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“Jag hörde en film”

TEXT: LOUISE LAGERSTRÖM

Som stumfilmskompositör och ackompanjatör har Matti
Bye mutat in ett litet eget hörn i filmens och musikens
värld. Men med musik kan man överskrida gränser och
Matti ser framför sig spännande samarbeten med olika
slags filmprojekt.
Jag träffar honom på hans stamkafé på Kungsholmen
där intervjun ackompanjeras av visslande espressobryggare och lågmäld musik från högtalare i taket.
Verkligheten har sitt eget soundtrack. För Matti var musiken rätt självklar men ändå säger han att han var ganska
'trögstartad'.

Matti tog det piano
Mattis pappa, som själv var en skicklig amatörpianist, tyckte
tidigt att sonen skulle ta pianolektioner. Till en början var Matti
måttligt intresserad. Men vid tio års ålder utvecklade han nästan
en besatthet i att öva. Efter att ha drillats ett par år i klassisk
"rysk" anda av en sträng lärarinna från musikhögskolan började
han på Södra Latins musiklinje. Där avtog plötsligt entusiasmen i

slutet av gymnasiet. Matti började få andra intressen och drogs
till andra typer av musik än den klassiska.
- När alla andra började söka till högre utbildningar hade jag
tappat lusten. Teknik och hård fingermuskelträning kändes för
begränsande.
Däremot hade han hunnit begå sin debut som stumfilmspianist
när skolans anarkister under en lunch skulle förevisa stumfilmsklassikern "Pansarkryssaren Potemkin". Vad för slags föreställning de fem själar som slöt upp fick sig till livs har han vaga
minnen av. Han hade tagit med några nothäften han trodde
kunde passa men hade inte insett hur svår Eisenteins montageklippning skulle vara att följa. Där satt han med sin klassiska
skolning, hade aldrig improviserat förr och fick blackout.
- När man upptäckte katastrofen redan efter ett par minuter
och inser att det var åttio kvar fick man lätt panik.
Så illa kan det nu inte ha varit. För ett par år senare, 1989 tog
skolkamraten Sara Rüster, som hade varit en av de fem på
potemkinvisningen och numera arbetade på Cinematekets programredaktion, kontakt och erbjöd honom att ta över efter den
åldrade Julius Jacobsen. Matti som hade hängt mycket på kvälls-
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visningarna kunde inte ha fått ett bättre erbjudande. Och när han
satte sig framför duken i bio Victor på Filmhuset var han bättre
förberedd.
Samtidigt fanns det en annan slags scen som lockade. Precis
efter gymnasiet hade han visserligen lagt musiken på hyllan ett
tag. Pluggade på universitetet och hade olika småjobb. Men han
drogs in igen via teatern och vännen Ika Nord som gjorde en
enmansföreställning om Gösta Ekman d:ä. Då satt Matti med på
scenen och spelade.
Han började komponera för uppsättningar på Dramaten. Bland
annat till "Resor med moster Augusta" som blev Ernst-Hugo
Järegårds sista roll där. Samarbetade med Kristina Lugn, Robert
Lepage och komponerade musik till Bergmans "Sista skriket". En
pjäs om regissören George af Klercker som förenade Mattis två
världar, scenkonst och film.
Med snart tjugo års rutin av "musik i mörker" undrar jag hur
han förbereder sig nuförtiden, om han aldrig tycker det blir långtråkigt eller slentrian. Men Matti känner sig mer inspirerad än
någonsin.
- Numera tycker jag det är roligast att improvisera. Jag gillar att
bara gå in och köra. Det finns fortfarande mycket att upptäcka
och återupptäcka. Trots att jag spelat mycket var det till exempel
första gången nu som jag såg alla Carl Th Dreyers filmer på cinemateket.
Under huden på filmen
Nu kan ju publiken inte alltid komma till stumfilmen så det var
en stor kulturgärning och ett mastodontprojekt som roddes i land
när boxen med stumfilmsklassiker släpptes förra året. Sex filmer,
"Körkarlen", "Herr Arnes pengar", "Erotikon", "Gösta Berlings
saga", "Terje Vigen" och Häxan har både restaurerats, anpassats
till rätt hastighet och fått ny specialkomponerad musik av Matti.
Vi talar om hans olika sätt att arbeta med filmerna och kommer
givetvis in på “Körkarlen”. Hans förstlingsverk som kompositör
och en film som han fortsätter att bära med sig.
Plötsligt stod han inför att skriva musik för nio musiker, att försöka sätta ord på och förmedla till dem vad det innebär att göra
musik till stumfilm.
- Jag jobbade väldig länge, flera månader. "Körkarlen" innehålller musik hela tiden. Så det var ett mastigt jobb. Jag tyckte att jag
hade förberett mig väl. Men vissa saker var jag tvungen att förklara. Det är inte bara att repa och sätta sig och spela. För de
flesta var det ju ganska nytt. Det svåra var inte orkestrering eller

att repa in. Det som saknades var att få alla musiker att vara 'i filmen'. Hur är man det? Jag var tvungen att skapa en musikalisk
regi. Musikerna var tvungna att förhålla sig till filmen ungefär
som skådespelare, att leva sig in i det ödet, psyket på karaktären.
En slags musikalisk method acting. Jag skrev inte några dynamiska beteckningar, som starkt eller svagt. Utan musiken formades efter musikernas sätt att tolka karaktären.
För Matti var det helt centralt att musikerna även om de hade
noter som stöd inte skulle titta på något annat än duken. Han kan
inte förstå musiker som sitter med ryggen mot filmen och följer
en dirigent.
- Om man har en bra dirigent kan man visserligen få en bra tajming men man går miste om närheten till det som händer på
duken. Den vibrerande känsligheten. Det gäller samma sak när
han spelar ensam. Man kan följa med i svängarna helt enkelt
Så förste violinisten, Anna Lindal, blev Edit och följde med i
hennes känslomässiga komplexitet. Samtidigt som det finns ett
återhållet tangotema i scenerna mellan henne och David Holm
som antyder en underliggande passion bakom hennes kyska
svala yttre. Andreas Edlund på klarinett fick vara den glade
George men också 'berusningstemat. Den återkommande klezmerslingan antar olika skepnader under dramats gång. Gnisslet
från kärran skapade musikerna genom att spela så 'fult' som möjligt. Till hjälp hade de en vevlira, som gav precis det skärande
ljud som Selma Lagerlöf beskriver i boken.
För övrigt tyckte han sig hitta många bra ljudbeskrivningar i
hennes böcker som han kunde utgå ifrån. I Mauritz Stillers "Herr
Arnes pengar" till exempel är ljudläggningen än mer konkret och
realistisk. Hollywoodsk om man vill. Man försöker återge ljuden
som de låter. Även om det inte är hans favoritmetod så medger
han att det blir mycket av sånt när han spelar till Chaplin eller
Buster Keaton.
- Komedier, där folk ramlar och slåss och saker går i kras är bilder som fullkomligt skriker efter mickey mousing.
När Mattis mobiltelefon ringer är det inte med någon fjösig
nokiatune utan egenkomponerad cirkusmusik. Det är filmaren,
författaren och översättaren Stig Björkman. De ska träffas senare
för att tala om Björkmans projekt om Ingmar Bergmans 'bakomfilmer' och som Matti ska göra musiken till.
Ytterligare en annan ingång hade han inför Victor Sjöströms
"Terje Vigen", som bygger på en dikt av Ibsen. Här handlade det
om att skildra en människas underliggande känsloläge och hans
symbios med en storslagen natur.
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- Även om det är olika händelser så finns en grundton som färgar musiken. Vi var bara två musiker. Jag och Kristian Holmgren.
Vi använde Piano, tramporgel, hackbräde och diverse klockspel.
Lite liveelektronik och relästationer. Ljudet av hav och vind skapade vi med röster med eko. Sedan arbetade vi mycket med att
lägga lager på lager.
Resultatet har blivit en expressionistisk ljudbild där mullrande,
atonala och dramatiska ljudmassor varvas med nakna och skira
partier med få instrument. Där havets mäktighet och huvudpersonens existentiella inre kamp ges en dyamisk musikalisk dräkt.
När det gäller melodramer som "Gösta Berlings saga" är det
naturligt att antyda saker på ett abstrakt och orealistiskt sätt.
- Är det vinter kan man försöka hitta ett ljud som man känner
låter som vinter. Det behöver inte vara ljudet av is. Det är en
utmaning att hitta det där. I "Gösta Berling" arbetade vi ganska
traditionellt med pianokvintett och lite åt det folkmusikbetonade.
Något som han skulle vilja testa är en maffig manskör. Det hade
varit kul till något ryskt. Eller oväntade och knäppa konstellationer Som bastuba och piccolaflöjt. Jag frågar vilket som är det
mest udda inslag han använt sig av.
- Det har alltid funnits udda inslag. Såg till exempel som finns
med i "Erotikon".
Musikalsikt sett är Benjamin Christensen "Häxan" den mest
experimentella. Inte minst för att den för sin tid var både formmmässigt utmanande i sin originella blandning av avancerad realism, fantasi, groteskerier, nakenhet och animerade inslag.
- Dels hade vi sångerskan Lau Naukkarinen från Finland som
använde sin röst på olika sätt. Sen frossade vi på ett veritabelt
smörgåsbord av underliga instrument. Uppskruvbara leksaker,
finska folkinstrument och trasiga kanteles.
Vid livespelningar har Matti numera så mycket erfarenhet att
han kan kosta på sig att experimentera.
- När det gäller förberedelserna har jag gått från extremt nogggrannhet - att skriva synopsis, se filmerna och bestämma teman i
förväg - till att mer och mer försöka att vara så effektivt som möjligt. Förut har jag känt en oro för att inte vara tillräckligt under-

hållande. Mycket handlar om att gå ifrån det. Den största faran
är att spela 'för mycket' och att vara rädd för tystnaden.
Han har en idé om en kompromisslös tolkning av Dreyers "En
kvinnas martyrium". Att genomgående bara använda en enda ton
genom hela filmen för att undersöka hur mycket luft eller paus
filmen tål.
- Dreyer hade själv inte velat ha någon musik. Så jag spelade
väldig lite sist. Lät toner klinga ut tills de inte hördes. Känslan
gav en kvarhängande ton som på ett effektiv sätt förstärkte bilderna fint. Filmerna skildrar ju ofta ett inre förlopp. Då bör inte
musiken berätta för mycket, eller kväva det som berättas. Det
gäller att 'färga' saker. Nu sist fick jag liksom bekräftat att det inte
bara var en teoretisk idé utan faktiskt fungerade på konkret i
salongen. Det vore en dröm att spela in.
Stumfilmsmusik en levande genre
När Matti var ny i gamet insåg han att det knappt fanns något
skrivet om stumfilmsmusik. Vi talar om Ann-Kristin Wallengrens,
“En afton på Röda Kvarn; Svensk stumfilm som musikdrama”
(1998), som egentligen är en avhandling men ändå en rolig läsning. Av förklarliga skäl finns inga inspelningar bevarade, någon
enstaka från 50-talet tror han. Samt några manualer med tips om
vad pianister skulle spela.
- Den vanligaste frågan jag får handlar om hur jag tror det lät
under tiden det begav sig. Det finns egentligen inget bra svar på
det eftersom varje bio hade sin egen pianist. Över hela landet
uppstod i varje salong en unik upplevelse. Man tog den pianospelande man, kvinna eller barn som fanns till hands. På den tiden
fanns massor biografer, i varje kvarter. På Röda Kvarn fanns en
variant. I Sundsvall, Lund eller Uppsala var det något annat. Men
det som förvånar mig mest är att regissörerna var relativt ointresserade av vilken musik som skulle spelas. Till och med Victor
Sjöström.
Jag undrar om han inte tycker det är mäktigt att just hans
musik nu finns förevigad med svensk films första guldålder.
- Jo, visst! Och ännu häftigare att det hela tiden skrivs ny
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musik. Det känns som stumfilmsmusik nu på allvar har blivit en
egen genre. Det märker man när man hör vad som spelas runt
om på festivaler.
Vi talar om Il Cinema Ritrovato i Bologna, där Matti spelat till
“Körkarlen” och framför allt den renodlade stumfilmsfestivalen i
italienska Pordenone - Vad händer där?
- Det är en av de mest kufiska festivaler som finns. Underbar för
en stumfilmsnörd. Under en hel vecka visas rätt smal stumfilm,
inte Chaplin precis. Väldigt nischat. De gillar att ha serier eller
teman. Typ all film från 1905. Eller allt av någon regissör. Om det
ens går. Nonstop från nio på morgonen till tolv på natten. Och
hela tiden med olika pianister, jag har själv spelat där. Det hela
avslutas med en stor avslutning, en filmkonsert där kapellmästaren Carl Davis (en legend i gamet som gjort nyinspelningar till
flera Chaplinfilmer) brukar dirigera.
Apropå Chaplin kommer vi fram till att just han var en av dem
som tidigt insåg musikens betydelse för filmen. Han var ofta väldigt sentimental i sitt komponerande. Musiken till filmer som
"Chaplins pojke", "Moderna Tider" och "Cirkus" är onekligen
exempel på otroligt bra stumfilmsmusik, tycker Matti.

Kaurismäkis “Juha” som är ett unikt exempel på nyinspelad
stumfilm. En som han beundrar mycket är kanadensiske regissören Guy Maddin. Som både arbetar stumfilmsinspirerat och visuellt spännande. Han nämner också David Lynch och Gus van Sant
som favoritfilmare som både har ett vitalt bildspråk och också
använder ljud och musik på ett medvetet sätt.
- Musiken får aldrig dominera eller bli ett självändamål. Det
viktigaste är inte att publiken imponeras av pianisten utan att de
drabbas av den sammanlagda känsloupplevelsen på duken.
Innan vi lämnar kaféet ger han ägaren ett ex av sin nya skiva
Drömt. Han är inte bara tvåbarnsfar och kompositör. Han är skivbolagsdirektör också. Utanför pågår en kakofoni av asfaltsborrning, byggnadsställningsklonk och cementblandare när man
renoverar Stockholms rådhus.
Man blir märkligt receptiv för ljud efter ett samtal med Matti
Bye.
Se även filmhandledning till Körkarlen.

Framtid och inspiration
Stumfilmen är en bas i Mattis skapande och det verkar luta åt att
flera klassiker skall få ny musik. Jag vet att han är sugen på
Ingeborg Holm. Under tiden ligger han knappast på latsidan. Han
är aktuell med musiken till Jan Troells “Maria Larssons eviga
ögonblick “och ovan nämnda Bergmandokument. Och under vinterfesten i Falun kommer han att framföra musik till ett projekt
kallat Birth of the moving image.
Att han brinner för film och filmens uttryck går inte att ta miste
på.
- Jag tycker själva idén med den rörliga bilden är oerhört fascinerande, Att vi sätter oss i en mörk salong och tittar. När en rad
stillbilder övergår till att bli rörlig film.
Han berättar att han skaffat rättigheterna till franska “Danse
Serpentine” av Louie Fuller (1896) som han vill musiklägga.
- Hon gjorde sin akt över hela världen. Det såg väldigt häftig ut
på scenen. Hon använde färgat glas som hon projicerade ljuset
på. Hon var väldigt tidigt ute med en sådan optisk effekt. Det där
i sin tur måste gett idéer till tintning. Jag tänker mig att det finns
två olika filmriktningar. Den sensationella och den litterära.
Ibland går de i varandra. Jag fascineras mest av det visuella.
Vi diskuterar hur film ofta strävar efter realism just för att det
då skulle vara mer logiskt och begripligt. När det kanske i själva
verket är irrationella historier som man kan känna igen sig i.
- Så ser ju våra egna minnen och tankar. Jag tycker att man ofta
underskattar ofta publiken.
När det gäller mer nutida inspirationskällor nämner Matti Aki
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