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Kunsten må gerne leve parallelt med verdens 
gru uden nødvendigvis at forholde sig til den, 
mener festivalaktuelle Kaija Saariaho. Med 
statiske plateauer af fascinerende teksturer og 
changerende farver skaber den prisvindende 
fi nske komponist sin egen virkelighed

Af Per Rask Madsen

S om barn krammede hun sin 
hovedpude, som der kom mu-
sik ud af. Det troede lille Kaija, 

at der gjorde, når hun forestillede 
sig toner og lyde. Når hun om af-
tenen ikke kunne falde i søvn, bad 
moren hende så om at ’slukke’ for 
puden. Nu er Kaija Saariaho !" år 
og er den største fi nske komponist 
siden Sibelius og tidens mest fete-
rede kvindelige partiturkomponist. 
Hun har boet i Paris siden #$%&, men 
er lige nu i København som hoved-
komponist ved første lancering af 
Njord New Nordic Music Biennale, 
der kører fra i dag til på mandag.

Kort efter ankomst fra Køben-
havns Lufthavn pendler hun imel-
lem prøver i Dansehallerne i Carls-
bergs tidligere mineralvandsfabrik 
på Vesterbro og så KoncertKirken 
på Blågårds Plads. Hun er vant til 
at være efterspurgt og kender også 
værdien af presseomtale, så hun 
afser &' minutter til journalisten. 
Tunge priser er blevet en vane for 
hende: den tyske Prix Ars Electro-
nica i #$%$, Nordisk Råds Musikpris i 
&''', den amerikanske Grawemeyer 
Award i &''", Sonningprisen i &'## 
og den svenske Polar Music Prize 
&'#". Hvordan påvirker denne op-
mærksomhed?

»Det foruroliger mig. Selvfølgelig 
er der noget positivt ved det. Men 
det sværeste er at få ro til at kom-
ponere. Jeg holder af et enkelt og 
rutinepræget liv, hvor jeg står op om 
morgenen for at komponere, hvil-
ket er blevet vanskeligere at fi nde 
plads til. På den anden side er jeg 

så glad for at være i København og 
opleve de fantastiske musikere til 
alle Njord-koncerterne.«

Fransk og tysk inspiration
I Dansehallerne holder det fi nske 
specialensemble Avanti! og pari-
servokaltruppen La Chambre aux 
Échos prøve på Saariahos oratorium 
La Passion de Simone. Værket bygger 
på aktivisten og mystikeren Simone 
Weils skrifter og liv, der endte i en 
alder af "( – måske som følge af en 
sultestrejke i sympati med de hårdt 
prøvede under Anden Verdenskrig. 
Musikken mediterer i ulmende pla-
teauer af vekslende tætheder, farver 
og intensiteter, ofte så taktilt, at man 
næsten kan save igennem teksturer-
ne, mens fl øjter, celeste og rørklokker 
glitrer øverst. Det sanselige og det 
kommunikerbare er varemærker for 
Saariaho, hvilket ikke er selvfølge-
ligt, da hendes kompositionslærer 
i Freiburg, Brian Ferneyhough, var 
svoren tilhænger af kompleksitet. I 
#$%& begyndte hun at tage computer-
kurser i Paris og endte med at fl ytte 
dertil og stifte familie. Den franske 
mentalitet stod i modsætning til den 
mere direkte og fåmælte fi nske, men 
byens størrelse gjorde, at hun følte 
sig friere og mindre sat i bås med 
sit køn og fag. Æstetisk stod mange 
af de franske komponister også for 
noget andet end postserialismens 
utilgængelighed.

»Friskheden i Gerard Grisey og 
Tristan Murails musik gav mig selv-
tillid til at fortsætte i mit eget spor. 
Jeg følte hele tiden, at målet med 
min musik er, hvad vi hører – må-
let skulle ikke være en intellektuel 
konstruktion, der kun lever på no-

depapiret. Jeg har lært af Debussy 
og faktisk af fransk musik fra alle 
perioder, men endnu nærmere står 
hele den tyske tradition og dens re-
ligiøse aspekt for mig.«

Klassisk møder computeren
Ved det legendariske institut for elek-
tronisk musik og akustik IRCAM i 
Paris fi k Saariaho smag for at lade de 
klassiske instrumenter møde com-
puteren – og høstede hurtigt hæder 
for det. I Verblendungen (#$%() for 
orkester og bånd rasler hvid støj som 
sølvpapir, mens jordrystende klang-
klumper truer destruktivt; indtrykket 
er heftigt, men til at følge med i. I det 
middelalderinspirerede Lonh (#$$!) 
om langdistancekærlighed syder det 
med cikadelyde, mens sopranen taler 
og synger, og undervejs bliver hendes 
stemme udsat for forstærkning og 
rume) ekter. Det elektroniske opta-
ger stadig Saariaho, hvis femte opera 
med få medvirkende og en masse 
electronica har premiere til marts. 

»Det elektroniske tillader mig at 
skabe særlige rum og at skabe noget, 
der ikke kan gøres med instrumenter. 
Ofte bruger jeg naturlyde – for mig 
er det musik, nogle af de smukkeste 
lyde kommer fra naturen!«

Landskabets farver, konturer og 
lugte optog hende fra barnsben, især 
sommeropholdene ved morens fø-
deby Särkisalmi i det østlige Finland 
gjorde varige indtryk.

»Jeg tror, der er en forbindelse 
mellem forskellige sanser. Når jeg 
begynder at forestille mig min musik, 
især angående orkestreringen eller 
særskilte instrumenter, forestiller 
jeg mig grader af lys eller forskellige 
teksturer og nogle gange forskellige 
farver. Vi plejer at adskille sanseorga-
nerne, men jeg har en fornemmelse 
af, at der er masser af forbindelse. 
Nogle gange har jeg en følelse af, at 
en bestemt musik har en særlig lugt.«

En komponist har kaldt klassisk 
musik for en rosenhave med høje 
mure om. Han sagde det ikke, men 

Meditation 
i en grum 
virkelighed

 ”Ofte bruger 
jeg naturlyde 
– for mig er det 
musik, nogle af 
de smukkeste 
lyde kommer fra 
naturen!
Kaija Saariaho
Komponist



Søndag d. 28. februar

Naturoplevelser Ørnetur til Skåne
 

Oplev luftens smukke, graciøse konger, når 
Information og Scanbird inviterer på ørnetur til 
Sydsverige. Fugleeksperterne John Speich og Mads 
Bunch fra Scanbird vil føre an og skabe de bedste 
betingelser for en storslået naturoplevelse.

 

Pris: 600 kr. (665 kr. for ikke-abonnenter) 
Læs mere og tilmeld dig på butik.information.dk
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Satirebladet Spot er morsomt på det jævne, 
men den lovede perfi ditet lader desværre 
vente på sig

Af Matthias Wivel

I sommer lancerede en gruppe 
bladtegnere, journalister og 
akademikere, herunder In-

formations egen Niels Ivar Lar-
sen, satirebladet Spot. Formå-
let var helt utvetydigt at skabe et 
dansk Charlie Hebdo. »Spot ud-
fordrer dem, der vil indgyde os 
frygt,« stod der i første nummers 
leder. Og videre: »Det kan være 
nødvendigt at gå helt til stregen 
– og nogle gange sågar over … 
Spot kan være perfi d, når det er 
berettiget. Men kun hvis vi også 
er sjove.« De fi re numre, der er 
kommet, har været morsomme 
på det jævne, men den lovede 
perfi ditet lader vente på sig.

Bladet, der er fi nansieret ved 
crowdfunding, er tydeligvis ikke 
en overskudsforretning end-
nu. Det er generelt fi re-fem si-
der kort, hvilket ikke er meget 
at gøre godt med, hvis ikke hele 
indholdet sidder i skabet.

Det gør det langtfra. Ingen af 
de satiriske skribenter besidder 
den nødvendige opfi ndsomhed 
eller vid til virkelig at underhol-
de – en imaginær Jens Rohde, 
der taler om »sit missil af en far-
veblyant« med henvisning til 
virkelighedens civile arrestation 
og fi ktive karakterer med navne 
som Herbert von Möhlposen er 
lig gumpetung humor. Kontu-
rerne af en god idé aftegner sig 
imidlertid i den gentagne sam-
menkobling af Inger Støjberg 
med hamburgerryggen fra Pile-
haven i Aalborg, som lanceres i 
januarnummeret. Det skal bare 
gøres sjovere, og gentages igen 
og igen.

Og selv om der har været et 
par oplyste indslag, er der stadig 
lang vej til Charlie Hebdos bed-
ste politiske kommentarer for 
slet ikke at tale om det andet sto-

re forbillede, den ligeledes fran-
ske ’Lænkede and’, Le Canard 
enchainés, opsøgende skandale-
journalistik.

Ikke et giftigt grin
OK, ingen forventer, at alt skal 
være på plads så tidligt i pro-
cessen, og bladet markerer sig 
da heldigvis også noget bedre 
med sine tegninger. Dette skyl-
des ret entydigt Annette Carlsen 
og Gitte Skovs tilstedeværelse. 
Påvirkningen fra mestertegner 
Mette Dreyer fornægter sig ikke 
i Carlsens skødesløst vitale lin-
jeføring, men hun har sin egen 
præcision i karikaturen – hendes 
Lars Løkke er f.eks. på kornet. 
Skovs cartoons kan man genken-
de på hundrede meters afstand 
med deres småsitrende, urko-
miske uldenhed. Til gengæld er 
Lars Refn fersk, formløs og fad, 
mens Adam O. er bastant både i 
pointe og streg.

Det ligner en tanke, at den 
klart bedste gæstetegner har væ-
ret Camille Besse, tidligere leve-
randør til Charlie Hebdo. I de-
butnummeret tegnede hun en 
bagside, hvor føromtalte Refn 
optræder som hendes samtale-
partner og leverer det danske 
modspil til hendes franske. Hun 
taler pænt og diplomatisk, mens 
hendes karikatur af hendes dan-
ske oversætter går mere og mere 
amok i ukvemsord. En art hyl-
dest – måske? – til de danske 
Muhammed-pionerer, men i for-
hold til Spot en spejlvending af 
virkeligheden.

For sandheden er, at bladet 
ganske enkelt ikke manifesterer 
den anarkistiske ånd, det karne-
valistiske ræb, der karakterise-
rer Charlie. Og at bidragyderne 
tydeligvis arbejder hårdt på at 
fremmane det, gør bare, at det 
mislykkes desto mere. Som det 
er nu, er der ikke meget der ad-

skiller Spot fra Svikmøllen. Der 
skal andre boller på suppen, hvis 
bladet skal nå det uansvarligt 
giftige grin, vi kender fra Paris 
og for alvor »sætte ild i røven på 
alverdens autoriteter«, som det 
hedder i hensigtserklæringen.

Det betyder ikke nødvendig-
vis Muhammed-tegninger ad li-
bitum, selv om Trykkefriheds-
selskabet med søvngængeragtig 
forudsigelighed straks var ude 
med riven, da Jens-Martin Erik-
sen skrev i en onlinerubrik, at 
bladet ikke ville prioritere så-
danne. »… lad os for Guds skyld 
blive skånet for endnu een i ræk-
ken af bevidstløse replika med 
en muhammedtegning, som 
ikke engang er morsom, og som 
kun tjener til at udløse endnu et 
forudsigeligt voldsangreb,« lød 
det, efterfulgt af en opfordring 
til diskussion af, hvorledes vi 
kan ! erne den undtagelse til vor 
ytringsfrihed, som islamisternes 
vold udgør.

Uviljen mod at tegne Muham-
med o" entligt er med realiteter-

ne in mente helt forståelig, men 
argumentet om, at der også skal 
være en god grund til at gøre det 
– et argument, Charlies over-
levende redaktion i øvrigt også 
fremsatte i tiden efter massakren 
på deres kolleger – er samtidig 
fuldstændig legitimt fra et pres-
seetisk standpunkt. Den sørge-
lige sandhed er imidlertid nok, 
at det fortsat er ved profetens 
kontrafej, at den grænse, som 
Spot søger klarest, tegner sig, og 
at det muligvis er dér, at volds-
mandens veto mest konkret ud-
fordres.

Spot placerer sig således i en 
lidet misundelsesværdig situati-
on, der i sig selv påkalder alt mu-
lig respekt: rollen som den, der 
er sat i verden for at opnå vores 
despekt.

kultur@information.dk

Helt til 
stregen? SP T
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DA KÖLNERVANDET GIK 
En ny erkendelse er blevet født på den danske venstrefløj, 

som nu indser, at seksuelle overgreb som dem i Köln også har 

noget med kultur at gøre. Men har de ikke også noget med 

religion at gøre? LÆS LEDEREN SIDE 2

kunne skydes i skoen at mene, at 
denne musik er harmløs og ikke 
forholder sig til livets barske reali-
teter. Hvad med hos Saariaho – alt 
den sanselighed og transcendens, 
bliver det ikke lidt for eskapistisk?

»Hvorfor skulle det være fra det 
virkelige liv? Virkeligheden har vi jo, 
så vi bør tilbyde noget andet, ikke 
nødvendigvis en rosenhave. Nogle 
elsker roser og har behov for den 
skønhed,« siger hun stilfærdigt.

»Jeg føler ikke, at min musik er en 
smuk ting, der er afsondret fra vir-
keligheden. Jeg bor i virkeligheden, 
og den vil jeg forstørre. Men brin-
ge grimme ting ind for at minde os 
om, hvor grusom virkeligheden kan 
være – har vi egentlig brug for det? 
Det rå har vi hele tiden og i rigelige 
mængder – vi er for informerede. Vi 
har også brug for at tale om empati, 
kærlighed og meningen med vores 
liv på andre måder. Det er det, jeg 
prøver på.«

kultur@information.dk

Seneste forside !f s!tirebl!det Spot. 
Tegning: L!rs Refn

FAKTA

Njord Biennale

 ! Njord New Nordic Music 
Biennale har i år Kaija Saariaho 
som hovedkomponist. Hendes 
’La Passion de Simone’, ’Nocturne’ 
og ’Concordia’ opføres i dag i 
Dansehallerne, ’Notes on Light’ 
og ’Lichtbogen’ fredag samme 
sted, ’Sombre’ lørdag og ’Terreste’ 
søndag i KoncertKirken, og ’Écho’, 
’Lonh’ og ’Nuits, Adieux’ i Den Sorte 
Diamant på mandag.

 ! Under temaet The Colour of 
Sound opføres desuden værker 
af en række danske komponister, 
billed- og installationskunstnere.

Den fi nske komponist K!ij! 
S!!ri!ho kombinerer kl!ssiske 
instrumenter med elektroniske. ’Det 
elektroniske till!der mig !t sk!be 
særlige rum og !t sk!be noget, der 
ikke k!n gøres med instrumenter,’ 
siger hun.
Arkivfoto: Ditte V!lente/Polfoto


