Musisk

Analyse

I dette afsnit vil jeg, med fokus på stilistik og musiske virkemidler, lave musiske analyser af tre
nurnre fraNas' plade "I1lmatid'5:"N.Y. State ofMind"6, "MemoryLane "(Sittin' in da Park)"7 og
"Represent"8, Jeg har valgt disse tre numre af lyriske årsager, men også gnundet, at alle

er

produceret af '5DJPremier". Jeg har også, for at skabe en rød tråd, og for at kunne se en direkte
udvikling, valgt et nummer til min perspektivering/diskussion, der er produceret

af DJ Premier.

I min musiske analyse vil jeg både analysere nummeret auditivt, men også analysere numrene udfra
noder. Nodeme er noteret af undertegnede, da aet ikke er muiigt at finde partitur på ovenståenae
numre. Nodeeksemplerne er forhoIdsvis korte, da sangene er opbygget i ostinater, og et 4 takters
ostinat, eller to 4 takters ostinater (vers/omkvæd) er gennemgåendefor hele sangen. Variationer
sangeni forhold til noderne, vil blive oplyst hvis det er relevant for analysen. Mp3 filerne vil

i

være

noteret ibilagene som, 1, 2 og 3, mens noderne vil være noteret i b-ilagene som ia, 2a, og 3a.
Da numrene er produceret udfra samples og ikke live indspilninger, eller egen producerede
melodier osv., har jeg valgt ikke som sådan at gå i dybden med en melodisk analyse. Det centrale i
min analyse er, hvordan og hvorfor de har valgt at bruge netop disse samples, og hvordan de
samples akkompagnerer hinanden. Det er også centralt, hvordan de samples underbygger

eller

komplimenterer Nas' tekster, og generelt pladens/nurnrenes stiliStiSke træk. Jeg har dog inddraget
elementer fra den melodiske analyse, da nogle ting er relevante, så som: form, rytmik,

motiver,

bevægelse, tonemateriale og karakter. Udover det, vil jeg kornme ind på, samples/produktion

og

instrumentering.

N.Y State of Mind
N.YState ofMind' er bygget op omkring 3 samples, der ligger gnund for instrumenteringen.
Trommerne er samplet fra "Kool & the Gang'5nummeret N.Tlo, og er et klassisk trommebreak,
brugt i utallige hiphop produktioner, alt fra N.W.A til Snoop Dogg, fra slut 80(erne til slut 90'eme.
eet, er et 2 takters ostinat, der varierer i al og a2, Forskellen er en rigtige forskel er en storetromme

5Jones,Nasir Bin Olu Dara. Illmatic. New York, Columbia Records, 1994.
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derligger på en16-de1i slutningenaf al, og to 8-de1sstore trommeslag på 1 og log i a2. Dette
sample udgør numrnerets gennemgående rytmisk funderede samplell
Tempoet er sænket betydeligt, for at opnå det klassiske 85-95 hiphop Bpm. Dette bevirker, at

trormnernefår enhelt andenlyd og rolle isangen. De bliver mere fremtrædende og aggressive,
da trornmerne er indspillet med en trornmemaskine12, har DJ Premier kunne
trommerne langt mere "laidback",

gøre

flowet

på

samtidig med at det lave tempo skaber et tungt fundament

nummeret.Udover er der blevet tilføjet ekstraslagi storetrommen og lilletrommen, i

og

for

til

forhold

originalen, hvilket giver den karakteristiske hiphop fomemmelse:

r

Lilletrommen holder pulsen, ved konstant at ligge på 2 og 4, alt imens den skaber

en swingende

fornemmelse ved at ligge på en 16-de1 efter 3 slaget.
Stortrommen markerer I slaget, og på den måde en ny takts begyndelse, men afviger fra 3 slaget.

Detteresultereri en aggressivfornemmelse,samtidig med at beatet opretholder et swingende,
flow, der er en af grundstenene iIllmatics

lydbillede og DJ Premiers produktioner.13 Det

tilføjes at nurnmeretikke er i swing, da hi-hattenspiller rene 8-de1e,men at den måde
komponeret på, giver følelsen af swing, uden dens fulde

jazzet

skal

trommerne

er

tilstedeværelse.

Klaveret, eller det mange ville høre som nummerets basgang, er samplet fra "Joe Chambers"

nummeret'5MindRain'514,og er et sampletklaverostinatpå en takt, spillet på de dybe oktaver.

Dette

udgør nummerets gennemgående harmonisk funderede samp1e15,der udgør rygraden for nummeret

og findes igennem næsten hele nummeret. Klaverets funktion er at akkompagnere,
bund, gennem numrnerets utrolig lange A stykker (l vers

=

40 takter, 2 vers

=

og at lægge

36 takter), Det

en
der

skaberbasfornemmelseni Nas' nummer, er den måde de har '5pitchet" klaveret ned på, muligvis
taorat"beat-matche" de andresamples/tempoet,altså sænke tempoet på ostinatet, for at få det ned til
tempoet trommerne er sat i. Dette er generelt for hiphop, lavet på trommemaskiner, da deres
samples højst sandsynligt har

været

i forskellige

tempi.
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Det sidste sample brugt iN.YState ofMind er fra "Donal Byrd" nummeret Flight Time16. Her har
DJ Premier

samplet

en meget

lys trompetlyd,

som fungerer

i introen,

omkvædet

og outroen

på N, Y

State of Mind.
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takter.
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og kun trommer
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with

his

finger on the trigger" (Nas, N.YState ofMind. 2 vers).

I starten
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Dette har flere indvirkninger

lyden

af en flyvemaskine

af 55take off',

på de tematiske

forhold

kan både høres som noget urbant; "New YorkState ofMind',

værei
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hvilket
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