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Tilfældighedernes spil Karl Aage Rasmussen Hent PDF John Cage var en af den moderne
kompositionsmusiks pionerer. Han var amerikaner, levede fra 1912 til 1992 og gjorde sig gældende både med
sine kompositioner og sine æstetiske og filosofiske overvejelser herom - Her er et af hans glansnumre, et af de

optrin, der gjorde ham verdensberømt, i Karl Aage Rasmussens version:

”Vi er i en koncertsal. I går, i dag eller i morgen. På scenen står et flygel. En person kommer ind på scenen,
mødes af bifald, sætter sig ved flyglet og lukker låget over tangenterne. Sidder helt stille i 30 sekunder og
åbner så låget et øjeblik. Lukker det igen, sidder ubevægelig i præcis to minutter og 23 sekunder og åbner
endnu en gang låget. Lukker det på ny og sidder på klaverbænken i et minut og 40 sekunder. Åbner låget og

forlader scenen, måske fulgt af klapsalver.”
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