Kurs: CA1004 Examensarbete, master, klassisk musik 30 hp
2016
Konstnärlig masterexamen i musik, 120 hp
Institutionen för klassisk musik

Ida Zackrisson

Den sången vill jag sjunga!
Tankar om en instudering av Carissimis
Lamento di Maria Stuarda

Skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete

Det självständiga, konstnärliga arbetet finns
dokumenterat på inspelning:
Examenskonsert 27 augusti 2014 i St. Matteus kyrka

Innehållsförteckning
Inledning .................................................................................................................2
Syfte och förklaringar .............................................................................................................. 3

Om stycket och dess ursprung ..............................................................................4
Vem var Giacomo Carissimi? .................................................................................................. 4
Den historiska och den fiktiva Maria Stuart. ........................................................................... 5
Carissimis Maria Stuarda ................................................................................................... 6
Min Maria Stuarda ............................................................................................................. 6
Ett Lamento ............................................................................................................................. 6

Att arbeta med och tolka texten ...........................................................................7
Första delen med introduktionen ............................................................................................. 7
Andra delen .............................................................................................................................. 9
Tredje delen ........................................................................................................................... 10
Fjärde delen ........................................................................................................................... 11
Femte delen, slutet ................................................................................................................. 13

Att lära sig ett stycke ...........................................................................................13
Memorering ........................................................................................................................... 14
Min roll .................................................................................................................................. 15
Lusten och motivationen ........................................................................................................ 15
Energi från medmusikerna ............................................................................................... 18
Hur gick det?.......................................................................................................................... 18
Lyssnar på inspelningen ................................................................................................... 20

Reflektioner ..........................................................................................................22
Referenser .............................................................................................................24
Bilagor ...................................................................................................................24

I

Sammanfattning
I den här uppsatsen kommer jag att fördjupa mig i en instudering av ett stycke,
Lamento di Maria Stuarda, av Carissimi. Instuderingen genomfördes inför min
examenskonsert. Efter en kortare bakgrund om stycket och dess ursprung följer en
genomgång av hur instuderingen gick till. En del nedslag kommer att göras från
min egen loggbok som fördes parallellt med instuderingen. Under rubriken
reflektioner funderar jag på hur det egentligen gick och drar en del för mig
oväntade slutsatser om mig själv och min inställning till sångarlivet.
Sökord: instudering, självförtroende, motivation, sång, Carissimi, övning

Inledning
I mitten på min masterutbildning blev jag rekommenderad att gå på en konsert av
min sånglärare på Kungliga musikhögskolan. Jag var just då på jakt efter inspiration
och hade tröttnat lite på standardrepertoaren, som jag visserligen som barocksopran
dels tycker är rolig att sjunga och som synnerligen är bra ur ett jobbperspektiv, men
som just då inte gav näring åt den inre glöd som jag som konstnär tror mig behöva.
På konserten framförde en sångerska ett verk av Giacomo Carissimi, som trots sin
längd på elva minuter, för mig upplevdes som en enda inandning. Oj, kan man sjunga
så? Får man sjunga så? Finns det musik som låter så? Min sånglärare sa: ”ja, du kan
väl börja titta på det där stycket om du vill, det skulle nog passa dig”. Sedan dess
fanns Lamento di Maria Stuarda med i mitt bakhuvud, som ett stycke som vore roligt
att framföra på min examenskonsert. I denna text ska du få följa med på min
personliga resa med detta stycke. Från tidig instudering, till texttolkning,
översättning, repetitioner, historisk bakgrund, dagboksanteckningar, musikalisk
analys, hopp och tvivel och slutligen det klingande resultatet på min examenskonsert
27 augusti 2014.

Syfte och förklaringar
Syftet med detta arbete är att undersöka hur jag som sångare arbetar med ett stycke,
att visa på olika verktyg när det gäller att närma sig en viss repertoar och hur man
kan använda sig av dem, och att ge läsaren och mig själv en djupare inblick i några
av de processer en sångare kan tänkas gå igenom inför ett framträdande.
Det material jag har valt att fördjupa mig i är Giocomo Carissimis Lamento di Maria
Stuarda. Jag har valt i texten att skriva drottningens namn på svenska, Maria Stuart.
I Carissimis komposition på italienska kallas hon Maria Stuarda och i England/Skottland kallas hon Mary Stuart eller Mary Stewart.
Instuderingen och instuderingsprocesserna går in i varandra hela tiden tidsmässigt.
Jag jobbar t.ex. inte bara med texten först och sedan det musikaliska. Arbetet
fortlöper parallellt, även om jag i detta arbete strukturerat texten i teman.
Uppdelningarna av stycket finns inte noterade i noterna utan är mina egna i syfte att
göra verkets textgenomgång mer överskådlig.
Jag har valt att undersöka och fundera kring min egen instudering av nämnda verk,
men jag har inte varit totalt isolerad från omvärlden under denna tid. Jag har förutom
att lyssnat på några inspelningar av verket även delvis varit i Musikhögskolans värld
eftersom instuderingen var en del av min utbildning. Jag har under perioden träffat
och blivit inspirerad och uppmuntrad av min sångpedagog och vid något tillfälle
andra lärare på några gemensamma lektioner. Den här gången har jag valt att
fokusera, i min loggbok och i detta arbete, på min process även om det ibland är
svårt att differentiera detta ifrån allt annat som försiggick runtomkring mig under
denna period. Någon idé som framstår som min i denna uppsats kan ha sitt ursprung
hos någon av mina lärare genom mina studieår.
Den text och de åsikter som skrivs i denna uppsats är mina egna, förutom i de fall
jag refererat till någon annan.
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Om stycket och dess ursprung
Varför ska man veta något om de som skrivit musiken som man framför? Det är
intressant för musikutövaren att veta vilket sammanhang musiken är skriven för,
varför den skrevs och vem som var avsedd att lyssna. En del svar och ledning kan
fås genom studier av författaren och kompositören. Det finns då chanser att få
information och idéer rörande hur verket var avsett att framföras och därmed
fördjupa sin egen tolkning.
I det här stycket handlar det också om att gestalta en roll, i det här fallet en verklig
historisk person. Att ha en del bakgrundskunskap känns både inspirerande och
intressant för att kunna gestalta den personen på en konsert. Jag upplevde i
instuderingen av Lamento di Maria Stuarda att jag hade stor nytta av kunskaper som
bakgrundsarbetet gav.
Musiken till Lamento di Maria Stuarda är skriven av Giacomo Carissimi, som
presenteras i ett eget avsnitt. Det är troligt att textförfattare till verket var librettisten
Giovanni Filippo Apolloni (1635-1688) och att det skrevs runt 1620 (Villani, 2013).
I och med osäkerheten med librettisten har jag valt att inte titta närmare på Apolloni.

Vem var Giacomo Carissimi?
Carissimi föddes 1605 nära Rom och blev tidigt sångare och senare även organist i
domkyrkokapellet i Tivolikatedralen. Förutom en kortare anställning vid domen i
Assisi 1628 levde Carissimi sitt liv nära Rom. Han blev senare kapellmästare vid
Collegio Germanico och dithörande San Apollinarekyrkan. I jesuiternas skola
(Collegio Germanico) studerade unga präststudenter från tysktalande länder.
Skolans rykte på den musikaliska sidan var stort. Många erbjudanden om fina
anställningar i norra Europa tackade Carissimi nej till och stannade i Rom till sin död
1674 (Natur & Kulturs musikhistoria, 2007). Den svenska abdikerade drottningen,
Christina, var mycket förtjust i Carissimi och utnämnde honom sedan hon flyttat till
Rom till ”maestro di capella del concerto di camera” år 1656. Christina hade
musikaftnar vid sitt hov som Carissimi medverkade och komponerade till (Dixon,
1986).

Bild: Carissimi (Sohlmans musiklexikon, 1975)
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Carissimi skrev mässor, motetter och 150 fortfarande bevarade kantater. Väldigt lite
av hans handskrifter finns bevarade vilket gör det svårt att datera många av hans verk
(Anderson, 1994). Carissimi beskrevs som ”stor och mager med ett svårmodigt
ansiktsuttryck och var måttfull och blygsam till sitt väsen” (Sohlmans musiklexikon,
1975).

Den historiska och den fiktiva Maria Stuart.
Maria Stuart föddes 8 december 1542. Hon var drottning av Skottland 1542-67 och
av Frankrike 1559-60. Maria blev drottning bara några dagar efter sin födsel
eftersom fadern, Jakob V dog. Som barn skickades hon till det franska hovet och
redan 1558 vigdes hon med den franske blivande kungen Frans II. England fick
samma år en ny drottning, drottning Elisabeth. Maria och Elisabeth var kusiner.
Marias mamma var syster till Henrik VIII och det fanns de som ansåg att Maria var
den rättmätiga arvtagaren av tronen eftersom Elisabeth enligt somliga var född i ett
illegitimt äktenskap med Anne Boleyn, eftersom skilsmässan från hans förra fru,
Katarina av Aragonien, aldrig blev godkänd av påven.
Tiden som fransk drottning blev dock kort eftersom Frans II dog redan 1560 och då
åkte Maria hem till Skottland igen. Maria var katolik och under hennes frånvaro hade
protestantismen växt sig stark. Den skotska regeringen hade tidigare skötts av Marias
halvbror, men när hon gifte sig med sin kusin Darnley blev det stökigare i styret av
Skottland. Darnley och Maria kom inte överens och han mördade bl. a. hennes
sekreterare. Darnley och Maria fick en son 1566, blivande Jacob I av England.
Intrigerna och komplotterna avlöste sedermera varandra. Darnley blir mördad och
Maria gifter om sig med Bothwell tre månader senare och blir anklagad för att ha
haft samröre med Darnleys mord, och för at ha haft en kärleksaffär med Bothwell
långt tidigare. Maria avsattes och fängslades efter ett uppror. Hon lyckades rymma
och samla en armé. Maria sökte sedan skydd i England hos sin kusin Elisabeth då
hennes armé besegrats. Ytterligare komplotter med inblandning av Maria avslöjades
och efter att ha suttit ca 20 år som fånge i olika slott i England beslutar Elisabeth att
undanröja Maria som hot mot tronen. Maria Stuart halshuggs 8 februari 1587.
(www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/maria-stuart).

Bild. (http://www.marie-stuart.co.uk/Mariaregina.htm)
Maria Stuarts måtto var: "In my end is my beginning".(I slutet finns min början).
Även om Maria bl.a. broderade sitt måtto lång före sin död och utan kunskap om vad
framtiden skulle föra med sig går det att tolka hennes måtto som att början på
någonting stort startade först efter hennes död. Eftersom Elisabeth I, inte hade några
arvingar blev det Marias släktgren som sedan tog över makten. Idag härstammar de
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flesta regenterna i de europeiska kungahusen från Maria Stuarts släktgren (t.ex. även
den svenske kungen Carl XVI Gustaf, författarens anmärkning) (http://www.nms
.ac.uk).
Maria Stuarts öde och hennes tragiska död kom att bli upphöjd i den katolska världen
som om hon varit martyr för sin tro. Med två kronor, tre män och ihopkopplad med
två mord och sedan en avrättning gav det, redan med hennes samtida, en historia som
kittlade och inspirerade på ett sätt att berättelsen kom att bli en myt. Redan 1588
publicerades de den första diktsamlingen till hennes ära (Villani, 2013).
Maria Stuart har alltså porträtterats många gånger. Musikaliskt är väl operan Maria
Stuarda från 1834, av Donizetti, en av de mest kända (www.ne.se/uppslagsverk/
encyklopedi/lång/gaetano-donizetti).

Carissimis Maria Stuarda
Maria Stuart avrättades 1587 och Carissimi föddes 1605. Redan när Carissimi
komponerade Lamento di Maria Stuarda (ca 1620) var Maria Stuart en historisk
person. Stycket är inte skrivet för att berätta nyheten om Maria Stuarts död. Förutom
att det vid den här tiden var populärt att skriva lamenton fanns det förmodligen en
politisk/religiös agenda. Berättelsen om Maria Stuart användes kanske som en del
av debatten, och detta blev då ett inlägg ifrån Rom och den katolska maktens försök
att bibehålla sin ställning emot protestantismen.

Min Maria Stuarda
Varför ska jag sjunga detta stycke om denna drottning? Hur aktuellt känns allt detta
idag? Hur påverkar det min tolkning och motivation att sjunga stycket? Jag tror att
Carissimi hade en politisk/religiös agenda med att skriva detta stycke just i denna
tid. Det handlar om kampen mellan det katolska och reformerta, protestantiska. Jag
tänker mig att man ska känna när man hör stycket att det är den rättrogna oskyldigt
anklagade katolska drottningen som ska tala för katolicismen. Jag har i det
sammanhang som jag lever i överhuvudtaget inget särskilt behov av att uttrycka
katolicismens förträfflighet. Den konflikten är inte min konflikt. Jag känner dock
oerhört stark avsky för det faktum att man helt enkelt avrättar den person som är
hotfull ur ett maktperspektiv eller tycker olika än vad jag gör. Jag känner att det är
här jag får hämta min energi i stycket snarare än det som har med religionsinriktning
att göra. Även om jag tror mig ha nytta av faktumet att det handlar om en drottning
när det gäller karaktär och gestaltning har jag behov av att se den ensamma
människan bakom rollen som drottning. Hur känns det när allt hopp är ute? Spelar
man sin roll och är sitt ämbete ända in i döden? Verket jag sjunger är ju givetvis en
stiliserad konstnärlig tolkning och förmodligen inte tänkt som en autentisk
verklighetsuppspelning. Jag har både den verkliga historiska personen och den
fiktiva att förhålla mig till. Samtidigt ska det vara givande för en publik att lyssna
på.

Ett Lamento
Ordet Lamento använd vanligen om ett vokalt verk baserad på en klagofylld text. I
den tid som Lamento di Maria Stuarda är skrivet förekommer en mängd stycken med
lamentoliknande karaktär, dvs klagosånger. 1600-talet bjuder på t.ex. Monteverdis
Lamento di Arianna eller Purcells When I am laid ur Dido och Aeneas. Framgången
för dessa lamenton var stor och det förekom operor som innehöll så mycket som fyra
lamenton (The new grove Dictionary of Music and Musicians, 2001)
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Maria Stuart blev avrättad och kan ses som en verklig förlorare. I ett lamento, tolkar
jag det, som att det är tillåtet att helt gå in i förlorarens roll och med det största
medlidandet sympatisera med offerrollen.

Att arbeta med och tolka texten
Trots att det som fångade mig som sångare första gången jag hörde Lamento di Maria
Stuarda, var det rent musikaliska, kändes det viktigt för mig att börja med texten när
jag själv skulle sätta igång med att instudera verket. Jag talar inte italienska och
verkligen inte poetisk italienska från 1600-talet. I och med att jag hade hört stycket
på en konsert och där fått ett konsertprogram hade jag en svensk översättning att utgå
ifrån redan från början. I nästa steg översatte jag ord för ord. Ordens faktiska
betydelse blir extra viktig om jag t.ex. ska sjunga en lång melism på ett visst ord eller
stavelse. Jag läste även texten i flera cd-konvolut, på olika språk, för att öka
förståelsen och få fler infallsvinklar beträffande innehållets betydelser. Den
översättning som följer i texten är i första hand min egen, men inspirerad av dessa
olika översättningar som jag hade till hands. Eventuella misstag och fel är således
mina egna. I avsnittet som följer går jag igenom hur jag jobbade med texten i nästa
steg, att tolka texten med musikens hjälp. Delar av detta arbete görs helt utan att
sjunga, medan andra delar måste provas i övningsrummet. Pehrsson (2015) skriver
att övandet av tekniken bör underordnas interpretationen. Han menar vidare att jag
innan jag vet på vad och hur jag ska öva kanske ska fundera på hur jag vill spela. I
min sång började jag med att arbeta med tolkning utifrån texten. Vad vill jag uttrycka
med texten? Och vad får det rent klangligt för konsekvenser?

Första delen med introduktionen
Även om jag nu började förstå handlingen, ordagrant, kändes ändå mycket i
textanalysen som suddigt. Det historiska sammanhanget och underförstådda saker i
texten är i många avseenden dolda. Textens första fras Ferma, lascia ch’io parli,
stopp, låt mig tala! Till vem sägs det? Hur är situationen när de första orden uttalas?
Vilken instruktion ska ackompanjemanget få angående det första ackordets impuls?
Exakt hur textförfattaren menar kan jag kanske inte någonsin veta, kanske har
kompositörens tonsättning redan färgat interpretationen åt ett annat håll än den
ursprungliga intentionen. Som utövande konstnär får jag ofta välja en tolkning inte
minst för att göra musiken till min. Min tolkning i den första frasen: Maria Stuart
ska precis ledas ut för sin avrättning. En bindel ska täcka hennes ögon, men just när
de ansvariga ska sätta på den stoppas de av Maria Stuart som inte vill ledas ut utan
att se. Hon har saker som hon vill säga, och texten Ferma (stopp, stanna), är rent
handgripligen, hon för händerna mot bindeln och hindrar de närvarande att sätta på
den. Jag ber således ackompanjemangsgruppen om en impuls som kan vara den där
bindeln som hastigt närmar sig hennes ögon och som hon genom att ropa ferma
hindrar dem att sätta på. Det är alltså inte alls meningen att jag ska agera med
rekvisita, men tanken och scenariot ska vara klart för min inre syn. Redan på första
ackordet är handlingen igång. Hur visar jag det med min röst? Skulle det varit
talteater hade jag kanske skrikit, ropat? Men även om musiken är recitativiskt skriven
vill jag att det fortfarande ska vara sång. Jag vill visa angelägenheten i rösten
omedelbart, stressad kanske, men inte hispig. Jag tänker att det är som att hon vill ta
till orda och säga ” Hallå, det är mig det här handlar om!”. Efter utropet ferma, är det
paus innan jag fortsätter. Jag tänker mig att pausen och inandningen som följer är till
för att samla mod och kraft att fortsätta. Redan i första ordet upplever jag att man
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sätter an så mycket som ska kännas rätt, inte bara med avseende på att sjunga rätt.
Jag vill från första stund förmedla att det inte är en vanlig person som säger något
lite vad som helst. Det är en drottning som tänker säga sina sista ord innan sin
avrättning.
Ferma, lacia cio parli,
sacrielego, sacrielego ministro.
Se ben fato inclemente a morte
indegna come rea mi destina.
Vissi e moro innocente.
Son del sangue Stuardo,
e son, e son regina.

Stopp, låt mig tala,
gudlösa minister.
Även om det obarmhärtiga ödet för
mig mot en ovärdig död har jag levt
och dör oskyldig.
Jag är av Stuardiskt blod
och jag, jag är drottning.

Egentligen sammanfattar den första delen precis vad hela sången handlar om. Det är
väldigt mycket komponerat efter texten, som musikaliska utbrott när texten är
upprörd. På slutet i första delen ”e son regina” (och jag är drottning) går noterna
upp på den i sången högsta tonen på ett mycket dramatiskt sett, som sedan landar i
en tung kadens på ordet regina, drottning (se notexempel 1). Jag vill sjunga det lite
tekniska svåra och höga med drottninglik stolthet. Rak i ryggen och med pondus. Jag
tänker att jag ska försöka att sjunga det utan att försöka få det att bli vackert. Det
estetiska ska vara underordnat känslan och här vill jag att känslan ska vara kallt stål.
Notexempel 1.

Efter detta vänder stämningen i sången. Maria Stuart har nu tagit uppmärksamheten
och tänker breda ut sig och säga det hon har laddat tjugo år i fångenskap för att få
säga. Det är laddat, ironiskt och kristallklart. Jag tänker att jag mer pratar på, säger
texten ända tills hon säger den retoriska frågan: Ma, ma che dirò? (men vad ska jag
säga?). Här är min tolkning att det smyger sig in en trötthet och uppgivenhet i det
annars så storslagna talet. Tvivlet kommer, modet sviker och blommar ut i frasen
Vilipesa, vilipesa innocenza. (övergiven och oskyldig).
Perchè bendarmi i lumi?
S’io mirai tantigiorni,
ho petto ancora da mirar l’ultimora.
E s’io gl’apersi al cielo,
sapròben senza velo alla vita serarli.

Varför binder ni för mina ögon?
Jag har sett många dagar, jag har
ännu mod att se min sista timma,
och när jag öppnat mina ögon mot
himmelen klarar jag att stänga dem
inför livet.
Stopp, låt mig tala.
Men vad kan jag säga?

Ferma, ferma lascia ch’io parli.
Ma, ma che dirò?
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Pur troppo oggi favella
a mio pro l’innocenza
e di si rea sentenza a Dio s’apella.
Vilipesa, vilipesa innocenza.

Tyvärr är oskulden min enda
förkämpe idag och jag vädjar till Gud
mot ondskan.
Övergiven och oskyldig.

Knappt har tvivlet fått landa innan ilskan tar överhanden igen, kanske ett skydd mot
tvivlet? Nu gäller det att totalt ställa om och rikta in sig på nästa attack. Jag tänker
att så fort Maria Stuart omnämner sig som drottning gäller det att hitta det
drottninglika och obönhörligt stolta. På frågan om till vem i England man kan vända
sig finns inget svar och jag väljer att tveka på det sista exemplet, en olycklig, för att
illustrera den retoriska frågan. Detta leder in i nästa fras av övergivenhet. Som så
ofta i detta stycke vänder det sedan direkt och drottningen samlar mod för att, som
jag tror kompositören tänkt, klara av att med stolthet gå mot döden.
S’una regina a te salvar con lice cui
l’invidia fa guerra,
a chi recorrer deve in Inghilterra
un medico, un vassallo, un infelice.
Vilipesa, vilipesa innocenza…
Vatane, vatande pur da me, torna alle
stelle.
Ch’io con anima in trepida e serena
sarò, fra tante squadre a Dio rubelle,
di mi tragedia
e spettatrice e scena.

Om du inte kan rädda en drottning
mot den som strider i avund,
till vem i England vänder sig då
en tiggare, en slav, en olycklig?
Övergiven och oskyldig.
Gå, återvänd till stjärnorna.
För jag skall med en lugn och tapper
anda bland dessa gudsrebeller,
i min tragedi
vara både åskådare och
skådespelerska
Mot döden…

A morire, a morire.

Andra delen
På det stället i musiken där man sjunger a morire, lämnar för första gången stycket
den recitativiska stilen och blir en tretakt av mer sångbar karaktär. Det är oerhört
skönt när man sjunger. Detta blir en ny del i stycket med två versar. Här tänker jag
att jag kan få vila lite och bara sjunga på. Några fraser sjungs flera gånger. I
repetitionen med musikerna är detta ett avsnitt som är lätt att jobba med och det
mesta ger sig av sig självt.
A morire…
1. Per serbar guistitia e fede piu non
vaglion le corone
che di stato la ragione anco la veritat
sa far mentire.
A morire.
2. Verserò dal collo il sangue
ma non gia dai lumi il pianto
che se bene io resto e sangue,
La costanza al mio duol mesce
elisire.
A morire.

Mot döden.
Som garanter för rättvisa och heder
är kronor inte giltiga längre,
eftersom förnuftets rike nu gör
sanningen till lögn.
Mot döden.
Min nacke kommer att blöda,
men inga tårar kommer att falla från
mina ögon.
Även om jag tappas på allt mitt blod
blandas min sorg med min tro. Mot
döden.
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I detta avsnitt är det den stolta karaktären som hela tiden visar sig. Det som Maria
Stuart väljer att visa upp inför sin avrättning. Modig och värdig är musiken och
tretakten liksom galant. Jag tänker att jag vill sjunga det återkommande ordet,
amorire med olika laddning. Kanske väldigt stolt i början och mot slutet med mer
tvivel och sorg. T.ex. kan sista tonen bara få dö ut helt rakt, utan vibrato, och låta
musikerna ta över.

Tredje delen
Nästa del i stycket är inte riktat till folket eller beslutsfattarna utan till sina egna. Här
vill jag få fram en mer vänskaplig ton. I texten vill hon ingjuta mod och hopp i sina
följeslagerskor. I slutet av denna del kommer ett parti av snabba notvärden och jag
väljer att tolka det som att tiden är knapp och att det är så mycket viktigt hon vill
hinna säga till dem. Jag jobbar med att hitta den stressande känslan utan att rusa
iväg i tempot. När jag sjunger uppfattar jag knappt ackompanjemanget men som hela
tiden här är tryggheten och pulsen.
Voi, mie care donzelle
che m’inchiaste al solglio,
et or piangenti mi seguite ai tormenti.
Compatite I miei casi.
E s’io lassa rimasi
spogliata d’ogni benn,
d’ogni fortuna
non per questo morendo
gl’oblighi miei tralascio;
partitevi l’amor con cui ci lascio.
S’offrite costanti la dura mia sorte
e s’invida morte stillandovi in pianti
a voi mi toglie,
o fide ancelle, in terra,
consempiterno riso v’abbracciorò
compange in paradiso.

Ni mina kära tjänstekvinnor,
som knäfallit för mig, er drottning,
och nu håller mig sällskap, gråtande,
inför mitt eldprov.
Ha överseende med mina gärningar.
Även om jag överges,
bestulen på all min jordiska rikedom
och lycka,
kan det inte få mig att glömma,
då jag dör, min plikt:
Dela mellan er den kärlek som jag
lämnar er med. Bär min trohet, min
olyckliga död till trots, att denna
avskyvärda död, som plågar er, tar
mig ifrån er, mina trogna vänner på
jorden.
Med evig glädje skall jag omfamna
er som vänner i paradiset.

Jag uppfattar textförfattarens glorifiering av drottningen. Detta avsnitt ger henne en
del helgonlika egenskaper. Till de trogna säger hon att de ska ses i paradiset. Jag
funderar på koppling till Jesus som på korset säger till den ene brottslingen bredvid
att han redan idag ska vara med honom i paradiset. Här är Maria Stuart godheten
som ska offras. Jag funderar kring hur mycket av kommande ilskan som ska höras
underliggande i det sångliga även här. Eller ska jag kanske helt hänge mig åt
kärleksbudskapet? Jag väljer att se de gråtande vännerna framför mig och försöka ta
in deras sorg och att ge dem det mod de behöver i denna nödens stund.

Fjärde delen
Den näst sista delen av sången är riktat till London, folket, alla som lyssnar. Världen?
Några korta fraser med skärpa som uppladdning inför det stora raseriet.
Mira Londra, et impara le vicende
mondane,
e tu, ch’ all’anglicane schiere dai
legge o Jezabelle altera,
di guistitia severa
aspetta i colpi,
e se per farti in brani mancheranno
alle belve artiglie e morsi serviranno
di cani i tuoi rimorsi.

Se detta ske, London,
och lär av världens gång.
Och du som fastställer lagarna, för
det anglikanska folket, o stolta
Jezabelle, kan vänta dig ett strängt
straff.
Skulle vilda bestar sakna klor och
tänder att riva dig i stycken, kommer
din ånger att ta hundarnas plats

Här vill jag att allt änglalikt ska vara borta. Det är som en förbannelse som kastas.
Ursinnet och rädslan så stark att vansinnet lyser igenom. Eller är det helt enkelt
hennes rätta jag? Hur ska jag sjunga det på ett för rösten skonsamt sätt? Stycket är
ju inte slut än, jag måste orka sjunga det till slut. Intensiteten kommer dessutom att
öka. Jag kan ju inte heller tillåta mig att bli galen på konserten. Jag tänker på de
hundbestar som nämns i texten och föreställer mig att fraserna är som ekande
hundskall. Hela det här partiet ligger väldigt högt i rösten och jag vill undvika att
det låter gnälligt. Jag inser att det är i det närmaste omöjligt att sjunga detta avsnitt
starkt. Jag övar på att sjunga det sammanbitet och nästan med stängd mun. Sista
frasen i avsnittet har en del som inbjuder rent musikaliskt att sjunga det glatt (se sista
raden i notexemplet). Men det funkar inte alls i texten och karaktären.
Notexempel 2.

Det går ganska snabbt förbi och jag koncentrerar mig på att sjunga igenom frasen för
att landa på det sista ordet rimorsi, ånger. Jag undrar hur aggressivt jag kan titta på
publiken utan att vara otrevlig på konserten. Hur ska blicken vara riktad? Mot en
person? Mot flera? Vågar jag det med en så stark text? Jag övar för att våga.
Så kommer den sista urladdningen innan själva avrättningen. Jag tycker själv att det
är en häftig del av stycket som är rolig att sjunga. När man kommer hit är man dock
ganska trött. Det är upprepade skalor upp och ner som höjs och intensifieras hela
tiden. Det är för rösten gnatigt och jobbigt. Rent textligt kommer inga nyheter
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förutom att Maria Stuarda spyr mer galla över sin vidriga situation. Det är svårt att
vara helt rytmisk, och kanske inte meningen heller.
Notexempel 3.

Vid repetitionerna jobbar vi med att låta musikerna bara hänga på mig och innan
varje fras ge starka aggressiva impulser. Till en början är det svårt att veta deras roll
här eftersom informationen i noterna är så knapp, ofta bara en helnot i basstämman.
Allteftersom börjar de illustrera texten och det blir därmed mycket lättare att sjunga
och våga ta ut svängarna för mig som solist. Avsnittet slutar med orden ”a morire”
tre gånger. Första gången vill jag binda ihop med texten innan, sedan andas innan
det andra ”a morire” och bromsa rejält i det tredje. Jag vill att man riktigt ska känna
detta avslut.
Si, si, sfogati, assali,
scarica sul mio capo a cento, a mille
del tuo furorgli strali.
Vibra senza pieta su questo petto e
sangue strazi, scampi, flagella, a
trocità.
Lascia ch’un mar di sangue m’inostri
il nero manto.
Fulmina pur ché tanto stratiarmi
non saprai, quant’io soffrire.

Ja, kom och vänd din ilska mot mig.
Låt hundra, nej tusentals åskblixtar
av din vrede slå mot mig.
Slå utan medlidande mot detta klena
bröst med din grymma tortyr, piskor,
barbariteter.
Låt en sjö av blod färga min svarta
mantel i purpur.
Rasa som du vill, för din förmåga att
tortera mig kan inte matcha min kraft
att härda ut.
Mot döden, mot döden, mot döden.

A morire, a morire, a morire.

Notexempel 4.
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Femte delen, slutet
I pausen som följer innan den avslutande delen av stycket önskar jag total tystnad.
Ingen lugn tystnad, utan en sådan som växer som en stor klump av mörker.
Tillsammans med musikerna övar jag på att vänta och låta tystnaden sprida sig och
få det önskade innehållet. Den sista texten sjungs inte av Maria Stuart utan av någon
slags berättarröst som lite osentimentalt beskriver vad som händer. Man skulle kunna
tänka sig att en annan person sjunger sista delen, men jag väljer att gestalta även
berättarrösten. Jag föreställer mig hur både ansikte och röst helt byter färg. Ifrån det
agiterande till det lugnt konstaterande.
Qui tacque, e forte, e invita,
al suo destin s’arese
la regina scozzese,
nè guari andò ch’un colpo indegno e
rio divise il corpo
et uni l’alma a Dio.

Här tystnade hon, och stark, oböjlig
överlämnade hon sig till sitt öde,
den skotska drottningen.
Snart klöv ett nedrigt och ondskefullt
slag hennes kropp itu
och förenade hennes själ med Gud.

Lamento di Maria Stuarda är en väldigt stark sång och under arbetet med den har jag
svårt att föreställa mig hur den ska passa in i ett program. Vad sjunger man efteråt?
Vad klarar publiken och vad klarar min röst? Man kan kanske bara skaka av sig
känslan och gå vidare, men jag tror att det kräver ett tydligt avbrott. Det känns också
helt galet om publiken ska applådera efteråt. Det känns också fel att låta publiken
bära det ansvaret. Alltså måste jag bygga upp konserten på ett sätt så att den kan
fortsätta efter Lamentot på ett naturligt vis.

Att lära sig ett stycke
Under denna rubrik kommer jag att beskriva en del processer och tankar som varit
centrala under min instudering av Lamento di Maria Stuarda. Jag känner att jag redan
från början, när jag bestämt mig för att sjunga stycket, övar i panik för att överleva
konserten. Pehrsson (2015) beskriver att i sina instuderingar betraktar själva
konsertframträdandet som en del av instuderingsarbetet, även om det kan verka
kortsiktigt att ha perspektivet ”den kommande konserten”. Han beskriver tiden
mellan två konserter som en återkommande cykel med fyra delar: partiturstudium,
tolkning, befästande och framförande. Jag tolkar det som att det är omöjligt att inte
ha konserten som hägrande mål och att det inte heller är önskvärt att försöka tänka
bort själva framträdandet under instuderingsarbetet. Jag försöker utarbeta sätt att
arbeta som inte stressar mig onödigt, som tankarna på framförandet gör.
Jag tänker att det är intressant att öva med olika fokus främst för att behålla
koncentrationen i övningsrummet och inte bara hålla på att sjunga igenom. Efter som
det är ett ganska krävande stycke att sjunga har jag fått fundera en del över hur tiden
i övningsrummet används för en effektiv övning. Tiden med rent sjungande måste
begränsas för att skona rösten. Självklart är ett bra sätt att t.ex. jobba med texten
separat, men också att ha en attityd och metod i instuderingen som är effektiv men
samtidigt rolig. Pehrsson menar att det finns olika sätt att hitta sitt eget
uttrycksförlopp som musiker och tar ett exempel att sångare ofta använder
skådespelarens redskap med undertexter. Vad är det jag vill säga egentligen när jag
sjunger just den här texten? (Pehrsson, 2015). Jag provar att backa från detaljerna
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och orden och hitta ett känsloord eller mening för varje del och bara tänka på det när
jag sjunger som en övning. Det är skönt att bara ha en sak att koncentrera sig på.
Skönt att för tillfället inte tolka alla ord och stavelser hela tiden.
1.1 Här är jag.
1.2 Bra nu lyssnar de.
1.3 Rädd, men det tänker jag inte
visa.
1.4 Jag är modig. Jag är modig.
2.1 Beslutsam
2.2 Makt
3.1 Bland vänner

3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2

Jag vill hjälpa dem
Seger
Hån
Förakt
Vansinne och utmattning
Kliniskt konstaterande
sorg

Att fördela sin energi i ett långt stycke är också en sak som jag under arbetet med
Lamento di Maria Stuarda har funderat kring. Hur ska jag hitta vilopauser i stycket?
Jag provar att i stycket, trots att det är ganska snabbt och hysteriskt, aktivt slappna
av i varje andning. Det känns skönt som övning, även om jag förlorar lite av det flyt
som karaktären kräver. Jag provar även att tänka att avspänningen och andningen är
en del av varje frasslut. Jag tittar även ut delar av stycket där jag kanske kan sjunga
med mer lätthet, t.ex. delen i tretakt som är lite mer sångbar. Jag tänker att jag måste
aktivt tänka på det när jag kommer dit i sången, annars finns risken att jag bara kör
på. Kanske kan jag generellt sjunga lite svagare utan att minska i intensitet. Jag
tycker att detta fungerar bra i övningsrummet, även om det kräver ett mått av
självbehärskning.
Jag planerar även med detta i tanken hur repetitionerna med musikerna kan avlöpa.
Även om de är väldigt hänsynsfulla och lyhörda känner jag att det är svårt att lita på
att de inte i lust och energi kommer att spela så starkt att jag kommer att behöva
”ligga på” med rösten. Efter repetitionen tänker jag att jag måste ta ansvar för att inte
slita på rösten. När de vill repetera en passage för sin egen skull måste jag själv
avgöra om jag ska vara med, sjunga det en oktav ner, bara markera, eller kanske
avstå en runda. Det som också händer på repetitionen är ett energipåslag som gör att
jag orkar mycket mer. Det är så vansinnigt roligt att utmana dem och sjunga på olika
sätt och se vilka gensvar man får. Jag märker hur jag responderar på deras impulser.
Det blir inte alls som tragglandet i övningsrummet. Jag skriver i loggboken: ”Det
här är så kul. Kommer det att höras på konserten och kommer publiken att känna
det?” Mitt självförtroende när det gäller stycket växer och jag tänker att det som vi
kände under repet nog smittar av sig på de som lyssnar.

Memorering
Lamento di Maria Stuarda är ca 11 minuter långt och har i princip ingen
återkommande text. Det är med andra ord väldigt mycket text. Det är ju heller inte
det enda stycket som ska sjungas på konserten. Finns krav på att det ska sjungas
utantill? Går det att göra den rättvisa med noter i handen? Hur ska orden gå in i
hjärnan? Jag funderar på att slå in orden kliniskt. Men tänker ändå att förståelsen
måste med, annars blir det bara fonetiska ljud i en viss ordning. De mer sångbara
partierna av sången är mycket lättare att minnas. Jag undrar om jag skulle göra
annorlunda om sången var på svenska.
”Texten snurrar i mitt huvud så fort jag inte aktivt tänker på något annat, men verkar
alltid vilja börja från början och stoppa någonstans innan det stora utbrottet. Är rädslan
så stor för att inte lyckas med memoreringen? Det är som att ju svårare sång eller
viktigare sammanhang desto mer tenderar jag att inte använda de metodiska knep jag
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faktiskt kan utan hänger mig, mer panikartat, åt att ta det från början, misslyckas, bli
arg, börja om från början…osv.”

Nästa övningspass skriver jag upp hela sången med stor text i min anteckningsbok.
Kan det fungera med ren avskrivning? Jag tänker att när mina händer med penna i
handen snirkligt formar alla de italienska orden utan krav på intonation eller någon
form av bedömning kanske något fastnar. Jag stavar mig igenom varje stavelse, korta
och långa ord. Jag ser textens olika delar och det känns ganska meditativt och skönt.
Denna repetition har inte påfrestat rösten det minsta.
Av alla sånger på min examenskonsert är jag inför konserten mest orolig för Lamento
di Maria Stuarda, när det kommer till att minnas texten och alla olika delar. Jag tror
att det beror på två saker. Det ena är att det inte känns som ett alternativ att välja att
sjunga innantill på detta stycke, i och med att angelägenhet och det teatraliska skulle
förlora så mycket på det. Det andra är att det är ett långt och krävande stycke för
rösten att sjunga och det begränsar antalet gånger som det går att repetera i sin helhet.
Visserligen kan man ju memorera i tysthet, men känslan av att veta att man kan det
sitter inte i kroppen då. Förmodligen hade det underlättat att jobba med stycket
fysiskt med en regissör, med riktningar och då förankrat de olika delarna och styckets
förlopp ytterligare mer i kroppen.

Min roll
Utan noter är det förmodligen lättare att ta fram det dramatiska på ett trovärdigt sätt.
Men till hur stor del ska jag spela Maria Stuart? Stycket är som en miniatyropera,
men möjligheten till regi finns inte i tidsramen den här gången. I loggboken funderar
jag på om jag ska berätta historien för att den är värd att berättas eller om den har ett
budskap (för mig)? Hur mycket ska jag spela Maria Stuart? Hur mycket av det som
jag säger ska vara jag när jag står där och sjunger? Framträdandet som jag förbereder
mig på är ingen operascen utan en examenskonsert. Måste jag stå för textens
budskap? Jag känner ju inget hat inför etablissemanget i London på Maria Stuarts
tid. Skulle jag gjort det i en annan tid ens? Jag bestämmer mig för att det är en roll
som ska spelas, och trots att det ju är jag själv som har ombett mig själv att sjunga
den, är den separerat från mina åsikter. Samtidigt vill jag hitta hennes känslor i mig,
eller hitta känslor i mig för att berätta hennes historia. Jag är ju inte en drottning och
jag funderar på vad i mig som kan representera detta stolta och oböjliga. Jag gör
bilder för mitt inre, hur det när jag sjunger går en tråd genom ryggen och nacken som
håller uppe kroppen och huvudet. Jag har på mig en tung guldkrona som jag med
van ansträngning bär upp. Den tunga kronan symboliserar också ansvaret en monark
kan tänkas ha.
Om jag just i den stunden jag sjunger stycket Lamento di Maria Stuarda, är Maria
Stuart, vilka är då publiken? Är de bara en skara människor som jag berättar denna
fruktansvärda historia för, eller ska jag tänka dem som pöbeln nedanför
avrättningsplatsen? Kan jag utsätta publiken på en konsert i en kyrka för det? Jag
bestämmer mig för att på det ställe i musiken där Maria Stuart visar kärlek till sina
bundsförvanter, att det stället ska få ta plats som motvikt till allt förakt och hat.

Lusten och motivationen
Ibland kan det musikaliska och tekniska arbetet påverka motivationen och lusten till
ett visst stycke. När motivationen sjönk i denna instudering ställer jag mig frågan
om jag verkligen ska sjunga det stycket. Även om erfarenheten säger mig att det är
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för tidigt att avgöra hur slutresultatet kommer att kännas och klinga. Lif (1998)
beskriver hur viktigt repertoarvalet är för motivationen. Han menar att lärare t.o.m.
bör undvika att välja repertoar åt sina elever eftersom spelmotivationen är så starkt
knuten till det egna intresset. Samtidigt har ju läraren ansvar att introducera nya saker
för eleven (Lif, 1998).
När man som i detta fall bestämmer över repertoaren själv, vilket ju ofta inte är fallet
i t.ex. arbetssituation, får jag behovet att veta att det kommer att funka mycket
starkare än annars. Finns det dagar då man borde skippa övningen för bristande lust?
Är det skadligt att öva när man inte vill och ger det i så fall några resultat? Eller
måste det vara roligt? Ur loggboken:
Ingenting fastnar. Jag sjunger gärna något annat just nu, men jag känner att det brinner
i knutarna. Jag måste ju få in stycket. Press, stress, prestationskrav… Tänk om jag inte
hinner? Var går gränsen? Borde jag valt ett annat stycke? Skulle jag kanske valt ett
stycke till min examen som jag sjungit massor innan istället?
Jag håller mest på med det jag inte kan. Plötsligt har jag ett stort behov av att känna
att jag kan. Sjunga det jag är bra på!

När det kommer till liknande tankar brukar jag nog vanligtvis backa lite och vänta
in lusten, som ofta kommer. Jag tänker att det är nödvändigt. Men just den här
gången tillät jag mig inte att backa, pga. tidsaspekten. Men däremot utvärderade jag
inte resultatet av övningen så noga. Ur loggboken igen:
jag vill kunna hålla ihop delarna, mer än att bara kunna texten. Jag vill komma tillbaka
till lusten i stycket. Vad var det som fick mig att vilja sjunga stycket utan att förstå ett
ord, mer än möjligen a morire, Mot döden?

För att hitta tillbaka till inspirationen letar jag i mig själv och undrar varför jag ville
sjunga det där stycket från början. Var det melodin? Eller kanske det laddade
framträdandet av den kända barocksopranen? Det jag mindes efter första
introduktionen av stycket var alla löpningar, lite som cirkuskonster. Väldigt
dramatiska och laddade. Jag tänkte att det vill min röst göra! Eller, det vill jag göra
med min röst! Men plötsligt känns det inte alls så. Idag är löpningarna tröga och jag
får inte till lättheten utan hamnar mer som ovanpå i rösten. Inte särskilt drottninglikt.
Orkar jag sjunga denna sång? Orkar ens någon? Förutom på inspelningar är den enda
referensen jag har på detta område är ju den världsberömda sopranen jag hörde på
den konsert som fick mig att vilja sjunga stycket från början. Samtal med vid
konserten närvarande musiker gör att jag får kunskap om att framförandet som jag i
minnet bygger mina kanske orealistiska jämförelser på inte sjöngs i samma tonart
som noterat. Två tankespår utkristalliserar sig direkt. Ur loggboken ”jaha, fler
sångerskor (än jag) tycker att är segt och gnatigt i originaltonarten? Vad skönt! Jag
är inte ensam.” Det andra tankespåret är att då kanske jag inte kan sjunga stycket
alls, för det kommer nog inte fungera för mig på de låga ställena om jag sänker
stycket med t.ex. en liten ters. Visserligen kommer jag sjunga all repertoar lågstämt
(a= 415 hz) på konserten, på grund av de ackompanjerande instrumenten och den
tradition de och jag är fostrade i, men det är fortfarande högt. Jag backar lite och
funderar kring hur stycket klingade då? Kanske framfördes det t.o.m. högstämt
(a=440 hz)? Spelar det någon roll idag? Påverkar det Maria Stuarts karaktär i sången
om allt klingar lägre? Låter hon mindre angelägen om tonarten är bekvämare? Och
ligger det någon prestige som sopran i att kunna sjunga höga toner snyggt? Ska man
inte välja den höga tonarten alltid om man är sopran? Stycket kändes inte som mitt
stycke även om jag fortfarande övade på det. Många saker kan ju påverka den
känslan och den här gången blev tonarten en sådan sak. En välvillig kollega föreslog
under en gemensam lektion att ”varför inte bara dra ner den en ton?” och det är klart
att man inte behöver lyssna på vad folk tycker men läser i loggboken: ”Jaha, lät det
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jobbigt när jag sjöng stycket? Jag vill ju inte att man ska lida när jag sjunger!”. Jag
vet ju att stycken kan lägga sig tillrätta i kroppen och att det som känns för jobbigt
under inlärningsperioden kan kännas väldigt annorlunda under konserten, till och
med lätt. Men ska det verkligen slita att repetera? Jag testade lite att öva en del i
annan tonart, men när jag verkligen sjöng ut, göra det i den ”rätta”. Loggboken: ”Är
det värt att lära sig ett så långt och svårt stycke om det inte kommer/kan användas?
En investering åt skogen?” Jag skriver i loggboken att jag vill göra övningspass som
höjer självkänslan.
Kan man kanske se övningen som ett fysiskt arbete som man bara gör? Måste själ och
hjärta vara med hela tiden när man gör musik, musicerar? Eller kanske skilja på att
musicera och öva helt och hållet?

Jag testar att ställa en klocka för övningen och skriver:
Ställde en klocka för ringning vid tänkt hemfärd. Tid utan stress och utan att kolla på
klockan. Vad hinner man på 60 minuter? Upplever att jag inte lär mig någonting alls
för tillfället. Men nu försöker jag tänka att det inte spelar någon roll just nu. Jag har
ett jobb att göra. Framför mig är en timmas jobb. Målet är att genomföra ett bra
övningspass. Vilka ljuvliga minuter. Vad roligt det är att sjunga! Är detta mitt jobb?

60-minutersövandet fick mig av någon anledning att slappna av och öva utan press.
Det borde ju ha varit stressande med en ringande klocka. Men istället blev det ett
överstigligt mål som var möjligt att genomföra och som medförde en känsla av att
vara nöjd med sig själv, utan att för den skull ha gjort banbrytande genombrott.
Persson (1996) skriver om övning och inspiration:
Om inspirationen snarare än beslutsamheten bestämmer när det är dags för övning kan
man inte heller räkna med att erövra några större konstnärliga segrar. Inspirationen är
snarare den belöning som kan bli resultatet av ett hårt och målmedvetet arbete.
(Persson, 1996, sid 55)

Jag tänker att det är givet att det går att hämta kraft ur konserttillfället, men att det är
svårare att hämta energi ur det vardagliga övandet. Min vardag består ibland av mer
övande, i synnerhet i studiesituationen, än av konserterande. Det känns viktigt att
inte bara drivas av kicken inför en publik. Att göra delmål och låta instuderingen ha
olika fokus och därmed fokusera i min koncentration hjälpte mig oerhört.
Hur vill jag låta? Hur gör jag om jag inte låter som jag vill låta? Bara välja stycken
inom min bekvämlighetszon? Här bestämmer jag mig för att jag vill fortsätta
utvecklas även efter utbildningens omhuldande läromiljö och då krävs det att våga
utmana sig själv och våga lita på dels sin förmåga att klara av svåra saker och
utvecklas med uppgiften och dels lita till sin förmåga att vara realistisk när det gäller
förväntan och självförverkligande.
Jag läser i loggboken att jag ofta har svårt att ”komma till skott” som jag beskriver
det. Loggboken: ”Musik är det bästa som finns. Jag måste lära mig att gilla att öva,
att gilla själva övningsverktyget. Det tror jag är nyckeln till framgång”. Jag tror att
jag ofta varit rädd för vart övningen skulle leda mig. Om jag gjort allt jag kan och
det ändå inte är tillräckligt, hur kommer det att kännas? Vilka ursäkter ska jag då ta
till vid en utebliven framgång för att inte såra min konstnärssjäl? Uppskjutande av
den faktiska uppgiften inne i övningsrummet gjordes mer eller mindre medvetet. Jag
skriver vidare i loggboken att det är oöverstigligt att öva eftersom man inte kan se
slutet.
Jag, en ”konstnär”, med lust att skapa. Jag driver mellan lusten och måstena. Jag har
ett behov av att tvinga mig för att utvecklas, driva mig framåt. Det känns inte alltid så
lustfyllt. Övar jag för att lära mig nya sånger eller för att bli bättre?
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Vad händer om man övar och ändå inte blir bättre? Är känslan bättre vid ett
misslyckande om man inte har övat tillräckligt, mot om man har övat och ändå
misslyckas? Det är i dessa banor jag tänker även om jag i sekunden jag tänkt dem
vet att det är ganska destruktivt för mig som musiker. Vändningen tankemässigt
ligger oftast i musiken och dess inneboende kraft och i känslan av förlust om jag inte
får det uttrycksform som jag har gjort mig van vid. Persson (1996) skriver om det
som driver musikers motivation. De tre viktigaste komponenterna är: (i prioriterad
ordning) 1. det hedonistiska motivet, sökandet efter positiv emotionell upplevelse,
2. Det sociala motivet, vikten att höra till en grupp, 3. Prestations-motivet, önskan
att dela resultatet av en satsning (Persson, 1996). Jag upplever att i min upplevelse
av uppsatsens instudering, att alla tre komponenterna finns hos mig, men att det är
just det där emotionella som jag hela tiden efterfrågar.

Energi från medmusikerna
En sak som jag egentligen vet, men som jag kanske borde tänkt på i ett tidigare skede
är medmusikernas påverkan på lusten och motivationen. Som solist, som jag
synnerligen var på min egen examenskonsert, kan man lätt känna sig lite isolerad
och ensam. Pehrsson (2015) skriver om solorollen, bl.a. om själva ordet solo som
betyder ensam. Han berättar att solistmusikerlivet inte inneburit att han känt sig
ouppskattad eller övergiven och att ensamheten snarare har uppfyllt ett slags behov
(Pehrsson, 2105). Dit har jag nog inte kommit än. Ensamheten har för mig ofta
inneburit självtvivel, och det har stundvis hängt kvar även i ensemblesituationen.
Jag hade programmet mestadels klart när jag tillfrågade musiker att medverka på
min examenskonsert. Och det var som det alltid är med många personer inblandade
ganska kaosartat innan jag kunde spika repetitioner. Det var inte förrän ganska nära
konserten som jag åtnjöt den positiva energi det kan innebära att musicera med
duktiga musiker. Plötsligt steg lusten och motivationen att sjunga bra ökade markant.
Alla frågor de ställde om hur jag ville ha just det stället eller den karaktären ledde
vidare och fick mig att tänka till och konkretisera, även för mig själv, hur vi skulle
genomföra musiken. Så klart finns det mindre lyckade sammandrabbningar mellan
musiker där man sänker varandra. Den här gången hade jag ju själv tillfrågat
musikerna och givetvis valt personer som jag vill samarbeta med. Hur man känner
sig med sina medmusiker påverkar hela repetitionerna och även slutresultatet. Jag
var när repetitionerna startade fortfarande lite osäker på lamentot som jag bestämt
mig för att sjunga och det är fint att se i efterhand hur buren jag blev genom hela den
processen som ledde fram till konserten.

Hur gick det?
Till slut måste man inför ett framträdande bestämma sig för att man är färdig med
ett stycke. Nu är det klart för att ut och prövas. Ofta känner jag det som att jag aldrig
är klar med en sång och det är klart att det alltid går att utvecklas mer och låta sången
ta nya vägar.
Drivkraften att i mitt arbete fördjupa mig i alla problem är mycket stor. Varje lösning
tar tid och leder till nya spännande problem, där lösningen hägrar vid horisonten…
… men klockan och almanackan tickar, och inför den stundande konserten måste jag
inse, att jag till dess inte kommer hinna finna den slutgiltiga lösningen på alla problem.
(Pehrsson, 2015, sid 138)

Jag kände mig kanske inte klar men ändå redo. Ett av målet med denna kanske lite
ovanligt medvetna instudering var att jag skulle känna mig redo när det väl var
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konsertdags. När man väl ska till att börja sjunga är det bra om man accepterar
situationen som är just då, så här bra kan jag det t.ex. Jag upplevde själv att jag kunde
slappna av något lite på konserten först efter att lamentot var sjunget. Jag var oerhört
nervös men samtidigt laddad.
Jag funderade givetvis på hur jag önskade att mitt framträdande skulle avlöpa. Jag
var rädd att sätta ord på det, som om min högt uttalade önskan skulle påverka
resultatet negativt, eller att jag inte skulle våga sätta målen så högt. Pehrsson (2015)
beskriver nedan sin vision som styrt hans arbetsprocesser.
I min version av det bästa av världar står/sitter jag , musikern, väl förberedd och
spelklar på podiet när det är konsertdags, utan störande destruktiva tvivel, men med
en klar uppfattning om den tolkning jag här och nu vill ge det verk jag ska framföra.
I denna vision ingår också min vakna uppmärksamhet på det som händer här och nu i
den aktuella konsertsituationen, såsom dirigentens, medspelarnas och publikens
signaler, egna infall, etc. Utifrån alla dessa mentala impulser ställer nu min kropp
automatiskt upp: min instrumentkunniga teknik reagerar omedelbart med adekvata
fysiska åtgärder, andning, artikulation, fingerteknik, allt synkroniseras direkt – och
min vision förverkligas i ett ogrumlat framförande i stunden. Tolkning och teknik
samarbetar i fruktbar och friktionsfri balans som interpretation i mitt framförande.
Tolkningen beslutar, tekniken tjänstgör. (Pehrsson, 2015, sid 134)

Jag undrar på vilka sett en egen sådan här medveten vision skulle kunna påverkat
mitt slutresultat? Skulle jag känt mig mer eller mindre nöjd efteråt? Jag genomförde
hur som helst examenskonserten och sjöng Lamento di Maria Stuarda som stycke
nummer två på konserten. Jag försökte, trots den allmänna glädjen att äntligen ha
examenskonserten, hitta den blandning av känslor som stolthet, ilska och
övergivenhet som jag övat på under instuderingen. Under nästa rubrik, Lyssnar på
inspelningen, följer en analys från konserten när det gäller mina intentioner och hur
jag sedan tyckte att det blev.
På vilka sätt påverkade bakgrundskunskapen mitt framträdande? Jag har en
förförståelse av att kunnande av uppförandepraxis, källstudier och studier om
situationen runt omkring styckets tillblivelse fördjupar ens framträdande. Jag tycker
också, och det upplevde jag tydligt under instuderingen av Lamento di Maria
Stuarda, att dessa ganska teoretiska studier kan verka motiverande under
inlärningsfasen även om det är svårt att sätta fingret exakt på vilka sätt det påverkade.
Det har förekommit många gånger tidigare för mig att hela stycket i princip varit
inlärt utan att jag överhuvudtaget har förstått ens grunddragen av handlingen i texten,
och att jag inte ens funderat på sammanhanget det ursprungligt varit skrivit för. Jag
kan inte säga att det har varit enbart lathet och nonchalans, utan snarare en
prioritering av det musikaliska som jag i stunden gjort. Ibland i förtjusning av att få
börja sjunga stycket och jobba med svåra och roliga passager på ett klingade sätt.
Jag tror att loggboken, att skriva ner vad man har jobbat med efter övningspassen,
har varit betydande när det gäller den disciplin som för mig krävs för att genomföra
teoretiska studier om stycket.
En annan sak som blir avsevärt mycket lättare och bättre med kunskaper omkring
stycket är instruktioner till musikerna och dialogen med dem. Om man kan inspirera
dem med t.ex. en anekdot om något som rör stycket kan man lättare få med sig dem
åt det håll man vill musikaliskt. Jag kan inte säkert visa på hur resultatet hade klingat
utan dessa bakgrundskunskaper, men de hjälpte mig att hitta en tilltro till mina egna
tolkningar av verket. Studier om sammanhanget hjälpte mig att hitta mina tolkningar
av texten.
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Lyssnar på inspelningen
Vid första genomlyssningen tänker jag att det är svårt att analyserad sig själv. Är det
bra? Är det ok? Är jag bra? Sjöng jag bra? Hur kommer jag att känna om jag själv
inte tycker att ja sjöng bra? Det krävs ett par lyssningar innan jag i viss mån klarar
att lämna mitt överdrivet självmedvetna kritiska öga och koncentrera mig på vad jag
faktisk gör med rösten på scenen. Jag börjar med att bara lyssna. Jag konstaterar att
jag lyckades med memoreringen. Jag sjunger i princip rätt toner och text. Det är
väldigt mycket text, och när styckets sista toner klingat ut var första tanken, ”jag
satte det, jag kom inte av mig”. Jag hör på något ställe mellan styckets delar att jag
inte är helt med i omställningen till nästa känsla, förmodligen för att jag tvekar en
aning inför vad som är nästa del. Här finns det mer att jobba på, att avsluta en känsla
i tid för att nästa ska kunna/hinna komma på plats. Jag tycker att det är lagom lång
tid mellan delarna, alltså måste den där omställningen hos mig gå fortare. Det blir
extra tydligt när man tittar på videon. När känslan börjar i mitt ansikte innan
röstapparaten börjar klinga, då blir det allra bäst. Visst kan jag det här stycket nu,
men just den här saken, att snabbt växla till nästa karaktär i kroppen kräver kanske
mer än ett framträdande för att helt lyckas med. Jag tänker också när jag ser videon
att det självklart är bra att jag sjunger utantill, men tänker samtidigt att om det hade
varit en inspelning utan bild, och jag hade haft noterna framför mig, då hade jag
förmodligen låtit säkrare. Mindre koncentration hade då behövts för att aktivera
memoreringen som hade kunnat läggas på ytterligare utryck. Denna skillnad i uttryck
som jag fiktivt beskriver hade antagligen minskat med antalet framträdanden.
Under rubriken ”Min roll” tar jag upp hur mycket jag ska spela Maria Stuart, om
oböjlighet och stolthet. Jag tänker mig den tunga guldkronan osv. Hur lyckas jag
förmedla den känslan utifrån mina förutsättningar? När jag bara lyssnar tycker jag
att jag liksom kommer in i det efter ett tag. Särskilt när jag kommer till partiet där
jag sjunger ”och jag är drottning”. Det är så dramatiskt skrivet att det är svårt att göra
det utan att det blir dramatiskt. Och det är också i detta parti och motsvarande som
jag tycks glömma sångteknik, uppförandepraxis och det faktum att det är en
examination där jag kommer att bli bedömd. Jag tycker dock att jag låter lite snällare
än vad jag känner mig när jag står där och sjunger. Kontrasten mellan vacker
sjungande röst och det raka, skeva är intressant. Jag gillar att jag vågar sjunga riktigt
rakt och ”fult” och att jag vågar intonera skevt på vissa partier. Jag tänker när jag
lyssnar att jag skulle vilja jobba mer utifrån rollskapandet redan i övningsrummet,
att inte vänta med de delarna tills man är nästan klar med memorering av text och
melodi. Jag planerar nog oftast inte in tillräckligt mycket tid för detta i min övning.
Om man arbetar med en regissör blir det automatisk fokus på rollskapandet, men jag
menar att nästan all musik man sjunger kan ha något att vinna på att arbeta med sin
egen roll.
Jag tycker när jag ser videon, att jag gentemot publiken har ett öppet ansikte, och det
är något som jag har jobbat på, som ofta speglar det som jag sjunger. Men jag saknar
modet att titta på publiken som pöbeln som vill se blod vid avrättningen, de blir
istället en publik som jag berättar denna fruktansvärda historia för. Det kanske är
synd men helt förståeligt. Jag tänker att jag skulle ha regisserat mig betydligt tuffare
om jag hade spelat in mig själv och tittat innan konserten. Jag har jobbat mycket på
det viset men bara med ljud och inte med bild. En del av den känsla som jag upplevde
när jag sjöng går mig förbi när jag lyssnar med några veckors distans. Jag vet inte
hur man kan komma runt det och när man sjunger veta vad man förmedlar mer
medvetet. Pehrson (2015) skriver om publiken vid konserttillfället, att man kan se
dem som en människogrupp som vill bli fångade och följa ledaren, musikern. Det är

20

då lämpligt att redan från början ta kommandot och börja leda. De flesta publiker är
dessutom oftast positivt förväntande. Den goda stämningen…
…måste förvaltas väl, för jag får bara en chans. Hela mitt framträdande i konsertsalen
existerar endast denna enda gång. Misslyckas jag med att ta kommandot och vinna
publiken riskerar jag att istället mycket snabbt tappa dem, i värsta fall få dem emot
mig. Då kan mitt självförtroende börja svika, tvivel som kan urarta i scenskräck.
(Pehrsson, 2015, sid. 95)

Just precis som Pehrsson beskriver det upplever jag att det är. Visst kan man arbeta
upp något under en konsert, men då är det verkligen uppförsbacke. Jag upplevde
under min konsert at det var oerhört lätt att fånga publiken, vilket var naturligt med
tanke på att det var en examenskonsert, med en publik som till stor del kände mig
sedan innan och som var där för att lyssna och stötta just mig. Den ynnesten har man
inte så ofta. Känslan av att ha med sig publiken är väldigt stärkande.
Under rubriken ”att lära sig ett stycke” beskriver jag ett sätt att närma mig stycket
genom att dela in stycket i delar med olika känslor. Jag lyssnar på inspelningen
utefter mina valda känsloord. Jag kan absolut känna igen de olika delarna utifrån
orden även om jag skulle kunnat använda detta verktyg mycket mer, och särskilt
utifrån ett mer sceniskt perspektiv. Om jag ska använda den metoden igen tänker jag
att varje känsla också skulle kunna symboliseras av en fysisk gest eller en rörelse,
som man sedan skulle kunna ha kvar eller plocka bort. Jag hade först och främst
tänkt analysera det klingande resultatet men det visade sig svårt så länge jag tittade
på filmen från konserten. Hur upplevelsen av det klingande hänger ihop med det
visuella är ett spännande område som jag gärna skulle vilja utforska mer.
I och med att jag kom i kontakt med Lamento di Maria Stuarda genom en
konsertsituation fanns det redan en klingande version att förhålla sig till. Eftersom
det inte var möjligt att gå tillbaka till den och lyssna, är det i viss mån ett minne som
jag under instuderingsperioden kom att, på gott och ont, relatera till. Jag sökte i och
för sig inspelningar, men de jag hade att tillgå gillade jag inte helt och hållet, varpå
den första versionen jag hörde, den konsertanta, för mig gav det större intrycket.
Senare var det i flera avseenden den som var min måttstock för vad som var bra eller
inte. En jämförelse mellan min version på min examenskonsert och denna för mig
första versionen jag hörde är tyvärr inte riktigt möjlig, eftersom den versionen inte
går att återupprepa. När jag nu ska beskriva hur jag tycker att det gick med
utgångspunkt från det jag hör och ser upplever jag att det är svårt utan en extern
jämförelse. I detta arbete är det alltså jag själv som avgör om det jag genomförde,
dels instuderingen och själva framförandet var bra eller dåligt, i och med att det är
mig själv jag betraktar. Det är också svårt att avgöra hur bra det lät utan att fundera
kring hur bra jag generellt låter, vilket inte är intressant för uppsatsen.
Som musiker/sångare med inriktning mot tidig musik är man kanske i högre grad
inställd på att läsa källor och att fundera mycket på hur ett verk borde framföras när
det gäller uppförandepraxis och att framträda med dessa kunskaper i åtanke. Det
finns kanske ingen direkt motsättning till att göra musiken till sin egen och samtidigt
använda sig av den kunskap om verket man historiskt kunnat få fram även om jag
själv märker utefter uppsatsens tillblivelse att det tenderar att bli separata förlopp.
Det vore intressant att närma sig den här spännande musiken och ha det naturliga
förhållningssätt dåtidens musiker förmodligen hade till sin egen tids musik. Jag
upplever tiden mellan mig och verket som en hög tröskel, förutom kanske just på
konserttillfället. Då känns autenticiteten i musiken annorlunda. Just när jag står där
och suger i mig luft för att börja sjunga då känner jag mig besläktad med de röster
som innan mig sjungit verket, men så fort tonerna klingat bort är det som att jag ändå
minns min insats som ett modernt framförande av en gammal sång. Frågan om hur
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tonsättaren ville att hans stycke skulle klinga är svår att svara på när det handlar om
för länge sedan bortgångna personer. Jag tänker mig att det måste bli en kombination
mellan vad jag tror att tonsättaren tänkte sig och hur jag vill sjunga, för att jag ska
kunna sjunga stycket.
Historiska regler jag tycker mig skönja följer jag i slutändan aldrig villkorligen rakt
av. Jag sätter mig grundligt in i dem, men låter sedan mina egna samtidiga idéer och
känslor bända på dem, innan jag kommer fram till en version jag för stunden kan tro
på. Denna min version måste jag just i nuet på podiet spela med full övertygelse. Med
detta förhållandesätt kommer jag så nära en dialog med den döde tonsättaren som jag
efter omständigheterna förmår. Mitt framförande blir historiskt medvetet.
…Uppförandepraxis kan därmed ge interpreten en ny kreativ ingång till varje
musikers ursprungliga fråga ”hur vill jag spela”? (Pehrsson, 2015, s. 131)

Pehrsson visar här på ett sätt att förhålla sig till uppförandepraxis när man är
praktiserande musiker. Jag tycker att begreppet ”historiskt medveten” kan hjälpa mig
när det kommer till att använda källor i mitt musicerande. Jag vill att den
informationen jag fått med mig genom källstudier ska stödja mig i min interpretation
och inte hindra det musikaliska uttrycket.

Reflektioner
Det finns en svårighet i att betrakta sig själv och att hela tiden veta , inte bara att jag
betraktar mig själv utan också veta att jag ska skriva om det och att någon kan läsa
om det och eventuellt tycka något. I flera avseenden är detta inte en hel bild av en
sångares arbeten. Denna typ av analys under instuderingen är nog inte realistisk att
man genomför spontant om man inte har krav på examination och uppsatsskrivning
på sig, även om det teoretisk går att genomföra. Däremot lärde själva betraktandet
och skrivandet mig själv en hel del saker om hur jag skulle kunna jobba mer medvetet
på egen hand med repertoar och hur jag kan använda mig av delmål. En annan sak
som blev tydlig var även hur viktig koncentrationen är för förberedelsearbetet. Att
ifrågasätta så här mycket som jag gjort denna gång tar kanske för mycket tid, men
här har jag fått en chans att se hur stycket börjar leva när man tar sig den tiden.
En annan reflektion jag gjort när jag ser tillbaka i anteckningar är om det verkligen
är så jobbigt att sjunga? Det verkar som att jag till stor del ser instuderingen som en
massa jobbiga berg att bestiga. Fanns det inga glada utsikter och var är euforin? Jag
tycker ju att det är vansinnigt roligt att sjunga. Det verkar bara vara problem som ska
lösas T,.ex. att jag inte kan stycket utantill, alltså måste jag hitta ett sätt att memorera
det. Sedan verkar det som att jag genomför metoden jag valt och ser om det funkar.
Jag hade kanske gissat själv på att det skulle kännas mer tillfredställande under
arbetets gång än vad det gjorde. Är instuderingen för mig mest ett problem som när
det är löst kan leda till konserttillfället och först då ge lön för mödan? Vad händer då
om man vid framträdandet inte känner sig nöjd med sin prestation? Då är hela jobbet
utfört utan belöning. Kanske blir det extra mycket problematisering när man, som
jag skrivit tidigare, vet att man ska bli bedömd och skriva uppsats osv. På det viset
är det kanske över huvud taget inte en realistisk bild av hur en sångare kan närma
sig ett verk. Å andra sidan kanske jag genomför mer eller mindre alla instuderingar
med samma mörka hål att ta mig igenom utan att jag själv har sett det, därför att
dokumentationen om processen är så mycket mer knapphändig i vanliga fall. I så fall
vill jag ju verkligen ändra på det! Jag skriver i loggboken vilken energi jag får av
medmusikerna, Jag skriver t.ex. att det är så kul och jag undrar t.o.m. om det kommer
att höras på konserten. Kanske handlar mycket om att få bekräftelse under arbetets
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gång, om att man är beroende av det, och hur svårt det är att ge sig själv bekräftelse.
Jag funderar vidare på om jag kan genom mina nyfunna erfarenheter om mig själv i
instuderingssituation finna bra sätt att bekräfta sig själv. Jag tycker att det är något
fint med det att man behöver sina medmusiker/medmusikanter/sin publik för att det
ska kännas angeläget att utöva konstformen sång, men samtidigt känner jag att jag
skulle behöva redskap i mitt dagliga musicerande för att kunna arbeta effektivt och
vid arbetsdagens slut känna mig tillfredsställd och glad över det som jag
åstadkommit. Samtidigt är det till viss del den där otillfredsställdheten som kan
fungera som drivkraft.
Mycket i denna uppsats handlar om, och var tänkt att handla om instudering och hur
man tar sig an ett stycke metodiskt, men jag märker, både när jag resonerar i
efterhand och när jag läser anteckningar från själva instuderingsperioden, att mycket
kom att handla om känslor, ängsligheter och prestation. Det verkar vara besvärligt
att betrakta sig själv utan att förlora sig i sin egen självbild. Konstnärlig forskning,
om det nu är vad jag gjort, skulle automatiskt inte behöva vara av sådan art att
forskaren just betraktade sig själv, men i detta fall är det så och meningen är ju att
den ska vara praktikbaserad. Jag upplevde att just den delen som utgick från att
betrakta det jag själv praktiserat var i högsta grad intressant, men lämnar lösa trådar
när det gäller trovärdigheten, på det viset att det är svårt att värdera sin insats snarare
än att värdera sig själv. Genom arbetet med denna uppsats har jag kommit till
slutsatsen att jag tror att det går att öva sig på detta, att värdera sin insats snarare än
sig själv, genom att föra loggbok eller övningsdagbok.
Mitt arbete och tankarna kring att mycket i en sångares instudering och arbete
handlar ganska mycket om tilltro till sig själv, eller avsaknaden av den, är
förmodligen ganska signifikativt för just mig och min process när jag instuderar. Om
huruvida det säger något alls om sångares instuderingar i allmänhet är svårt att
avgöra eftersom det huvudsakligt är just mig själv jag har betraktat. Jag tänker att
det är väldigt modigt, eller galet, att satsa på en bransch som är så osäker som en
sångkarriär och samtidigt känna så lite tilltro till sin förmåga.
Under perioder av intensivt ifrågasättande, som under den beskrivna instuderingen
och inte minst denna skrivprocess, lyfts saker fram som förmodligen får större rum
i ens medvetande än i en vanlig instudering. Har jag skapat problem som inte finns?
Jag tror egentligen inte det, men kanske att de har förstorats en aning.
Att så mycket tankeverksamhet under arbetets gång kom att handla om den egna
förmågan var, i alla fall från början, inte alls önskvärt. Kanske är det den största
lärdomen för mig, att direkt och medvetet börja jobba med just det, min egen tilltro
till mina yrkeskunskaper som sångerska.
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