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I

Bakgrund
I det här arbetet tar jag upp frågeställningar angående uppförandepraxis och
stilpreferens, huruvida de är sammanlänkade eller helt åtskilda samt
musikaliska tolkningar och regler under olika tidsepoker.
En stor del i arbetet kommer att grundas i stilpreferens, och med det menat;
hur samtiden påverkar våra musikaliska preferenser.
Med samtiden syftar jag främst på musikervärlden och årtiondet vi lever i,
men även samhället som helhet. För att belysa ämnet mer konkret så behövs
självklart en bakgrund till intresset för ämnet, då ämnet i sig kan verka en
aning abstrakt.
Jag har länge haft tankar och inre strider av funderingar på hur vi människor
kan uppleva musikaliska tolkningar så oerhört olika, och de funderingarna
grundar sig mycket i en speciell händelse för några år sedan.
Jag skulle börja spela piano, och min lärare ville att jag skulle spela upp ett
stycke för att se hur jag låg till. Det blev såklart andra satsen ur Beethovens
Pathetique sonat, då den har legat mig varmt om hjärtat sedan barnsben.
Jag kan inte ljuga; jag var nöjd efter sista tonen. Men det var inte hon.
Hon tyckte det var fint men sa; ”Fint, men du bryter ackorden alldeles för
mycket”. Jag förstod inte alls vad hon menade och blev till och med en
aning stött. bryter ackorden för mycket? Enligt mina åsikter så spelade jag
endast känslofyllt. Var det inte så man spelade?
Hela min uppväxt har präglats utav musik. Det var aldrig en tyst sekund.
Den påverkade mig starkt, och det var viktigt att Beethovens pianosonat
Pathetique, andra satsen, spelades innan jag kunde somna. Det var pappa
som spelade, varje dag. Somna till Beethoven, vakna till Bach.
Min far föddes 1938, och jag brukar säga litet skämtsamt att jag föddes i fel
generation. Pappa var 52 år när han fick mig, och många trodde att han var
min morfar.

Beethoven Piano sonata No. 8 Op. 13 ”Pathetique”,[1800], Eder, Vienna
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Vi vänjer oss att tycka om det vi är vana vid, det är en trygghet.
Lukter, känslor och speciellt ljud kan frambringa otroligt starka minnen och
känslor. Vi känner nog många igen oss i samma situation som när vi har
lyssnat på ett stycke spelat av en och samma orkester väldigt länge, och
sedan plötsligt får höra en helt annan tolkning av en ny orkester.
För det mesta brukar nog de flesta av oss rata den versionen på en gång!
Vi känner helt enkelt inte igen oss i den nya tolkningen. Det känns osäkert.
Vi lär oss att tycka om det som känns tryggt. Det är ju så människan
fungerar.
Så var det även med mig. Jag kände en enorm trygghet i min fars tolkningar
av Beethoven, Bach, Schumann, Chopin etc.
När Beethovens Pathetique spelades i andra sammanhang än i hemmet, så
kunde jag sakna något. Det var fint, men det var något som saknades, som
jag då inte kunde sätta fingret på vad det kunde vara.
Men efter lektionen med min pianolärare, så kom tankarna på detta tillfälle
allt tätare. Varför tyckte hon så? Var det verkligen jag som gjorde fel?
Får hon tycka så? Får jag tycka så?
En kamp inom mig började slitas fram och tillbaka, och har lett mig till detta
arbete. Jag var bara tvungen att ta reda på mer, och svara på den
huvudsakliga frågan:
Hur har interpretationsidealet ändrats under 1900-talet?

Metod
För att gå till botten med den här frågan så har jag genomfört ett antal
intervjuer, läst böcker, tidskrifter, lyssnat på inspelningar och studerat
musikaliskt material.
Jag har valt att fokusera mycket av mitt arbete på L.v Beethoven, eftersom
det var med honom som mitt intresse för ämnet växte för från början.
Jag började med att läsa boken ”Beethoven – Biografin” av Åke Holmquist,
för att förstå mer om hur Beethoven var som person, i vilka kretsar han
rörde sig i och vad hans musik har betytt för kommande generationer.
Jag har även läst boken ” Beethoven; Letters, Journals and Converations”,
där jag fått ta del utav Beethovens uttryckssätt och samtal med viktiga
personer under den tiden.
För fortsatt forskning valde jag även att inkludera egna inspelningar.
Den första inspelningen med mer nutida interpretation och den andra som
om den vore inspelad under första hälften av 1900talet.
Inspelningarna innehåller Beethoven cellosonat nr 4 i C-dur Op.102 och jag
spelar tillsammans med min pianistkollega Joline Granath.
Intervjuer har varit viktigt i arbetet, speciellt med folk födda olika årtionden.
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Genom dem har jag fått kunskap om hur mycket tolkning av interpretation
har ändrats under hela 1900-talet. De personer jag valt att intervjua är min
far Jan Åke Hillerud och min kollega Leo Gavel.
Jag har även valt flera olika inspelningar från olika årtionden för att påvisa
skillnaden i interpretation utan att nödvändigtvis lägga någon personlig vikt
i vilken av dem jag skulle tycka var bättre eller sämre.
Det musikaliska materialet, notbilden och instruktionerna som Beethoven
har givit oss har varit en självklar källa till hur det här arbetet skulle
fortlöpa. Tonsättare har olika behov av instruktioner i sin notbild, och
Beethoven har en tydlig idé om hur han vill att musiken skall spelas.
Problematiken uppstår dock fortfarande när man talar om exempelvis
dynamik, artikuleringar och andra instruktioner då och nu.
Hur tolkade man ett Allegro år 1800?
Det har alltid betytt samma sak, livligt tempo, men vad var ett ”livligt”
tempo då, och vad är det nu?
Vad var nyansen mp då och vad är det nu?
Många faktorer spelar såklart in, såsom miljö, läget i världen, tempot i
världen, instrument och mycket mer.

Intervjuer
Den första personen jag började med att intervjua var min egen far.
Min far föddes 1938, på kristallnatten.
Den var en otrygg period i historien även om Sverige var relativt
förskonade, gällande krig.
Han började i tidig ålder intressera sig för musik, och speciellt piano.
Tillslut lät hans föräldrar honom börja hos en pianolärare, trots knaper
inkomst. Han var självlärd från början men lärde sig mycket hos
pianoläraren, och kom efter gymnasiet in på pianoklassen på Kungliga
musikhögskolan i Stockholm där han studerade för Astrid Berwald,
barnbarn till Franz Berwald.

Pappa säger;
”Astrid var sträng, men en fantastisk lärarinna. Hon var mycket noggrann
med uttrycket i musiken snarare än det tekniska, även om hon självklart
önskade att man övade på just det. Hon pratade mycket om agogiken i
musiken, om tonernas samband och visade ofta detta genom brutna ackord,
en slags eftertanke i musiken. Man spelade sällan ackord rakt på den tiden,
det var mer fokus på uttryck och tolkning än på vad som faktiskt stod i
noterna”
- Jan-Åke Hillerud
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Han berättar om vikten utav känslornas utlopp, hur viktiga dem var för tiden
han levde i. Det var en osäker värld, men musiken fanns alltid, och genom
den kunde man leva sig in i en helt annan tillvaro.
När jag fortsatte att prata med pappa om mina upplevelser av skillnaden från
då och nu, och om han anser att det faktiskt finns en skillnad, så bekräftar
han just detta. Han berättar också hur det äldre spelsättet kunde kallas med
förakt för ”Guvernantspel”.
” Det fanns ett förakt som långsamt växte fram efter andra världskriget, där
man även skalade bort mycket utav det spelsätt man ägnat sig åt förut.
Några utav oss höll fast vid det sättet och fick ibland höra att vi var sådana
som spelade med typiskt ”guvernantspel”, i negativ bemärkelse.”
Jag frågar honom vidare om andra stiltypiska drag jag märkt har ändrats
genom 1900-talet, såsom portamento, och ifall han anser att det är någonting
som fattas i dagens tolkningar.
Jag minns en gång, hur vi satt på en föreläsning på skolan och fick lyssna
till en inspelning med violinisten Joseph Joachim, vän till Brahms och
erkänd musiker för sin tid. När föreläsaren satte igång uppspelningen så
brast de flesta i rummet ut i skratt. Det var tydligt att det inte var någon som
kunde identifiera inspelningen som varken vackert eller ens bra.
https://www.youtube.com/watch?v=EeVFYA0Duss
Joseph Joachim Romance in C, 1903
Det är mycket portamento, glissando igenom hela stycket, och det var det
som fick klassen att skratta, inklusive mig. Men efter den gången väcktes
tanken inuti mig igen; hur kommer det sig att vi sitter och skrattar åt något
som bara för 100 år sedan var otroligt seriöst och ansågs vara det sättet man
skulle framföra musik? Skrattar vi för att det är rent utav fult, eller för att vi
är ovana vid att höra den här typen av spelsätt?
Glissando, portamento, har försvunnit mer och mer genom åren, men det
finns kvar, bara inte i samma utsträckning och inte lika mycket använt.
När jag frågar pappa om detta och visar honom inspelningen så reagerar han
knappt, och jag frågar om han tyckte om portamentona som Joseph Joachim
gör, och han svarar ja.
”Det var så man gjorde. Jag tycker att portamento är otroligt vackert.
Personligen tycker jag att man använder det alldeles för lite i dagens sätt
att spela. Det är ett uttryckssätt ungefär som motsvarigheten på piano med
brutna ackord, som lägger en extra krydda till känslan man får när man
lyssnar på musik”
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Inspelningen är från 1903 och det är en av de tidigaste inspelningarna som
finns bevarade och kan ge oss en mycket bra uppfattning om vad som
ansågs vackert och korrekt i början av 1900-talet, men som nu anses fel och
fult.

Den andra personen jag valt att prata med är Leo Gavel och även han är
pianist, men född under 1990-talet. Tanken med att intervjua folk från olika
årtionden är helt enkelt för att få en större uppfattning om hur tolkning av
interpretation har ändrats, hur fort och i hur stor utsträckning.
Jag frågar Leo om hans uppväxt ur ett musikaliskt perspektiv och hans
introduktion till den klassiska musiken.
”Ingen av mina föräldrar spelar några instrument, lite gitarr men mest för
kul. Jag lyssnade inte så mycket på modern pop, utan det var mest visor av
Povel Ramel. Jag hade ett keyboard med inprogrammerade pianostycken
som jag lyssnade på och lärde mig lite stycken på det sättet. Jag brukade gå
och köpa klassiska skivor när jag var liten och dem brukade jag prata med
min pianolärare om. Jag försökte hitta inspelningar på stycken som jag
tyckte om. En bekant uppmuntrade mitt musikintresse visade mig äldre
klassiska inspelningar. Första gången jag hörde hela månskenssonaten var
med en pianist som heter Wilhelm Backhaus.
Jag tyckte mycket om en särskild blandskiva med bland andra Wilhelm
Kempff, Mari João Pires, Clara Haskil, Daniel Barenboim hade alla
fötterna i den traditionen som är lite mer fri och emotionell. Barenboim är
ett bra exempel på en modern pianist som ändå har lyckats behålla den
äldre interpretationsstilen men samtidigt anamma den nya tidens drag.”
Om du skulle definiera det gamla spelsättet med det nya?
”Jag kommer ihåg att min första lärare tyckte mycket om Evgeny Kissin och
tyckte att jag skulle skaffa en skiva med honom där han spelade bland annat
månskenssonaten och jag skaffade den och lyssnade men det var aldrig
riktigt så att det fångade mig jag kunde inte artikulera varför då, det var
rätt toner men det fångade inte en känsla hos mig, tonerna i sig kan
producera en viss mån av känsla men sen beror det väldigt mycket på vad
man gör med klangfärg, tempo, puls och bara den känslan man lägger in i
det man uttrycker som också påverkar. Jag lyssnade hellre på andra skivor
med till exempel Richter, Richter och Barenboim. Jag fick och drogs till
skivor med ett annat tonspråk och äldre pianister. Jag dras fortfarande till
pianister som lägger in mer av sin själ än sådana som ”gör rätt” men inte
känner en viss frihet för att uttrycka musiken.”
Kan du utrycka dig om tempo, rubato, arpeggio, portamento och om du
märker skillnaden då till nu?
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”Ett väl utfört rubato, arpeggio, portamento och så vidare är uttrycksmedel
som man använder för att förmedla olika sorters känslor, och använder man
inte det så kan jag tycka att man går miste om mycket bra verktyg i sin
känslomässiga uttryckspalett. Roland Pöntinen tycker jag är ett bra exempel
på en modern pianist som är mån över att bevara de gamla spelsätten och
det verkar som att han har ett öppet sinne för det.”
Tycker du att moderna musiker inte tar vara på dessa element?
”På en del håll så tycker lärare att det är stilistiskt fel att anamma dessa
uttrycksmedel. Det intryck jag fått är att någonstans i mitten av 1900 talet
så ändrades traditionen, eller kanske frångicks den, och det blev mycket
viktigt att respektera kompositören och spela exakt vad som skrivs i noterna.
Det känns som ett mer bokstavligt och distanserat sätt att tolka en notbild
än vad som kanske skedde under romantiken.
Många tycker ju att pianisten Alfred Cortot gör helt fel i sina
interpretationer, att han gör för mycket rubato och bryter alla ackord och
att allt är oorganiserat, men jag tycker ju att det finns en intellektuell
bakgrund i det han gör, och att han använder sig av specifika verktyg och
andra ytterligare medel för att uttrycka vad kompositören ville ha sagt. ”
Tror du att man kan bli påverkad av tiden man lever i?
”Ja det tror jag, men jag tror inte att jag inte skulle kunna välja själv, utan
jag föredrog ju inte inspelningar för att jag nödvändigtvis hade hört dem
före exempelvis Evgeny Kissins inspelningar. Dem föll mig helt enkelt mer i
smaken och jag föll hela tiden tillbaka till exempelvis Cortot och de
pianisterna som jag nämnde tidigare.
I vår generation pratar jag med många som ändå anser att man borde
utforska den här förlorade stilen, det blir allt lättare att få tag på
inspelningar och man kan fortbilda sig själv genom dem om man så vill. ”
För mig har dessa intervjuer varit mycket intressanta tankeställare samt en
stor hjälp i forskningen kring ämnet interpretation.
Det som är gemensamt i dessa intervjuer är att det inte bara är jag som har
grubblat mycket kring ämnet. Det är bredare än vad jag trodde innan jag
valde det. Det står klart att smakfrågan i slutändan handlar just om det;
smak. Det kanske inte finns något rätt eller fel. Interpretation är inte särskilt
konkret, utan betyder just; tolkning.
Ändå finns det de som hävdar att det finns specifikt rätt och fel, och det
tycker jag är ett mycket tråkigt sätt att se på saken.
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Dokumenterade arbeten
Att kunna visa på exempel har visat sig vara ett klurigt arbete, men efter
mycket efterforskningar och hjälp så har jag kunnat hitta mycket material
både i skrift och hörbara exempel. Jag hittade lyckligtvis genom hjälp ett
arbete som behandlar min fråga. Artikeln;
”Nineteenth-Century Performance Practice: Reassessing Tradition and
Revitalizing”, är skriven utav Deanna Joseph, och publicerades 2014 i
magasinet ”Choral Journal” Georgia state university.CA utav Deanna
Joseph.

https://scholarworks.gsu.edu/music_facpub/58/

I artikeln utforskar Joseph skillnader i interpretationsutförande från 1800talet till nutid.
Även hon har tre olika element som utforskas närmre;
•

Temposkillnader

•

Tonkvalitet/Vibrato

•

Portamento

Det är ganska tydligt att dessa tre är huvudsakliga skillnader i interpretation
då och nu, och vi båda har tempo och portamento på den listan.
När frågan om tempo behandlas i texten så talar hon mycket om
utmarkerade tempon i notbild, och huruvida kompositören ville att
tempobeteckningarna skulle följas slaviskt eller om det helt enkelt bara var
generella riktlinjer.
Rubato och musikalisk frihet är ett hett ämne i texten och där finns även
källhänvisningar till uttalande från flera kompositörer såsom Mendelsohn,
Brahms och Czerny.
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En annan mycket intressant forskning bedrivs av två herrar som studerar
Griegs inspelningar från 1903.
http://www.chasingthebutterfly.no
Även dem beskriver hur tempo är en stor fråga i tolkning utav interpretation
under romantiken och nu. De skriver:
”Of the two, (dynamics and tempo), I believe most modern performers
would straight away consider dynamics, including sound production and
internal voicing, as perhaps the most important parameter in the shaping of
a musical idea or statement, and in separating important ideas from less
important ones.”
De sätter ord på något som jag funderat länge på, och det är hurvida
dynamik och tempo är sammanlänkade eller inte.
Förr var det vanligare att tolka dessa element som sammanlänkade, det vill
säga att om dynamiken blev svagare så blev även tempot långsammare, och
vice versa.
Lärare har genom åren påpekat för mig skillnaden mellan dynamik och
tempo, och att de två inte borde följas åt.
Så vida det inte står en anvisning om tempoförändring samtidigt som
dynamikförändring så är de två åtskilda.
Men när jag börjar utforska inspelningar så upptäcker jag en helt annan
värld, där tempo och dynamik är betydligt mer sammankopplade än nu för
tiden.

8

Inspelningar
För att visa på att det överhuvudtaget existerar en skillnad i tolkning och
interpretation från exempelvis början av 1900-talet till nu, så har jag lyssnat
på en rad olika inspelningar och stycken.
En huvudfigur i ämnet är den franske pianisten Alfred Cortot.
Även om detta arbete kommer att grunda sig i en sonat för cello och piano,
så var det från pianots värld mitt intresse i ämnet växte utifrån.
Det finns tre element som jag speciellt är ute efter när jag lyssnat på
inspelningarna. Tre element som jag kan sakna i dagens uppföranden.
•

Ackordbrytning/arpeggio/portamento

•

Rubato

•

Tempofrihet

Självklart finns det mycket mer som skiljer sig där emellan, såsom agogiska
aspekter, men det är lättare att lyssna efter ett fåtal element när man börjar
lyssna kritiskt.
Jag hittade en dokumentär om Alfred Cortot, där andra pianister tolkar hans
interpretation och sätt att spela.
https://www.youtube.com/watch?v=I2fRWWW_6MM
Det är en mycket innehållsrik video, som visar på mycket av elementen
ovan. I det första Chopinstycket som spelas så får vi höra brytningar av
ackord, rubato, dragningar och tempo förändringar.
Trots att Chopin brukar spelas friare än de flesta kompositörer så tycker jag
att just denna inspelning är mycket udda i sitt slag.
Personerna i klippet som tolkar Cortot, säger bland annat;
”His technique was superb of course, but in those days of course, people
didn’t care so much for notes…….of course he could but he just didn’t
bother.” – György Sandor, pianist
Det här citatet är viktigt då det pekar på att det som var viktigt under första
hälften av 1900-talet inte nödvändigtvis var noterna i sig, utan allt
däremellan, agogiken. Nästa citat svarar på detta fenomen;
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”Cortot looked for the opium in the music”
Det var Daniel Barenboim, pianisten och dirigenten som uttalade detta.
En av de tidigaste inspelningarna är Beethovens 5e Symfoni, inspelad 1913
med Berlins symfoniorkester ledd av Arthur Nikisch.
https://www.youtube.com/watch?v=Gn7Wk5w25oM

Inspelningen är ett tydligt exempel på en slags tempomässig frihet som
många förmodligen skulle förkasta i vår tid, men som var mycket vanligt
under tiden för inspelningen.

Man kan höra tydligt hur pauser spelar en stor roll mellan det välkända
temat:
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Det finns en slags rädsla för väntan i dagens hektiska tempo, men man kan
höra i den här inspelningen att det inte är någonting som man räds.
Tystnad spelar en stor roll i framförandet och bidrar till stämningen i verket.
Det är just detta som jag märkte av, speciellt när jag började komma mer
och mer utanför hemmet, genom att gå på konserter och själv började
studera. Jag insåg även saker inom speltekniska aspektens utveckling, vilket
var nästan chockerande. Chockerande och överraskad utav alla tekniskt
begåvade musiker som spelade i höga tempi och med en fingerfärdighet jag
aldrig trodde att en människa kunde öva upp. Kan en människa spela på
detta sätt? Det var nästan övermänskligt, motoriskt. Men jag märkte även att
med denna perfektion av teknik, så blev ibland andra aspekter lidande.
Tillexempelvis känslan bakom varje ton, agogiken och strävan efter en slags
musikalisk uppenbarelse utan ord.

Beethovens sonat för cello och piano nr 4 i C-dur, op.
102
Eftersom mitt arbete kommer att grunda sig i den här sonaten så kommer jag
nu att diskutera kring inspelningar relaterat till den.
Första exemplet är med Mstislav Rostropovich och Sviatoslav Richter.
[1964]
https://www.youtube.com/watch?v=Q9kHHq_E-Hc
nästa med Paul Watkins och Gilles Vonsattel. [2015]
https://www.youtube.com/watch?v=xM-rIhE_dYI
En ännu tidigare inspelning är med Janos Starker och Abba Bogin, från
1952.
https://www.youtube.com/watch?v=dcN4VzMHchI
I den här inspelningen skulle jag vilja påstå att Starker tar sig ännu fler
friheter gällande tempo än Rostropovich.
Introt är relativt liknande varandra, däremot märks det att Starker och Bogin
separat tar sig mycket fler individuella temporelaterade friheter än kanske
Rostropovich, Richter, Watkins och Vonsattel.
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Sista inspelningen som jag valt är följande med Pieter Wispelwey och Paul
Komen. De spelar på tidstrogna instrument för stycket.
https://www.youtube.com/watch?v=KkLat9MSP-Q&t=22s
Intressant med denna inspelning är just det att de spelar på tidstrogna
instrument samt att de verkar ha tagit i beaktning en slags uppförandepraxis
som hör till Beethovens tid samt instrumenten.
Jag tycker att det är mycket intressant just med den här inspelningen
eftersom både Wispelwey och Komen är födda på 1960-talet.
Det jag har märkt är att det inte verkar vara särskilt vanligt att återgå till
interpretationer från förr. Men det känns som att det är just det som de båda
herrarna gjort här.
Det känns som en nyfikenhet från dem båda att utforska dels de tidstrogna
instrumenten men sedan även ta vara på vad som kanske var normen för
interpretation och stilpreferens förr.
Jag kan tycka att vi gör just det här alldeles för lite i våran moderna tid,
musiker, lyssnare och samhället som helhet.
Att helt enkelt våga lyssna tillmötesgående och inte vara för snabb att
kritisera, utan att acceptera olikheter utan att se dem som varken dåliga eller
bättre.
För att inte på något sätt bli misstolkad till att lägga en personlig vikt vid
någon av dessa, så tycker jag att alla dessa inspelningarna är superba, men
på helt olika sätt. Dessa inspelningar är bra exempel för ämnet, stilpreferens
och interpretationens skillnad mellan årtionden.
Hela introduktionen i Rostropovich tolkning är betydligt långsammare än
vad många i dagens läge skulle välja att spela den. Det intressanta i det hela
är att många som jag har visat videon med Rostropovich för har nästan
brutit ut i skratt, vad gällande själva introduktionen av stycket.
Det är främst cellister jag då talar om. Cellister som inte alls kan relatera till
denna temposkillnad från det de är vana vid. Det gällde självklart även jag
själv. Det har blivit en norm att spela introduktionen ungefär exakt såsom
Watkins gör. Tempomässigt talat det vill säga.
Det här tycker jag är mycket tydligt i många verk, om man jämför
inspelningar i början av 1900-talet till nu, moderna inspelningar.
Det är stora tempoförändringar.
Ofta känns det som att vi i dagens samhälle är väldigt stressade, att allt ska
flyta på och att man inte har tid att vänta.
Även så finner jag att vi nu för tiden agerar i interpretation utav musik.
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Analys
Det är viktigt i den här diskussionen att tala om notbilden och Beethovens
anvisningar. Han var nämligen mycket noga med hur han ville ha det.
https://www.beethoven.de/home
På den här sidan kan man hitta mycket intressanta saker, exempelvis brev
mellan Beethoven och hans vänner, släkt, ämbetsmän och många fler.
Jag har även läst boken Beethoven, Letters, Journals and Conversations där
de flesta av Beethovens brev och dagboksanteckningar finns.
I flera brev till alltifrån diktare, musiker till högt uppsatta politiker frågar
Beethoven ut dem noggrant om deras professionella åsikter om exempelvis
speltekniska aspekter, erfarenheter och kunskap för att i sin tur kunna utföra
sitt eget arbete med högsta klass.
Man får en större förståelse för Beethovens noggrannhet genom att läsa brev
mellan honom och cellisten Joseph Linke.

https://www.beethoven.de/henle/letters-e/b0800.phtml?_gf=n
”800. Beethoven an Joseph Linke
[Wien, möglicherweise Frühjahr 1815]
Lieber Linke
erzeigen sie mir Die Gefälligkeit Morgen früh bey mir zu frühstücken, so
früh, als sie wollen, Jedoch nicht später als halb 8 uhr – bringen sie einen
Violonschell Bogen mit, da ich mit ihnen zu reden habe –
ihr ergebenster Diener
ludwig van Beethowen
Für Herrn Von Linke. Virtuose auf dem Violonschell ”
Detta brev handlar alltså om att Beethoven frågar sin vän, Joseph Linke,
cellist, om han kan ta med sin cellostråke till ett möte med honom, då han
vill fråga honom om olika speltekniska aspekter med anledning av sin sonat.
Beethoven skrev fem sonater för cello och piano. Den kanske mest kända av
dem är sonat 3 i A-dur. Efter den sonaten dröjde det sju år innan Beethoven
skrev nästa sonat, nummer 4 i C-dur. De två sista sonaterna är tillägnade
grevinnan Maria av Erdödy, en god vän till Beethoven och som han även
bodde hos ett tag. Sonat nummer 4 är betydligt kortare än de andra
sonaterna, varför vet man inte. Det råder olika uppfattningar om hur många
satser sonaten har. Tre, två eller till och med en enda sats.
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First edition, Bonn: N. Simrock n.d [1817]

Beethoven börjar sonaten med en långsam inledning.
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Redan i början får man mycket anvisningar på hur detta skall spelas;
Andante, tenereamente, dolce cantabile och nyansen p.
Detta är alltså taget från första utgåvan, och är fritt från egna tolkningar
samt nya anvisningar.
Flera andra utgåvor kan ha helt annorlunda anvisningar vad gäller dynamik,
bågar och linjer, stråk, fingersättningar etc.
Den utgåva jag har spelat efter är Bärenreiter [2004], printed 2016.
I sektionen; Critical commentary hittar man dock ett avsnitt där det står att
N. Simrock ibland förlängde fraseringsbågar, som Beethoven aldrig fick se.
Men det verkar vara de ena ändringarna som de faktiskt har gjort. Och
Bärenreiter har varit noggranna med att bibehålla Beethovens exakta
anvisningar, därför anser jag att det är viktigt att utgå ifrån den i analysen.
Andante teneramente –” gående, ömsint, mjukt, utdraget”, syftar alltså på
tempot på introduktionen. Det finns ingen annan tempoangivelse, så det
verkar vara relativt fritt.
Dolce cantabile –”mjukt, sångbart”, ger oss anvisningen om karaktären på
stycket.
Med dessa två kombineras nyansen piano. Om man återigen jämför
exempelvis Rostropovich inspelning från 1964 samt Watkins från 2015 så är
det uppenbart olika tolkningar av notmaterial.
Medan Rostropovich spelar mycket långsamt och utdraget så spelar Watkins
med en säker uppfattning gällande tempot, och viker inte undan för det.
Rostropovich och Richter verkar helt enkelt tolka inledningen som en friare
improvisation, medans Watkins är mer strikt.

Artikuleringar

Cello

Piano

Beethoven är tydlig med artikuleringar, och återkommande i introduktionen
finns dessa ”kilar”, både i cello och piano.
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Rostropovich och Richter tolkar även dessa kilar som ett avvikande i tempo,
en gest, till skillnad från Watkins som tolkar det endast som artikulering av
en ton. Generellt så verkar det som att en artikulering tolkas helt olika i
början av 1900-talet och nu. Även Starker och Bogin verkar tolka ”kilarna”
som ett temporelaterat uttryck.
Wispelwey och Komens tolkning blir särskilt intressant då de företar sig just
ett slags experiment genom att spela på tidstrogna instrument.
Jag tycker mig tydligt höra hur de annammar spelsätt som hör till
instrumenten och tiden samt kan återigen höra hur även dem tolkar dessa
”kilar” som ett temporelaterat uttryck. Jag tycker att man kan höra en slags
jämnlikhet mellan de båda stämmorna, hammarklaveret och cellon, som jag
tycker hörs mindre i dagens uppföranden mellan piano/flygel och cello eller
andra stråkinstrument. Anledningen kan vara på grund av hammarklaverets
fattiga dynamiska omfång. Cellon får här anpassa sig så att de båda skall
höras och vara jämnlika.

Jag tycker att man kan höra en klar skillnad mellan dessa inspelningar och
hur tiden vid deras inspelande verkar spela en stor roll.
Tidigast är inspelningen med Starker och Bogin från 1952, och där kan man
höra en tydlig skillnad från dagens inspelningar, till exempel då Watkins
och Vonsattels inspelning.
Det första man kanske lägger märke till om man jämför dessa två vore nog
temposkillnaderna. Det verkar vara två helt olika uppfattningar av
introduktionen och vad som är viktigt. Starker använder sig mycket utav
portamento, och verkar inte heller vara särskilt blyg inför det medans
Watkins undviker det.
Vibratoskillnaderna är även dem slående olika. Watkins behåller relativt
snabbt vibrato medan Starker använder sig av flera olika vibratotempon,
både långsamma och lite snabbare, samt vibrato på i stort sett alla toner,
kanske just för att det långsammare tempot tillåter utrymme för det.
Watkins och Vonsattels introduktion är dessutom nästan hela en minut
kortare än Starker och Bogins.
Efter introduktionen tar ett Allegro vid och här skiljer sig även Starker och
Rostropovich tolkningar sig relativt mycket. Man kan höra att Rostropovich
och Richter börjar i ett bestämt tempo och håller sig till det, medan Starker
och Bogin även här är mycket fria i tempo, med rubaton, och mycket
specifika nyansskillnader, även om det inte finns några specifika
anvisningar för vare sig tempo- eller nyansförändringar.
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Allegro i första satsen

Andra satsen introduceras i en lugnare karaktär.
Skillnaden mellan Watkins, Starkers och Rostropovichs tolkningar är
återigen mycket olika. Generellt sätt så skulle jag vilja påstå att Watkins
tolkning är mer lik nutidens tolkningar gällande att välja ett tempo och hålla
sig till det utan utrymme för variation, eftersom det inte står i noterna.
Det känns återigen som att huvudämnet nu för tiden är; Tempo. Det verkar
vara något som går som en röd tråd i vårt samhälle under 2000-talet, att inte
stanna upp och ta tid. Det finns inte tid för det.
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I Beethovens musik ser man ofta exempel som detta;

Notvärdena i Beethovens musik, speciellt de långsamma satserna, består
oftast i mycket snabba notvärden såsom i detta fall 64-e delar.
När man ser det så kan man undra varför han valde att skriva en lugn andra
sats med den här typen av beståndsdelar samtidigt som man får
instruktionen ”Adagio”. En tolkning är helt enkelt att det ska tolkas
improvisatoriskt. Att det är en gestik snarare än strikt rytmisering. Jag
tänker då specifikt på pianostämman.
Man kan se likheter med barockens sätt att skriva ut notvärden som skulle
tolkas mer som just improvisatoriska gester än som specifika fasta rytmer.
Trots detta så är det ovanligt att folk tolkar den här satsen på det sättet.
Man väljer ett tempo och avviker inte ifrån det.
Det krävs förstås en tanke bakom tempot man väljer, varför man väljer det
och själva utförandet.

Personligen tycker jag att alla inspelningarna är mycket bra, men på olika
sätt. Rostropovich och Starkers tolkning är dock en favorit, då jag tycker att
de lyckas otroligt bra med att visa att även om man väljer ett långsamt
tempo så finns det så mycket däremellan som får komma fram, som
exempelvis vibratoskillnader, temposkillnader, rubaton och smakfulla
portamenton.
Risken med att välja ett långsamt tempo, är helt enkelt det faktum att man
kan ha svårt att höra fraseringar, en tydlig linje i musiken, men det är en
rädsla som jag tror att vi som utövar musik nu förtiden är rädda för just för
att vi kanske inte riktigt vet vad vi skall göra med musiken om vi tar oss an
ett långsamt tempo.
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Starker och Bogins tolkning är mycket intressant på det sättet att de tar
individuella friheter gällande rubaton men ändå lyckas ”komma ikapp”
varandra, på ett stilfullt sätt. På det sättet verkar det inte som att
pianostämman i det här fallet är skriven som en ackompanjemangstämma
utan snarare så som sonaten var ämnad; en sonat för cello och piano.
I flera fall kan det tyckas att pianot endast verkar som just ackompanjemang
istället för en solostämma. Det kan jag tycka är något som är tydligt nu för
tiden, att pianisten i Beethovens musik ofta hamnar i skymundan.

Anledningen till att det diskuteras fram och tillbaka om varför sonaten är 3,
2 eller endast 1 sats beror till stor del på överledningen från så kallade sats 2
och 3. Andra satsen mynnar så småningom ut i en reminiscens av första
satsens tema, som bearbetas och som tillslut tar en genväg in i Allegro
Vivace.
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Andra satsen går alltså attacca in i tredje satsen men det känns aldrig som
någon riktig upplösning utav andra satsen.
Jag vill återgå till Starkers inspelning igen, och prata om hans interpretation
som kanske mest i tredje satsen kan visa på en stor skillnad i interpretation
från inspelningar idag.
Vid 13:25 i Starkers och Bogins inspelning så kan man höra ett exempel på
detta.

I denna sekvens får vi höra alla element som jag grundar mitt påstående om
förändring, nämligen glissando (portamento), rubato och tempoförändringar.
Allt inom ramen av 4 sekunder.
Självklart hör man det igenom hela inspelningen, men det är ett bra
exempel.
Ett mycket intressant motiv i denna del av sonaten, kallar jag för
”skrämselmotivet”.
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Det här är genomgående inom Beethovens musik, att överraska, skrämma
åhörarna som kanske har somnat eller inte lyssnar längre.
Detta motiv kommer lika abrupt som det slutar.
För första gången på länge i sonaten blir det helt tyst, och sedan kommer
cellon in i en lågmäld karaktär, som blir jagad utav pianots strävan efter
fortsättning, varefter cellon snubblar in.
Det verkar nästan skrivet som att det skall låta som just den effekten; att
cellon kommer in ”fel”.
Här är just frågan om Beethoven har skrivit det så att man skall spela exakt
korrekt eller om man skall tolka det som just en effekt.
På senare inspelningar tycker jag att det är tydligt att de väljer att spela
rytmiskt korrekt.

Det finns ett mycket intressant uttalande om den här sonaten utav cellisten
Inbal Segev.
https://www.youtube.com/watch?v=X9uBaQYJLVg
Segev har en youtubekanal där hon beskriver verk och hur de kan spelas,
och ger instruktioner på hur man skall framföra det musikaliska materialet.
Det som slog mig var när hon en bit in i klippet beskriver hur man tar sig
från en ton till en annan på samma sträng, angående portamento;
Det är en av dessa figurer,

hur man tar sig från den lägsta tonen till den högsta.
Hon säger:

”I am going to take of weight of the bow and the left hand and only come
down when you get to the - highest note - otherwise it can sound really
cheesy”, och ger oss ett leende med ett skratt som ger oss indikationen att
det skulle vara mycket tokigt att tro att glissando/portamento passar sig.
Med detta exempel vill jag inte lägga några värderingar i hurvida hennes
tolkning och musikaliska kunskap skulle vara sämre bara för att hon tycker
på ett visst sätt, men just detta var anledningen till att jag först blev
intresserad av ämnet; skratt och hån för något som man förr ansåg som
vackert.
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Resultat
Mitt resultat grundar sig mycket i ett experiment.
Jag insåg ganska tidigt att ett resultat inte skulle innebära något rätt eller fel,
någon konkret eller faktamässig slutsats.
Ämnet i sig är så otroligt abstrakt och grundar sig på något som aldrig kan
vara vare sig rätt eller fel och det är en persons åsikt och preferens.
Musik är och borde vara en demokrati, och det är nog gentemot det som jag
har varit negativ mot gällande dagens tolkningar och sätt att tänka gällande
interpretation. Det verkar helt klart som att man skalar bort mycket av
musikerns frihet av just interpretation, och stirrar sig blind på exakthet.
Men idag gör vi också något som man kanske glömde bort förr, och det är
respekt gentemot kompositörerna. Förut verkade det vara artisten/musikern
som stod i fokus, inte kompositören. Nu känns det som att det är tvärtom.
Det kanske finns en balansgång mellan dessa två? Man kan kanske göra allt
som står i noterna men ändå tillåta mer svängrum för tempo, portamento och
rubato.
Som tidigare nämnt så gick mitt experiment ut på att göra en inspelning av
detta verk som om den vore inspelad i början av 1900-talet.
Genom detta hoppades jag få en större inblick i hur man kan använda sig av
exempelvis portamento, rubato och tempo för att uttrycka något.
Tillsammans med min pianist Joline Granath pratade vi ihop oss om hur
utförandet skulle gå till.
I introduktionen pratade vi mycket om dessa figurer;

Artikulering, Cello och Piano; att se artikuleringar över noter som ett sätt att
anamma en mer tempodynamisk frihet.

Portamento, cello; att ta sig från en ton till en annan, och att inte vara rädd
för portamento eller glissando.
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Gestikulering, piano; Att se vissa långa linjer av skalor och toner mer som
ett sätt att fritt tolka det som just en gest istället för rytmisk exakthet.
I de andra satserna fortsatte vi på samma sätt, speciellt då i andra satsen.

Här är Beethoven mer tydlig i pianots roll. Kanske har han inte skrivit de
långa ihopsatta rörelserna som att de skall spelas exakt rytmiskt, utan även
där mer som gester.
Med den inspelningen hoppas vi att kunna inspirera och påverka dagens
musiksamhälle till att utforska mer av det gamla spelsättet, samt reflektera
över begrepp såsom ”fint” och ”fult”.
Det här arbetet har åtminstone hjälpt mig att vara mer öppen gentemot flera
olika sorters spelstilar, genres och tolkningar, och i framtiden kommer detta
att ha spelat stor roll för mig i utövandet utav musik.
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https://www.youtube.com/watch?v=KkLat9MSP-Q&t=22s (18/2-2018)
Ludwig van Beethoven: sonatas for piano and cello nos. 4 and 5, op. 102,
played on period instruments by Pieter Wispelwey, cello, and Paul Komen,
fortepiano.
https://www.youtube.com/watch?v=dcN4VzMHchI
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Inbal Segev, explaining Beethoven 4th Sonata
http://www.chasingthebutterfly.no
Recreating Griegs 1903 recordings and beyond..
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