 (Reich, 2009)

Några ackord som Reich använder innehåller så många toner att de kan vara lättare att

förstå om man faktiskt ser dem som två ackord som spelas samtidigt – överlagringar.

Två exempel är A över G (bild 3) och Am över Gm7 (bild 4)
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Bild 3. Mallet Quartet, sid. 3 (Reich, 2009)

Bild 4. Mallet Quartet, sid. 8 (Reich, 2009)

Min sista fråga relaterad till harmonik handlar om funktionsanalys. Funktionsanalys

handlar om ackordens funktioner i tonarten. Det blir irrelevant i detta musikstycke,

eftersom tonarten byts i varje formdel. Introt håller sig dock i en och samma tonart i alla

16 takter och innehåller fyra ackord. En funktionsanalys av ackordföljden ser ut såhär:

Tp → S/3 → D → S

I min analys av rytmiken i Mallet Quartet: I. Fast kom jag fram till att kompet består av

en två takter lång rytmisk figur. Den spelas av både marimba 1 och 2, men startar på

olika taktslag. Det blir alltså en kanon. Figuren består av fjärdedelar och åttondelar och

är noterad i 3/2. Det innebär att underdelningen är fyra per pulsslag.
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Rytmen är ganska synkoperad, men pulsen och taktindelningarna hörs ändå tydligt. Det

är nästan ingen förändring i rytmen under styckets gång – den enda förändringen är att

takterna kastas om i en formdel (tvåtaktsfiguren börjar med takt två istället för takt ett).

Sist ut är analysen av klangfärg. Kompet i Mallet Quartet: I. Fast spelas av två

marimbor. Det register som används för marimba 1 är lilla B → tvåstrukna B. Marimba

2 spelar stora C → ettstrukna G. Marimba i spelar alltså i ett högre register än marimba

två. Ackorden som spelas är mer sammanträngda i början av stycket, för att sedan bli

mer spridda och ta upp ett större register mot styckets slut.

3.1.2 Låt 2 – 2x5: II. Slow

Harmonik. Ackordföljden i 2x5: II. Slow är till en början enkel men utvecklas under

styckets gång. I den första formdelen används i stort sett bara ett ackord. Den enda

förändringen som sker är att bastonen byts på ett enda ställe. I den andra formdelen

används två ackord. I den tredje och fjärde används fyra ackord i en lång sekvens.

Funktionsanalysen ser ut såhär:

• Formdel 1: S (→ D)

• Formdel 2: S → D

• Formdelar 3 och 4: S → D → T/3 → Tp → T/3 → D →

S → D → Tp → T/3 → Tp → D → Tp

Den harmoniska pulsen verkar nästan slumpmässig. Ackorden byts antingen på pulsslag

eller på synkop, helt oberoende av taktindelningar. Jag räknade hur många åttondelar

varje ackord ligger kvar i formdelarna tre och fyra och fick följande svar: 9 3 2 3 7 5 3 4

2 2 1 3 4 6.

Jag påbörjade en analys av ackordfärgningar men insåg snabbt att det var poänglöst.

Ackorden innehåller så många toner att jag anser att det inte blir relevant att försöka

hitta ett namn för dem. Det är bättre att visa och förklara hur de är konstruerade!
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Bild 5. 2x5, sid. 124 (Reich, 2009)

Bild 5 föreställer det första ackordet i 2x5: II. Slow. Tittar man uppifrån och ner ser man

att ackorden innehåller ett fyrtonskluster. Tonerna i klustret finns alla med i tonarten.

Intervallen från ton till ton är stora sekunder, förutom ett intervall som är en liten

sekund (här mellan tonerna E och D#). Det upplevs därför som en relativt konsonant

klang att lyssna på, till skillnad från om klustret bara hade innehållit små sekunder och

toner utanför tonarten.

En kvint under den lägsta tonen i klustret finns ytterligare en ton, och sedan görs ett

rejält språng ner till bastonen som dubbleras i två oktaver. Så är de allra flesta ackorden

i det här stycket konstruerade. De börjar med ett fyrtonskluster, gör ett kvint- eller

kvartsprång ner till ytterligare en ton och ett stort språng ner till bastonen. Alla toner

finns med i tonarten och det upplevs som relativt konsonant.

Dessa ackord spelas av piano 2 och dubbleras av de andra instrumenten. Till exempel

spelar elbas 2 samma bastoner som piano 2 och fyrtonsklustret delas upp mellan gitarrer

3 och 4 (de spelar två toner var). Undantaget är gitarrerna 1 och 2 som har en egen

ackordstruktur: grundton, kvart och oktav (oberoende av vad de andra instrumenten

spelar). Se bild 6.
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Bild 6. 2x5, sid. 126 (Reich, 2009)

Rytmiken i 2x5: II. Slow kan vid första anblick verka slumpartad. Den är mycket

synkoperad och ackordbyten sker helt oberoende av taktindelningarna. Det gör pulsen

och taktarten mycket svåra att höra och känna. När jag analyserade rytmerna gjorde jag

dock en spännande upptäckt: nästan allt rytmiskt innehåll utgår ifrån figuren som piano

2 spelar! Figuren är fyra takter lång och består av fjärdedelar och åttondelar. Den är

noterad i 3/4-takt. Underdelningen är alltså två per pulsslag. Rytmerna som de andra

instrumenten spelar baseras alla på den som piano 2 spelar.

• Rytmen som gitarr 4 spelar återfinns i g-klaven hos piano 2.

• Gitarr 3 spelar en kanon på gitarr 4.

• Piano 1 spelar samma rytm som gitarr 4 med höger hand och gitarr 3 med

vänster.

• Elbas 1 och 2 dubblerar basstämmorna i piano 1 och 2.

Undantaget från denna regel är gitarrerna 1 och 2. De spelar längre toner, oftast

sammanbundna över flera takter. Till skillnad från de andra instrumenten har jag inte

lyckats hitta något samband mellan dem och piano 2.

Varje ny formdel inleds med att piano 2 och elbas 2 spelar sina rytmer och alla andra

instrument spelar långa toner. Efter att den rytmiska figuren fått gå ett helt varv (fyra

takter) börjar gitarrer 3 och 4, piano 1 och elbas 1 spela sina respektive rytmer.
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Klangfärg. Detta musikstycke är skrivet för fyra elgitarrer, två trumset, två pianon och

två elbasar. Det kan antingen spelas av tio musiker eller av fem musiker som spelar till

en inspelning de producerat innan konserten. I den här satsen har båda trumseten paus.

Jag gjorde en lista över de register som används. Listan är inte exakt, men ger en bra

bild över hur Reich har spridit ut tonmaterialet mellan de olika instrumenten. Från högt

till lågt:

• Gitarr 1 & 2: tre- och fyrstrukna oktaven.

• Gitarr 3 & 4: ett- och tvåstrukna oktaven.

• Piano 1: ettstrukna oktaven (ackord).

• Piano 2: ettstrukna och lilla oktaven (ackord).

• Elbas 2: lilla oktaven.

• Elbas 1: stora oktaven.

• Piano 1: stora oktaven och kontraoktaven (bastoner).

• Piano 2: kontraoktaven (bastoner).

3.1.3 Låt 3 – Piano Phase

När jag började titta på Piano Phase märkte jag direkt att några av de musikaliska

parametrar jag valt inte gick att analysera. Det här musikstycket är så minimalt att det

saknar mycket av det som jag tar för givet att all musik har. Stycket innehåller till

exempel inga ackord, så harmoniken går inte att analysera.

I Piano Phase spelar två pianon en unison melodisk linje som består av 12

sextondelsnoter (utan paus). Efter ungefär 12 till 18 upprepningar ökar den andra

pianisten tempot gradvis, medan den första pianisten stadigt ligger kvar. Först hamnar

de i otakt med varandra, men snart hamnar de en hel sextondel ifrån varandra. Det här

förhållandet hålls kvar i 16 till 24 upprepningar, sedan ökar den andra pianisten tempot

igen. Snart är de en åttondel ifrån varandra, gången efter det en punkterad åttondel,

därefter en fjärdedel osv. Till slut spelar de unisont igen. Den melodiska linjen förkortas

till 8 sextondelsnoter och fasförskjutningen genomförs en gång till. Avslutningsvis

förkortas linjen till 4 sextondelsnoter och fasförskjutningen genomförs en sista gång.
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Reich har inte noterat det här musikstycket i någon tonart. Tonmaterialet skulle kunna

höra hemma i A-dur, men den sjunde skaltonen saknas så det är svårt att avgöra.

Musiken framförs på två pianon och registret som används är ettstrukna E → tvåstrukna

E. Se bild 7.

Bild 7. Piano Phase, sid. 2 (Reich, 1980)

3.2 Produktion av egen musik

När analysen var klar kunde jag börja producera min egna musik. I det här avsnittet

förklarar jag hur jag använde analysmaterialet för att skapa tre nya produktioner.

3.2.1 Låt 1 – Mallet Quartet: I. Fast

I min analys av Mallet Quartet: I. Fast kunde jag se att jag skulle använda mig av två

marimbor i min produktion. Eftersom jag tyvärr inte hade tillgång till någon marimba

valde jag att använda mig av en synthesizer istället. Jag skapade ett ljud som skulle vara

så likt en marimba som möjligt – ett ganska dovt, dämpat ljud med snabb attack och

kort efterklang.

Jag komponerade en två takter lång rytm som är väldigt likt den som Reich skrivit i

Mallet Quartet: I. Fast. Jag använde samma taktart (3/2), samma underdelning (fyra per

pulsslag) och försökte göra den lika synkoperad. Rytmen spelas i kanon med två

instrument, precis som i Mallet Quartet: I. Fast.

När allt det var på plats var det dags att börja skriva ackord. Jag använde mig av samma

harmoniska puls som Reich. Mitt intro består alltså av fyra ackord. Därefter ligger varje
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ackord kvar i en hel formdel. Ackordföljden som jag komponerade till introt är nästan

identisk med ackordföljden i introt till Mallet Quartet: I. Fast. Den enda skillnaden är

att jag bytt de två ackorden i mitten mot sina respektive paralleller:

Tp → Sp → Dp → S

Jag byggde upp mina ackord på samma sätt som Reich – samma register, samma antal

toner, samma färgningar, mer sammanträngt läge i början och spritt i slutet. Ett par

ackord har jag kopierat rakt av – till exempel subdominant-ackordet som kommer sist i

introt. Jämför bild 8 och bild 9.

Bild 8. Det sista ackordet i introt till min Låt 1.

Bild 9. Mallet Quartet, sid. 3 (Reich, 2009)

3.2.2 Låt 2 – 2x5: II. Slow

Återigen tittade jag på min analys och lät den vägleda mig genom produktionen. Jag

gjorde spår för två pianon, två basar och fyra elgitarrer, samma sättning som Reich

skrivit för.

Rytmen känns för mig som det viktigaste i det här verket, den är själva hjärtat. Jag

började därför med att skriva en egen rytm. Jag skrev den i 4/4-takt (inte 3/4-takt som

Reich) eftersom min sångmelodi går i den taktarten. I övrigt använde jag samma

underdelning och försökte få rytmen att upplevas som väldigt lik, men inte likadan. Jag
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utgick från den rytmen och skrev rytmerna till de andra stämmorna, på exakt samma sätt

som i 2x5: II. Slow:

• Rytmen som gitarr 4 spelar återfinns i g-klaven hos piano 2.

• Gitarr 3 spelar en kanon på gitarr 4.

• Piano 1 spelar samma rytm som gitarr 4 med höger hand och gitarr 3 med

vänster.

• Elbas 1 och 2 dubblerar basstämmorna i piano 1 och 2.

När det sedan kom till att skriva ackord använde jag mig, precis som Reich, av

fyrtonskluster. Jag stal faktiskt ackordföljden rakt av från 2x5: II. Slow, eftersom det av

en slump visade sig att den passade bra tillsammans med min melodi. I bild 10 ses det

första ackordet som spelas av piano 2 i min produktion:

Bild 10. Från introt i min Låt 2.

Jag delade upp tonmaterialet mellan instrumenten på det vis jag beskrev i analysen. Jag

använde samma register som Reich för de olika instrumenten:

• Gitarr 1 & 2: tre- och fyrstrukna oktaven.

• Gitarr 3 & 4: ett- och tvåstrukna oktaven.

• Piano 1: ettstrukna oktaven (ackord).

• Piano 2: ettstrukna och lilla oktaven (ackord).

• Elbas 2: lilla oktaven.

• Elbas 1: stora oktaven.

• Piano 1: stora oktaven och kontraoktaven (bastoner).

• Piano 2: kontraoktaven (bastoner).
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3.2.3 Låt 3 – Piano Phase

Piano Phase är ett mycket minimalt musikstycke. Därför blev även min produktion

väldigt minimal. Jag använde mig av två pianon och jag komponerade en melodi till

dem. Den består av 12 sextondelsnoter, precis som Reichs melodi, men Reichs melodi

börjar i en stigande riktning och min börjar fallande. Jag ändrade riktning för att det inte

skulle låta precis likadant som förlagan. Jag höll mig också i samma register som Reich.

Det var min första version av låten.

Här valde jag att göra en till version. I diskussionen i nästa avsnitt förklarar jag varför.

Version två består av exakt samma element som version ett, men jag bytte ut piano mot

synthesizer. Jag valde ett mjukare ljud på synthen än vad pianot gav. Pianot spelade

”non legato” (alltså korta toner), men på synthen ställde jag in en längre efterklang för

att tonerna skulle smälta ihop mer. Det var version två.

Därefter gjorde jag ytterligare en version. I den versionen tog jag tillbaka ett piano, men

det spelade ackord istället för den melodiska linjen. Ackorden jag valde var inspirerade

av den förra låten, 2x5: II. Slow, eftersom jag inte ville hamna för långt bort ifrån

Reichs sound. Efter halva låten lyfte jag dynamiken genom att lägga till en synth-bas

som dubblerar pianots vänsterhand och en till synth som dubblerar den första synthen.

Avslutningsvis lade jag ett svagt vindljud/brus genom hela låten. Det var version tre.

4 Diskussion

Det här arbetet har genererat resultat av varierande kvalitet. Vissa av låtarna tycker jag

mycket om, medan jag anser att andra inte fungerar bra alls. Låt mig dela upp mina

funderingar och gå igenom en i taget.

4.1 Ta bort för att kunna lägga till

Alla musikstycken jag valt att efterlikna är kompletta musikstycken helt för sig själva.

Att ta ett färdigt musikstycke och lägga på text och melodi från en annan låt blir inget

mer än en krock mellan två låtar. Så känner jag när jag lyssnar på Låt 2 (2x5: II. Slow)

och version 1 av Låt 3 (Piano Phase). Resultatet av det jag gjorde där är i princip ett
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verk av Steve Reich med min egen text och melodi. Det fanns ingen plats för denna text

och melodi, musiken var redan komplett.

I Låt 1 (Mallet Quartet: I. Fast) tog jag bort melodin och behöll endast kompet från

Reichs verk. Det gav plats till mig att lägga på min egen text och melodi utan att den

kolliderade med något annat. Det ledde till ett mer intressant och framför allt

lyssningsbart resultat. Samma sak känner jag med version 3 av Låt 3 (Piano Phase). I

den fungerar instrumenten mer som ett komp till sången och inte som en helt egen låt.

4.2 Puls

I Låt 3 dök det upp ett problem relaterat till den musikaliska pulsen. I Piano Phase

förskjuts pulsen hela tiden litegrann och de två musiker som spelar delar inte samma

puls hela vägen. Hela verket hänger på denna jämvikt. Det finns balans mellan de två

pulserna och att ingen spelar rätt eller fel. Det här blev väldigt problematiskt när jag

försökte lägga på sång som skulle följa den ena musikerns puls. Plötsligt var det två

musiker av tre som höll den ena pulsen. Den ”dubbeltydiga” känslan som är så speciell

för verket försvann och det kändes mest som att en av musikerna inte kunde hålla

takten.

Detta fick mig att göra flera olika versioner av låten. I version 2 har jag synthesizer

istället för piano. Synthesizern har ett mjukare ljud som gör att rytmen inte blir lika

tydlig, den flyter ut mer. Det hjälpte till att få bort känslan av att någonting gick i otakt.

I version 3 (min favoritversion) förstärkte jag den riktiga pulsen med ett piano som

spelar ackord. Ackorden hjälper till att visa var pulsen är och förstärker kopplingen

mellan komp och melodi. Det känns mer som att sång och instrument spelar samma låt.

Jag valde också att skapa mer variation och dynamik i musiken genom att efter halva

låten ta in en synth-bas som dubblerar basstämman i pianot och en till synthesizer som

dubblerar den första synthesizern. Jag lade på ett litet vindljud/brus eftersom jag ville

förhöja komplexiteten i ljudbilden, alltså göra den mindre livlös och statisk!

För att sammanfatta skulle jag vilja säga detta: i version 1 och 2 av Låt 3 (Piano Phase)

kändes det återigen som att jag bara lagt ett minimalistiskt musikstycke och en poplåt

ovanpå varandra. Att inte ens någonting så grundläggande som pulsen stämde överens
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gjorde att det kändes splittrat. I version 3 tog jag egna initiativ och skapade en koppling

mellan minimalismen och popen och fick dem att smälta ihop till en och samma låt!

4.3 Toner som inte passar in

Ett problem med att ta en melodi som redan är skriven och försöka lägga den över ett

väldigt förenklat komp är att vissa toner kommer att sticka ut. Säg att en låt går i A-dur

och en melodisk fras slutar på tonen D. I vanliga fall skulle jag vilja ha ett ackord som

innehåller tonen D när den frasen slutar, till exempel ett D-dur eller ett B-moll. Här kan

det dock vara så att jag inte får byta ackord just där för det ska vara ett och samma A-

durackord genom hela formdelen. Det gör att tonen D i slutet på frasen kan sticka ut och

låta väldigt märkligt.

Det här är förvisso väldigt enkelt åtgärdat – man skulle helt enkelt kunna flytta

meloditonen till en som passar i ackordet. Men jag hade bestämt mig för att inte arbeta

med melodi i detta arbete. Det är ju bra att Reich använder så många toner i varje

ackord att de flera meloditoner faktiskt passar in!

4.4 Form och fokus

I vanliga fall när jag producerar popmusik brukar jag lägga stor vikt vid att låtens form

ska framställas på ett nästan övertydligt sätt. Lyssnaren ska aldrig behöva ifrågasätta

vilken låtdel den lyssnar på. Är det här fortfarande vers eller har det blivit refräng nu?

Det kanske bara är en brygga in till refrängen? Sådana frågor ska lyssnaren inte behöva

ställa, jag vill att det ska höras tydligt. Mitt bästa verktyg för att få det att fungera är

dynamiken i arrangemanget. Jag använder färre instrument och spelar svagare i versen.

När refrängen kommer in lägger jag på fler instrument och spelar starkare.

Arrangemanget lyfter och lyssnaren kan känna att refrängen har börjat.

I detta minimalistiska musikprojekt var det inte så enkelt. De instrument jag fick

använda skulle spela i stort sett samma saker genom hela låten. Det enda jag kunde

ändra på för att få större kontrast mellan låtens formdelar var ackorden. Det här ledde

till att text och melodi hamnade mer i fokus än vad de annars är. Om text och melodi

innehöll bra kontrast mellan formdelarna blev strukturen ändå tydlig! Skulle det vara så

att låten inte är jättebra från början är ett sånt här arrangemang en väldigt dålig idé – det
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finns ingenting att gömma låten bakom. Om låten däremot är väldigt bra från början kan

ett sådant här arrangemang vara ett lysande sätt att visa det utan att någonting kommer i

vägen!

Popmusik är vanligtvis beroende av formförstärkning för att den ska bli så lätt som

möjligt för en lyssnare att förstå vid första lyssningen. Steve Reichs minimalistiska

musik saknar den formförstärkning som popmusiken behöver. Det skulle vara intressant

att använda den minimalistiska arrangemangstekniken till endast en del av

arrangemanget. Till exempel arrangera versen i en låt på ett minimalistiskt vis och

arrangera refrängen på ett mer traditionellt pop-vis. Det skulle kunna bidra med

formförstärkning som en klassisk poplåt och hjälpa genrerna att smälta ihop ännu mer!

4.5 Användningsområden: live, film och remix

Jag ser fram emot att göra mer minimalistisk popmusik i framtiden, både på egen hand

men också tillsammans med andra. Ett problem som jag tror skulle kunna uppstå är att

eftersom musiken är så minimal skulle nog många personer avfärda den som enformig

och tråkig. Därför tror jag att den skulle fungera bättre i kombination med till exempel

någon form av video. Ett band eller en artist som filmar en minimalistisk live-version av

en ny singel tror jag skulle kunna bli riktigt bra. Eller varför inte placera en

minimalistisk poplåt som soundtrack till en film?

Även minimalistiska remixer tror jag skulle kunna vara en riktigt bra idé. Arbetssättet

när man gör en remix ser dessutom likadant ut som mitt arbetssätt i det här arbetet –

man börjar med en färdig sånginspelning och bygger ett nytt arrangemang runt omkring

den. Fans av en artist skulle kunna uppskatta en minimalistisk remix av en låt eftersom

låten och artistens röst hamnar i ett så tydligt fokus. Man kommer närmare artisten när

man lyssnar på den!

4.6 Avslutning

Avslutningsvis vill jag säga att det har varit spännande att göra detta arbete. Även om

inte alla låtar gick hela vägen känner jag att jag lärt mig mycket och jag vet varför de

bra låtarna blev bra, vilket gör att det kommer bli lättare att göra fler bra låtar framöver.

Låt 2 och de två första versionerna av Låt 3 upplever jag mest som två låtar ovanpå
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varandra, men Låt 1 och den sista versionen av Låt 3 har smält samman bättre och blivit

någonting nytt. Det låter inte som musik som jag skulle kunnat göra i vanliga fall, men

det låter inte heller som Reichs musik. Det blev någonting nytt och unikt, och det är jag

väldigt nöjd med!
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