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IZVLEČEK
V diplomskem delu so predstavljene značilnosti kompozicij skladatelja Franka Zappe in
postavljene pod vprašaj umetniške vrednosti. Skozi poglavja so prikazane splošne
problematike med ločitvami umetniške in popularne glasbe našega časa, značilnosti
modernizma in postmodernizma ter iskanje vzporednic z opisanimi smernicami v glasbi
Franka Zappe. Analiza skladbe Be-Bop Tango skuša prikazati, da skladatelj ne spada le
med rock glasbenike, temveč tudi med skladatelje umetniške glasbe, vredne pozornosti.

Ključne besede: Zappa, Frank, umetniška glasba, rock glasba, popularna glasba,
modernizem, postmodernizem, eklekticizem, kolaž, be-bop, jazz, tango.
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ABSTRACT
The thesis discusses about compositional characteristics of composer Frank Zappa and
looks for artistic elements in it. The problems with the distinction of art and popular
music of our time, characteristics of modernism and postmodernism and the search of
described guidelines in music of Frank Zappa are shown through the chapters. The
analysis of the composition Be-Bop Tango shows us that the composer is not just a rock
musician, but also a composer of art music, which is worth of our attention.

Key Words: Zappa, Frank, serious music, rock music, popular music, modernism,
postmodernism, eclecticism, collage, be-bop, jazz, tango.

5

Kazalo
PREDGOVOR ................................................................................................................. 7
UVOD ............................................................................................................................... 9
UMETNIŠKA GLASBA 20. STOLETJA ................................................................... 15
Modernizem ........................................................................................................................... 17
Postmodernizem .................................................................................................................... 20

FRANK ZAPPA ............................................................................................................ 27
BE-BOP TANGO .......................................................................................................... 32
ANALIZA SKLADBE BE-BOP TANGO................................................................... 37
Oblika ..................................................................................................................................... 37
Vodilni glas............................................................................................................................. 40
Harmonija .............................................................................................................................. 46

ELEMENTI UMETNIŠKE GLASBE PRI FRANKU ZAPPI ................................. 50
ROCKOVSKI ELEMENTI PRI KOMPONIRANJU UMETNIŠKE GLASBE
FRANKA ZAPPE ......................................................................................................... 57
ISKANJE POSTMODERNIZMA FRANKA ZAPPE............................................... 59
Tehnika kolaža....................................................................................................................... 59
Odstiranje postmodernizma Zappe preko določil Jonathana Kramerja ........................ 60

SKLEP: MED UMETNIŠKO IN POPULARNO GLASBO ..................................... 66
SUMMARY ................................................................................................................... 69
LITERATURA IN VIRI ............................................................................................... 71
PRILOGE ...................................................................................................................... 75
Priloga 1: Skladba Be-Bop Tango za vodilni glas in spremljavo. ..................................... 75

6

PREDGOVOR
S skladateljem Frankom Zappo sem se prvič srečal že v gimnazijskih letih. V svoji prvi
glasbeni skupini me je kitarist Samo Turk seznanil z nekaj njegovimi skladbami, ki naj
bi jih, poleg svojih avtorskih, tudi igrali. Njegovo navdušenje nad skladateljem je prešlo
tudi name in se z leti vedno bolj večalo.
Repertoar Franka Zappe sva začela vključevati tudi v najin duo kitare in saksofona in
mu s tem dodala nek lasten pridih. V času, ko sem zaključeval z izpitnimi obveznostmi
na fakulteti in sem že imel izbrano temo diplomskega dela, se je bližala tudi
sedemdeseta obletnica skladateljevega rojstva. Za posvetitev tega dogodka smo se s še
nekaj glasbeniki odločili ustvariti skupino, ki bi preigravala le Zappove skladbe. Ob
učenju, transkribiranju in aranžiranju skladb, ki so bile v večini namenjene rock skupini
z dvemi do tremi pihali in trobili, sem spoznaval, da so tudi te skladbe v mnogih
pogledih nasičene s kompleksnejšimi glasbenimi elementi.
Zaradi vedno večje želje po igranju zahtevnejšega repertoarja sem se začel poglabljati v
skladateljeva dela, ki so prišla na odre kulturnih ustanov ali so jih izvajali priznani
dirigenti. Tako bi jih lahko priredil in uvedel v našo zasedbo in s tem, tako kot Zappa,
skušal širši množici predstavljati glasbo, ki zahteva nekaj več zbranosti. Opazil sem, da
je veliko število kompozicij, ki jih je Zappa v kasnejših letih izvajal z različnimi
akustičnimi zasedbami – najbolj znane so izvedbe skladb s frankfurtskim Ensemble
Modern –, doživelo svojo izvedbo že veliko prej, na rockerskih odrih. Igrali so jih
odlični glasbeniki, večinoma na električne instrumente, in jim s tem dodali »nalepko«
rockovskega. Ne glede na to, da so bile Zappove skladbe stigmatizirane kot rock glasba,
so se mnogi zavedali njihove teže in jim dodajali še pridevnik avantgardnosti.
Prav oznaki rock in avantgarda sta me najbolj pritegnili k raziskovanju Zappove glasbe
in me privedli do skladb, za katere si je skladatelj prizadeval doseči tudi kar se da
popolno izvedbo. Pri raziskovanju te glasbe sem srečeval številne vzporednice, pojme,
ideje, glasbeni material, besede, ki se med seboj neprestano prepletajo skozi celotno
skladateljevo ustvarjanje. Resnično zanimivo je bilo opazovati, kako je Zappa
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komponiral z vsemi materiali, vsakič drugače, vsakič z novim humorjem in vsakič z
ogromno mero eklekticizma.
Pri delu so mi neprestano pomagali, mi svetovali in me še bolj navduševali mnogi.
Samo Turk je tisti, zaradi katerega je naloga s to vsebino sploh nastala. Za spodbudo pri
pisanju sem se vedno lahko naslonil na Leno Kordiš, ki mi je pomagala tudi pri zbiranju
tako knjižnega kot audio materiala. Velika zahvala gre tudi mentorju dr. Gregorju
Pompetu za usmerjanje in razvozlavanje mojih misli v smiselne segmente in njihovo
povezovanje v celoto. Zelo hvaležen sem tudi vsej svoji družini, za strpno čakanje in
spodbujanje, ter Primožu Trdanu in članom skupine YaHozna za mnoge nasvete in ideje
ob snovanju diplomskega dela.
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UVOD
Dvajseto stoletje je bilo čas naglih sprememb in odločujočih časovnih ločnic, ki so
skupaj močno vplivale na dogajanje celega planeta, različnih družb, njihovih kultur in
na vsakega posameznika. Lahko bi rekli, da v celotni zgodovini človeštva še ni bilo tako
razgibanega zgodovinskega obdobja, kot sta zadnji dve stoletji, ki ju živimo.
Največje in hkrati najvidnejše spremembe so gotovo tiste, katerih glavno načelo je
napredek. Tehnološka industrija se je z začetkom dvajsetega stoletja najtrdneje držala
tega načela, in to razkazovala na vse strani. Eksplozije v proizvodnji prevoznih sredstev,
od avtomobila do letala, kažejo željo po vedno večji zmogljivosti strojev, računalnikov
in ostalih tehničnih naprav. Vse stremi k temu, da bi človek kar se da hitro potoval, in to
s čim manjšim naporom. Velik vpliv na tehnično industrijo sta imeli glavni prelomnici
tega stoletja; med obema svetovnima vojnama je bila za zmago zelo odločujočega
pomena najnovejša tehnologija. Kdor je bil naprednejši, je jasno prešel v vodstvo in
tako tudi »spreminjal« svet.
Poleg strojne industrije je predvsem po drugi svetovni vojni ogromen razcvet doživela
tehnološka industrija na področju informacij in računalništva. Televizije in radii so
postali osnovna oprema v posameznikovem stanovanju. Človek je moral biti vsak dan
informiran kar se da natančno. Novice na televiziji in radiu so kmalu z lokalne ali
državne ravni prerasle na svetovno in začele obveščati ljudi o dogodkih z drugih koncev
sveta. Človek je lahko opazoval katastrofe na drugi strani zemeljske oble in sočustvoval
z vsemi, ki so se jih dotaknile. Videl je slike ter posnetke krajev in ljudi, ki jih prej
morda še nikoli ni, ter slišal popolnoma tuje jezike. Postajal je vedno bolj informiran in
zmožen posredovanja in oblikovanja novih informacij.
Velik vpliv na oblikovanje novih informacij ima vsekakor internet. Svetovnemu spletu
in njegovim informacijam ni videti konca. Splet je med seboj združil za sodobnega
človeka najbolj esencialne reči. Neskončnost informacij, ki jih je željan, in razvedrila, ki
jih dobi z minimalnim naporom. Od vsake stvari ga loči le klik in že je tam, kjer si želi.
Koliko so vse te informacije verodostojne, je drugo vprašanje, saj pri oblikovanju teh
prihaja do uporabe različnih načinov, ki so opisani tudi v nadaljevanju pričujočega
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diplomskega dela. Takšen napredek je v zadnjem stoletju močno vplival na človeka.
Vsak posameznik je začel oblikovati svoje mnenje in svoje ideje o svetu, v katerem živi
ali je živel. Tako so se v tem času ustvarili najrazličnejši pogledi na svet.
S pogledom na umetnost z zgodovinskega vidika lahko ugotovimo, da vedno obstajajo
neki koncepti, ki jo določajo. V vsakem pogledu novi. Umetniki se premikajo v mejah
konceptov in včasih izven njih ter iščejo svojo identiteto v času in družbi, ki so jo ali jo
še živijo. Lahko bi rekli, da ničesar ne izgubimo, če se umetniške zvrsti razvijajo naprej.
Razvoj ne pomeni, da so se stari koncepti in definicije pozabili. Vse se je ohranilo, le
nove ideje so prišle.
Že več stoletij med umetnost sodi tudi glasba. Razvijala se je glede na idejne poglede
zgodovinskih obdobij in dobila različne mejnike, ki so jo oblikovali. Vseh nikakor ni
potrebno naštevati. Če bi bil najbolj odprt do vseh glasbenih smeri, bi jo definiral kot
kakršen koli organiziran zvok, ki ga proizvedejo človek, računalnik, stroj in narava
sama. Vprašati se moramo le, ali lahko kateri koli organiziran zvok doseže tudi stopnjo
umetnosti.
Za doseganje umetniškega mora imeti glasba neko močno idejno zasnovo in željo po
popolnosti. Mora nam znati sporočati svoje ideje na več načinov, da jo lahko tudi širše
razumemo.
Če takšne nazore prenesemo na popularno glasbo današnjega časa, bi jim težko ugodila.
Po mnenju nemškega muzikologa Theodorja Adorna je popularna glasba standardizirani
industrijski izdelek, namenjen množični produkciji.1 Popularna glasba želi s svojo
preprostostjo ugajati sodobnemu človeku. Ta jo seveda rad sprejme oziroma jo sprejema
nezavedno tudi v trgovinah, restavracijah in na avtobusu, saj v naglo spreminjajoči se
družbi, v kateri živi, nima časa za daljše analitično poslušanje glasbe, ki od njega
zahteva še zbranost in kritično mišljenje. Potrebno je priznati, da je sodobna popularna
glasba zaradi svoje enostavne zgradbe zelo šibka tako na glasbenem kot tudi
jezikovnem področju. Izraža lahko le omejene ideje in poglede. Zaradi tega je zmožna
1

Adorno, Theodor W. On Popular Music. Studies in Philosophy and Social Science. New York: Institute
of Social Research, 1941, IX. 17–48.
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upravljati le na enem čustvenem področju in tako že vnaprej določa reakcijo
poslušalstva.
V popularni glasbi se pojavlja še en problem. Med popularno glasbo se uvršča veliko
število zelo raznolikih glasbenih zvrsti, ki jih množica posluša, vendar mnoge presegajo
meje popularnosti in bi za nekatere lahko trdili, da dosegajo tudi meje umetniškega. Že
sam žanr rocka lahko presega komercialno naravnano popularno glasbo, s tem pa še ni
nujno, da dosega umetniško raven. S svojimi eksperimenti bi bilo zanimivo obravnavati
britansko skupino Pink Floyd. V nekaterih skladbah so z eksperimentiranjem na
področju zvoka posegli tudi v polje zvočne umetnosti (sound arta), torej, kot že samo
ime smeri pove, so posegli na področje umetnosti. Poleg tega so vsi njihovi albumi
konceptualni in imajo neko globljo vsebino, ki jo želijo izraziti. Res pa je, da to vsebino
v takšnih delih izražajo bolj s svojimi besedili kot z glasbo, saj je slednja večinoma
sestavljena iz enostavnih zaporednih ponavljanj in harmonskih sosledji brez večje
umetniške vrednosti, podobno kot je sestavljena komercialno naravnana popularna
glasba.
Najvišjo umetniško vrednost med glasbenimi žanri popularne glasbe bi morda lahko
pripisali jazzu. Že skoraj od samega začetka bi bilo mogoče to zvrst postaviti nekako ob
bok resni »klasični« glasbi. Res je, da je imel jazz na začetku funkcijo popularne glasbe,
glasbe za zabavo in ples, ter s tem ni dosegal ravni umetniškega, vendar bistvo jazza
vseeno ni v preprosti zgradbi, pač pa v improviziranju glasbenikov, tako posameznikov
kot cele skupine. Jazz glasbeniki na odru namreč ustvarjajo novo glasbo. Če bi
analizirali improvizacije vrhunskih jazz glasbenikov, bi opazili, da med svojimi točkami
izvajajo zelo zapletene in dovršene strukture v tehničnem, ritmičnem in melodičnoharmonskem pogledu. V takšnem trenutku se lahko kosajo tudi z virtuoznimi izvajanji
klasičnih glasbenikov, ki le interpretirajo mojstrovine drugih skladateljev. Opomniti je
potrebno le na to, da so te improvizacije zgrajene tudi (ne v celoti) iz že obstoječih
vzorcev, ki si jih lahko solist sposodi in z njimi upravlja kakor želi.
Če bi jazzu sledili naprej, bi opazili, da se razvija na mnogo strani. V sedemdesetih letih
je Miles Davis s svojimi novimi eksperimentalnimi koncepti odpiral vrata jazzu v
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različne svetove. S svojo glasbo se je približeval zvočni umetnosti, minimalizmu,
avantgardi, rocku in drugim glasbenim zvrstem tistega časa.
Še mnogo je takšnih posameznikov in skupin, ki presegajo meje sodobne popularne
glasbe. Tukaj se pojavi problem že v sami definiciji te zvrsti. Bolje bi bilo, če bi se
posvetili posebej določeni zvrsti, kajti vsaka po sebi lahko vsebuje nekaj umetniškega,
še vedno pa ni nujno, da s tem koščkom »umetniškega« tudi v celoti dosega umetniško
raven.
Po vseh razmišljanjih o zvrsteh popularne glasbe je mogoče priti tudi do nove
ugotovitve; popularni glasbi se lahko prišteje še en žanr, in sicer »resna« glasba
klasičnih skladateljev od baroka do konca 19. stoletja. Glasba, značilna za tako
imenovan »intelektualni« visoki družbeni krog, ki je zelo kritičen do sodobne popularne
glasbe. Negativna kritika sodobnejše popularne glasbe se izraža v odporu do novejše
tehnologije, nespodobnih besedil in preproste glasbene oblike. Zdi se, da ta intelektualni
krog ne odobrava niti sodobne umetniške glasbe, ki ima lahko visok nivo inteligenčnega
in predvsem umetniškega. Prav tako gre tu za sodobnega človeka, ki si želi udobja in
predvidljivosti. Tega v sodobni umetniški glasbi ni lahko zaslediti. Takšno glasbo je
potrebno zbrano in analitično poslušati in še vedno smo težko prepričani, da lahko kako
predvidimo njen potek. Zbranega poslušanja sodobni človek ni vajen. Raje ima
»predvidljive« Mozartove kadence in »lahkotne« Straussove valčke, rad glasbo
»razume«.
Naj opišem kratek primer: pred nekaj leti je glasbena šola na slovenski obali
organizirala koncert nekdanjih učencev, na katerem sem igral tudi sam. Odlično se
spomnim, kako je »izobražena« publika z navdušenjem ploskala in hvalila Stamitzev
Koncert za klarinet, Mozarta, Brahmsa, Bacha in podobne skladatelje. Učenec z
najvišjo izobrazbo med nami je igral Ramovševo Skladbo za kitaro. V tem trenutku sta
se pokazali »inteligentnost« in »razumevanje« publike za glasbo, saj so s svojim
znanjem enostavno označili skladbo za nerazumljivo, nezanimivo in povrhu še neumno
praskanje in tolčenje po kitari.
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V vsej udobnosti si torej poslušalstvo želi logike, predvidljivosti, »mehke« harmonije in
»lebdeče« melodije. Takšne sestavine lahko najdemo tako v glasbi mnogih »klasičnih«
skladateljev in sodobni popularni glasbi. Nič čudnega, da se festivalov sodobne glasbe
udeleži le peščica poslušalcev, medtem ko je koncert, kjer sta na sporedu Beethovnova
simfonija ali Siddharta, popolnoma razprodan, seveda pa je število občinstva na
koncertu simfonikov še vedno bistveno manjše od večtisočglave množice na pop ali
rock koncertu.
Željo po udobju odlično opisuje pojem kulturne industrije, ki ga je razlagal Adorno.2
Kulturna industrija spodbuja udobnost proti kritičnemu mišljenju človeka. S tem
prilagaja in oblikuje okuse množice v svojo korist. Tako proizvaja populacijo, ki
izgublja kritičen pogled na glasbo. V vsej množičnosti je glavna želja proizvajati cenene
izdelke za visok dobiček in s tem je potrebno glasbi žrtvovati izvirnost in višje
koncepte. Tudi sam strah založniških hiš vpliva na to, da povprečni poslušalec ne pozna
veliko sodobne umetniške glasbe. V založniških hišah se bojijo izdati nekaj novega in
nenavadnega, saj če bi bilo to množici všeč, bi s tem propadli celotna masovna
produkcija in reprodukcija popularne glasbe, ki je že na policah.
Zanimiv bi bil še kratek pogled na uspešnost drugih sodobnih umetnosti. Filmu nikakor
ne gre slabo, pravi razcvet pa doživlja sodobna literatura. Kako to? Odgovor bi lahko
napeljali tudi na naš učni sistem. O literaturi se učenci učijo vseh trinajst let zelo
obširno, od antike vse do avantgardnih del. Sistem jih spodbuja h globljemu
razumevanju sodobnejših misli, čeprav so lahko zelo zapletene. Pri pouku glasbene
vzgoje je za učni načrt in večino učiteljev mnogokrat dovolj, da učenci spoznajo glavno
trojico skladateljev klasične glasbe. S tem je program glasbene vzgoje zaključen. Morda
se na zadovoljstvo mladine celo sprehodijo do skupine The Beatles kot predstavnikov
popularne glasbe. S sodobno glasbo jih nihče ne seznanja tako dobro, kot jih seznanjajo
z obdobjem od baroka do zgodnje romantike, čeprav jo je morda kdo izmed njih celo
pripravljen sprejeti.

2

Adorno, Theodor W. Culture Industry Reconsidered. New German Critique, 6, Fall 1975. 12–19.
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Drugi razlog za večji uspeh ostalih umetnosti je sama oprijemljivost teh. Glasba je edina
izmed umetnosti, ki je ne moremo ne videti ne otipati. Potrebno je slušno razumevanje,
ki ga obvlada le manjša množica ljudi. Za razumevanje pa sta še vedno potrebna čas in
koncentracija, tudi ko ga že obvladamo.
Če torej na splošno pogledamo, nas glasila in napovedniki kulturnih dogodkov
preplavljajo s koncerti nizkokakovostne sodobne glasbe in z glasbo klasicističnih in
romantičnih skladateljev. Če bi nekdo iz prihodnosti bral takšne napovednike, bi si
dejansko lahko mislil, da je to naša »umetniška« glasba. Vseeno pa ne smemo pozabiti,
da se sodobnejša umetniška glasba kljub nekakšnemu »zatiranju« še vedno razvija,
producira in zapolni kakšno polico ljubiteljev glasbe.
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UMETNIŠKA GLASBA 20. STOLETJA
V sledečem poglavju ne bo prikazan razvoj umetniške glasbe 20. stoletja v celoti,
temveč le nekaj glavnih točk. S pojmom umetniške glasbe je mišljena glasba, ki se
uvršča na odre priznanih institucionaliziranih ustanov, glasba, ki jo akademska stroka
poimenuje kot umetniško in ji posveča največ obravnav, analiz in raziskav. Največji
poudarek je sicer namenjen opisu postmodernizma in glasbe v postmoderni dobi, saj se
skuša Zappovo delo uvrščati v eno izmed teh smeri. Posledično, zaradi navezave pojma
postmodernizem na modernizem, je del poglavja namenjen tudi razumevanju
modernizma.

Poiskale

se

bodo

nekatere

lastnosti

modernizma,

iz

katerih

postmodernizem izhaja, jih presega ali zavrača.
Glavni premiki, ki so napovedovali razvoj umetniške glasbe 20. stoletja, se niso zgodili
čez noč in seveda ne točno leta 1900. Željo po spremembah v iskanju novih poti je bilo
čutiti že proti koncu 19. stoletja. Skladatelji so želeli iskati dlje od čistih konsonanc in
kadenčnih disonanc klasicizma in romantike. Želeli so uporabljati močnejše disonance
in širše zvočno polje. Diatonične lestvice so jih pri njihovih ekspresionističnih glasbenih
»izpovedih« pričele ovirati. Funkcijska harmonija, razvito motivično-tematsko delo,
urejen periodiziran ritmično-metrični utrip in ustaljene glasbene forme niso več
zadostovale želji po iskanju novega. Skladatelji so pričeli z uporabo dveh tonik in
ekstremno rabo disonanc, s čimer se je izgubljal občutek tonalnega centra. Na ta način
so prišli na skrajni rob funkcijske harmonije in ga sčasoma tudi prestopili. Motivov ni
bilo več moč zaslediti kot ponovitev, saj so se usmerili v neprestani razvoj le-teh in s
tem se je tudi izgubljala znana glasbena oblika. Glasbeni tok je postajal vse bolj
linearen. Ritem se je iz periodičnega pulza vse bolj izgubljal v zapletenih poliritmijah in
še dodatno rušil formo glasbenega stavka. Najbolj znan skladatelj, ki ga povezujemo s
takim razbitjem tradicionalnega glasbenega stavka, je seveda A. Schönberg, ki pa ni
edini. Svoje lastne poti do proste kromatike in prestopa tonalnosti so iskali tudi C.
Debussy, A. Skrjabin in drugi skladatelji.3
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Schönbergov način »svobodne atonalnosti« je v začetku izhajal predvsem iz želje po
izražanju najgloblje notranje zavesti. Tega ekspresionističnega izražanja ni mogel več
zadovoljiti s tradicionalnim načinom skladanja – moral je poseči drugam. Ta izrazna pot
ga je sčasoma vodila do nezadovoljstva. Ker je v komponiranje vključeval le svoje
notranje izražanje, se je oblika kompozicij močno razbila. Ta način mu ni dovoljeval
komponiranja daljših glasbenih del, sčasoma pa se je tudi notranja zavest izčrpala in
skladbe so postajale vse bolj enolične. Potreboval je nov sistem, ki bi imel vključeno
idejo svobodne atonalnosti, hkrati bi mu dovoljeval tudi strukturiranje daljših in
oblikovno bolj jasnih kompozicij. Zato je razvil dodekafonijo, ki mu je pomagala, da se
je lahko »prosto« oziroma sistematično »sprehajal« po polju kromatike, obenem pa mu
je dovoljevala ponovno izpolnitev tradicionalnih glasbenih oblik in žanrov. Schönberg
je bil torej ujet v dvojnost. Z novim prijemom so bile urejene le tonske višine, ostali
glasbeni parametri pa so bili urejeni glede na tradicionalne principe ali pa prek
ekrpresionistične logike notranje zavesti.4 S sistemom, ki mu je bil v pomoč za
distribucijo tonskih višin, je Schönberg močno vplival tudi na kasnejše generacije
skladateljev, ki so ta sistem prevzeli in prenesli še na druge glasbene parametre. Začeli
so komponirati glasbene strukture popolnoma neodvisne od tradicionalnih ali
ekspresionističnih principov. Glasbene strukture so izgubile svojo semantično moč.
Schönberg je s svojo dodekafonijo, ki se je le na eni točki odpovedala semantiki glasbe,
dal povod za razvoj nove, modernistične glasbe brez izazite semantične moči.
Kot je bilo že omenjeno, Schönberg v iskanju novega vsekakor ni bil sam. V
»tradicionalnem« iskanju novega bi v tem obdobju lahko omenili še mnogo
skladateljev, kot so A. Skrjabin, C. Debussy, I. Stravinski, Schönbergova učenca A.
Berg in A. Webern ter še mnogi drugi. Po drugi strani je v glasbo začelo počasi vdirati
raziskovanje zvoka samega. Italijanski futuristi so v svojih manifestih poveličevali hrup.
Hrup je postal v teh časih industrijskih in tehnoloških premikov element vsakdana,
zaradi česar so bili futuristi mnenja, da bi ob pravi organizaciji moral postati nova
zvočnost umetniških del. Z raziskovanjem zvoka in zvočnosti instrumentov se je
intenzivno ukvarjal tudi E. Varèse, ki ga lahko imamo za očeta »organiziranega zvoka«,
čeprav bi ta vzdevek lahko pripisali že italijanskemu futuristu, slikarju, glasbeniku in
izdelovalcu glasbil L. Russolu. Zvočni eksperimenti so glasbi odprli pot v še širši svet
4	
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od atonalnosti. Vse te tendence po inovaciji in napredku, ki so zavračale tonalnost,
razpoznavno ritmično regularnost, tradicionalno inštrumentacijo in orkestracijo, velike
forme, ki niso več razlikovale med hrupom in glasbo, nas pripeljejo do pojma
modernizma.
Modernizem
Modernizem nosi v sebi pomen nečesa modernega, modernosti. Če zgodovino
pojmujemo kot linearni potek dogodkov, bi lahko rekli, da je bil za vsako obdobje
določen dogodek ali odkritje napredno, moderno. Modernost lahko tako traja že več
stoletji. Hkrati bi o modernosti lahko govorili tudi kot o estetskem konceptu, v katerem
kot glavna ideja žarita napredek in inovacija. Zgodovinsko in estetsko pojmovanje
modernosti bi lahko združili in njun višek opazili v obdobju modernizma, ki naj bi bil
zadnja stopnja obdobja moderne. V tej pozni moderni se je tako razvila umetniška smer
modernizma, ki napoveduje zlom te zgodovinske epohe in ga imamo zato tudi za zadnji
umetniški tok tega obdobja. G. Pompe jasno loči med pojmi »modernost«, ki je
ideološko-filozofska drža, »moderna« kot zgodovinska epoha in »modernizem«, ki
predstavlja umetniško smer v obdobju moderne, kjer so ideje modernosti pripeljane do
svojih skrajnosti, kar posledično vpliva na zlom tega obdobja.5 Modernizem je zahteval
razbitje tradicionalnosti, hkrati pa tudi empirično eksperimentiranje in iskanje novega.
Na bližnjo preteklost je modernizem gledal veliko bolj radikalno, kakor je bilo značilno
za prejšnja umetniška obdobja in njihove smeri. To je pripeljalo do iskanja novih
sistemov za organiziranje tonskih višin kot alternativo tonalitetam in razvoja novih
inštrumentov, ki so bili običajno rezultati tehnoloških pridobitev, kot so teremin,
Martenotovi valovi, sintetizatoriji in računalniki.6 Umetnik je postajal vse bolj izoliran
in odtujen. Ni več zaupal ničemur drugemu kot imanenci lastne zavesti. V ospredje je
bila postavljena popolnoma subjektivna izkušnja umetnika. Spremenil se je tudi odnos
do izvajanja modernistične glasbe. Skozi stoletje se je razvil izjemno nečustven
modernistični pristop do izvedbe. Tudi skladatelji so pričeli prezirati mnoge
profesionalne izvajalce, ki so izvajali priljubljene skladbe železnega, komercialno
naravnanega romantičnega repertoarja. Posledično so se posamezni izvajalci odločili
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posvetiti svoje glasbene kariere izrecno modernističnim delom. Zaradi vse večjega
zapiranja vase in elitizma si je modernistična glasba za razliko od drugih modernističnih
umetnosti zapirala vrata pred množično kulturo. Glasbeni modernizem je tako lahko le v
akademskih disciplinah pustil svoj pečat.7 Tako je tudi Schönberg že zelo zgodaj
zapisal, da je »relativno malo ljudi zmožnih razumeti, v čisto glasbenem smislu, kaj ima
glasba povedati.«8
Za približno ločnico začetka obdobja modernizma v glasbi bi lahko jemali Schönbergov
začetek komponiranja z dodekafonijo. Poleg Schönberga je L. Botstein za prve
predstavnike modernizma 20. stoletja označil tudi I. Stravinskega, F. Busonija in F.
Schrekerja.9 Mnogi koncerti naštetih in drugih skladateljev so v začetku stoletja
pripeljali do močnih neodobravanj. Nekateri kritiki so celo očitali, da Schönberg in
njegovi kolegi ne le uničujejo glasbo in standarde lepote ter umetnosti, temveč celo
ponižujejo občinstvo in izrecno izzivajo njihovo zmožnost o sojenju glasbe. Po prvi
svetovni vojni se je mnenje o modernizmu nekoliko spremenilo in se je umetnost
izrabljala kot nosilec protesta in kritike. Razbitje s tradicijo je dobilo pozitivnejši
smisel, saj je s tem tudi kritiziralo in odpravljalo vezi s krutostjo minulih dogodkov. Z
novimi tehnologijami so skladatelji skušali zapustiti stara razlikovanja med glasbo in
hrupom in se hkrati začeli zanimati o glasbah in inštrumentih izvenzahodne civilizacije.
Okrog leta 1933 se je izoblikovalo pet smeri glasbenega modernizma s svojimi
značilnimi predstavniki. Schönberg in njegovi učenci so izoblikovali drugo dunajsko
šolo, Stravinski je bil glavni predstavnik francosko-ruske osi, nemški ekspresionizem
sta vodila F. Busoni in P. Hindemith, oblikovali so se tudi »domači« ali lokalni
modernizmi, ki so jih snovali C. Ives v Ameriki, B. Bartók na Madžarskem, K.
Szymanovski na Poljskem, L. Janáček in B. Martinů na Češkem in C. Chavez v Mehiki
ter eksperimentalizmi, značilni za A. Hábo, E. Varèsa in H. Cowella, ki so vodili do
raziskovanja mikrotonalnosti, vključevanja ambientalnih zvokov in strojev ter
zanimanja za tehnologijo in glasbo drugih kultur.10 Vsaka izmed naštetih usmeritev je
močno vplivala na kasnejše generacije skladateljev, ki so še naprej razvijali nove ideje.
Vsekakor so bili največje pozornosti deležni skladatelji druge dunajske šole. Po mnenju
7
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P. Bouleza je Schönberg sicer storil napako, ker je princip dodekafonije vključeval v
klasične oblike in je zato njegova povednost ostala stara.11 Boulez je želel razviti še bolj
univerzalno tehniko, preko katere bi lahko nadzoroval vse parametre glasbe, poleg
tonske višine še trajanja, jakost in zvočno barvo. Izpeljal je nov sistem serialnosti, s
katerim je lahko obvladoval vse naštete glasbene sestavine. S tem se je odprl tudi nov
zvočni prostor, ki se je dokončno osvobodil vseh tendenc tradicionalne glasbe. V
serialni glasbi se je vse razširilo na svobodne tonske višine, napetostnih točk niso več
določale funkcijske harmonije, prav tako potek melodije ni bil več odvisen od razvezov
konsonanc in vodilnih tonov. Glavno besedo je imel osvobojen zvok s svojimi lastnimi
barvami.12
Po drugi svetovni vojni je mnogo nemških, italijanskih in francoskih skladateljev,
vključno z Boulezom, obiskovalo seminarje nove glasbe v Darmstadtu in
Donaueschingenu in predvsem sledilo načelom, ki jih je postavil Schönberg in druga
dunajska šola. Poleg Bouleza so se teh srečanj udeleževali še mnogi znani skladatelji,
kot so K. Stockhausen, B. Maderna, L. Nono, L. Berio in drugi. Postavljali so nove
smernice in iskali nove rešitve za nadaljevanje modernističnega sloga. V Ameriki so
evropski emigranti, med katerimi so bili tudi Schönberg, Hindemith in E. Křenek,
skušali

prepletati

eksperimentalizem,

svoje

principe

konceptualizem

modernizma
in

radikalni
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minimalizem.
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prepoznanimi in vplivnimi ameriškimi skladatelji in teoretiki sta se znašla H. Cowell in
J. Cage. Modernizem je kmalu začel obsegati paleto različnih izhodišč, kot so
elektronska glasba, glasba nezahodnih civilizacij, nove oblike notacije in glasba
naključji.13
V modernizmu je vse večji pomen dobivala urejenost, oblika in izdelovanje glasbene
strukture. Odločilnega pomena za komponiranje je postal razum ali pa celo njegovo
nasprotje, kot je gola strast.14 Pomemben je postal sistem, kako priti do želenega
zvočnega rezultata in ne več možni pomeni, ki bi se lahko skrivali v njem. Poslušalcu v
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tej glasbi ni bilo več dano iskati zunajglasbenih povezav. Moral je analitično poslušati
in odkrivati znotrajglasbene zveze, za kar pa je bila potrebna izjemna koncentracija in
predvsem visoko poznavanje tovrstne umetnosti, ki se je začela vse bolj zapirati v
manjše elitistične kroge, zmožne razumevanja novih glasbenih struktur. Zaradi vse
hitrejšega tempa življenja so se tudi sami sistemi skladateljev neprestano spreminjali in
s tem še bolj oteževali poslušalčevo razumevanje njihovega »jezika«, ki bi se ga preko
izkušenj morda lahko nekaj naučil. Cilj modernistov je bil torej grajenje glasbenih
struktur brez semantične moči in ga je lahko v celoti razumel le skladatelj sam ali
profesionalni poznavalec glasbe, od česar se kasnejši postmodernizem tudi bistveno
razlikuje.15
Postmodernizem
Če se do sedaj nekako strinjamo s pomenom in značilnostmi modernizma, nam v
postmodernizmu novo neznanko predstavlja predpona »post«, ki ima lahko dva
pomena. Nanjo lahko gledamo iz zgodovinskega vidika in si jo tako razlagamo kot
nekaj, kar je prišlo kasneje, naknadno. Ta pogled nam ne more povzročati toliko
problemov kot ga lahko pomen predpone iz vsebinskega vidika. Najpogosteje se
predpona »post« v relaciji do pojma modernizem razume na tri različne načine. Prvič
lahko pomeni nadaljevanje in radikalizacijo modernizma, drugič jo je mogoče razumeti
kot reakcijo in s tem prekinitev modernizma, tretja možnost pa lahko pomeni začetek
popolnoma novega obdobja ali sloga.16
Podobne tri delitve postmodernizma omenja tudi J. Pasler, ko piše o postmodernizmu
odpora ali radikalnem postmodernizmu, postmodernizmu reakcije in postmodernizmu
povezav ali prepletanja.17 Za radikalni postmodernizem naj bi bilo značilno vpraševanje
kulturnih kodov in raziskovanje povezav med socialnimi in političnimi pripadnostmi.
Ta glasba naj bi redno nagovarjala glavne glasilce tonalnosti, povednostnih struktur,
zahodno nadvlado in moško dominanco. V primeru skladatelja J. Adamsa opaža
besedne igre ali ironične komentarje na te zagovornike, pri ostalih skladateljih pa
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zaznava uničevanje njihovih prirojenih protislovnih pomenov. Med take skladatelje
šteje P. Glassa, S. Reicha, M. Nymana in L. Andriessena, ki z uporabo neprestanih
repeticij oblikujejo nepovedna dela, s katerimi omajajo vlogo dolgoročnega spomina pri
dojemanju strukture skladbe.18 Po mnenju A. Huyssena naj cilj postmodernizma odpora
»ne bi bil uničevanje produktivnih napetosti med političnim in estetskim, zgodovino in
tekstom, med sodelovanjem in nalogami umetnosti. Cilj naj bi bil povečanje teh
napetosti, celo njihovo ponovno odkrivanje in postavitev nazaj v osredotočenost
umetnosti in kriticizma.«19
Smer postmodernizma reakcije je Pasler povzel po H. Fosterju in ji pripisuje odvračanje
od modernističnih tendenc in vrnitev nazaj v preteklost. Nekateri skladatelji so ponovno
začeli verjeti v ekspresivno moč glasbe. Pričeli so zavračati neprestane spremembe,
izvirnost, zahtevnost ter intelektualni pristop do glasbe, značilne za modernizem. Vrnili
so se k bolj tradicionalnemu oblikovanju glasbenega stavka. Nekateri so iskali povezavo
s preteklostjo preko ponovne uporabe harmonskih in časovnih principov, značilnih za
glasbo 18. in 19. stoletja. Uporaba tradicionalnih oblik je imela včasih namen odrivati
modernistične ideje v nekem delu, lahko pa je pomenila iskreno vračanje k tonalnosti in
ustaljeni pripovednosti, ki je značilna predvsem za glasbo D. Del Tredicija in E.
Zwilich. Ena izmed značilnosti postmodernizma reakcije je tudi vključevanje
popularnih idiomov, ki pripelje do ponovnega razmišljanja o konceptu konsonance in
do novih konceptov tonalnosti. To vračanje v preteklost je bilo v Veliki Britaniji in
ZDA povezano z neokonzervativizmom iz 80-ih let, glasbeni kritiki pa so to smer
poimenovali neoromantika, predvsem v delih, za katera je bilo značilno vključevanje
čustev. Takšno vpeljevanje čustev je predvsem značilno za glasbo W. Rihma. Nekateri
skladatelji so se z vračanjem v preteklost pričeli ponovno posluževati tudi spiritualizma
in misticizma sodobnega sveta, med katerimi je najbolj znan skladatelj A. Pärt.20
Tretja smer, postmodernizem povezav in prepletanja, se oblikuje, ko se v delih
sopostavlja eklektičen material iz raznolikih diskurzov. Včasih uporabljeni elementi
niso niti sami po sebi glasbeni. Uporaba citatov se v postmodernizmu razlikuje od
18
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citiranja modernistov, ki so v svojih delih želeli preseči svoje predhodnike, včasih celo z
izkrivljanjem in satiričnim odnosom do sposojenega materiala. Postmodernistična
sredstva naj bi delovala brez tendence po uveljavljanju prevlade enega ali drugega
elementa. V primeru Sinfonie L. Beria in Tretjega godalnega kvarteta A. Schnittkeja je
uporaba citatov glasbe njunih predhodnikov in sodobnikov mišljena kot komentar na
zgodovino glasbenih tradicij. V svojih delih sta oblikovala občutek za čas, ki zaobjema
več različnih časov. Iz te postmodernistične perspektive ni toliko pomembno, kaj se je
od preteklosti ohranilo, temveč bistvo tega, kar je še dodano. Etika postmodernizma
povezav vključuje sprejemanje razlik, trke med starim in novim, izvirnim in
sposojenim, resnim in popularnim, estetskim in neestetskim in poigravanje z vsem
naštetim.21
S prvimi razmišljanji o postmodernizmu sta misleca Jean Francois Lyotard in Jürgen
Habermas najbolj vplivala na razumevanje tega pojma. Za Lyotarda pomeni
postmodernizem radikalni podaljšek modernizma, ki naj bi zato zavračal še zadnje
posebnosti tradicionalne evropske umetnosti. Avantgardistična iskanja Johna Cagea so
zanj že tipično postmodernistična. Podobno misel zagovarja tudi Hermann Danuser, saj
je prepričan, da je za čas postmodernizma značilna prav kriza subjektivnosti. Glede na
to, kako razumemo modernizem, lahko po njegovem mnenju ločimo dva tipa
postmodernizma.

Če

razumemo

modernizem

ožje,

kot

tradicijo

poudarjene

inovativnosti in poudarjeno zaupanje v estetiko napredka, potem so lahko
postmodernistična že vsa eksperimentalna dela, glasbena avantgarda, glasbeni
happening, minimalizem. Danuser je prepričan, da lahko v vseh tokovih najdemo
stopnjevanje modernističnih tendenc in tudi njihovo preseganje. Preseganje
modernizma se kaže predvsem v odpovedi evropski tradicionalni umetniški glasbi.
Skladatelji v tej skupini zaupajo v radikalen napredek, presegajo pa ga v tem, da se
upirajo institucionalni tradiciji. Tipičen primer za to skupino naj bi bil seveda John
Cage. Danuser ima za drugi tip tradicionalistični postmodernizem, o katerem lahko
govorimo takrat, ko modernizem razumemo širše. Če bi ga razumeli dovolj široko, bi v
to skupino sodili skladatelji, rojeni po letu 1950. Ti skladatelji ne verjamejo več v
eksperiment. Seveda to ne velja za vso generacijo po letu 1950. Ne iščejo več nič
novega, temveč gojijo zvrsti tradicionalne glasbe. Želijo si nagovarjati širši krog
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občinstva. To razumevanje širše množice pa jim omogoča uporaba preteklih vzorcev
glasbe, ki jih občinstvo že dobro pozna. Problem obeh tipov je v tem, da sta si med
seboj popolnoma različna. Danuser začne ugotavljati, da so vsi problemi z različnimi
poimenovanji postmodernizma povezani s tem, kako je bil postmodernizem najprej
definiran. Obrača se nazaj na Lyotarda in Habermasa. Če povzamemo Lyotarda, naj bi
veljala za postmodernizem Danuserjeva prva definicija, nasprotno, kar Danuser opisuje
v drugi definiciji, pa naj bi izhajalo iz razumevanja postmodernizma Jürgena
Habermasa. Zanj je to le neokonservativna opozicija moderni. Moderna si po njegovem
mnenju že od razsvetljenstva prizadeva za emancipacijo človeka, ta projekt pa še
nikakor ni izpeljan do konca. Svoje negativne poglede na postmodernizem je v
muzikološko področje vpeljala tudi Helga de la Motte-Haber, saj se ji zdi, da je
postmodernizem »perspektivično skrajšan pogled na moderno, ki zanika pot zgodovine
in skuša spremeniti 'nekoč je bilo' s pomočjo restavracije v 'vedno bo tako'«.22. Opazila
je tri glasbene tokove, ki so se razvili okrog leta 1975. Prvi tok naj bi predstavljali
skladatelji, ki izhajajo iz modernizma in avantgarde in so bili inovativni, vendar so v
tem obdobju zamenjali svoj pogled na umetnost in modernizmu obrnili hrbet zato, da bi
bolje živeli, kot je prepričana avtorica. Drugi tok so skladatelji, ki so se že v
modernizmu upirali umetniškim tokovom te smeri, sedaj pa prihajajo na površje in
postajajo vse pomemebnejši. Tretji primer pa so zanjo skladatelji, rojeni po letu 1950,
nova generacija skladateljev, ki naj bi pisala podobno kot generacija pozne moderne (R.
Strauss, G. Mahler). Po njenem mnenju naj bi bila prava postmodernistična skupina le
tretja. Za to skupino naj bi bila značilna ekscesnost, ki se vidi v skrajnih tempih, velikih
dinamičnih razponih, razslojeni orkestraciji. Taki ekstremi ne izhajajo iz glasbenega
stavka in niso povezani z glasbeno strukturo, temveč so le edina vsebina teh skladb.
Skladatelji skušajo ustvariti le čim bolj ekspresivne geste.23 Razumevanje pojma se torej
deli na tradicionalnistično pojmovanje (J. Habermas), ki je naperjeno proti avantgardi,
in na avantgardistično pojmovanje (J.-F. Lyotard), ki se usmerja proti tradiciji in znotraj
moderne skrite elemente visoke, tradicionalne umetnosti.24 Ne smemo pa spregledati, da
Habermas ločuje med kulturno in estetsko moderno, zato se je potrebno vprašati, če ni
22
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morda potrebno razločevati tudi med postmoderno družbo in njeno tipično umetnostjo.
Vplivi družbe so vedno spontano prehajali v umetnost svojega časa. Vedno je družba
odločala, kaj je dobro in kaj ne, ter tako vplivala na umetnike na način, da so se
predlogom družbe uklanjali, ali jih podirali in nasprotovali. V postmodernem času je to
neprestano prepletanje ena glavnih značilnosti. Družba, kultura in umetnost ves čas
prehajajo ena v drugo, zato jih tudi zmeraj težje ločujemo. V postmodernistični
umetnosti se kažejo družbene spremembe zadnjih tridesetih let. V tem času se je tudi
zabrisala meja med visoko, elitistično in množično oziroma popularno kulturo.
Pojavljajo se drugačni odnosi množice do kulture, predvsem v obliki populizma in s tem
povezani želji po komunikaciji z občinstvom. Jezik se znajde v krizi zaradi močne
prevlade materialne in vizualne kulture. Vedno bolj je opazen prehod kulture na
vizualno raven. Celo glasba se poslužuje vizualnega, kar se kaže v neskončnem številu
glasbenih spotov. Prostorske umetnosti so povsem preplavile časovne tudi zato, ker naj
bi si danes ljudje ne znali več organizirati svojega časa. Problem se pojavi v
vrednotenju, zaradi »eksplozije kulture po vsem družbenem polju«.25 Težko vemo,
kakšno je lahko razmerje med modo in kulturo. Duhovnosti je v umetnosti vedno manj.
Izpodrinila sta jo kapitalizem in materialnost. Kulturna industrija močno vpliva na
množico in proizvaja tip človeka, ki ustreza njenim merilom. Človek slepo sledi
informacijam medijev in se ne sprašuje več po resnici. Informacij imamo vsak dan več,
a to število že močno presega naše potrebe in mediji posledično ne opravljajo več svoje
prvotne funkcije: informiranja. Mediji so začeli že sami ustvarjati dogodke. Začeli so
simulirati resnico. Simulacija naj bi bilo nekakšno »generiranje realnosti prek modelov
realnega, ki niso zvezani z izvirom realnosti«.26 Posledično ne moremo več ločevati
med realnostjo in namišljenim, saj je simulacija enaka izvirniku, ki je morda celo že
zginil. Kot slogovno sredstvo v umetnosti postmodernizma se simulacija pojavlja zelo
pogosto. Med umetniškimi sredstvi tega časa je tudi citat, ki se pojavi, ko je nek starejši
material vzet iz svojega konteksta in vstavljen v novega, tako da lahko dobi novo
funkcijo ali kaže direktno na original in s tem poudarja pomembno vlogo tega izvirnika
v novem, tujem kontekstu. Janko Kos opozarja, da je mogoče citiranje opaziti tudi že v
minulih obdobjih. Prepričan je, da »se je treba do značilnosti postmodernizma dokopati
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z duhovnozgodovinsko metodo in ne prek raziskovanja stilno-tehničnih potez.«27
Frideric Jameson je sicer mnenja, da gre v postmodernizmu za drugačno vrsto citata, ki
jo imenuje wrapping. Umetniki danes citirajo tuje materiale tako, da jih vključijo v
lastno substanco. Starejši »tekst« je popolnoma stopljen s substanco novejšega.28 V
postmodernizmu se pojavlja še tehnika pastiša. Ta tehnika naj bi bila govorjenje v že
mrtvem jeziku, kar pa je potrebno, saj naj ne bi bilo več možno izumljati novega,
edinstvenega. Ideja napredka ob pastišu nekako izginja. Naš subjekt je prazen in je s
tem odprt za kakršenkoli slog, tudi če je to nek popolnoma drug svet. Modernističnim
resnicam individuuma sedaj ne verjamemo več tako zlahka. Zaradi neizraznosti subjekta
se izgubljajo afekti, čustva in individualna razpoznavnost. Avtor se je kot samostojni
subjekt nehal izražati, zato se razvija njegovo delo v neko samostojno bit. Že v
modernizmu so obstajali prazni subjekti, vendar je vsak imel svojo ključno vlogo –
vlogo zaključene resničnosti.29 V postmodernizmu se umakne tudi vloga imanence
zavesti in se tako subjekt popolnoma umakne realnosti. V umetniških delih lahko
nastopa celo več različnih resnic, vse pa so le navidezne, kar odseva nek pluralizem
postmodernizma. Značilno je sopostavljanje različnih (mnogokrat simuliranih)
realnosti, ki se nikoli ne spojijo in ostajajo heterogene. Zato prihaja, kot je že prej
omenjeno, do prepletanja različnih kultur, umetnosti in stilov. Izgubila se je ideja
stalnega napredka. V tem času »ni več mogoče govoriti o ideji novega kot »širitvi«
zvočnega polja, kar je bila osrednja značilnost miselne drže desetletij, ko je ideja
napredka pomenila e(ste)tično nujnost«.30 Tudi nekateri modernistični skladatelji
spreminjajo svojo estetsko naravnanost. Helga de la Motte-Haber jih uvršča v svoj prvi
tok postmodernističnih skladateljev in obtožuje obračanja hrbta modernizmu. Po
njenem mnenju naj bi v ospredje ponovno prihajala emocionalno-semantična raven
glasbe.31 S citati, simualacijo, palimpsesti in pastiši prihaja do sopostavljanja dveh ali
celo več popolnoma različnih glasbenih »resničnosti«. Po vseh naštetih in še drugih
primerih, ki kažejo tudi pojmovanje postmodernizma na slovenskih tleh, pa Gregor
Pompe skuša še natančneje poimenovati in prikazati razlike med pojmoma
27
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postmodernizem in postmoderna v muzikološki stroki, kakršne so že uveljavljene v
nekaterih humanističnih vedah. S terminom postmodernizem naj bi tako po njegovem
zaznamovali »umetnostni slog oziroma smer in z oznako postmoderna zgodovinsko
epoho in njeni družbo ter kulturo.«32 Postmodernistična glasba tako torej nadaljuje
modernistično izročilo, vendar ga v trenutku, ko začne sopostavljati dva različna koda,
tudi že presega. Kljub zmagi vida nad sluhom pa je v postmoderni družbi še vedno velik
delež odmerjen glasbi,33 vendar ta ni čisto vsa postmodernistična. Vse spremembe v
postmoderni družbi so gotovo močno vplivale tudi na marsikaterega skladatelja v
njegovem iskanju prave poti do spremenjenega konzumenta, svojega občinstva. To
poslušalstvo ni več akademsko izobražena peščica intelektualcev, kot je bilo nekoč v
modernizmu, temveč masa ljudi, zaradi česar kot posledica prihaja do govora v
»mrtvih« jezikih, ponovni tonalnosti, animizmu in uporabi zgoraj naštetih tehnik
simulacije, citatov, kolaža in palimpsesta. To so vendarle elementi, kodi razumljeni
širšemu občinstvu. Množica želi »razumeti« glasbo, zato se taka glasba iz
modernističnih struktur vrača v semantično povednost. V sebi ponovno nosi
zunajglasbene zveze, ki so lahko razumljene in tako tudi bolj priljubljene kakor
modernistična glasba. Taka naj ne bi bila postmodernistična glasba, jo pa prištevamo v
postmoderno umetnost, saj jo je bistveno zaznamovala družba časa, v katerem nastaja,
postmoderna družba. Vsekakor s temi prepričanji nikakor ne smemo priti do zaključka,
da je zato postmoderna glasba lahko kakorkoli manj umetniška kot postmodernistična.
Še vedno namreč ni popolnoma »jasen obseg in pomen, ki naj bi ga imela tradicionalno
pojmovana umetnost znotraj postmoderne dobe«34.
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FRANK ZAPPA
»Preden nadaljujem, naj vas opozorim, da govorim grdo in bom v nadaljevanju govoril
o stvareh, ki jih ne želite slišati in s katerimi se niti ne strinjate. Ni se vam potrebno
počutiti ogrožene, saj sem sam le šaljivec, vi pa ste vsi 'resni ameriški skladatelji'. Za
tiste, ki tega še ne veste, tudi sam sem skladatelj. Tega sem se naučil s prebiranjem
knjig v knjižnici in poslušanjem plošč. Začel sem pri štirinajstih letih in to počnem že
trideset let. Ne maram šol. Ne maram učiteljev. Ne maram večino stvari, v katere vi
verjamete – in kot da to še ne bi bilo dovolj hudo, preživljam se z igranjem na električno
kitaro.«35
Ko se srečamo z imenom Frank Zappa, se nam, vsaj tistim, ki smo zanj že slišali, pred
očmi pojavi ekscentričen človek. Za nekatere nerazumen čudak, za druge rock kitarist,
avantgardist rock glasbe, eksperimentalist, ki se ukvarja predvsem z glasbo in njenim
povezovanjem s filmom, dramatiko, slikami, na humoren način, poln cinizma in
sarkazma.
Frank Vincent Zappa36 se je rodil 21. decembra 1940 v mestu Baltimore.37 V mladih
letih se je z družino veliko selil predvsem zaradi očetovega dela in svojega zdravja. Po
desetih leti preseljevanja so se le ustavili v mestecu Lancaster v Kaliforniji. Zaradi
selitev si nikjer ni mogel ustvariti stalne prijateljske družbe, je pa tako spoznal mnogo
različnih kultur, okolij in pogledov. Pri dvanajstih letih se je pričel resneje zanimati za
glasbo. Začel je igrati bobne v šolskih ansamblih in lokalnih pop skupinah. Zaradi slabe
koordinacije nog in rok je tolkala kasneje raje zamenjal z električno kitaro. V
najstniških letih je že igral z različnimi glasbeniki. S prijateljem Donom Van Vlietom
(kasneje si je slednji nadel umetniški vzdevek Captain Beefheart) sta cele dneve ob
35
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poslušanju plošč spoznavala rhythm in blues. Ista glasbena zvrst je močno zaznamovala
nadaljnje Zappovo komponiranje in predvsem njegov dokaj edinstven način igranja
kitare. Velik kitarski idol je bil zanj Johnny »Guitar« Watson. Eden najpomembnejših
vplivov na razvijanje kompozicijskega sloga in same glasbene estetike skladatelja pa naj
bi bilo odkritje albuma Zbrana dela Edgarda Varèsea, Številka 1. Varèsova glasbena
estetika in uporaba inštrumentarija sta Zappo tako prevzeli, da je želel o tem skladatelju
izvedeti še mnogo več. Za petnajsti rojstni dan si je privoščil klic na skladateljev dom,
vendar Varèsea ni bilo in je klic prevzela skladateljeva žena. Zappa se je v teh letih
pričel zanimati za kompozicijo akustične glasbe. Skladanja se je učil s prebiranjem
knjig v knjižnicah in s poslušanjem različnih plošč. Svojo zbirko plošč skladateljev je
širil in tako so svoje mesto na policah našli še Stravinski, Webern, Ives, Stockhausen,
Boulez in drugi. Ob poslušanju svojih plošč ni med umetniki nikoli delal razlik in je z
enakim veseljem poslušal R&B, doo-wop ter dela skladateljev umetniške glasbe, ki jih
je odkrival. Za Zappo je bilo vse to dobra glasba. Pri štirinajstih letih je že komponiral
skladbe za komorne zasedbe, vendar žal ni imel možnosti izvedb slišati. Leta 1959 mu
je profesor ponudil možnost komponiranja za svoj film Run Home Slow, kar je
pomenilo tudi prvo Zappovo izvedeno partituro. V začetku šestdesetih let je v vasici
Cucamonga dobil v najem svoj prvi snemalni studio, ki ga je poimenoval Studio Z.
Raziskoval je različne naprave in spoznaval tehnike snemanja glasbe v studiu. Kmalu
zatem je po zanimivi aferi z lokalnim detektivom, ki ga je tudi za kratek čas poslal v
zapor, spoznal skupino glasbenikov, imenovanih Soul Giants. Na pobudo prijatelja
Raya Collinsa se je skupini pridružil kot kitarist. Ker so bili barski ansambel, so morali
preigravati predvsem priredbe popularnih skladb, ki so ugajale gostom lokala. Zappi je
kmalu zmanjkalo denarja za plačevanje najemnine za studio in se je zato preselil v Los
Angeles, kjer se je preživljal s prodajo plošč in igranjem z omenjenim ansamblom.
Kmalu je s skupino Soul Giants začel izvajati tudi avtorsko glasbo, ob tem pa so
spremenili ime skupine v The Mothers of Invention (MOI). Z izvajanjem avtorske
glasbe so si bolj kot kaj drugega zapirali vrata v razne klube, v katerih so na začetku
igrali, saj publika ni želela poslušati nepoznanih skladb, ki so bile poleg tega še povsem
nerazumne, »avantgardne« in polne »nezdravega« humorja. S svojim delovanjem
vseeno niso prenehali. Kmalu so postali zanimivejši in leta 1966 jim je uspelo posneti
prvenec z naslovom Freak Out!, ki je bil tudi eden prvih dvojnih rock albumov in hkrati
eden prvih konceptualnih albumov v rock industriji. Zappa, željan čisto svojih
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projektov, je po treh albumih s skupino MOI – ablumu Freak Out! sta sledila še
Absolutely Free (1967) in We're Only In It For The Money (1968) – posnel tudi svoj
prvi samostojni album z naslovom Lumpy Gravy, prav tako leta 1968. Album je bil za
takratno popularno sceno precej eksperimentalen. Imel je obliko kolaža, saj je
vključeval uporabo različnih snemalnih tehnik, med katerimi je bilo tudi rezanje in
lepljenje zvokov, posnetih v studiu z orkestrom ali manjšo skupino, kot tudi
»neglasbenih« zvokov, pogovorov izpod klavirja in efektov iz snemalne sobe ter
drugod. Že prvi solistični albumi in tisti s skupino The Mothers of Invention nakazujejo
nagnjenost h kompleksnejšim strukturam skladb, ki so sopostavljene s humornimi
vložki glasbe, značilne za takratno popularno sceno. Ta humor je najbolj viden v
besedilih skladb, ki so podprta z dokaj običajno popularno glasbo. V teh albumih je bil
močno viden tudi vpliv skladateljev umetniške glasbe. Na začetku se je ta vpliv kazal
predvsem v citatih Stravinskega in Varèsea, tako glasbenih kot besednih, kasneje pa v
lastnem kompozicijskem stavku. V začetku sedemdesetih let je ustavil sodelovanje s
skupino MOI in skušal nadaljevati samostojno. Leta 1970 mu je uspelo sodelovati z
ikono »umetniške« glasbe: z dirigentom Zubinom Mehto sta posnela album z naslovom
200 Motels, pri katerem sta združila devetčlansko rock skupino, ki jo je Zappa pred
kratkim

razpustil,

s

simfoničnim

orkestrom.

Glasbeniki

Losangeleškega

filharmoničnega orkestra so na vaje prišli povsem nepripravljeni, prepričani, da bodo na
pulte dobili le orkestracije različnih rockovskih hitov. Kompozicije so bile tako
zahtevne, da je bil projekt deležen nekompetentne izvedbe, s katero Zappa kot elitist
nikakor ni bil zadovoljen. Dogodek ga vseeno ni zaustavil pri skladanju. Vse bolj se je
posvečal samostojni karieri. Začel je posegati vedno globlje v jazzovske vode in stremel
k popolni izvedbi. Glasbeniki niso več igrali z njim, temveč zanj. Že leta 1969 je posnel
album Hot Rats, ki ga rock kritiki umeščajo med prve jazz rock albume, saj so skladbe v
osnovi oblikovane kot maratonske improvizacije. Iskal je tehnično čim bolj dovršene
izvajalce in tako je lahko dosegel kakovostnejše izvedbe svojih starejših kompleksnih
kompozicij ter hkrati pisal tudi nove. Od svojih glasbenikov je vedno skušal izvleči
največ, poleg tega so se v času sodelovanja z Zappo naučili še igranja na marsikateri
nov instrument in ga prav tako profesionalno obvladali. Včasih je posamezen Zappov
glasbenik igral tudi na dvanajst različnih instrumentov. V sedemdesetih letih je izdal 21
albumov – v začetku še s skupino The Mothers of Invention, kasneje pa kot samostojni
avtor. Albumi so tako studijski kot tudi posnetki koncertov, med katerimi je gotovo
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najbolj odmeven album Roxy and Elsewhere iz leta 1974. Glasba je močno eklektična in
sega od komercialno usmerjene popularne, avantgardnejšega rocka do jazza in
simfonične glasbe z rock skupino na albumih 200 Motels (1971) in Orchestral
Favorites (1979). Maja leta 1981 se je želel pokazati tudi v luči kitarista, vrednega
pozornosti, in je zato posnel tri kitarske albume z naslovi Shut Up 'n Play Yer Guitar,
Shut Up 'n Play Yer Guitar Some More ter Return Of The Son Of Shut Up 'n Play Yer
Guitar. S to zbirko kitarskih skladb in improvizacij je Zappa močno zrasel v očeh
rockovskih kritikov in poslušalcev. Leta 1983 je uspel izvesti snemanje svojih
orkestralnih skladb z Londonskim simfoničnim orkestrom (LSO) in je izdal dve plošči s
posnetim materialom. Orkester je vodil dirigent Kent Nagano. Zappa tako kot pri
projektu 200 Motels ni bil povsem zadovoljen z izvedbo in se je zato moral posvetiti
urejanju posnetkov, kar je doprineslo h kasnejši izdaji drugega dela albuma. Po
snemanju z LSO je sodelovanje s skladateljem odobril tudi Pierre Boulez. Na ustanovi
IRCAM so posneli album The Perfect Stranger, izdan leta 1984, ki je Zappo dejansko
ponesel med imena skladateljev »umetniške« glasbe 20. stoletja. Album poleg skladb za
komorno zasedbo, ki so v vseh pogledih močnega modernističnega značaja, sestavljajo
tudi skladbe za synclavier,38 kar pripelje do sopostavljanja različnih izvajalcev – v
albumu so tako modernistične skladbe za akustično zasedbo in skladbe za računalniško
tehnologijo. Zappova nova pridobitev je pripomogla k izvedbi njegovih prezahtevnih
kompozicij. Z uporabo računalnika se je skušal odmakniti od človeškega elementa v
glasbi, vendar je vseeno menil, da naprava, kot je synclavier, žal ne more nadomestiti
občutka ob vodenju orkestra, kar je bilo zanj »nedojemljiva senzacija«.39 Prvi albumi s
skladbami, izvedenimi na napravi synclavier, so doživeli kar nekaj negativnih kritik.
Izvedbe so bile tehnično popolne, vendar brez življenja, hladne. Poleg albuma The
Perfect Stranger je na ta način že prej in kasneje posnel še nekaj albumov, ki so se z
vedno večjim obvladovanjem zvokov in razvojem instrumenta neprestano razvijali in
dobivali vedno več »življenjske« topline. Ob koncu osemdesetih let se je Zappa počasi
umikal iz rockerskih odrov v svoj studio, kjer se je posvečal neprestanemu produciranju
novih albumov, rearanžiranju, popravljanju in orkestraciji starejših skladb ter skladanju
novih. Ker se je Zappovo ime vedno pogosteje pojavljalo med imeni skladateljev
»umetniške« glasbe, se je kmalu pokazal tudi interes frankfurtskega Ensemble Modern
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za izvedbo koncerta s skladateljevimi deli. S pomočniki je Zappa priredil in orkestriral
že znane skladbe iz svojih filmskih, rockovskih in klasičnih partitur ter dela za
synclavier, za različne komorne zasedbe ansambla. Projekt so poimenovali The Yellow
Shark, odvil pa se je septembra leta 1992 v Frankfurtu, kjer je na premieri tudi zadnjič
na oder stopil sam skladatelj. Dogodek je bil izjemno odmeven in je s tem ponovno
pripomogel k še večji potrditvi Zappe in njegove glasbe kot vredne pozornosti in
kritičnega pregleda tudi z višjega, akademskega nivoja. Že pri projektu The Yellow
Shark je Zappa vedel, da se ga loteva resna bolezen, ki bo tudi zaključila njegovo pot.
Največ časa je tako v zadnjem letu preživel doma v svojem studiu, kjer je želel
zaključiti svoje nedokončane zamisli. Med tem je tudi produciral nekaj albumov drugih
glasbenikov. Velik poudarek gre lahko albumu Civilisation Phase III, v katerem je
nadaljeval in nadgrajeval tehnike komponiranja s synclavierjem. Albumu se je posvečal
večino časa svoje bolezni in mu namenjal največ pozornosti, saj si ga je močno želel
zaključiti. V tem projektu je med seboj združil posnetke iz sodelovanja z Ensemble
Modern, stare posnetke iz svoje prve samostojne plošče Lumpy Gravy in komponiranje
na synclavierju z novimi zvoki. Ta projekt je zanj pomenil nekakšen zaokrožen
zaključek skladateljske poti. Zappa je umrl 6. decembra 1993 v Los Angelesu. Za seboj
je pustil ogromno zaključenih in nezaključenih projektov, ki so izšli in še izhajajo
posthumno. S svojo glasbeno zapuščino je tako ostal legenda avantgardne rock glasbe
in eden izmed najbolj zanimivih kitaristov 20. stoletja, ne smemo pa pozabiti dejstva, da
se njegova glasba vse pogosteje pojavlja tudi na koncertnih odrih kulturnih ustanov ter
programih raznih orkestrov in komornih skupin, ki znajo v svoj repertoar vključiti tudi
skladbe sodobnejših skladateljev.

31

BE-BOP TANGO
»This is be-bop, even though you think it doesn't sound like that...«40
Za krajši vpogled v kompozicijski slog skladatelja je del naloge posvečen analizi ene
izmed njegovih skladb, ki so bile na voljo. Skladba Be-Bop Tango je dokaj običajen
primer kompozicije iz Zappovega opusa, ki ga je, kakor tudi mnoge druge, spremljala
skozi dolgo obdobje ustvarjanja in koncertiranja ter je zaradi tega bila deležna kar nekaj
sprememb. Za lažje razumevanje je v začetku orisano ozadje same skladbe in njen
razvoj, čemur sledi analiza vodilnega in spremljevalnega glasu.
V poznih petdesetih in zgodnjih šestdesetih letih 20. stoletja je v ZDA ponovno zaživel
tango. Glasbo in ples tanga, ki prihaja iz Argentine, so prenašali po vseh medijih, in
morda je tudi to vplivalo na Zappovo srečanje s to zvrstjo. V teh letih je pričenjal s
svojo glasbeno kariero in je igral po raznih klubih z zelo različnimi glasbeniki, s
katerimi so v svoj repertoar morda vključevali tudi plesne skladbe latinskoameriškega
izvora, kamor spada tudi glasbeno-plesna zvrst tango. Tako obstaja velika možnost, da
se je Zappa s tangom srečal že v svojih najstniških letih.
Kot smo omenili že v prejšnjih poglavjih, je bil Zappa močno navdušen nad glasbo
različnih skladateljev 20. stoletja. Med njimi je bil Igor Stravinski. Navdušenost do tega
ruskega skladatelja je mogoče opaziti tako v Zappovih tekstih kot tudi v njegovi glasbi.
Že v letu 1967, na drugem albumu skupine The Mothers of Invention, je slišati citat iz
baleta Posvetitev pomladi. Kasneje, leta 1972, je Zappa igral vlogo pripovedovalca v
Zgodbi o vojaku, kjer se je kazala njegova navdušenost nad delom. V omenjenem delu
se je srečal tudi z glasbeno obliko tanga. V šestem stavku je Stravinski med seboj
prepletel tango, valček in ragtime. Lahko bi torej ta stavek pomenil nek navdih za
komponiranje Zappovega tanga, ki naj bi bil napisan ravno v tem letu. Skladatelja sta se
plesa lotila z različnih zornih kotov. Stravinski se je posvetil modificiranju melodičnih
linij, Zappa pa je raje pretiraval in močno poudarjal osnovni ritem ter ga kasneje
nadgradil v kompleksnosti. Na kratko lahko torej povzamemo, da je bil Zappa
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seznanjen s to glasbeno-plesno obliko na en ali drug način – preko medijev ali
Stravinskega. Tudi v kasnejših Zappovih kompozicijah lahko zasledimo termin tanga
tako na posnetkih iz Helsinkov, kjer so s skupino igrali finski tango Satumaa, in na
albumu Sheik Yerbouti iz leta 1979 v skladbi Sheik Yerbouti Tango.
Po pogovoru s skladateljevo ženo, Gail Zappa, je William Morris Price ugotovil, da je
bila obravnavana skladba, napisana leta 1972, v začetku naslovljena The Malcolm
McNabb.41 Namenjena naj bi bila prikazu glasbenih sposobnosti takratnega Zappovega
istoimenskega trobentača iz turneje s Petit Grand Wazoo orkestrom. Kasneje je skladba
dobila še več naslovov. Eden izmed teh je bil Farther O'Blivion, kjer je bila skladba del
suite z enakim naslovom. Skladbo je izvajal na turnejah s svojimi skupinami na
ozvočene in električne inštrumente. Prirejena je bila za klarinet, saksofon, pozavno,
električno kitaro, električno bas kitaro, bobne, tolkala, klaviature in violino. Na turneji s
konca leta 1972 je svoje sposobnosti ob igranju te skladbe lahko razkazoval znani jazz
rock violinist Jean-Luc Ponty. Obstaja posnetek je iz leta 1973 iz Stockholma na
Švedskem, kjer je bil tudi zadnji koncert omenjene turneje. V istem letu je bila skladba
kasneje preimenovana v Be-Bop Tango. Na turneji, imenovani Roxy & Elsewhere
(1974), je kompozicija predstavljena kot Be-Bop Tango (of The Old Jazzman's Church).
V sedemdesetih letih je Be-Bop Tango obstajal le kot partitura za nedoločen instrument
in klavir. V navadi je bilo, da je vsak član ansambla običajno dobil svoj izvod partiture
in kasneje je Zappa vsakič na novo priredil parte instrumentom glede na zasedbo, ki jo
je imel. Tako so skozi leta glavno temo in melodijo preigravali na violini, pozavni,
klarinetu, marimbi in kitari. Harmonska podpora je bila namenjena klavirju oziroma
klaviaturam in električni bas kitari, medtem pa so tolkalci in bobnarji držali pulz ter
dodajali improvizirane vložke in interakcije med premori v melodičnih linijah. Občasno
je bila skladba tudi razširjena za vključitev plesnih vložkov pozavnista Brucea Fowlerja
in naključno izbranih ljudi iz občinstva. Zadnja izvedba kompozicije je dobila
popolnoma novo podobo v akustični izvedbi frankfurtskega Ensemble Modern na
albumu The Yellow Shark.
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Če bi se lotili proučevanja te skladbe, bi se lahko najprej ustavili pri naslovu, ki
vključuje dve različni glasbeni zvrsti. Običajno zvrsti tanga in be-bopa nista šteti med
»umetniško« glasbo, vendar si upamo trditi, da obe v mnogih primerih dosegata in
lahko celo presegata meje tega, čemur v današnjem času dajemo »nalepko«
umetniškega. To še vedno ne pomeni, da neka skladba, napisana v ritmu tanga ali s
harmonijami, značilnimi za be-bop, a priori dosega umetniško kompozicijsko raven.
Pojem be-bop predstavlja slog jazza, ki se je močno razvil med letoma 1940 in 1960,
najbolj v New Yorku.42 Za razvoj te zvrsti so bili glavni pobudniki največji velikani
jazza, kot so trobentač Dizzy Gillespie, ki je veliko sodeloval tudi s saksofonistom
Charliejem Parkerjem, in basist Charles Mingus. V ta novi slog jazza so vključevali
virtuozne melodične improvizacije, komplicirane ritmične vzorce v ekstremno hitrih
tempih ter razširjene harmonije s kromatično alteriranimi toni, ki jih prejšnje jazz
skladbe niso uporabljale. S takimi postopki so pogosto tudi popolnoma skušali
spremeniti harmonsko podobo že nekaterih obstoječih skladb. Za razliko od
predhodnega obdobja swinga, za katerega je bila značilna zasedba big banda in so bile
skladbe močno aranžirane, je be-bop izvajala manjša zasedba glasbenikov, imenovana
tudi »combo«. Značilna struktura skladb je bila tema – solo – tema, kjer je v solističnem
delu glasbenik solist harmonijam in ritmu sopostavljal svoje kompleksne in drzne
melodije.
Mnogi skladatelji tako imenovane umetniške glasbe so predvsem po prvi svetovni vojni
v svoje kompozicije radi vključevali jazzovski idiom. Vse pogostejša je bila uporaba
ritmov ragtima, bluesovskih lestvic in harmonij ali harmonskih postopov ter novih,
jazzovskih instrumentov. Med skladatelje, ki so se tega posluževali na različne načine,
sodijo tudi Paul Hindemith v Suiti »1922«, Igor Stravinski v Zgodbi o vojaku in
KoncertuEbony, elementi jazza se pojavijo tudi v operi Jonny svira Ernsta Křeneka,
Suiti za jazz orkester št. 1 Dimitrija Šostakoviča, v Koncertu za klavir Aarona Coplanda
ter pri mnogih drugih skladateljih.43 Čeprav so po drugi svetovni vojni nekateri še vedno
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vztrajali s kombinacijami jazz elementov v svojih kompozicijah, je vpliv jazza na
»klasične« skladatelje takrat močno upadel.
Drugi del naslova je tudi glasbeno-plesni slog, tango. Tango izhaja iz Argenitne in
Urugvaja.44 Predstavlja spajanje vzhodnoevropskih plesnih oblik, melodij, harmonij in
instrumentov, afriških in kubanskih ritmov, med katerimi sta najbolj znana candombe,
ritem bobnov afriških sužnjev, in kubanska habanera, ter južnoameriški folklorni
idiom. V začetku so tango izvajale manjše zasedbe z violino, flavto in kitaro ali samo
klavir, kmalu se je zasedbam pridružil tudi nemški bandoneon, ki je postal eden
najznačilnejših instrumentov tanga. V Evropo so ga na začetku 20. stoletja prinesli
argentinski glasbeniki in plesalci. Najmočneje je vzklil v Parizu, v dvajsetih in tridesetih
letih pa se je močno razširil po vsej Evropi. Tako kot so elementi jazza vplivali na
skladatelje, da so jih vključevali v svoje kompozicije, je tudi tango postal pogost
sestavni element skladb sodobnejših skladateljev. Značilnosti tanga so tako vidne pri
Stravinskem (Zgodba o vojaku), Dariusu Milhaudu (Saudades do Brasil), Williamu
Waltonu (Facade) in Albanu Bergu (Vino). Po kratkem zatonu v štiridesetih in
petdesetih letih prejšnjega stoletja je tango ponovno postal priljubljen v šestdesetih in
sedemdesetih letih.
Glavne značilnosti, prepoznavne tudi pri tangu, so sinkopirani ritmični vzorci v
spremljavi ter dvodelna glasbena oblika, ki kaže zvezo med toniko in dominanto.
Zgodnji ritmi tanga so izhajali iz špansko-andaluzijske habanere. Za habanero je
značilen parni taktovski način, ki vsebuje osminko s piko in šestajstinko, ki jima sledita
dve osminki. V razvoju tanga iz glasbe za manjšo zasedbo do orkestralne kompozicije
je prišlo do sprememb tudi v ritmu habanere, ki jo je zamenjal marcato, štiričetrtinski
ritmični vzorec s poudarkom na zadnji osminki v taktu, sinkopi, kakršnega je v svoji
kompoziciji uporabil tudi Zappa.
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V prvih taktih skladbe Be-Bop Tango je skladatelj uporabil omenjeni ritem, vendar ga je
že v začetku sopostavil razširjeni harmoniji, ki projicira elemente be-bop jazza. Tukaj
sta obe lastnosti dveh glasbenih zvrsti iz naslova zelo jasni in ju lahko prepoznamo. V
nadaljevanju skladbe je Zappa poskrbel, da so te razlike vedno manj očitne in je tako iz
dveh različnih glasbenih slogov razvil kompozicijo, ki bi jo lahko šteli za
modernistično. Če mešanju različnih popularnih glasbenih zvrsti in naprednih
avantgardnih kompozicijskih tehnik prištejemo še električne instrumente rockovske
zasedbe, dobimo eklektičen glasbeni jezik, močno značilen za Zappo, po katerem bi ga
lahko prepoznali tudi kot postmodernista, o čemer pa bomo govorili še kasneje.
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ANALIZA SKLADBE BE-BOP TANGO
V začetku je potrebno omeniti, da za analizo izbrane skladbe ni bilo mogoče dobiti
uradne partiture. Nekatere Zappove skladbe so izdane pri založbi Munchkin Music,
vendar imajo njihovo izdajo še vedno pod nadzorom člani družine Zappa. Zaradi
avtorskih pravic, ki jih družina še vedno prejema, so izdaje skladb, njihova izposoja –
nekatere partiture še niso namenjene prodaji – in predvsem izvedbe močno omejene.
Kar nekaj mesecev je bilo posvečenih iskanju kakršne koli uradne skladateljeve
partiture v Londonu, Münchnu in Celovcu, preko Društva slovenskih skladateljev ter na
spletu, vendar je nikjer ni bilo mogoče ne kupiti ne vpogledati vanjo. Proti koncu
iskanja je le prišel odgovor iz založbe Schott, da teh partitur v Evropi še ni mogoče
dobiti in so omejene le na ameriški trg, kjer je za njihovo izvedbo nujno potrebno
pridobiti dovoljenje založbe Munckin Music.
V začetku naj bi v diplomskem delu analizirali simfonično skladbo Bogus Pomp, ker pa
v uradno partituro ni bilo mogoče vpogledati, smo se morali odločiti za skladbo Be-Bop
Tango. Celota skladbe je sestavljena iz delčkov že obstoječe analize Williama Morrisa
Pricea, ki je skladbo razčlenil po originalni partituri za svojo doktorsko disertacijo na
Fakulteti za agrikulturo in strojništvo državne univerze Luisiana, leta 2004. Priloženi
notni material je torej sestavljen iz delcev analize, zato vedno obstaja verjetnost
odstopanja od originalne partiture, predvsem v uvodnem delu, kjer je označeno
ponavljanje taktov, kot je slišati na posnetkih in v napakah notnega zapisa, ki se rade
pojavijo. Partitura se še vedno ujema s posnetki, ki so na voljo v skladateljevi
diskografiji in daje jasno sliko poteka skladbe.

Oblika
V osnovi je bila skladba napisana za klavirsko spremljavo in vodilni glas, ki ga lahko
igra kateri koli instrument. V analizi je posvečena pozornost le melodiji in harmoniji, ki
najbolj odražata način grajenja skladateljevega glasbenega stavka v tem obdobju. Sicer
ima za Zappo velik pomen tudi ritem, vendar bo o tem več govora v splošnih izsledkih
sledečih poglavij. Če bi bila analizi podvržena kasnejša različica skladbe, prirejena za
Ensemble Modern, bi bilo smotrno vpogledati tudi v skladateljev način orkestracije,
vendar partitura, kot že omenjeno, žal ni bila na razpolago.
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Obliko skladbe Be-Bop Tango lahko označimo kot niz epizod z motivično logiko. Delo
je razdeljeno na uvod in dva glavna dela, ki jih med seboj jasno loči dvojna črta. Uvod
je sestavljen iz štirih taktov, od katerih se prvi trije ponavljajo, kar je razvidno iz
posnetkov in ne iz partiture. Prvi in drugi del sta grajena iz epizod, ki so med seboj
motivično povezane. Epizode so ločene z daljšim mirovanjem v vodilnem glasu,
podkrepljenim z ležečimi harmonijami, ki mu v prvem delu skladbe sledi pojav
perkusivnih vložkov ali skrajšane reprize uvoda. Prvo epizodo v drugem delu skladbe
uvede kratek perkusivni motiv s clustri in improvizirano nemelodično rimtično linijo.
Morda sta zaradi perkusivnega uvoda epizodi v drugem delu ločeni le z dolgim
melodičnim in harmonskim mirovanjem, kjer ni nobenega ritmičnega vložka, temveč
direktno nastopi zadnja epizoda. Prvi del je tako sestavljen iz treh, drugi pa iz dveh
epizod. Epizode je mogoče razčleniti tudi na krajše fraze. Meje fraz so določene z
intervalnim skokom, večjim od male terce (le enkrat nastopi lestvični postop za malo
sekundo), v nekoliko daljši zaključni ton, ki se dokaj hitro nadaljuje v naslednjo frazo.
Spremljevalni glas ima običajno med frazami tudi kakšen ritmični premik, nikjer pa ni
zaslediti perkusivnih vložkov, ki bi popolnoma prekinili melodični potek skladbe, kot se
to dogaja med epizodami.
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Tabela 1: Oblikovna razčlenitev skladbe Be-Bop Tango.
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Vodilni glas
Prva epizoda opravlja vlogo osnove za celotno skladbo. Ves predstavljeni material je v
nadaljevanju le modificiran na različne načine. V prvih dveh frazah se pojavijo štirje
ključni motivi – A, B, C in D, ki jih je skladatelj v kompoziciji spreminjal z uporabo
različnih kompozicijskih prijemov, kot so rotacije in permutacije, transpozicije, širjenje
in krčenje motivičnega materiala s pomočjo ritmične augmentacije in diminucije ter s
kombiniranjem vseh naštetih možnosti. Vsi motivi so ritmično zelo pestri, saj vsebujejo
zelo hitro gibanje in neparne ritmične delitve, kot so triole in septole. Diastematsko
gledano sta med seboj sorodna motiv A in D, ki ju gradi predvsem sekundno gibanje,
vsakič z izjemo enega tona, transponiranega za oktavo navzgor. Motiv B je v tem
smislu zaradi mnogo večjih intervalnih skokov dokaj samosvoj. Če pregledamo nabor
tonskih višin, opazimo, da so vsi motivi grajeni iz krajših kromatičnih vrst, kot so
pentakordi (motiv A in B), trikord (motiv C), le motiv D je prikrajšan za ton h, ki bi
zapolnil kromatični tetrakord, vendar je tudi ta težnja izpolnjena takoj z naslednjim
tonom v nadaljevanju fraze.

Primer 1: Začetek 1. epizode z označenimi motivi A, B, C in D.

Na prvi pogled nam skladba daje občutek proste improvizacije, ki se kontinuirano
odvija brez razvidne oblikovne logike. Če natančneje pogledamo, opazimo, da so prve
fraze vseh treh epizod prvega dela skladbe med seboj tesno povezane. Brett Clement45 v
svoji disertaciji opisuje različne načine oblikovanja skladb pri Zappi. Omenja oblike, pri
katerih ni nikoli uporabljeno ponavljanje fraz, motivov ali manjših delcev. Tak način
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oblikovanja pripisuje skladbam, ki izvirajo iz skladateljevih solističnih improvizacij, te
je skladatelj kasneje transkribiral in dodal naslov. Po drugi strani opisuje tudi dva
načina uporabe repeticije za oblikovanje melodij. Skladbi Be-Bop Tango pripisuje način
»izomelizmov«. Pri izomelizmih naj bi šlo za tehniko, kjer se razmerja tonskih višin
melodije nespremenjeno ponovijo (lahko sicer transponirano), spremembam pa je
podvržen ritem osnovne melodije. Gre torej za ritem osnovne melodije, ki je podvržen
variacijam. Glavna tema oziroma fraza skladbe je zapisana v taktih 5–7 (primer 2 a).
Zelo hitro se ponovi v 13. (primer 2 b) in 24. (primer 2 c) taktu z netransponiranimi
tonskimi višinami, vendar z uporabo izomelistične tehnike. Zanimivo je, da ti dve
variaciji vseeno ne sledita strogo omenjeni tehniki in se tako poslužujeta poleg ritmičnih
sprememb tudi nekaj svobodnejših prijemov v uporabi tonov. Pri drugi frazi je opaziti,
da sta osmi in deveti ton zamenjala poziciji, poleg tega pa se celo trije toni (četrti, sedmi
in deveti) ponovijo (primer 2 b). Tretja fraza se ne poslužuje menjavanja vrstnih redov
in ponovitev, temveč so določeni toni premaknjeni za oktavo višje ali nižje od osnovne
oblike (primer 2 c).

Primer 2: Izomelistično obdelovanje glavne teme v drugi in tretji epizodi.
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S takim obdelovanjem fraze je skladatelj pripeljal do variacij osnovne linije vodilnega
glasu. Oblikovno gledano so te tri fraze tiste, s katerimi se tudi zaključi neko variacijsko
obdelovanje vodilnega glasu v delu. Periodično ponavljanje epizod v prvem delu
skladbe vsekakor prikazuje neko večjo stopnjo oblikovne organizacije, ki je ne moremo
pripisovati skladbam, ki so nastale le s transkribiranjem solističnih kitarskih
improvizacij.
Melodija v nadaljevanju skladbe ne sledi več toliko neki variacijski logiki in je bolj
podvržena improvizacijski podobi kot natančnejši kompozicijski obdelavi, čeprav je v
njej še vedno opaziti različno obdelovanje zgoraj naštetih motivov. Najpogosteje se
pojavlja predvsem motiv A (posledično tudi motiv C) kot kromatični pentakord, ki pa je
v mnogih primerih skrajšan za eno noto in spremenjen v kromatični tetrakord. Motivi ne
sledijo ves čas enakemu intervalnemu zaporedju, saj so podvrženi mnogim melodičnim
in ritmičnim alteracijam. Zaradi pogostega posluževanja takšnega načina obdelave je v
nadaljevanju prikazan le primer z začetka drugega dela skladbe. Na drugi dobi v taktu
32 lahko v kvintoli sestavimo kromatični pentakord, ki je oblikovan iz motiva A z
uporabo ritmične alteracije, transpozicije in zamenjave zaporedja intervalov. Podobni
predelavi sta podvržena dva motiva C v septoli na tretji dobi tega takta (oboje je
prikazano v primeru 3). Če pogledamo nabor tonskih višin na samem začetku fraze,
lahko opazimo tudi reminiscenco na motiv B, ki je sicer nekoliko skrajšan, med peti in
šesti ton, ki sta zamenjala vrstni red, pa je dodatno vrinjen še ton fis.

Primer 3: Začetek drugega dela z označenimi motivi A, B in C.

V vodilnem glasu je čutiti močno kromatično nasičenost. Za kratek čas bi lahko
pomislili na serialistični oziroma dodekafonski glasbeni stavek, vendar kljub izogibanju
tonalnemu centru in pretežno kromatičnim melodičnim linijam ta teza izgubi smisel že
v prvi frazi. V poteku skladbe Zappa krši pravila dvanajsttonske vrste, saj se v večini
primerov pojavi ponovitev določenega tona, še preden izrabi vse kromatične tone. V
42

frazah niti ne izrabi vseh dvanajstih tonov, razen v dveh primerih, vendar se še vedno ne
drži popolnoma dodekafonskih pravil, saj je v obeh primerih ponovljen po en ton
(primer 4 a in 4 b) pred izrabo vseh dvanajstih. Na pogled se frazi zdita zelo podobni in
bi bilo smiselno pregledati, ali je vez med njima katera izmed serialističnih tehnik.
Takšnega načina obdelave tonske vrste se Zappa tukaj ni posluževal. V obeh frazah
zaključi kromatično vrsto s trinajstimi toni ter jo v obeh primerih začne in zaključi na
enakih tonih – gis in a. Vez med frazama je predvsem enaka ritmična razdelitev v prvih
dveh dobah in podoben ali enak nabor tonov v ritmičnih skupinah: enak nabor je v drugi
kvintoli obeh fraz – po numerični notacij (pc: 3 4 5 6 7), ki so brez neke znane
komozicijske logike premešani med seboj in transponirani za oktavo višje ali nižje.

Primer 4: Dvanajsttonski vrsti z označenima vrinjenima tonoma.

Čeprav se v skladbi Zappa ne poslužuje dodekafonije, skuša vseeno doseči neko
kromatično zaključenost v motivih, njihovih delih in tudi v harmoniji ter zaključnih
tonih fraz, kot je prikazano v naslednjih dveh primerih. Namesto vseh dvanajstih tonov
stremi k izrabi manjšega nabora tonskih višin, ki skupaj sestavljajo krajšo kromatično
vrsto. V uvodu skladbe se tako v harmoniji pojavita akorda, ki nakazujeta medsebojno
zvezo D – T. Oba sta nato še transponirana za veliko sekundo navzgor. Če glasove v
harmonijah ločimo, dobimo v vsaki liniji nabor tonov, ki obsega kromatični tetrakord
(primer 5 a in 5b). Dobljene tetrakorde lahko med seboj združimo in dobimo
kromatično lestvico, ki ji manjka le ton h. Manjkajoči ton zaključi nepopolno vrsto na
tretji dobi petega takta v basu, ko se nad njim že odvija vodilni glas.
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Primer 5: Uvodni akordi in označeni tetrakordi v posameznih glasovih.

Luknjo v kromatični vrsti zapolnjuje na podoben način tudi v zaključnih tonih fraz
skladbe (primer 6). Prva fraza se zaključi na tonu cis, prav tako tudi druga fraza (sicer
na tonu des). Tretja fraza v zaključnem tonu preskoči za veliko sekundo na ton h, sledita
ji zaključka četrte in pete fraze na tonu b. Naslednje tri fraze imajo vse zaključni ton a,
ki tako pomeni zaključek omenjene kromatične vrste in je morda tudi zato trikrat
uporabljen. Manjka samo še zapolnitev vrste s tonom c, ki se pojavi kot zaključni ton
zadnje fraze in hkrati tudi celotne skladbe. Tako je šele na koncu dela zapolnjen
kromatični pentakord s toni a, b, h, c in cis (pc. 9 10 11 0 1).
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Primer 6: Prikaz kromatične vrste v zaključkih fraz.

Diastematika tako pokaže, da so najbolj ključni intervali v skladbi predvsem mala terca,
tritonus in velika septima, ki skupaj z zmanjšano oktavo tudi največkrat nastopi. Zaradi
pogostih kromatičnih postopov in oktavnih premikanj je vsekakor najpogostejša raba
poltonov, kar nam daje občutek atonalnosti v skladbi. Skladatelj se je skušal izogibati
čisti kvinti in oktavi, veliki decimi ter v veliki meri čisti kvarti in veliki terci. Čisto
kvarto je uporabil le dvakrat, veliko terco pa je uporabil največ enkrat v posamezni
frazi. Namesto velike terce je raje uporabil interval zvečane kvinte. Zanimivo je to, da je
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glede na pogosto rabo male terce njen obrat (velika seksta) uporabljen šele v zadnji
epizodi. Tritonus naj bi po ugotovitvah Williama Morrisa Pricea46 skladatelju pomenil
be-bop zvok, presenetljivo pa je, da se ta interval v melodiji pojavi le trinajstkrat, kar je
bistveno manj kot kakšni drugi intervali. Odgovor na to se morda skriva bolj v
harmoniji, s katero je Zappa skušal doseči zvok be-bopa.

Harmonija
Glede na močan kromatičen karakter vodilnega glasu, bi bilo zanimivo vpogledati v
harmonsko strukturo spremljevalnega glasu. Kako je skladatelj tako kromatičnim
melodičnim linijam sopostavljal akorde. Za pomoč pri tovrstni analizi je bila izbrana
Forteova metoda s pomočjo teorije množic, s katero je bilo akorde v skladbi mogoče
razdeliti na 12 različnih razredov.
Vsa harmonska spremljava je sestavljena iz četverozvokov in se v nobenem primeru ne
poslužuje večjega ali manjšega števila glasov, razen seveda v delu, kjer nastopijo clustri
(takti 28–31) in v zaključnem akordu. Večino akordov je mogoče terčno razložiti,
vendar imajo vsi še dodane alterirane tone, v mnogih primerih je izpuščen interval
kvinte, kar je značilno za harmonijo be-bopa. Kjer se takšna analiza z gradnjo terčnih
akordov ni »izšla«, bi lahko sklepali, da je skladatelj poznal tudi drugačne, naprednejše
gradnje harmonij in ni izhajal le iz jazza in rocka, temveč tudi iz kompozicijskih
prijemov sodobne umetniške glasbe.
Če si ogledamo uvodne harmonije (primer 7), opazimo dva različna tipa štiriglasnih
akordov. Prvi spada v razred (0236), drugi pa v (0137). Oba sta v nadaljevanju uvoda
transponirana za veliko sekundo navzgor. V tem kontekstu deluje vez med akordoma
dokaj funkcijska. Prvemu in posledično tretjemu akordu (0236) bi lahko pripisali
dominantno funkcijo (es in f), ki se kromatično razveže v naslednji »tonični«
četverozvok (as in b) tipa (0137).
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Primer 7: Harmonije v uvodu tipa (0236) in (0137).

Z nastopom prvega tematskega materiala lahko opazimo, da se dva načina,
predstavljena v uvodu, nadaljujeta skozi celotno kompozicijo: 1. uporaba samo
štiriglasnih akordov in 2. akordi tipa (0236) in (0137), ki obsegajo več kot polovico
harmonske spremljave v skladbi. Že v prvi melodični frazi in njeni izomelistični
variaciji (primera 8 a in 8 b) zasledimo skoraj izključno akorde zgoraj omenjenih tipov.
Razliko s harmonskim sosledjem v uvodu pa opazimo v tem, da akordi niso več v
zaporedju, ki nakazuje neko funkcijskost. Na primer v prvi frazi (primer 8 a) se prvi
akord tipa (0137) v sledečega (0236) ne razveže več s kromatičnim vodenjem glasov.
Med njima niti ni več slišati tonično-dominantne zveze (as-g). Podobno se zgodi tudi v
prvi variaciji, kjer akordi obeh tipov med seboj niso niti postavljeni v zaporedje, da bi
odražali funkcionalnost. V taktu 14 (primer 8 b) se med seboj izmenjujeta dva različna
akorda tipa (0137), pri katerih ponovno ne zasledimo niti kromatičnega vodenja glasov.
Tako delujeta vsak zase popolnoma samostojna in nenavezujoča se drug na drugega.
Zatem sledita v naslednjem taktu akorda tipa (0236), drug poleg drugega, slednji je le za
malo sekundo transponiran navzdol. Ob pregledu omenjenih harmonij lahko opazimo,
da v obeh primerih akordi v spremljavi z vodilnim glasom nimajo močnejših razmerji in
tako kot med seboj, tudi z melodijo delujejo dokaj nefunkcijsko. Če upoštevamo, da
imata obe frazi enako melodijo, bi pričakovali v spremljavi podobne harmonije, kar se
zgodi le na začetku fraz, ki ju uvede enak akord tipa (0137) s toni d-c-es-as. Vsi sledeči
akordi ne sodelujejo v kromatičnem procesu razvoja melodije.
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Primer 8: Prikaz akordov v prvi frazi in njeni izomelistični variaciji.

Za hiter vpogled bi bil zanimiv še zaključni akord skladbe tipa (023568). Gre za
heksakord, ki vključuje tudi neke vrste zrcaljenje. Če tone postavimo v lestvično
zaporedje (as, b, h, cis, d, e) in mu dodamo še ton c iz melodije, ki postane centralni ton,
lahko dobljeni heksakord oziroma novi heptakord razdelimo na zaporedje dveh
poltonov in enega celega tona navzgor in navzdol od centra. Akord ne zveni ravno kot
zaključni akord skladbe, kar pri Zappi ni nič nenavadnega, saj je bilo pri njem v navadi
prehajati iz ene skladbe v drugo brez premora, poleg tega je bila skladba Be-Bop Tango
nekoč zamišljena tudi kot del daljše suite, kar z močno odprtim akordom dopušča
prehod tudi v popolnoma drugo glasbeno okolje. Morda sodi zaključni akord skladbe
med enega takšnih.
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Pri pregledu pogostosti pojavljanja posameznih tipov harmonij v skladbi lahko
opazimo, da je največji poudarek namenjen akordu tipa (0137). Akord po Forteovi
analizi pomeni tudi tetrakord, ki vsebuje vse intervale (od male sekunde do tritonusa),
vendar je morda za Zappo ta akord pomenil tisti be-bop zvok, ki je opisan v naslovu
skladbe. Akord je namreč sestavljen iz durovega kvintakorda z dodanim tritonusom.
Zappa je, po mnenju Bretta Clementa, predvsem za diatonične skladbe, kot svoje
teoretično in kompozicijsko izhodišče jemal teorijo lidijskega sistema Georgea
Russella.47 Po tem sistemu naj bi bil center lidijski modus in ne jonski. Z Russellovo
teorijo je simpatiziralo tudi veliko jazz glasbenikov, kot sta Miles Davis ali John
Coltrane. Ko so gradili tonične durove akorde, večje od velike septime, so uporabili
vedno zvišano undecimo in ne čiste, saj naj bi akord tako vplival bolj blagodejno in
naravno, ker se interval zvečane kvarte v alikvotni vrsti pojavi veliko prej od čiste
kvarte. Tako se v glasbi be-bopa redno pojavlja durov septakord z veliko septimo in
zvišano undecimo. Tega zvoka se je očitno Zappa v obravnavani skladbi zelo rad
posluževal, vendar ga ni jemal kot tonalni center, temveč le za barvo, ki slika omenjeno
zvrst.
Poleg opisanega akorda se v skladbi zelo pogosto pojavlja akord tipa (0236) z zvokom
dominantnega septakorda z znižano nono in še nekaj ostalih akordov, ki pa med seboj,
kot smo že omenili, nimajo funkcijskih odnosov. Očitno so harmonije v spremljavi
namenjene le barvanju v ospredje potisnjenega kromatičnega vodilnega glasu. V skladbi
sta torej vodilni glas in spremljava popolnoma samostojna elementa, kar je značilno tudi
za večje število skladateljevih nediatoničnih del v tem obdobju. Kasneje, okoli leta
1977, je, po besedah Bretta Clementa, Zappa začel z iskanjem boljšega načina za
povezavo svojih nediatoničnih melodij s harmonsko spremljavo in prišel do oblikovanja
svoje »Biblije akordov«, ki bi bila vsekakor zanimiva tema za nadaljnje raziskave,
vendar se na obravnavano skladbo ne navezuje.48
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ELEMENTI UMETNIŠKE GLASBE PRI FRANKU ZAPPI
»Ves material, ki je tukaj zaobjet, je namenjen le razvedrilu in ne sme biti enačen z
nobeno obliko umetniškega dela.«49
Frank Zappa je vedno preziral elitistični pogled na umetnost. Kot je sam pravil, mu je
umetnost predstavljala razvedrilo in je ni obravnaval kot predmet resnega proučevanja.
Morda je tudi zato lahko hkrati ustvarjal žanrsko tako raznolika dela, ki pa jih sam ni
želel razlikovati.
Na kompozicijski slog Zappe sta v največji meri vplivala dva precej različna pola
glasbenih zvrsti. Na eni strani se srečamo z vplivi skladateljev resne glasbe 20. stoletja,
kot so Edgard Varèse, Igor Stravinski in Anton Webern. Ta stran je vsekakor v
skladateljev repertoar kompozicijskih tehnik dodala veliko elementov umetniške glasbe,
medtem ko je Zappovo igranje električne kitare vneslo mnogo bolj opazne rock in jazz
elemente, zaradi katerih je v večini primerov bolj znan kot rock zvezda in ne kot
skladatelj umetniške glasbe 20. stoletja. V poglavjih, ki sledijo, bomo ločeno predstavili
elemente obeh polov, ki smo jih zasledili v obravnavani skladbi ali drugih glasbenih
primerih.
Največ kritičnih obravnav Zappove glasbe se nanaša na skladateljevo komercialno ali
popularno, rockovsko delo. Na splošno ostaja veliko manjše kritično zanimanje za
skladateljeva »sodobno klasična« oziroma »umetniška« dela, ki jih je ustvarjal hkrati s
svojimi rock in jazz projekti.
Zappa je pričel s svojim skladateljskim delovanjem v poznih petdesetih letih 20.
stoletja, vendar je v tem času šele začel spoznavati kompozicije sodobne umetniške
glasbe. V tistem obdobju sta prevladovala glasbena avantgarda in modernizem, ki sta
kasneje prešla v umetnost postmoderne dobe s skrajno različnimi glasbenimi estetikami.
Pri zgodnjemu spoznavanju glasbenih zakonitosti sta bila skladatelju v pomoč njegova
učitelja glasbe Robert Kavelman in William Ballard, ki sta tudi edina izmed
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profesorjev, ki jim skladatelj pripisuje zasluge za svoje glasbeno znanje.50 V svojih
najstniških letih je sicer obiskoval tudi nekaj seminarjev o harmoniji, vendar je zanje
menil, da so dolgočasni, saj »vsakič ko je bila predstavljena ena izmed vaj, si slišal,
kako bi se akordi morali razvezati. Vse, kar sem jaz slišal, je bilo breme pravilnosti na
mojo predstavo«.51
Vsak analitik se lahko na svoj način loti razčlenitve glasbenega stavka nekega
skladatelja. Tako je bil tudi Zappov opus deležen različnih pogledov. Allan Wright se je
v svoji analizi skladbe Bogus Pomp opiral na primerjavo glasbenih stavkov Zappe in
Varèsa.52 Mnogo kritikov je pri Zappi iskalo Varèseov vpliv, saj ga je tudi sam
skladatelj imel za največjega vzornika, vendar se moramo osredotočiti tudi na vplive
drugih skladateljev, tako na tiste z začetka stoletja kot na sodobnike ter predvsem na
Zappi najljubša glasbena sloga popularne glasbe – R&B in doo-woop. Po mnenju
Wrighta je mogoče zaslediti dva pogleda na Zappovo glasbo. Na eni strani omenja Bena
Watsona in Kevina Courierja, ki trdita, da je Zappa nagnjen bolj k umetniški glasbi z
začetka 20. stoletja, vendar je potrebno opozoriti, da se oba pisca navezujeta na
skladateljevo popularno oziroma rockovsko delo. Drugačen zorni kot predstavlja pogled
Jonathana Bernarda na Zappovo glasbo kot umetniško in na to, da se ne sme ločevati
med rockovskim in »klasičnim« ustvarjanjem, ki sta potekala vzporedno. V povezavi s
prvo opazko bi bilo potrebno vseeno poudariti, da je Zappa pisal skladbe za komorne
zasedbe, še preden je začel igrati v rock ansamblih. Igranje na električno kitaro je bilo,
kot sam pravi, le način za preživetje, saj si za izvedbo svojih »umetniških« del ni mogel
privoščiti plačevanja orkestrskih glasbenikov.53
Za razliko od Watsona,54 ki meni, da se je Zappa opiral na skladatelje z začetka 20.
stoletja, Bernard meni, da moramo skladateljevo glasbo za »akustične koncertne
ansamble« razumeti, kakor da izhaja iz skladateljevih uspešnejših rock skladb ter
filmskih partitur in ne toliko iz vplivov skladateljev zgodnjega 20. stoletja. Watson je s
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svojimi analizami prišel do spoznanja, da se Zappa, tako kakor Varèse, poslužuje enake
tehnične svobode v kompoziciji in se v skladanju ne omejuje z nobenim znanim
kompozicijskim sistemom. Pri Zappi je moč opaziti »čudne mejnike«, kot jih poimenuje
Watson, ki bi po njegovem mnenju lahko izhajali iz kolažne tehnike skladanja. Te
mejnike tudi skuša primerjati z Varèsovimi zvočnimi bloki, kar nekako v svojem
pisanju upošteva tudi Wright. Bernard je prav tako v svoji študiji prišel do podobnega
zaključka, da v Zappovi glasbi obstajajo nekakšni nepovezani glasbeni bloki,55 vendar
se lahko pojavi tudi vprašanje, ali je to vpliv Varèsa ali neprestanega studijskega
obdelovanja glasbe. Matthias Kassel je prišel do zanimivega zaključka glede vpliva
Varèsa na Zappo.56 Po njegovem mnenju se pri skladatelju pojavlja Varèsov vpliv,
vendar nikoli oziroma zelo redko v obliki citatov Varèsovih melodičnih linij. Največji
vpliv na Zappove melodične linije je imel po Kasselovem mnenju Igor Stravinski. To
lahko slišimo tudi kot popolne citate raznih melodij Stravinskega v mnogih Zappovih
skladbah, ki so že zapisani ali dodani v improvizacijski solo. Glavni Varèsov model pri
komponiranju Zappe je večinoma v uporabi perkusivnih instumentov, obdelovanju
ritma in povezovanju na prvi pogled med seboj zelo različnih glasbenih epizod.
Če potegnemo črto pod vplive Stravinskega, Varèsa, Weberna in drugih skladateljev na
Zappo, lahko pričakujemo, da bodo ti vplivi pripomogli k podobni sestavi
skladateljevega glasbenega stavka, kakor so jih imeli našteti vzori. Melodije so
mnogokrat grajene iz večjih intervalnih skokov in kromatičnih gibanj. Vsebujejo lahko
tonalni center, vendar to ni obvezno. Lahko se pojavita dva ali pa tonalnega centra sploh
ni. Poleg tega skladba vsebuje obdelovanje melodije z različnimi kompozicijskimi
tehnikami, kot so izomelizmi, svojevrsten način grajenja kromatičnih linij, ki na
trenutke spominja na serializem. V tej tehniki se sicer nikoli ne drži načel, ki jih
serializem narekuje, temveč si jih razlaga po svoje, z zaključenostjo manjših naborov
tonskih višin in ponavljanji tonov pred zaključkom vrste, tudi če je ta krajša od
dvanajstih tonov. Mnogokrat se poslužuje tudi precej zahtevnega kontrapunkta, česar
sicer v skladbi Be-Bop Tango ni, ga pa lahko opazimo v skladbah za večje zasedbe ali
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synclavier, kakor to opisuje tudi Nicolas Slonimsky.57 Zasledimo lahko repetitivnost
enakih tonskih višin v drzno hitrih tempih. Ritmično so Zappova dela, kakršno je v
nalogi analizirano, zelo zahtevna. Skladatelj je oboževal neobičajne delitve taktovskega
načina in dob v njem. Ob omembi ritma se vsi poznavalci radi ustavijo ob skladbi The
Black Page No. 1, ki jo je napisal za svojega izvrstnega bobnarja Terryja Bozzia.
Skladba je nasičena z zapletenimi ritmičnimi delitvami in je izvedbeno precej zahtevna.
Kasneje je bila prirejena še za instrumente s tonskimi višinami in že komentar enega
najbolj priznanih jazz saksofonistov, Michaela Breckerja, o tej skladbi nam pove, da so
imeli tudi odlično šolani profesionalni glasbeniki težave pri izvajanju Zappovih skladb.
Pihalci so na vseh izvedbah The Black Page No. 2 proti koncu skladbe pred zaključnimi
skupinami osminskih enajstol raje izpustili dve skupini šestnajstinskih enajstol, saj jih je
na vsak način pretežko izvesti z nastavljanjem jezika, zato je bil ta delček skladbe
običajno namenjen le tolkalistu, pianistu in kitaristom. Podobne delitve in izjemno hitre
repeticije istih not lahko zasledimo tudi v skladbi Be-Bop Tango. Predvsem vodilni glas
je podvržen zelo hitrim in razgibanim pasažam z večinoma neparnimi razdelitvami, kar
lahko opazimo že ob prvem vstopu melodije v taktu 6 (primer 1). Ritem igra pomembno
vlogo tudi pri oblikovanju variacij glavnih tem. Kot smo že omenili, je z uporabo
izomelistične tehnike skladatelj oblikoval mnogo svojih skladb. Najosnovnejši primer
izomelizma lahko opazimo že v skladbi Oh No iz zgodnjega albuma Lumpy Gravy
(primer 9).
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Primer 9: Obdelava teme z uporabo izomelizma v skladbi Oh No.

Morda je predvsem zaradi ritma v Zappovih delih vedno prihajalo do nepopolnih izvedb
in nezadovoljstva skladatelja nad glasbeniki, bodisi komornimi in orkesterskimi ali
tistimi, s katerimi je izvajal svoje rockovske koncerte. Zaradi nezadovoljivih izvedb se
je Zappa čedalje bolj ukvarjal s skladanjem na synclavier. Pri ritmu je tako kot pri
melodijah med seboj sopostavljal najrazličnejše delitve in prihajal do zanimivih
poliritmičnih vzorcev, kontrapunktičnih disonanc, ki jih je lahko predvsem s pomočjo
synclavierja brezhibno izvedel.
Skladbe za synclavier so večinoma izjemno zahtevne za živo izvedbo, zato se je Zappa
posluževal tega instrumenta. S pomočjo synclavierja je lahko vzorčil kateri koli
instrument in mu programsko razširil obseg v registre, ki jih naravno ni zmožen doseči.
Zvok instrumenta je lahko tudi računalniško predeloval, dodajal mu je lahko posebne
učinke, odstranil ali obogatil določene frekvence, mu spreminjal oblike nihanja in s tem
dosegal nov zvok. V začetku skladanja s to napravo so bile kompozicije kljub vsem tem
zmožnostim precej suhoparne in hladne. Za prvi album s synclavierjem so kritiki Zappi
očitali pomanjkanje življenja.58 Na to jim je odgovoril z dvojnim albumom svoje
simfonične glasbe, ki jo je posnel z Londonskim simfoničnim orkestrom. Na ovitku
albuma je sam razlagal, da tokrat ponuja glasbo živih ljudi, ki vsebuje človeški element,
in ne računalnikov. Toda prav zaradi tega človeškega elementa je bil material slabo
posnet, z mnogimi napakami. Tako je bilo pred izdajo albuma na posnetkih nujno
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potrebno opraviti ogromno število studijskih popravkov, kar je kazalo na Zappovo
natančnost in večjo nagnjenost k tehnično brezhibnim izvedbam. Svoje skladanje na
synclavier je kljub kritikam še nadaljeval in ustvaril vrsto albumov računalniške glasbe,
med katerimi je zanimiv primer plošča z naslovom Francesco Zappa, na kateri je
skladbe svojega baročnega soimenjaka zapisal v synclavier in izvedel baročne kvartete s
sintetiziranimi zvoki. Odmevnejša in veliko bolj cenjena albuma s synclavierjem pa sta
gotovo The Perfect Stranger, pri katerem je sodeloval tudi s Pierrom Boulezom, ter
Civilisation Phase: III. Slednji album je s kolažem posnetkov iz albumov Lumpy Gravy,
Yellow Shark ter z glasbo za synclavier z mnogo bolj »živim« zvokom kakor v
osemdesetih, tako odličen primer eklekticizma, sopostavljanja najrazličnejših elementov
v eno celoto. Hkrati odraža tudi Zappov kompozicijski pojem projekt/objekt, ki ga sam
skladatelj opiše kot »celotni koncept mojega dela v različnih medijih. Vsak projekt (v
katerem koli okolju) ali intervjuju, povezan z njim, je del večjega objekta, ki je brez
'tehničnega imena'«.59
Na tak način lahko neko melodično temo iz začetnega obdobja ustvarjanja, kot je
denimo melodija skladbe Oh No, zasledimo še v kasnejših albumih in v različni podobi,
kot je dodano besedilo, nova instrumentacija, druga hitrost izvajanja, vključenost v
novo glasbeno celoto, del melodije izomelistično predelan v popolnoma novo skladbo z
naslovom Son of Orange County itd.
Lahko torej zaključimo, da Zappove skladbe, pisane za akustične komorne ansamble in
simfonične orkestre ter synclavier, dosegajo neko stopnjo umetniške vrednosti, značilne
za glasbo druge polovice 20. stoletja. Ne glede na Zappovo mnenje, da so vsa njegova
dela enakovredna in jih ne smemo ločevati na visoko in nizko umetnost, smo poiskali
elemente umetniške glasbe tudi v njegovem rockovskem opusu. Opazimo lahko še
vedno močno kromatične melodične linije, zapletene ritmične delitve in harmonije,
grajene iz več kakor štirih glasov. Že na prvem rock albumu skupine The Mothers of
Invention Freak Out! lahko slišimo rezanje snemalnega traku v skladbi Who Are The
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Brain Police?, klasično orkestracijo skladb How Could I Be Such A Fool? ter You
Didn't Try To Call Me in celo združevanje rock glasbe s konkretno v skladbah The Son
Of Monster Magnet in Help I'm A Rock!. Ta dela predstavljajo zelo zgodnje primere
združevanja različnih popularnih in umetniških glasbenih slogov, ki jih je Zappa z
nadaljnjim delom še naprej razvijal.
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ROCKOVSKI ELEMENTI PRI KOMPONIRANJU UMETNIŠKE GLASBE
FRANKA ZAPPE
Če lahko zaznamo elemente umetniške glasbe v opusu »rockerskega« skladatelja, bi
lahko pričakovali tudi obratno. V Zappovi umetniški glasbi so elementi rocka najbolj
opazni pri vključevanju instrumentov rock skupine v komorne in simfonične sestave.
Najpogosteje vključuje predvsem tolkalno baterijo, kakor pri projektu z londonskimi
simfoniki, zasledimo pa tudi kitare in klaviature ali celotno rock zasedbo, ki jo najdemo
na albumu 200 Motels v sodelovanju z dirigentom Zubinom Mehto in losangeleškimi
filharmoniki. Kot element rocka bi lahko šteli tudi uporabo synclavierja, vendar so v
tem času že mnogi skladatelji posegali v različne tehnologije za umetno proizvajanje in
obdelovanje zvoka. Svoje znanje rockovskega produciranja v snemalnem studiu je
Zappa znal prenesti tudi v kompozicijo. Med seboj je postavljal tuje in nasprotne si
zvočne bloke, epizode, ki so dajale občutek rezanja in lepljenja trakov v studiu, vendar
so bile tako napisane v partituri. Dejansko pa je k obdelovanju svoje umetniške glasbe
dodajal rockovsko urejanje posnetkov v studiu.
Zanimivost prelivanja rockovskega in umetniškega je v tem, da je Zappa v začetku
svoje skladbe pisal za komorne akustične ansamble, pristale pa so tudi na rockerskih
odrih, večinoma še preden so zazvenele v dvorani kake kulturne ustanove. Lep primer je
skladba Be-bop Tango, obravnavana v pričujočem diplomskem delu, ki na albumu The
Yellow Shark zveni popolnoma v slogu oziroma po merilih umetniške glasbe 20.
stoletja, pred tem pa jo je skladatelj brez zadržkov izvajal tudi s svojimi skupinami po
turnejah, torej je bila deležna celotne izvedbe z instrumenti za rockovske koncerte.
Veliko skladb ni imelo vnaprej določene zasedbe, zato lahko povzamemo, da je Zappa
na odrih kulturnih ustanov h komornim in simfoničnim zasedbam dodajal rockovske
instrumente, na odrih, namenjenim širši množici, pa je rockovskim izvajalcem in
poslušalcem namenjal skladbe z višjo umetniško vrednostjo. Med svojimi skladbami v
večini primerov ni delal hierarhičnih razlik in jih je skušal izvajati povsod, vendar se je
moral zanašati tudi na izvajalske spretnosti glasbenikov, s katerimi je sodeloval. Tako
smo lahko v nasprotju s pričakovanji občasno deležni tudi neprimerno kakovostnejše
izvedbe določene skladbe na odru pred podivjano večtisočglavo množico, kakor v
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koncertni dvorani z akademsko šolanimi glasbeniki, ki tudi mnogokrat kažejo močan
prezir in odpor do del sodobnejših skladateljev.
Pri komponiranju umetniške glasbe se Zappa nikoli ni izogibal ostalim popularnim
glasbenim slogom. Opomniti je potrebno, da Zappa tudi nikoli ni komponiral z
namenom, da bi določeno delo imelo oznako »umetniško«. Ne smemo pa pozabiti, da se
je sam štel za resnega skladatelja in je že s tem nekako izpodbijal svoje prepričanje in
postavljal paradoks. Umetnost je jemal kot razvedrilo, vendar si je želel, da bi njegovo
delo jemali tudi resno, čeprav tega nikoli ni neposredno priznaval. Tako lahko v močno
kompleksni skladbi za simfonični orkester nenadoma zaslišimo rockerski pulz na
bobnih ali tolkalih. Preseneti nas lahko z bizarno preprostimi harmonijami, značilnimi
za popularno glasbo. Kar zadeva harmonije, smo opazili, da je mnogokrat izhajal tudi iz
jazzovske glasbe. Zasledimo lahko tudi preproste melodije in melodične fragmente ter
za rock in jazz značilne intervale – zvišano kvarto, ki jo je pogosto vključeval tudi v
harmonijo.
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ISKANJE POSTMODERNIZMA FRANKA ZAPPE
Tehnika kolaža
V predstavitvi postmodernizma iz začetka naloge so bili na kratko opisani določeni
postopki, značilni za ta slog komponiranja, kot so citat, simulacija in palimpsest. Mnogi
kritiki Zappove glasbe se pri analizah skladb opirajo predvsem na postopek tehnike
kolaža, zato se nam zdi smiselno, da na kratko orišemo tudi termin tehnike kolaža, znan
za mnoge skladatelje umetniške glasbe 20. stoletja.
Pojem kolaž je izposojen iz vizualnih umetnosti, kjer naj bi šlo za način lepljenja
različnih objektov, fragmentov ali drobcev v ozadje ali tudi v ospredje umetniškega
izdelka.60 Glasbeni kolaž naj bi bil sopostavljanje več različnih citatov, slogov ali
tekstur, tako da lahko vsak element obdrži svojo individualnost in je s tem vidno, da
imajo uporabljeni elementi izvor v mnogih različnih in ne enakih virih, ki so prirejeni
tako, da delujejo skupaj kakor celota. Pojem kolaž je bil vključen v glasbo z različnimi
pomeni, predvsem pri opisovanju glasbe dvajsetega stoletja, ki si je sposojala glasbeni
material iz različnih virov. Elementi kolaža naj se ne bi med seboj popolnoma skladali.
Različni so si v tonalitetah, metrumu, tempu, kar je pomembno, da se jih lahko med
seboj loči kot čiste individualnosti.
V nadaljevanju članka na Groveu so podani primeri uporabe kolažne tehnike pri
različnih skladateljih, kot so C. Ives, J. Cage, B. A. Zimmermann, L. Berio in drugi, za
katere pa lahko na kratko zaokrožimo, da so sicer material oblikovali na samosvoje
načine, vsem pa je skupno to, da so si kolažni material izposojali iz različnih virov,
različnih avtorjev. Med omenjenimi skladatelji je tudi Zappa, vendar se uporaba kolaža
pri njem še v nečem razlikuje od ostalih skladateljev. Kolažiranje je uporabljal tako, da
je »lepil« material, ki je imel vedno nekaj skupnega. Uporabljeni elementi so bili
namreč večinoma njegovi, iz lastnih starejših kompozicij, improvizacij, intervjujev in
pogovorov, le da so bili vsakič na novo prirejeni, da so se lahko zlili v nov kontekst
dela. Tako lahko zasledimo večkratno pojavljanje različnih tem, harmonskih sosledji in
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besed, ki so imeli neko stalno kontinuiteto v skladateljevem razvoju. Zappovo
kolažiranje izhaja predvsem iz tehnike glasbenega produciranja v snemalnem studiu,
kjer je določen del traku odrezal in ga postavljal na različne konce svojih skladb skozi
vse svoje ustvarjalno obdobje, kar se predvsem najbolj jasno odraža v albumu
Civilization Phase III.

Odstiranje postmodernizma Zappe preko določil Jonathana Kramerja
S pomočjo analize skladbe Be-Bop Tango in opisov umetniških elementov v ostalih
primerih Zappovega opusa lahko počasi sklepamo, da skladatelj dosega določeno
stopnjo umetniške vrednosti na obeh polih svoje ustvarjalnosti. Skladateljev slog so
zaznamovale tudi lastnosti, značilne za skladatelje postmoderne dobe. Vprašanje ostaja
le, ali je mogoče uvrščati ta dela tudi pod pojem postmodernizem. V njegovem
kompozicijskem slogu lahko zasledimo simulacije, citate in kolaže ter uporabo in
nadaljevanje ali celo preseganje modernističnih kompozicijskih tehnik. Njegova želja je
bila vedno stremeti k nečemu novemu, do česar je prišel tako z vključevanjem sodobnih
popularnih in umetniških žanrov, estetik in kompozicijskih tehnik skladateljev iz
začetka 20. stoletja, z uporabo snemalnega studia kot glasbenega instrumenta, s
koncerti, ki so bili izvedeni kot odlični performansi z vključevanjem občinstva,
teatralnih in plesnih točk in mnogimi bizarnimi pripomočki za »lažjo« predstavo
povedanega ali zaigranega. Ali je bil Zappa postmodernist, bomo v nadaljevanju skušali
odgovoriti še s pomočjo 16 določil, ki predstavljajo značilnosti postmodernistične
glasbe, kakor jih je postavil Jonathan Kramer po vzoru Jean-Françoisa Lyotarda in
Umberta Eca v svojem delu The Nature and Origins of Musical Postmodernism.61
Kramer je v svojem tekstu postavil idejo, da je postmodernizem bolj nekakšen odnos
kakor pa površinski slog ali zgodovinsko obdobje.
1. V postmodernizmu naj ne bi šlo le za odvračanje od modernizma ali njegovo
nadaljevanje, ampak naj bi ta glasba imela oboje. To vsekakor velja tudi za
Zappov način ustvarjanja. Zappa ni nadaljeval z glasbo od Varèsa, Weberna,
Stravinskega in ostalih modernističnih skladateljev naprej, hkrati pa tudi nikoli
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ni zavračal njihovih že doseženih kompozicijskih tehnik. Uporabljal je zvočne
bloke, močno kromatične melodične linije, goste harmonije, zahtevne ritme in
jih nadgrajeval na svoj način. V glasbi je različnim smerem modernizma
(serialna glasba, konkretna glasba, elektronska glasba itd.) dodajal še rockovske
glasbene elemente (značilne predvsem na albumu z londonskimi simfoniki, kjer
je ob modernistični strukturi skladb v izvedbi simfoničnega orkestra slišati še
tolkalno baterijo, ki igra rockovski pulz), rockovska glasbila ali celoten rock
ansambel, s čimer je širil idejo modernizma. Že na prvem albumu Freak Out!
lahko slišimo sopostavljanje elementov konkretne glasbe z rockovskimi ritmi,
melodičnimi linijami in harmonijami. Najboljši primer pa bi lahko našli na
albumu 200 Motels z losangelškimi filharmoniki in celotno rock zasedbo The
Mothers of Invention, kjer je rock glasba dopolnjena s simfonično in obratno.
2. Na neki ravni je glasba na svoj način tudi ironična. Ironiji se v glasbi in
besedilih Franka Zappe ne moremo izogniti. Mnogokrat so njegova dela tudi
tako ironična, da začnejo spodjedati temelje samih sebe. Albumi so polni
parodije do vsega, kar je skladatelj počel. Kritike je deležna tako rock, popularna
kot tudi klasična glasba, ki jo je sam ustvarjal, in še vse, kar je v svojem
življenju Zappa videl ali slišal, okusil ali zavohal. Zanimiv primer so govorjeni
vložki brez globljega pomena na albumih Lumpy Gravy ali Civilisation Phase
III, ki v nekem smislu celo rušijo skoraj modernistično glasbeno podobo skladb
na plošči. S temi govori Zappa vzpostalja neko ironično distanco do te glasbe in
tako daje samosvoj pečat celotnemu albumu.
3. Ne spoštuje se več meja med zvočnostjo ter postopki preteklosti in sedanjosti.
Zappa je mnogokrat kršil pravila različnih kompozicijskih praks. Glede
nespoštovanja pravil med preteklostjo in sedanjostjo nam daje odličen primer z
albumom Francesco Zappa. Z uglasbitvijo godalnih kvartetov svojega
baročnega soimenjaka na synclavier je kazal prezir predvsem do baročne
zvočnosti, hkrati pa tudi prezir do sintetiziranih zvokov synclavierja. Baročne
skladbe je tako predstavil množici v sodobni sintetizirani preobleki.
4. Izziva mejnike med »visokimi« in »nizkimi glasbenimi slogi in 6. Zavrača
raznolikosti elitističnih in populističnih vrednot. To se zdi za Zappo celo
najvidnejša posebnost. Mešanje popolnoma različnih glasbenih slogov je zanj
značilno že od samega začetka ustvarjanja, za primer pa lahko vzamemo skoraj
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vse skladateljeve albume, predvsem tiste iz prvih petnajst let ustvarjanja.
Kasneje je celo začel nekoliko razlikovati med albumi glede na njihove celotne
glasbene podobe. Primer nehieraričnega razporejanja glasbenih zvrsti je opazen
že v skladateljevih najstniških poslušalskih navadah, ko je z enakim
zadovoljstvom poslušal plošče Varèsa, Stravinskega, R&B-ja in doo-wopa. V
njegovi glasbi so redno sopostavljene mnoge glasbene zvrsti, od rocka,
countryja, doo-wopa do baročne glasbe, od konkretne in elektronske glasbe do
serializma in opere. Zanj je bilo vse enakovredno, tako kitarska glasba, izvajana
na odrih pred podivjano možico, kot akustični koncert komorne ali simfonične
glasbe pred običajno bolj zadržanim manjštevilnim občinstvom. Te elitistične in
populistične mejnike si je drznil izzvati tudi tako, da je na rock koncertih igral
skladbe z višjo umetniško vrednostjo, in obratno, da si je na akustične koncerte
drznil pripeljati tudi rock ansambel. Pisal je glasbo, ki je zajemala mnoge žanre,
šele občinstvo pa se je odločilo, čemu bo sledilo in čemu ne ter kam bo določeno
glasbo postavilo.
5. Prikazuje prezir do pogosto samoumevne vrednosti strukturalne celote. S svojim
dadaističnim pogledom je vedno dal jasno vedeti, da so predvsem samoumevne
vrednote zanj še bolj vprašljive. Ni se strinjal z mnogimi sistemi, tako
družbenimi kot umetniškimi, kompozicijskimi. Preziral je poučevanje skladanja
na akademijah, o čemer govori v prej citiranem pismu. Kar zadeva glasbeno
delo, je preziral neko strukturalno celoto, tako da jo je vedno želel zamajati z
različnimi vložki, ki imajo povsem drugačen pomen, kot so že prej omenjeni
govori na ploščah Lumpy Gravy in Civilisation Phase III.
7. Izogiba se totaliziranim oblikam (ne želi, da so kompozicije v celoti tonalne ali
serialne oziroma komponirane po predpisanih oblikovnih modelih), 11. vsebuje
protislovja, 12. ne verjame v binarne opozicije, 13. vključuje fragmentacijo in
nepovezanost, 14. zajema pluralizem in eklekticizem in 15. predstavlja več
pomenov in več časovnosti. V analizirani skladbi Be-Bop Tango nam uvod daje
sliko diatonično urejene skladbe z uporabo funkcijske harmonije, vendar se že
ob prvem nastopu teme ta slika podre v močno kromatično obdelano linijo
vodilnega glasu in popolnoma nefunkcijska sosledja harmonij. Ta točka se ne
kaže samo v kompozicijah, ampak tudi na ravni celotnih albumov. Večina je
zgrajena iz precej raznolikih in pestrih delcev. Celotno sliko projekta zavestno
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razdira in ji s tem daje popolnoma nov smisel. Čisto vedno nas v albumu
preseneti s kakšno najmanj pričakovano potezo. Tako je lahko v celoti
instrumentalen album, kot na primer Hot Rats, presekan z vokalno skladbo. V
zelo kompleksnih albumih se lahko večkrat pojavijo fragmenti popolnoma
»pocukranih« glasbenih stilov, ki celostno podobo konkretno spremenijo. Na tak
način, vendar v obratnem smislu, je oblikovan popolnoma rockersko obarvan
koncertni album Baby Snakes. Na albumu, na katerem imajo vse skladbe močan
rockovski pulz, je vrinjena skladba The Black Page No. 2 s svojimi zapletenimi
ritmičnimi delitvami. Album se zaključi z zgodbico v obsežni skladbi Punky's
Whips, ki pa kaže splošno podobo albuma. Skladba vključuje mnoge rockovske
rife in improvizacije ter občasno kompleksnejše vložke, ki bi odlično zveneli
tudi v izvedbi simfoničnega orkestra, kot da bi ponazarjala vse poprejšnje rock
skladbe in mednje vrinjeno Black Page No. 2.
8. Glasbe ne jemlje več kot avtonomne, temveč tudi kot odločujočo v kulturnem,
socialnem in političnem kontekstu. Če nič drugega, je v njegovih besedilih
vedno mogoče zaslediti cinične in sarkastične kritike najrazličnejših kulturnih,
socialnih in političnih tem. Kot zanimivost bi lahko omenili, da je s svojo
glasbeno podobo snemal tudi različne oglase, spodbujal ljudi k volitvam in celo
sam kandidiral za predsednika ZDA. Zanj je bila njegova glasba močno
odločujoča tudi v tem, kdo jo bo izvajal. V svoji karieri je prenehal sodelovati s
skupino MOI, ker niso bili sposobni igrati vseh njegovih skladb, razpustil je
orkester

jazzovskih

glasbenikov

The

Grand

Wazoo

zaradi

njihove

neživljenjskosti, skušal je sodelovati s simfoničnimi orkestri, ki so ga prav tako
odvračali zaradi odnosa do njegove glasbe in pomanjkljivim igranjem, in se zato
zatekal k synclavierju. Težko je torej sodeloval z istimi glasbeniki v daljšem
obdobju, razen z določenimi izjemami. Vedno je bila v ospredju njegova glasba,
preko katere je določal izvajalsko zasedbo.
9. Vključuje citate ali se zgleduje po glasbi več različnih kultur in tradicij. Že na
prvih albumih lahko zasledimo citate I. Stravinskega. Zelo očiten je citat v
skladbi Amnesia Vivace na albumu Absolutely Free iz leta 1967, kjer sopran
saksofon in moški vokal brez zadržkov citirata temo iz Posvetitve pomladi. V
nalogi so tudi že omenjeni vplivi ostalih skladateljev. Skladba Bogus Pomp je na
primer sestavljena iz različnih zvočnih blokov, ki se po mnenju A. Wrighta
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zgledujejo po zvočnih blokih E. Varèsa iz Ameriques in Integrales.62 Zappa ni
uporabljal zgolj glasbenih citatov, saj se je rad opiral na različna mnenja,
predvsem oseb, ki so kakor koli vplivale na njegovo razvijanje lastnega
umetniškega sloga, in tako v svoje delo vključeval tudi izjave teh ljudi. Glede na
eklektičen

slog

skladatelja

lahko

opazimo

zgledovanje

po

glasbi

zahodnoevropske in ameriške kulture, tako umetniškega kot popularnega kroga,
težje pa pri Zappi zasledimo elemente etno glasbe različnih tradicij. Kar je
morda značilno za mnoge skladateljeve sodobnike z rock scene – da so posegali
po glasbenih elementih in filozofijah tujih kultur –, v večini ne drži za Zappo.
Morda se je ravno zaradi razširjenosti zanimanja za tuje kulture pri drugih
glasbenikih sam tem elementov namenoma izogibal.
10. Tehnologije ne jemlje le kot medij za ohranjanje in prenašanje glasbe, temveč jo
tudi močno vpleta v produkcijo in bistvo same glasbe. Dovolj nam lahko pove že
uporaba synclavierja in snemalnega studia kot instrumenta na vseh albumih.
Najbolj vidni primeri so seveda prve plošče z MOI, Lumpy Gravy, Civilisation
Phase III, Jazz From Hell in drugi. To dejstvo še ne pomeni, da je to značilnost
postmodernistov, saj so že modernistični skladatelji vse od futurizma množično
uporabljali studio kot instrument. Snemalni studio je uporabljal tudi pri urejanju
posnetkov akustičnih ansamblov ali orkestrov, kar v praksi ni tako pogosto. V
primeru drugega albuma z LSO je izdaja tega zakasnila za nekaj let, ker se je
Zappa lotil tolikšnih popravkov posnetkov.
16. Pomene in strukturo polaga v poslušalce, celo bolj kakor v partituro, izvedbe ali
skladatelje. Zappa tega ni počel. Močno ga je zanimala sama izvedba svojih
skladb, pri čemer glasbenikom ni dopuščal veliko svobode za interpretacijo,
razen ob solističnih trenutkih. Tudi poslušalstvo mnogokrat ni imelo možnosti,
da bi njegovim skladbam dajalo svoj pomen, saj so bile skladbe tako
kompleksne, da so morali sprejeti interpretacijo, ponujeno z njegove strani.
Občinstvu je na koncertih celo sam pojasnjeval pomen, zgradbo in »vsiljeval«
lastno interpretacijo svoje glasbe.
Ob pregledu vseh Kramerjevih točk ugotovimo, da Zappa v veliki meri ugodi večini
primerov in tako daje vtis postmodernističnega skladatelja. Vsekakor za potrditev teze
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ni zadosten le Kramerjev pogled in bi bilo potrebno Zappo kot postmodernista postaviti
pod lupo mnogih drugih teoretikov, ki bi ga s svojimi tezami označevali kot
postmodernista ali skladatelja postmoderne dobe. O Zappovem postmodernizmu govori
tudi Kelly Fisher Lowe, ki razpravlja predvsem o dveh točkah postmodernizma, najbolj
opaznih na albumu Absolutely Free.63 Prva točka je Zappova uporaba citatov različnih
glasbenih žanrov v dveh pomenih – v smislu slavospevov in hkrati posmehovanja
izčrpanosti teh. Drugo točko predstavlja sama zgradba Zappove glasbe, ki ji skladatelj
namenja največ pozornosti. Za postmodernega ga označi tudi Chris Reid v recenziji
novega albuma frankfurtskega Ensemble Modern,64 vendar Zappo umešča med
postmodernistično zabavno glasbo in jo postavi ob bok skupini Radiohead in ne med
umetniško glasbo, kamor bi album dejansko uvrščali. Z druge strani pa Gregor Pompe
označuje Zappov opus kot delo skladatelja postmoderne dobe.65 Avtor sicer meni, da
Zappovo delo izhaja iz popularne glasbe, kar je na prvi pogled povsem logično, vendar
se moramo zavedati, da je Zappa že mnogo pred igranjem popularne glasbe komponiral
glasbo za komorne ansamble v pravilih serializma in ostalih modernističnih tehnik, šele
kasneje se je zaradi pomanjkanja denarja lotil igranja v ansamblu. Tako imamo večkrat
napačno mnenje, da je Zappa v osnovi v popularno glasbo vnašal umetniške elemente in
ne obratno. Zappa se je iz kompleksnejše umetniške glasbe preselil na mnogo bolj
uspešno in enostavno področje popularne glasbe, kar nas ponovno, vendar z druge
smeri, pripelje do skladatelja, sorodnega minimalistom, ki so svojo glasbo pisali tako,
da je bila bolj sprejeta s strani občinstva, čeprav Zappa tega ne bi rad priznaval.
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SKLEP: MED UMETNIŠKO IN POPULARNO GLASBO
V nalogi je v sedmih poglavjih zaobjeta problematika pojmovanja umetniškega v glasbi
našega časa in razumevanje umetnostnega s strani skladatelja Franka Zappe. Diplomsko
delo se v celoti lahko razdeli na tri večje enote. V prvi je obravnavan problem
umetniškega ter problematika dojemanja pojmov modernizem in postmodernizem kot
umetniških smeri 20. stoletja. Osrednji del naloge je posvečen predstavitvi skladatelja
Franka Zappe in analizi izbrane skladbe Be-Bop Tango, ki nas privede do zaključne
enote, v kateri se s pogledom na analizo skladbe in druga dela iz Zappovega opusa
iščejo umetniški in rock elementi v njegovi glasbi. Hkrati se še preko Kramerjevih
določil in začetnih navedkov o postmodernizmu ugotavlja, ali Zappa sodi med
postmodernistične skladatelje.
Pri dojemanju umetniškega v glasbi našega časa lahko pridemo do mnogih nasprotij.
Kriteriji se spreminjajo od posameznika do posameznika in lahko dajejo umetniško
vrednost popolnoma nasprotujočim si stvarem. Hkrati so glasbene zvrsti med seboj že
tako prepletene, da je mejnike med njimi že skoraj nemogoče postaviti. V uvodnem
poglavju se tako sprašujem, katera glasba v našem času lahko nosi naslov umetniškega.
Ali je to tista, ki se jo najbolj posluša, ali tista, ki na nas deluje pomirjujoče in nam daje
možnost oddiha? Če je temu tako, bi lahko sem prištevali dve zelo različni zvrsti, ki sta
priljubljeni tudi med dvema zelo različnima in številčnima vrstama poslušalstva.
Vsekakor je številčnejša zvrst komercialno naravnane popularne glasbe, usmerjene
pretežno v mladega poslušalca, ki si ne želi razmišljanja, temveč le užitek ob
poslušanju. V drugo zvrst bi lahko prištevali glasbo klasicističnih in romantičnih
skladateljev, ki na enak način zadovoljuje večinoma starejše poslušalstvo, saj je tudi ta
glasba že tako preposlušana in poznana, da takoj začutimo njen potek. Mnogi ravno tej
glasbi tudi dajejo največjo umetniško vrednost. Za tako dojemanje bi lahko predvsem
»krivili« kulturno industrijo, ki poslušalca vabi k lagodnosti in s tem odvrača od
kritičnega poslušanja glasbe. Zaradi tega so množicam ostali skriti mnogi avantgardni in
modernistični skladatelji ter sodobniki, ki se ne uklanjajo načelom postmoderne družbe
in njene kulture. So morda oni umetniški skladatelji današnjega časa? Modernisti,
oziroma današnji postmodernisti?
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Modernizem in postmodernizem sta bila deležna že veliko razprav z močno
nasprotujočimi se mnenji, zato jih je težko vsebinsko in logično urediti. V poglavju
Umetniška glasba 20. stoletja so predstavljene smernice modernizma in njegova
ideologija k iskanju novega v glasbi. Modernistična sistematičnost, raziskovanje zvoka
samega, odpoved tradicionalističnim prijemom in izguba povednosti v glasbi so glavne
značilnosti, ki označujejo to umetniško smer. Na pojem modernizma se močno navezuje
tudi razumevanje postmodernizma, ki lahko pomeni tri različne usmeritve: nadaljevanje
in preseganje, reakcijo in prekinitev ali začetek čisto druge, nove smeri.66 Kot pravo
umetniško smer postmodernizma G. Pompe definira prvo razlago – nadaljevanje in
preseganje. Drugi dve pa pripisuje umetnosti v postmoderni dobi, ki je hkrati danes tudi
prevladujoča.
V nalogi je prikazan tudi pogled Franka Zappe na dano situacijo. Skozi vse življenje se
je skušal boriti proti okostenelim, tradicionalnim elementom. Kje je on iskal nove
rešitve? S pomočjo analize skladbe Be-Bop Tango je opaziti, da je bila ena rešitev
parodično postavljanje znanih kalupov v nove kompozicije z dodajanjem modernistične
obdelave materiala. Naslednje sredstvo se je pokazalo v osemdesetih z uporabo
synclavierja, s katerim je ustvaril tej tehnologiji primerno tehnično zahtevne ali zvočno
drugačne, nove kompozicije, kot so The Girl in Magnesium Dress ter Jonestown na
albumu, ki ga je ustvaril z Boulezom ali celotni albumi, kot so Jazz From Hell ter
Civilization Phaze: III. Tudi staremu materialu se ni odrekal – tako svojemu kot tujemu
– in ga vdelal v kompozicije vsakič na nov način, kot popolni citat, priredbe na
synclavierju (album Francesco Zappa) ali tako, da je zanj vedel le on sam. Ker se ni
želel ukloniti kulturni industriji, jo je raje le izrabljal za lažje izvajanje sebi bolj
priljubljenih skladb za komorne ali simfonične sestave. Smernicam kulturne industrije
se ni podredil, temveč jih je vedno spodjedal na humoren način, prepojen z ironijo in
cinizmom, vendar tako, da je s tem še vedno zaslužil in si lahko privoščil marsikaj.
Zaradi rednega ukvarjanja z glasbeno industrijo in ogromnega števila komercialno
naravnanih rock albumov je prišlo do stigmatizacije skladatelja kot rock zvezdnika in
ljudje so spregledali njegove primarne namere. V mnogih enciklopedijah rock 'n' rolla
in popularne glasbe šestdesetih in sedemdesetih let je skladatelj opisan kot rock
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zvezdnik, ki je ustvaril vrsto najbolj avantgardnih rock albumov, rekdo pa se ti avtorji
spomnijo tudi na Zappovo udejstvovanje med skladatelji umetniške glasbe 20. stoletja.
Preko navedkov o postmodernizmu in primerjanjem s Kramerjevimi določili
postmodernistične glasbe postane dokaj jasno, da Frank Zappa dosega predlagana
merila na svoj poseben način. Izbrana skladba Be-Bop Tango je le manjši prikaz
operiranja z motivičnim in harmonskim materialom ter nekaj malega z zvočnostjo, kar
je možno razbrati iz partiture. Zanimive načine uporabe same zvočnosti instrumentov in
orkestracije je možno preučevati v simfoničnih delih, posnetih z Londonskim
simfoničnim orkestrom ter komornimi ansambli Pierra Bouleza in frankfurtskega
Ensemble Modern, vendar je takšno delo žal precej oteženo zaradi nedosegljivosti
partitur. Vpogled v ta dela bi razkril komponiranje s pomočjo zvočnih blokov v skladbi
Bogus Pomp, kar odseva nekaj vplivov Varèsa, in epizodno povezovanje tematsko med
seboj zelo različnih si odsekov, ki bi lahko izhajalo iz tehnik snemanja in obdelovanja
posnetkov v glasbenem studiu. Na posnetkih z Ensemble Modern so značilne mnoge
starejše Zappove “rock” skladbe, prirejene za komorni ansambel, ki na odrih priznanih
kulturnih ustanov lahko priredijo tudi pravi rock show v Zappovem smislu, le da se na
odru še vedno izvaja, kar se da natančno odigrana umetniška glasba, ki vsebuje tudi
veliko število gledaliških momentov.
Zaradi izjemnega števila del je Zappov opus težko opredeliti in mu dati samo eno
nalepko “popularnega” ali “umetniškega”. Širše občinstvo ga sicer razume kot rock
glasbenika, vendar se tudi to zaveda »teže« skladateljevega dela, po drugi strani pa
počasi postaja njegov opus, namenjen komornim ansamblom in simfoničnim orkestrom,
vedno večja tarča analitičnih razprav muzikologov, večinoma ameriških. Tudi ansambli,
ki imajo željo po igranju sodobnejšega materiala, pričenjajo z vključevanjem Zappovih
skladb v svoj repertoar. Tako je Zappa že zelo dobro poznan v popularnem, rock,
oziroma komercialnem prostoru, hkrati pa ga odkirvajo tudi akademiki, izobraženci,
ljudje “umetniškega”, “elitističnega” prostora. Na ta način Frank Zappa ostaja (sam po
sebi je že bil), ali šele postaja (po naših zaslugah) razpet med popularno in umetniško
glasbo – tipičen primer skladatelja postmoderne dobe. Tako, kakor je že v začetku
naloge opisano, nas tudi pri njem loči le klik od ene izmed danih nalepk, ki si jo želimo
izbrati – “popularno” ali “umetniško”. Prehojena pot do nje bo vedno enaka.
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SUMMARY
The thesis describes different views on music of the earlier periods of our time. In the
introduction it asks what music is actually artistic today. Various popular music genres
such as commercially oriented hits, rock and jazz, which also incorporate elements of
art are placed in question. It is also reasonable to wonder about the artistic value of
music more than hundred years old, which we quite unreservedly call art. If we take a
closer look, we can see similar patterns in both - popular music and music of the 18th
and 19 century. So, is this art, or just craft combining of already known patterns?
Further we are looking for artisanship especially in works of the modern and
postmodern composers. Concepts of modernism and postmodernism are presented as
two of the leading radical artistic music directions of the 20th century, characterized by
the decline of traditional ties - modernism and it’s continuing and exceeding postmodernism. The difference between the postmodernist art, which continues and
extends the modernist views and art in the postmodern era, for which returning to an old
compositional patterns, known to a wider audience is typical, is also emphasized.
With the problem of the artistic a central part of the thesis is facing in the music of
American composer Frank Zappa. Through song Be-Bop Tango we try to figure out
how much of artistic work composer’s opus includes. How he tries to juxtapose various
musical genres of jazz and tango with the help of modernistic compositional techniques.
Because of juxtaposing different genres and use of modernistic techniques could
someone think of him as a postmodernist composer, which is trying to be proofed
through sixteen points of postmodernism, which J. Kramer wrote. Although Kramer
points are mainly typical also for Zappa's opus, we can hardly describe him as a
postmodernist. From more complex ways of artistic music in the early creative period
he had to focus on the simpler area of popular music to survive. With this action we
should see him as a part of the group of composers who "turned" back to modernism, to
live better, what Zappa would not want to admit. So it would be better to classified
Zappa as a composer of postmodern era.
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Nevertheless his music is heavily torn between different artistic and popular musical
genres of 20th century and with its eclecticism it offers a lot of interesting possibilities
for analytical research, as well as for pleasurable listening.
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PRILOGE
Priloga 1: Skladba Be-Bop Tango za vodilni glas in spremljavo.
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for unspecified instrument & piano
Tenor Saxophone

Piano

Pno.

{

4
& ™™4 bbœœj ‰ bbœœj ‰ bbœœj ‰ bbœœbœ
? ™™4 nœj ‰ œj ‰ œj ‰ œ
4 œ
œ
œ
œ

{

Pno.

& Ó

{

Pno.

& #w

{

& ##w
w
w
? nw

∑

™™ ™™ j ‰ j ‰ j ‰
n œœ œœ œœ œœ nœ
j
j
j
™™ ™™bbœœ ‰ bbœœ ‰ bbœœ ‰ bbœœ

™™ Ó

Œ

™™
™™
™™

‰ ‰

™™ j ‰ j ‰ j ‰
nœœ
œœ nœ
œœ
œœ
™™ bnœœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ
J
J
J
7

Œ

œ œj ‰ bbœœ
œ
œ
‰ œœ
œ

bœ
3
nœbœœœbœœœœ nœ ™#œœ j
nœ œ

j
bnœœ
j
#œ
œ

™™ ™™

‰ œ #œ œj ≈ œ œ œ œ bœ bœnœ nœnœ ™#œ œ
œ
œ œ bœ
3

& œœj ‰ œœj ‰ œœ
? œ ‰ œ ‰œ
bœ œ œ
J J J

7

Ten. Sax.

∑

j
j
j
& ™™ bœœ ‰ bœœ ‰ bœœ ‰ bœœ bœ
j
j
j
? ™™ #œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
nœ
œ
œ
œ

5

Ten. Sax.

∑

& ™™

3

Ten. Sax.

4
& ™™4

Frank Zappa

7

j
nœœ
bœ
‰ n œJ
‰

3

j
bœœ bœœ bœœ bœœ bœœ œœ
œœœœœ
œ œ œ œ œn#œœ
J

‰
‰

3

3

Copyright © Zdenek Ceszny

75

##œœ
œœ

Œ œbœœœbœœœ

Ó

‰ œœ Œ Œ
œœ œœ ™™ œœ œœ #œ #nœœ bœœ
nn œœ
œ œ ™™ bœ œ
‰ #œ nœ b œ œ ‰ #œ
Œ Œ n#œœ
‰

3

7

2

bœ
nœ ™ bœ ˙
œ
nœ ™ œ#œ#œ œ nœ ™ œ ™ œ
&
J

b˙

Ó

& nww
? #bw
w

˙˙
˙
˙

Ó

∑

Ó

∑

10

Ten. Sax.

Pno.

{

14

Ten. Sax.

Pno.

&

{

#œ ™™ #œ

Pno.

œ ™™ œ

œ ™™ œ

& ≈

{

nœ

œ #œ

#œ

nœbœ œ nœ
n˙
œ œ œ. œ. œ. œbœ œ œ œ œ
œ bœ

? œ

6

b œœ
bœœ

6

Œ

Œ

nœ
# œ #œ nœ nœ œ
œ
n
œ
b˙
& nœ
bœ bœ #œ

Pno.

{

& Ó
? Ó

6

#n œœ
bœ
nœ

7

Œ

17

Ten. Sax.

3

Œ bbœœ n œ
œ œ
Œ œ bœœ
3

nœ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ ™
nœ
bœ

Œ

& bbœœœ

Œ ‰ œœ

6

j
j
& ‰ bbœœœ ‰ nœœj ‰ bbœœœ ‰ nœœj
? ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
bœJ
nœJ
J
J

16

Ten. Sax.

#œ ™ nœj ˙
# œ ™ nn œœ ˙˙
œœ™™ nœ ˙
J

Ó

6

#œ

‰ n œj
œ
‰ bœœ
J

j
#œ
‰ nœ œ #œ #œ œ nœ ™™
J
nœ
3

Œ œ bœ ˙
œœ b œ n ˙˙
3
Œ #œ œœ #˙
3

76

nœ

Œ Œ bœ
bœ
3
3

Œ Œ œœ

Ten. Sax.

Pno.

3

{

22

Ten. Sax.

Pno.

Pno.

∑

&

{

& nœœj ‰ œœj ‰
? nœ ‰ œ ‰
b œJ
œJ

25

Ten. Sax.

&

{

Pno.

œ
3

3

3

∑

{

œœœ
œœ
œœœœœœœœ
œœœ
œœ

œœœœœœœ Œ
œœ

Œ œ
œ
3

#œ œ œ#œ
nœ
5

Œ ≈bbœœ œœ œœ Ó
œœœ

∑

Œ ≈ œœœ Ó

3

bœ3 j Œ j 7Œ œ3 j
& œ œ œœ œ
∑

Ó

#œ œ ™ œ ™ #˙ ™
œ ‰
œ

& bbœœ œœ œœ ‰ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœœ
œœœœœœ
? œœœ‰ ‰ œœœœœœ

? Œ

j‰ j‰ j‰
bœœ bœœ bœœ bœœbœ
j
j
j
#œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
œ œ œ œ

j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ bœ
nœœnœ ˙˙ ™™
œœ bœœ bœœ bœœ bœœ
j
j
j
œ #œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
nœ ˙ ™
œ
b œ ˙™
œ œ œ œ

nœ
œœ
œ ‰
œJ

#˙ ™

&

∑

∑

28

Ten. Sax.

3

nœnœ œj 3
œœ
bœj
n
œ
®
J
b
œ
&
bœ
#œ ™™ nœ œ bw
nœ
‰ œj
& bœœ
#n œœ
˙˙
nn w
w
#
˙
? #œ
‰ #œ
n˙
##w
w
bœ
J

19

∑

∑

∑

∑

j j7
œœœœ ‰ œœœœ ‰ œœœœ œœœœ ‰ Œ
œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ

77

3

œœœœœœœ œœœœœœœ
œ

j j7
œœœœ ‰ œœœœ ‰ œœœœ œœœœ ‰ Œ
œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ

3

œœœœœœœ œœœœœœœ
œ

4
31

Ten. Sax.

Pno.

&

∑

&

∑

{

? œœr ‰ ™ Œ
œœœœœœ

Pno.

Ó

5

& nœ œ œ œ bœbœbœn˙

{

j
& ###œœœ
? n œJ

‰
‰

7

5

##ww
w
w

7

33

Ten. Sax.

5
6
#œ
#œ œ œ#œ #œ œ b œR nœ œ
≈
≈
≈
n
œ
b
œ
n
œ
R
œbœ œnœ
#œ nœ nœ

bœ
#œ
≈ œ#œ #œnœ#œnœnœ ‰ nœ nœ
nœ

Œ

nn˙˙ ™™
bb˙˙ ™™

‰
‰

nœœœœœnœbœ nœœœn œ œœ œ ™™ œ
&
bœ

35

Ten. Sax.

Pno.

{

Pno.

6

& w
w
w
? bbw

39

Ten. Sax.

7

{

& Ó
& ww
? bw
w

bœ

œœ ™™
bbœœ ™™

nœ ™™œ ≈

w
w
bbw
w

‰

bœ™

bœ

r
œœ ‰ ™
œœ ™
R ‰
3

5

œœ

œœœ
w
.
bww

#w
w

œ

#œ

5

≈ œœœ
œœœ
œœœ
≈ œœœ
w
n˙˙
n˙
b˙

# ˙˙
#˙
˙

#œn œ œR œ œnœ œ #œ œnœ n œ œ œ œ#œ œ
.œ œ.
bœ ≈ R ≈ œ
œ œ œ
bœ
bœ

ww

7

7

bw
w

78

6

41

Ten. Sax.

Pno.

&

{

˙

Œ

‰™

œ

bœ

œ

≈

#œn œ œ
#œn œ nœ
.œ œ.
bœ bœ œ œ nœ. #œ
bœ
nœ
7

& ww
? w
bw
bœ œ œ nœ
n œ #œ œnœ n œ
œ
b
œ
‰
nœ bœ œ bœ
&

Pno.

{

& Ó
? Ó

7

∑

43

Ten. Sax.

∑

5

3

Œ

5
5

w

j
Œ bbœœ bbww
œœ ww
nœ w
Œ #œ #w
J

Œ

5

79

œ ‰ Œ
J

j
bbœœœœ ‰ Œ
œ
#œ ‰ Œ
J

Ó
Ó
Ó

5

