
MUSIK ER, NÅR NOGET SYNGER.
Rapport om 6 dages ophold på Det Danske Institut i Athen.
af Carl Bergstrøm-Nielsen

Fra den 9.marts til 27.marts skulle mit ophold have varet, men hjemkaldelse på grund af 

coronavirus medførte afrejse allerede den 14.marts. Formålet var som komponist og som 

underviser at deltage i instudering af min musik og holde relevante workshops med 
musikere. Der var 4 forud planlagte arrangementer, deriblandt en hel koncert med 4 

værker af mig spillet/sunget af to forskellige ensembler: WHI (ledet af Alexis Porfiriadis) 
og et kor (ledet af Konstantina Samakovli) samt en fri improvisation hvor jeg selv skulle 

deltage. Alt måtte aflyses, foruden naturligvis muligheden for at realisere yderligere gode 

ideer som måtte være dukket op under et længere ophold. Forhistorien for at hele dette 
program skulle rulles ud findes i faglige bekendtskaber siden 2007, hvor Alexis Porfiriadis 

brugte min musik som gæstelærer ved kurser og koncerter på forskellige græske 
universiteter. Han er selv en spændende komponist jeg siden har spillet musik af i 

København ved Open Form Festivaler i 2017 og 2019 og publiceret partiturer af på 
internettet. I 2014 besøgte jeg ham samt hans gruppe 6daExit og var gæstelærer hos flere 
af hans kolleger på Aristoteles Universitetet i Thessaloniki.

Da det lykkedes i februar 2019 at være tilstede ved en koncert på Pantheion universitetet 
arrangeret af Onassis Foundation hvor jeg var repræsenteret med et bestilt værk, blev jeg 
overvældet af den store interesse jeg mødte selv om jeg allerede havde kommunikeret 
med mange grækere i mail og sociale medier og oplevet opførelser på Youtube. Her fik jeg

ideen om, at et længere ophold kunne give muligheder for at opdyrke dette frugtbare 
arbejdsfelt. Og grækerne tog energisk fat, da mit ophold blev bevliget - "let's organise!" 
som det straks hed i en mail.

Griechenland Zeitung, 6-12.Februar 2019.

Omend der hos os ca. 30 involverede var udbredt skuffelse over de pludselig ikke mere 

forestående begivenheder, føler vi ikke at forberedelserne blot var forgæves. På 
afrejsedagen lykkedes det at holde et møde med to af de vigtige partnere, Alexis 

Porfiriadis og Dmitri Papavasileou, på tagterassen i Herefondos. Det var en kærkommen og 
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værdifuld lejlighed til at udveksle omkring musikken ved endelig igen at ses personligt, og 

en skøn bekræftelse af det gensidige engagement. Vi sigter på at realisere det hele i en 
mere normal fremtid, om muligt i marts 2021. Forudgående arbejde med instudering i de 

forskellige grupperinger er også konstruktivt i sig selv - noget har jeg endda kunnet høre 
en lovende optagelse af. 

Undertegnede, Alexis Porfiriadis og Dmitri Papavasileou på terassen i Herefondos 12, .marts 2020.

Da der ikke er afsluttede, udadvendte arrangementer at berette om fra denne gang, 

forsøger jeg i stedet at forklare noget alment om, hvad bestræbelsen går ud på i den 
musik, som Alexis Porfiriadis og jeg står for.

Mine projekter handler ikke om oldtid, men alligevel kom jeg på en tur i byen i tanker om 
et Platon-citat, der på engelsk lyder "Music is the soul of the universe". Jeg og min kone 

spadserede til fiskemarkedet fra det fine institut og tilbage, sine steder omgivet af et 
rekordagtigt antal sovende hjemløse og sultent udseende sælgere. Hvad var nu egentlig 

min rolle midt i denne by? Platon-citatet kan virke glansbilledagtigt, hvad kunne jeg mere 

sige? Jo, måske, at musik er, når tingene synger. Min egen formulering stemmer med, at 
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man inden for den musikform jeg dyrker godt kan finde på at tage udgangspunkt i 

hverdagens lyde. Det æstetisk værdifulde er ikke bundet til bestemte materialer. 

Nu laver jeg normalt ikke musik på gaden. Den "kulturelle offentlighed" kan bestå i at der 
simpelthen kommer fremmede mennesker til en koncert, eller nogen der oplever noget 

nyt, eller at musikere bliver inspireret til at give klarere udtryk for noget historisk aktuelt.

Og den simple, menneskelige kommunikation i samtale og samvær i en gruppe er meget 

historisk aktuel og iøvrigt ikke bare simpel. Samværsformer har i den senere del af 1900-
tallet og frem udviklet sig imod det mindre hierarkiske og en højere grad af 

samarbejdende opgaveløsning og udveksling. Musik behøver ikke bevæge sig fremad ved at

én person leder, især ikke i detaljer. Et nøgleord er improvisation - det findes allerede,  
men der er brug for praktisk forskning heri. Specielt kollektivitet i improvisationen kalder 

på opdagelse. - En passant - omend det handler om en anden slags situation - så er det 
interessant at bemærke den individuelt frie men kollektivt inspirerede form for 

rapportskrivning, DIA opfordrer til: der er ingen formelle krav, men en opfordring til at 
lade sig inspirere af de tidligere rapporter. Intet er forbudt, alle kan gøre hvad de vil, men
det tilstedeværende korpus af andres tekster opfordrer til aktiv fortolkning.

Panayotis Terzakis, Konstantina Samakovli, Aggeliki Papariga, Kalliopi Tzivanaki Mousikoi
Orizontes music school, Athen opfører "Frameworks 3" (video fra 2017).

På billedet ovenfor sidder 4 sangere uden dirigent og ser opmærksomt på hinanden. Det 

må de sandelig også gøre, når opgaven er "stop suddenly together" efter en "ad libitum" 
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aktivitet aldeles uden regler. Der udveksles mange signaler over et stykke tid - for der er 

fire, der arbejder på hver sin del af det fælles lydbillede, og der forhandles med ører og 
lyd, indtil fire opfattelser af både individuelle bidrag og af det fælles frembragte med 

samt sit tidsforløb bliver bragt i - lad os bare kalde det harmoni. Den spændende harmoni 
er at forene, balancere modsætninger. Se partituret, "noden" (uden noder) her nedenfor:

Videoen kan ses og høres i denne playliste med videoer af grækere der spiller min musik:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3P1wUrgMLX6sTKgDNY65z7UbvtlESgj-  (se efter 

"FRAMEWORKS 3" ...)

Valia Christopolou (musiklærer) og undertegnede (begge i midten) sammen med eleverne fra
Experimental Music Group i Pallini Music School, Athen, februar 2019
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"Min musik"? Ja, det bliver jo ret meget "vores". Almene improvisationsøvelser er en del af 
mine workshops, og det er en lige så eventyrlig del af aktiviteten som det at komponere 

rammer. Jeg ser ned over mine notater fra en nylig gennemgang af en lydoptagen session 
med elever fra Pallini Music School fra februar 2019, første gang jeg så dem. En 

igangsættende øvelse som man ikke behøver at tænke så meget over, lissom at sige 

"blablabla...", som imidlertid fortsætter i mer og mer subtile varianter (som man tænker 
lidt over) hvor jeg skubber til deres behandling af lydmaterialet, så de kan agere mer og 

mer varieret. Efter en tid, ny øvelse med flertydigt resultat - jeg hæfter mig ved de ret 
forskellige oplevelser der kommer frem i vores diskussion - osv.

Og dette kan så føre videre til arbejdsforholdene på instituttet. Da jeg nu havde forberedt
workshoppene med intensiv tankevirksomhed, læsning af notater mv. med henblik på at 

have muligheder parat, bød der sig en logisk fortsættelse til i ledige stunder at revidere og
udvikle på min lille håndbog med øvelsessamling og tips (www.intuitivemusic.dk/mini/ ). 

Herefondos 12, 3 tilbød en smuk og meget behagelig ramme for denslags, og husets luksus 
såvel indeni som beliggenhed oversteg mine forventninger. Positivt, at Instituttet 
prioriterer at give os arbejdsro. Og alligevel ville der have været muligheder for efter 

aftale at benytte salen til musikudøvelse, evt. et offentligt arrangement. Det er unikt, at 
man på instituttet kan arbejde i en længere periode end et rejsebudget med hotel normalt
giver mulighed for. 

Håber at komme igen - Athen synger stadig.

...

Yderligere læse- og lyttestof: min hjemmeside, www.intuitivemusic.dk
WHI ensemble: https://ensemblewhi.wordpress.com

6daExit: https://6daexit.wordpress.com
***
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