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Fartein Valen har både som kunstner og menneske fascinert mange både i den tiden han levde og
i årene som er gått siden hans død i 1952. Også hans musikk har fengslet mange mennesker og
gitt dem store opplevelser.

I 1987 var det 100 år siden Fartein Valen ble født. Denne komponisten og mennesket har
også hatt stor betydning for utviklingen av vår musikkhistorie og for vårt musikkliv. Det var
derfor rimelig at jubileet ble feiret på bred nasjonal basis ved utgivelser av plater, artikler, bøker
og frimerker; konserter, radio- og TV-programmer.

Ved Institutt for musikkvitenskap, Universitet i Oslo, markerte vi jubileet ved to
gjennomgående undervisningsseminarer for våre studenter og andre interesserte.

I tillegg ble det i samarbeid med Fartein Valen Selskapet avholdt et eget musikkseminar viet
komponisten og hans musikk. Seminaret fant sted i dagene torsdag 22. oktober – lørdag 24.
oktober 1987, og det ble avholdt i Chateau Neuf, lokalene til Institutt for musikkvitenskap.

Seminaret var beregnet for musikere, musikkforskere, musikkstudenter; men det deltok også
generelt musikkinteresserte.

Innen seminaret var det også en konsert i Universitetets Aula viet Fartein Valens sanger og
de temata han stadig arbeidet med.

Programmet så slik ut:

Torsdag 22. oktober
Åpning, velkomsthilsen
Marit Osnes Aambø, sopran, Arild Aambø, klaver, oppførte sanger av Fartein Valen.
Foredrag av Kjell Skyllstad, UiO: Valen som lyriker
Foredrag av Jan Maegaard, København Universitet: Fartein Valen: Den ekspressive polyfoni (ut
fra Valens 3. symfoni)

Fredag 23. oktober
Foredrag av Steinar Ihle, Bergen: Kristenmennesket Fartein Valen
Foredrag av Berit Kvinge Tjøme, UiTh: Valens ensatsige orkesterverker – fra barokk til
modernisme
Hanna Marie Weydahl, Norges Musikkhøgskole: Interpretasjon av Fartein Valens klaververker
(gjennomgåelse av klaververker sammen med pianister som spilte disse)
Konsert i Universitetets Aula:
Fartein Valens sanger for sopran og klaver
Franz Schuberts komposisjoner over av noen av de samme tekstene
Edvard Grieg: Haugtussa
Marit Osnes Aambø, sopran
Arild Aambø, klaver



Lørdag 24. oktober
Foredrag av Arvid O. Vollsnes, UiO: Kvart/kvintakkorder i Fartein Valens overgangsverker –
kan de forklare hans overgang fra tonalitet til atonalitet?
Rundebord, alle deltagerne:
Fartein Valens stilling hjemme og ute, – i dag og fremover

Vi tror at seminaret har utdypet vår kunnskap om Valens musikk, og vi har derfor fått samlet
foredragene fra seminaret i dette skriftet. Vi vil understreke at dette er foredrag som bare er
minimalt redigert.

Års arbeid med Valens musikk og Valen som kunstnerpersonlighet har overbevist meg om at
vi aldri kan bli ferdige hverken med mannen eller musikken. Som med andre riktig store
komponister er det alltid nye områder å utforske, stadig nye dybder som må loddes. Det er
kanskje derfor de er så store!…

Tittelen som er valgt på denne rapporten, Aspekter ved Fartein Valen og hans musikk, sier litt
om vårt ambisjonsnivå. Vi kan i dag kun se mannen og verket stykkevis og delt. Men vi håper
likevel at våre små stener kan være med på å gi mosaikken litt mer både av farge og form for å
bygge opp helhetsbildet. Og samtidig kanskje også gi litt inspirasjon til at flere vil fortsette
utforskningen både for eget utbyttes skyld og kanskje også for en gang å gi oss nye Aspekter …

aov.
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