Musik til overbelastede hjerner
Jacob Gurevitsch og Poul Reimann fra The Antonelli Orchestra laver musik,
som bringer ro i sindet
For nylig blev Jacob Gurevitsch og Poul Reimann ringet op fra Australien, hvor en læge fortalte, at
han havde brugt deres nye cd ’15 minutes of peace’ i processen for at hjælpe en dødssyg
kræftpatient til en rolig og fredfyldt afslutning på livet.
- Den slags giver én gåsehud. Men samtidig var det også et skulderklap, som bekræftede os i, at
det er vigtigt, det vi laver.
Reimann og Gurevitsch er blandt meget andet med i The Antonelli Orchestra, og der er langt fra
muntre pop-rock-hits til de musikalske opladningspiller, som ’15 minutes of peace’ er den tredje i
rækken af.
- Man har længe vidst, at musik kan restituere en overbelastet hjerne. Men hvor lang tids
musikpåvirkning, der kræves, har været mere diffust. Det ved vi nu: 15 minutter. Og derfor kan de
fire musikstykker, som den nye cd indeholder, spilles i bilen på vej fra et møde til et andet, forklarer
Jacob Gurevitsch.
Tilstanden er det primære
Normalt når disse herrer udgiver cd’er, er musikken det primære. Det er den ikke her. Det er
tilstanden.
- Cd’en er bygget op af dogmeregler: 1: Vi har pillet al dynamikken ud af musikken. 2: Der er
hverken dur eller mol. Musikken er følelsesneutral. 3: Den overholder ’Star Wars’-reglen med at
være vægtløs. Den er hverken på vej frem eller tilbage, tilføjer Jacob.
Musikken bliver til i samarbejde med en musikhjerneforsker, Per Thorgaard, og målet er at få lavet
specifikke protokoller, der dokumenterer musikkens virkning.
I øjeblikket er Reimann og Gurevitsch sammen med Thorgaard ved at udvikle det, de kalder
ambulancemusik. Det er toner, der skal spilles i ambulancen, og som skal mindske de psykiske
traumer for de ofte livstruede patienter, ambulancen kører med.
Jacob Gurevitsch, som er uddannet på Rytmisk Musikkonservatorium, fortæller, at det har krævet
mange indgående studier at opnå den musikempatiske viden, som de efterhånden har, og at
begge – selv om de laver denne hjerne-restituerende musik – fortsat elsker at spille med
Antonellierne i ’Vild med dans’.
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