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Missa Fidelium

 Credo (eller Fugae tempus)
 Changing times

 Sanctus
 Hardbopens uutholdelige letthet

 Agnus Dei
 Modalitetens frigjørende tyngde

 Libera Me
 Frie former – frijazz

 In Paradisum
 En foreløpig oppsummering?

 Extroitus & Postludium
 Miles Davis/Gil Evans, Sketches of Spain (1959)

[Messe for de troende]

Og ja, det eksisterer virkelig en kirke der John Coltrane er kanonisert som helgen!
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These are changing times …
 En av de låtene fra 1959 som satte store fotspor etter seg, var

 Paul Desmonds «Take Five»,

 låta i 5/4-takt som egentlig var ment bare å være et grunnlag for en trommesolo av Joe Morello

 For vi snakker nå selvfølgelig om skiva «Time Out» med Dave Brubeck Quartet.

 Men minst like fascinerende er «Blue Rondo a la Turk», 
som Brubeck skrev over et rytmemønster han hørte 
under en turné til Tyrkia.

 Egentlig er ikke dette ei låt, men en hel liten suite!

 Langt fra AABA-strukturer, mer ABC-ABC-DEF-GHI

 Hovedmotivet er i 9/8, delt i tre takter med 2-2-2-3, 
deretter en takt med mønstret 3-3-3.

 Det viste en dansende, annerledes ‘swing’-følelse 
enn noe annet som var hørt før.

 også ilagt et swingende 4/4 til solopartier, 

 og vekselpartier med to og to takter med 4/4 og 9/8,

Joe Morello, tr Eugene Wright, b
Paul Desmond, as Dave Brubeck, p
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Hva skjedde om morgenen 15. mars 1959 i New York?

 …  the Day the Prez died!

 Og bare fire måneder etter, døde hans Lady Day!

 Lester ble 49 år, Billy ble bare 44.

 Det er vel rimelig å si at ingen av dem var i nærheten av sine tidligere høyder i de siste årene de 
levde.

 Men vi tar oss tid til å lytte litt på Lester Young i 1959.

 I januar reiste han til Paris, for et åtte ukers residensskap 
på Blue Note i Paris, med fransk-boende musikere. 

 4. mars 1959 gikk ham i studio med bandet og spilte inn 
det som ble hans siste plate,

 «Le derniere message de Lester Young»
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For å hedre både Lady Day og Prez,
 hvordan bedre gjøre det enn med 

 «I Cover the Waterfront» fra Le derniere message de Lester Young

 Innspilt 4. mars 1959 – ti dager og noen timer før Lester Young døde.

 Med 
René Urtreger på piano Jimmy Gourley på gitar
Jamil Nasser på bass Kenny Clarke på trommer

 I følge Leonard Feather sa 
Billie Holiday til ham rett etter 
begravelsen;

 «I'll be the next one to go»!

 Billie Holiday døde 17. juli 1959!
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Ah Um – Ah Um!
 Hva svarte Charles Mingus da Teo Macero sommeren 1959 spurte etter navnet på den 

nye plata?

 «Ah … um … let me think, …ah … um ... call it anything!»

 NB! Dette er en oppdiktet morsomhet!

 Da Charles Mingus gikk i studio 12. mai 1959 hadde han skrevet 
den vakreste hommage som – etter min, enkle mening –
noensinne er skrevet,

 «Goodbye Pork Pie Hat»

 fra plata – og som fikk navnet sitt etter hatten til Lester Young

 «Mingus Ah Um», er ett av Mingus’ definitive mesterverk. Med
ett av hans aller beste band, noensinne:

 John Handy (26) ts-solo Booker Ervin (28) ts
Shafi Hadi (29) as, ts Jimmy Knepper (31) tb
Horace Parlan (28) p Dannie Richmond (27) tr
Charles Mingus (37) b
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The Little Rock Nine
 Fordi:

 På plata «Mingus Ah Um» lanserte også 
sinnataggen Mingus sitt oppgjør med 
Arkansas-guvernøren Orval Faubus!

 Guvernør Faubus beordret Nasjonalgarden i 
Arkansas til å sperre av Little Rock Central High School, den 4. september 1957. 

 Tre uker seinere sendte president Dwight Eisenhower inn 101st Airborne Division for å sikre 
elevene adgangen de hadde rett på – og han tok kontrollen med Nasjonalgarden opp 
på føderalt nivå.

 Men Faubus kjempet videre, og stengte høsten 1958 alle fire high schools i Little Rock. 

 Da Mingus spilte inn låta – i mai 1959 – var skolene fortsatt stengt – og Faubus hadde 
kontroll over distriktsskole-styret.
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Fables of Faubus
 Sangen om Orval Faubus’ fabler var i 1959 – og i mange år framover et sterkt politisk 

statement fra Mingus. 

 Både «Goodbye Pork Pie Hat» og «Fable of Faubus» ble spilt i Universitetets Aula i Oslo 
12. april 1964! 

 Ingen av dem har dessverre overlevd, det samme
gjelder hele andre del av konserten. Den ble sendt 
på NRK i januar 1965.

 Det finnes et opptak – med svært dårlig lyd 
– av denne andre delen av konserten!

 «Fables of Faubus»

 Innspilt 5. mai 1959, Charles Mingus med

 John Handy ts-solo Booker Ervin ts
Shafi Hadi as, ts Jimmy Knepper tb
Horace Parlan p Dannie Richmond tr

 En av 1959s aller viktigste utgivelser!
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1958-59-sporene av John Coltranes sjumils-steg

 «Blue Train»,

 «Stereo Drive/Hard Driving Jazz»

 «Bags & Trane»

 «Cannonball Adderley Quintet in Chicago»

 «Kind of Blue»

 «Giant Steps»

 «Coltrane Jazz»
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Og størst blant disse er …
 «Giant Steps»

 Plata ble spilt inn i Atlantics studio 4. og 5. mai 1959 + Naima 2. desember 1959

 Det er her Coltrane introduserer det som er blitt kalt «Giant Steps»- eller «Coltrane»-
changes.

 Låtliste

1. Giant Steps
2. Cousin Mary
3. Countdown
4. Spiral
5. Syeeda’s Song Flute
6. Naima
7. Mr. P.C.

 med 
Wynton Kelly p (Naima) else Tommy Flanagan p
Jimmy Cobb tr (Naima) else Art Taylor tr
Paul Chambers b John Coltrane ts
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Giant Steps: 2-5-1 og ters-intervaller
 Dette var ikke noe nytt i jazzen!

 Teddy Wilson hadde visst nok brukt et tilsvarende skjema allerede i 1936!

 «China Boy» 24. april 1936, Benny Goodman Trio (BG, TW, Gene Krupa) 

 Carl Woideck in priv. comm. til Lewis Porter, 1996

 Prinsippet er altså enkelt, og et tilsvarende skjema brukes på «Countdown»!

 Men i ca. 300 BPM! La oss høre et utdrag!

 Disse to skal ha vært tenkt å være deler en tredelt suite, Suite Sue (!), basert på 
slike ters-baserte substitusjoner.

 Suitens navn er en leik med standardlåta – som ikke var fra Mills Kaviar, men … -- «Sweet Sue, Just You»!

 Satsene i Suite Sue skulle være 1) Giant Steps, 2) Countdown og finalen 3) Sweet Sioux!

 Den siste ble gjort i studio 4. mai 1959, men ble ikke brukt. Og forsvant antakeligvis i Atlantic-
brannen i 1976.

 Tommy Flanagan fortalte L. Porter at «Sweet Sioux» var «Cherokee» med GS-substitusjonene!

 Enkelt prinsipp, men ekstremt krevende å spille!
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Og da er vi ved essensen i arven fra 1959!
 Det var en søken mot forenkling i denne perioden, vekk fra det som flere opplevde som 

tvangstrøyer -- skapt av et fastlagt akkordskjema!

 Det var en søken etter «space» og en søken etter frihet –

 en frihet til horisontal (melodisk) variasjon og innovasjon i stedet for vertikal (harmonisk) struktur.

 I et intervju med Nat Hentoff [The Jazz Review, #2, (desember 1958)] beskriver Miles Davis dette,

 «Listen to the way [Ahmad] Jamal uses space.   He lets it go, so that you can feel the rhythm section and 
the rhythm section can feel you. It's not crowded. 

 … a movement in jazz is beginning, and a return 
to emphasis on … melodic rather than harmonic 
variation … fewer chords, but infinite possibilities …»
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Agnus Dei, eller jakten på melodisk frihet 
 Men denne jakten … var ikke noe nytt, 

 verken for verden, eller for Miles Davis.

 Som dere alle her vet, var «oppdageren» av modal organisering av musikk,

 Den afroamerikanske komponisten, arrangøren, musikeren, læreren, mentoren … George 
Russell!

 Tankene bak modal musikk kom Russell fram til allerede i 1946-47!

 Russell viste Miles noe på pianoet i 1947, som pekte mot et mer grunnleggende 
prinsipp, 

 og som frigjorde musikeren fra det vi kan kalle akkordskjemaets tyranni.

 Dette «noe» ga Russell seinere navnet «tonal gravitasjon», og det er det sentrale i

 «The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization», første gang utgitt i 1953.

 Modal    – Cool     – og   – Third Stream

 George Russell ga dessuten ut modalskiva «Jazz Workshop» i 1957



1959 – året det var så jazz – #13

I 1959 kommer George Russell med
 … ei skive som havnet i skyggen av hans «Jazz Workshop» fra 1957 og «Jazz in the 

Space Age» fra 1960 – dessverre,

 «New York, N.Y.»

 Her utviklet George Russell videre orkestreringsideene som vokste ut av

 samtalene i Gil Evans kjellerleilighet i 1948 og 1949.

 mellom Russell, John Lewis, Gunther Schuller, Miles Davis, 
Gil Evans, Lee Konitz, Gerry Mulligan, Max Roach, 
Johnny Carisi, Blossom Dearie, etc., etc.

 På «New York, N.Y.» fikk George Russell med seg 
Jon Hendricks til å skrive og framføre innledende 
tekster til hvert nummer,

 «New York, New York 
– a city so nice, 
they had to name it twice!

 som i «Big City Blues»

 Innspilt 25. mars 1959.
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Modal jazz
 Man sier enkelt at 

 modal jazz er jazz uten akkordprogresjoner».

 Miles Davis – «Kind of Blue»

 Mest kjent er selvfølgelig «So What»,
 Med Bill Evans p, Paul Chambers b, Jimmy Cobb tr

 En svevende piano-bass-innledning, skrevet ut 
av Gil Evans(!),

 Så et svært kort tema som ligger som 
et vamp i bassen, 

 deretter tilsvaret – først fra piano, så hele bandet, 
… So What …

 så … SPLASH! … og så flyr Miles av sted!

 «So What» er som guden Janus!
 et ansikt mot fortida, det andre mot framtida!
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Introen – En gang til!
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Trodde du at dette var all modaljazzen i 1959?
 Da tok du feil!

 For …. Hvem andre enn … 

 Thelonious Monk

 var også påvirket av disse tankene i 1959?

 De første dagene i juni 1959, spilte Monk inn ei ny plate,

 «5 by Monk by 5»

 Fra denne plata: Her er

 «Jackie-ing», innspilt 4. juni 1959

 I Reeves Sound Studios, 

 ei låt bygget over en Lydisk skala i B (= H♭), 
eller over en Bmaj7+#11-akkord

 Med Thad Jones kornett Charlie Rouse ts
Sam Jones b Art Taylor tr
og Thelonious Monk p
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Libera Me – frijazzen kommer
 … Will you sample my supply?

 Kanskje var det det egentlige budskapet 

 til han som skapte stor oppstandelse på Metropol 
i oktober 1962?

 Cecil Taylor

 Han spilte 15. april 1959 inn skiva som han ga navnet 

 «Love for Sale»

Cecil Taylor p Buell Neidlinger b Rudy Collins tr

 Legg merke til hva Neidlinger gjør mot slutten!

 «Giant Steps»?
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Det var ikke Cecil Taylor alle snakket om i 1959!
 Det var derimot han – og bandet hans – som skapte furore da de kom fra Los Angeles!

 Det var … han som Miles Davis tidlig mente var «… all screwed up inside» !

 Ornette Coleman

 I løpet av bare tre år, ga han ut en serie album som er – så langt jeg kan se – uten like i 
jazzhistoria,

 Debuten «Something Else!!!!», (1958/1958) og «Tomorrow is the Question» (1959/1959) på Contemporary,

 og så på Atlantic, «The Shape of Jazz to Come» (1959/1959), «Change of the Century» (1959/1960), «This 
is Our Music» (1960/1961) og «Free Jazz» (1960/1961)

 De som fortsatt står sterkest av disse er de fire Atlantic-platene, ikke minst på grunn av medmusikerne,

 Don Cherry tp Charlie Haden b Billy Higgins tr
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The Shape of Jazz to Come
 innspilt i Los Angeles, CA, 22. mai 1959

 Utgitt i oktober 1959

 Denne høsten kom Ornette Coleman med 
kvartetten til New York

 Brødrene Termini (som drev klubben Five Spot)
ga Coleman og kvartetten en to ukers spille-
periode i klubben

 Ornette Coleman Quartet åpnet 17. november 1959,
og delte scenen med den nystartede Jazztet

 med Art Farmer, Benny Golson, Curtis Fuller, en meget 
ung McCoy Tyner, Addison Farmer og Dave Bailey

 Men det var Colemans kvartett «alle» snakket om!

 Leonard Bernstein var begeistret, Lionel Hampton ville spille 
med bandet. John Lewis var den som overtalte Atlantic til 
å lage plater med kvartetten

 Spillejobben ble forlenget til ti uker pga. populariteten
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Colemans ensomme dame
 «The Shape of Jazz to Come» lanserte også Ornette Colemans

 «Lonely Woman»

 i dag ei standardlåt

 Tidlig på 1950-tallet, fortalte Ornette Coleman til  Jacques Derrida, «… when I worked in a big 
department store [in LA], … I came across a gallery where someone had painted a very rich white 
woman who had absolutely everything that you could desire in life, 

 and she had the most solitary expression in the world. I had never been confronted with such solitude, 

 and when I got back home, I wrote a piece that 
I called ‘Lonely Woman’» (1997)

 Innspilt 22. mai 1959 i Los Angeles,

 Don Cherry, Charlie Haden, Billy Higgins og
Ornette Coleman

 Som pianisten Ethan Iverson sier, Coleman er 
først og fremst en melodiker. 

 For ham er det sentrale, frigjøringen av det 
horisontale forløpet
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In Paradisum
 Med 1959 var grunnsteinene lagt ned,

 etter 1959 ville aldri jazzen kunne bli den samme

 Hard-bopen transmuterte og gled over i Soul Jazz

 Modalt baserte tilnærminger ble en basis for jazzens globalisering

 Kimene til frijazz ble tatt opp i og endret de fleste uttrykksformer for «jazz»

 Ny musikk, nye steder, nye uttrykk

 1959 var året som viste at Theodore Adorno tok feil

 Men i følge Billboard var de mest solgte jazz-album i 1959:

 Henry Mancinis «The Music from Peter Gunn» / «Mor Music from Peter Gunn» … (1959)

 Ahmad Jamals «But Not For Me» (1958)
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Jazz og kulturutvikling
 … du hører John Coltrane, «Naima», fra plata «Giant Steps»

 Det nye erstatter ikke det gamle,

 det gamle fortsetter å leve – i samvirke med det nye.

 Det gamle forsvinner ikke!

 Kultur – og jazz – er som en stor elv!

 med vann fra mange bekker 

 Fra fjernt og nær

 Hør bluesen – ca. 1960 – i spillet til 

 Ornette Coleman

 Eric Dolphy

 John Coltrane

 … og hør hard-bopen i spillet til Sonny Rollins lenge etter 1960!
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Arven etter 1959 – ny musikk, nye scener
 Mange nye stemmer banker på,

 Paul Bley

 Albert Ayler

 Archie Shepp

 …

 I Tyskland, Nederland og Storbritannia spiller en rekke unge og fremad-stormende musikere 
fremdeles «amerikansk» jazz,

 men om meget få år vil de snu opp ned på ideene om hva europeisk jazz er!

 I Norge vil meget snart Karin Krog for fullt tre ut av skyggene.

 … og dermed begynner historien om da jazzen ble norsk!
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Arven etter 1959 – musikkens sprengkraft
 Musikk er ikke bare musikk!

 Musikk er en kommunikativ kraft som ikke bare er en emosjonell, non-verbal 
kommunikasjon uten annet innhold

 Musikk kan ha et budskap! Musikk kan mobilisere!

 Jazzen ble sint!

 Mingus og Coltrane legger i 1959 grunnlaget for noe nytt

 at musikk har kraft til å endre mottakerens handlinger og verdier!

 1960: «WE INSIST! – Max Roach's Freedom Now Suite»

 1960: New York Rebels / Jazz Artists’ Guild

 1964: Oktober-revolusjonen i New York

 1965: Norsk Jazzforum
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Arven etter 1959

 John Coltrane holdt seg – med ett unntak – borte fra 
en politisering av sin musikk

 Unntaket er «Alabama» som han skrev etter kirkebrenningen i
Birmingham, Alabama i 1963

 For Coltrane var det sentrale hans spirituelle og mystiske budskap

 John Coltrane var aldri sint!

 Musikk overskrider sin direkte kommunikative funksjon
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Hva lærte vi av 1959?

 Nye uttrykksformer i 1959 uttrykte

 … et ønske om å frigjøre seg fra «akkordskjemaets tyrrani» -- fra en fastlagt og repeterende 
harmonisk struktur

 … en søken etter frihet for den melodiske improvisasjonen og et sterkere fokus på de 
horisontale linjene i improvisasjonen

 … nye ensembleuttrykk og en søken nye samtidsmusikalske uttrykk i jazzen

 … musikken har et potensiale til å fungere samfunns- og individendrende, direkte eller som 
katalysator

 Mye av dette har røtter tilbake til 1947

 … og spesielt til en samtalegruppe som utviklet seg i en kjellerleilighet på East Side Manhattan
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Vi har vært gjennom

 Preludium

 MJQ & Guests, Third Stream Music (1959)

Missa Cathecumenorum

 Introitus 

 Charles Mingus and his Jazz Groups, «Mood
Indigo» fra Mingus Dynasty (1959)

 Actus Paenitentialis

 1959: Jazz i Norden

 Kyrie & Gloria

 1959: Fra hard-bop til cool

 Lectio & Interludium [ = Pause!]

 Miles Davis på TV 1959

Missa Fidelius

 Credo (eller Fugae tempus)

 Changing times

 Sanctus

 Hardbopens uutholdelige letthet

 Agnus Dei

 Modalitetens frigjørende tyngde

 Libera Me

 Frie former – frijazz – freebag

 In Paradisum

 En foreløpig oppsummering?

… men det er fortsatt så my god musikk fra 1959

… som jeg gjerne ville spille … og snakke om!

Men tiden strekker altså ikke til!
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Så derfor står det igjen for meg bare å si

Ite, Missa est! 
Gå i fred!

Mens vi til

Extroitus & Postludium
 hører

Adagio-satsen fra gitarkonserten 
Concierto d’Aranjuez, av Joaquin 
Rodrigo

Takk for meg!


