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Sammanfattning
Brahms första pianokonsert i d-moll är ett av pianorepertoarens största verk, med en
genomspelning som tar cirka 50 minuter. Det är ett maratonlopp får pianisten som konstant
måste hävda sin rätt gentemot den stora orkestreringen.
I detta arbete undersöks sambandet mellan framförandet av tre olika pianister samt deras
relation till notskriften i Brahms första pianokonsert i d-moll. Syftet är att starta en diskussion
varför det kommer sig att olika pianister kan uppfatta och tolka musiken olika även om de
utgår ifrån samma notbild.
De inspelningarna jag har valt att jämföra är med Artur Schnabel, Krystian Zimerman samt en
inspelning med mig själv som solist med KMH:s Symfoniorkester under en konsert den 6:e
oktober 2017.
Med hjälp av notbilden har jag jämfört de olika pianisternas inspelningar för att på ett
utförligt sätt kunna beskriva deras olika sätt att tolka musiken. Genom att lyssna mycket och
skriva stödord har jag fått en bred förståelse för hur de tolkar stycket olika. Jag har långsamt
jobbat mig fram med hjälp av notbilden takt för takt för att verkligen fördjupa mig i
pianisternas interpretationer.
Resultatet blev att varje pianist har med sina egna erfarenheter och förmågor tolkat stycket
annorlunda. De ger sig in i olika tekniska problem med sina egna förutsättningar som leder till
att musiken ibland inte blir helt trogen till notbilden. För att få fram en helhetsbild av stycket
så tänjer pianisterna en aning på gränserna för att det ska just tekniskt passa honom. Med det i
åtanke samt att de kommer från olika bakgrunder och pianoskolor blir skillnaden mellan
inspelningarna ganska tydlig trots att de följer samma noter.

Nyckelord: Brahms, pianokonsert, interpretation, Artur Schnabel, Krystian Zimerman
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1. Inledning och bakgrund
När jag hösten 2015 påbörjade mina studier på KMH ute på Edsbergs slott i Sollentuna fick
jag ett mail av min nya pianoprofessor Mats Widlund där det stod att jag skulle välja en
romantisk konsert att studera in. Genast for tankarna till Brahms som redan då låg mig varmt
om hjärtat och jag började övertala min nya lärare att jag var kapabel att genomföra detta
enorma arbete som var tvunget att ske med stycket. Vi kom fram till att det skulle vara
utvecklande för mig och att jag skulle vara tvungen att pressa mig själv till det yttersta. Jag
kände mig inspirerad och satte genast igång med instuderingen.
När höstterminen drog igång fick jag reda på att det fanns en möjlighet att få spela med
skolans orkester. Sökningen skulle ske under mitt andra år och, om jag skulle bli utvald,
konserten under mitt tredje. Jag började då redan planera hur jag skulle bete mig kring
instudering av verket och övade successivt fram en helhet genom att öva flera timmar om
dagen på det periodvis och sen låta det vila.
I februari på vårterminen 2017 genomförde jag en provspelning för en jury på KMH för att
kunna få möjligheten att spela med skolans orkester. Vad jag då skulle spela var för mig
självklart. Några veckor senare fick jag resultatet; jag hade blivit godkänd och blev tilldelad
en plats som solist med KMH:s symfoniorkester under en konsert som skulle äga rum på
höstterminen. Jag var överlycklig. Jag började då att gräva mig djupare ner i partituren och
började lyssna på tiotals olika inspelningar för att få inspiration samt en klarare överblicksbild
av verket. I mitt nu intensiva arbete med texten hade en frågeställning börjat sig etsa sig fast
sig fast i huvudet. Hur kommer det sig att så många olika interpretationer kan födas ifrån
samma ursprung; tonsättarens notskrift?
De inspelningarna jag har valt att jämföra med min egen är de jag fick mest inspiration och
idéer från. Det är den polska pianisten Krystian Zimermans inspelning samt Artur Schnabels,
som enligt mig är en av pianohistoriens främsta Beethoven- och Brahms-interpretatörer. Jag
valde också de inspelningarna med anledningen av att de i tid ligger så långt ifrån varandra.
Förutom att Arthur Schnabel aldrig skulle kunna ha hört Zimermans inspelning så har
närmandet till musik och texttrogenhet generellt utvecklats och förändrats genom åren.

För att få en djupare förståelse av kompositörens musik samt de två pianisternas inställning
till musiken så har jag valt att skriva om deras bakgrund.
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1.1. Johannes Brahms
Brahms, född 7 maj1833, död 3 april 1897 var en tysk tonsättare. Han växte upp i den fattiga
delen av Hamburg, hans far var orkestermusiker. Han spelade piano hos bl.a. Eduard
Marxsen, och lärde sig även grunderna i komposition och teori hos honom. Brahms bidrog till
familjens försörjning genom att medverka i danskapell och debuterade femton år gammal som
konsertpianist.År 1853 träffade Brahms Clara och Robert Schumann i Düsseldorf och han
gjorde ett starkt intryck på dem med sitt pianospel och sina kompositioner. Robert Schumann
hyllade honom samma år i en uppmärksammad artikel som den tyska musikens nya
stjärnskott. Brahms bodde 1854–57 i paret Schumanns hem och inledde då med Clara en
livslång vänskap. Åren 1857–59 arbetade Brahms som körledare och pianist, dels vid
furstehovet i Detmold, dels i Hamburg. Efter några år kom han 1862 till Wien, där han senare
bosatte sig. Åren 1863–64 ledde han Wiener Singakademie och 1872–75 konserterna i
Gesellschaft der Musikfreunde, dock utan större framgång. Brahms företog även enstaka
turnéer som dirigent och pianist med egna verk på programmet. I övrigt ägnade han sig åt
kompositionsarbete och nådde stor internationell berömmelse med verk som Ein deutsches
Requiem (1869) och de fyra symfonierna. Det dröjde relativt länge innan Brahms gav sig själv
mod och började arbeta med orkestermusik. Haydnvariationerna (1873) kan räknas som hans
första fulländiga orkesterverk. Hans fyra symfonier utgör grundpelare i romantikens
orkesterrepertoar: nr 1 (1876), nr 2 (1877), nr 3 (1883) samt nr 4 (1885). Även
solokonserterna är idag väl spelade så som violinkonserten (1878), pianokonserterna (1859
och 1881) samt dubbelkonserten (1887). Ein deutsches Requiem för solist, kör och orkester är
Brahms mest betydande vokalverk. Brahms skrev även ca 200 lieder. (Eppstei 1948; Gál
1964; Schmidt 1983)

1.2. Artur Schnabel
Schnabel föddes 1882 och var en framstående österrikisk-amerikansk pianist, pedagog samt
tonsättare. Han studerade för bland annat Leschetisky i Wien, som i sin tur hade studerat för
Czerny så Schnabels pianospel kunde direkt knytas till Beethovens pianotradition. Hans
tolkningar av denna kompositör blev revolutionerande för sin tid och som används som
referenser än idag. Han var även en framgångsrik kammarmusiker och pedagog. Han
komponerade också, då i en Schönberginfluarad atonal stil. Han gick bort 1951. (Schnabel,
u.å.)
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1.3. Krystian Zimerman
Zimerman föddes 1956 i Polen. Han blev tidigt internationellt känd när han vann
Chopintävlingen i Warszawa 1975. Han har sedan dess genom ett otroligt antal inspelningar
av bland annat Betthoven, Brahms, Debussy och Chopin gjort sig känd som en perfektionist
av ovanligt slag. (Zimerman, u.å.)

2. Syfte
Syftet med detta arbete är att diskutera hur och förhoppningsvis varför jag och de andra
pianisterna väljer att spela musiken på det sättet vi gör det på. Hur det kan komma sig att våra
interpretationer skiljer sig och på många sätt liknar varandra när vi utgår ifrån samma text.
Jag har valt att analysera och jämföra första satsen ur Brahms första pianokonsert mellan de
tre olika pianisterna. Med partituret ska jag sedan studera hur pianisterna jobbar med texten
och väljer att interpretera den. De inspelningarna jag har valt är Artur Schnabels version ifrån
skivan Brahms: Concerto No. 1 for Piano in D Minor Op. 15. inspelad 1938, Krystian
Zimermans version ifrån skivan Brahms: Piano Concerto No. 1 inspelad 2005 samt min egen
videoinspelning som gjordes 6 oktober 2017 tillsammans med KMH Symfoniorkester.

3. Metod
Arbetet gick till så att jag hade studerat in notbilden för min egen del så att jag kände till den
väl, sedan lyssnade jag igenom alla inspelningar av första satsen och skrev ner så breda ord
om interpretationen jag kunde för att få en övergripande bild av de olika pianisterna. Genom
att sedan dyka djupare in i olika passager för att jämföra mer detaljerat vad som skilde mellan
inspelningarna men också vad de hade gemensamt. Att konstant komma tillbaka till
notskriften gav mig förståelsen för hur pianisterna tänkte och kände om musiken. När jag
sedan hade börjat samla på mig en stor del nyckelord som beskrev de olika interpretationerna
började jag skriva sammanhängande meningar som beskrev deras olika sätt att spela. En stor
hjälp var att jag själv hade ägnat mycket tid åt att studera verket så jag kände väl till det samt
de båda inspelningarna kände jag väl till så jag hade ett hum på hur de skilde sig åt. Genom
att så här bearbeta notbilden samt lyssna mycket på de olika inspelningarna kom jag närmre
och närmre min slutsats om att notbilden i sig aldrig tolkas riktigt bokstavligt.
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4 Analys
Utgångspunkten för detta arbete är hur pianisterna spelar i relation till vad som står i texten,
samt utveckla min egna argumentation för mitt eget sätt att interpretera musiken samt hur jag
själv har överkommit både musikaliska och tekniska problem.
Jag kommer att gå igen satsen del för del genom att visa urklipp från partituret och jämföra
tydligt mellan Brahms intentioner och de olika pianisternas förhållningssätt till noterna. Jag
kommer i denna studie bara analysera de partier ur verket där pianosolisten medverkar med
betoning på dess stämma, även om orkesterns insatser tas med i analysen. Detta har jag valt
för att hela satsen i sin originalform omfattar ungefär 25 minuters musik och 43 sidor.
Eftersom analysen främst belyser pianostämman har jag också valt att bearbeta Brahms egna
utdrag med orkesterstämman arrangerad för piano eftersom originalpartituret hade tagit upp
för mycket plats och blivit svår att referera till. Jag har valt att arbeta med det jag uppfattar
som verkets vitala delar, som pianots första tema, sidotemat, genomföringen, samt codan för
att kunna få en överblicksbild över verket och hur de olika pianisterna har valt att interpretera
dessa delar. Notutgåvan som refereras till är publicerade av förlaget Breitkopf und Härtel
(Brahms, 1927).
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Takt 91-101 Solisten tar ton
Brahms notskrift
Efter en orkesterinledning på 90
takter smyger sig pianot in med en
mjuk melodi som inte har hörts
tidigare i satsen.
Dynamikbeteckningen är piano
samt espressivo. Brahms håller sig
sen måttfull med andra angivelser
om hur han vill att man ska spela
förutom i takt 97 där han här
indikerar en liten ökning i
dynamiken till andra delen av takt
98 som sedan går tillbaka i takt 100
och slutligen landar man tillbaka i
samma dynamik i takt 101 där han
nu väljer att landa melodin på
dominanten.
Schnabels inspelning
Schnabel landar på det första
ackordet och väntar ut det till sin
fulla längd, nästan som att han vill
dröja kvar på det, för att sedan när
åttondelarna kommer snabba på
dem för att skapa en tydligare
frasering och riktning i musiken.
Nästan som om han vill förtydliga
den musikaliska riktningen i
musiken. Han fortsätter sen med
samma mönster där han tycks
stanna och dra ut fjärdedelarna om
sen skynda på åttondelarna. Han gör sen ett litet crescendo till takt 94 för att sen hamna på
dominanten innan takt 95 där han ännu en gång stannar upp för att lyssnaren ska förstå vad
som händer i musiken innan han takten senare sätter igång igen. Han gör sedan crescendot
som står i takt 97, men här spelar han väldigt taktfast till skillnad från tidigare och han gör
inget rubato när han går in i takt 101 utan bara plötsligt landar på dominantackordet där.
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Zimermans inspelning
Zimerman väljer ett något långsammare tempo än Schabel för att få fram det espressiva i
musiken. Till skillnad från Schnabel spelar Zimerman mer tempofast men han förbereder alla
ackord i början på alla takter, för att vara samspelt med orkestern uppfattar jag det som, men
han får då fram en mer sångbar och mer gripande tolkning. Han gör precis som Brahms
skriver, väldigt lite rent dynamiskt de första takterna för att sen i takt 95 göra ett stort
crescendo till takt 98. Han tar där ut ackorden mer än Schnabel som bara lät dem falla på.
Zimerman låter melodin mer klinga ut med mer tyngd då han faller ner mot takt 101.
Min inspelning
Jag spelar någon sorts blandning mellan de två inspelningarna. Jag spelar piano espressivo
som det står men eftersom detta är en liveinspelning vilket de andra inspelningarna inte är så
spelar jag något tyngre för att mitt spel ska klinga ut i hela orkestersalen. Jag håller ett
stadigare tempo som Zimerman men har valt att gå tillbaka rent dynamiskt i takt 93 där
Brahms skriver ett g-moll ackord för att visa lyssnaren att någonting nytt händer. Men jag
sammanlänkar det till takt 94 där jag väljer att gå framåt i tempo och i dynamik för att tydligt
hamna på dominanten. Det gör att man tydligt kan höra ackordprogressionen när jag kommer
tillbaka till tonikan d-moll i takten efter. Sen gör jag som Zimerman ett tydligt crescendo till
takt 98 för att sen låta melodin tungt falla tillbaka till takt 101. Här väljer jag dock att inte gå
ner helt i dynamik utan jag betonar dominantackordet i takt 101 med lite med tyngd för att
skapa en känsla av att frasen inte är helt slut och musiken fortfarande känner sig lite obekväm.
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Takt 101-115

Brahms notskrift
Brahms håller sig till samma mönster
i notskriften, dock parar han ihop nu
åttondelarna med en båge mellan
varje par samt noterar de två sista i
varje grupp med portato, som betyder
bärande. Men han skriver ändå en
övergripande legato-linje för at
markera att noterna fortfarande ska
bindas ihop. I takt 102 skriver han nu
ett tydligt crescendo. Han skriver
detsamma i takt 105 och i takten
efteråt dubblerar han sexterna till
båda händerna. Han väljer sedan att
skriva molto crescendo i takt 108 till
ett forte i takten efter med en till
indikation på en ständigt ökande
dynamik till fortissimot i takt 110.
Där skriver han drillar i oktaver i
pianostämman som ska härma det
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fiolerna spelade tidigare i orkesterintroduktionen.
Schnabels inspelning
Schnabel har fortfarande här ett väldigt texttroget förhållningssätt där han inte viker sig i
tempot. Han spelar ett långt crescendo ifrån takt 102 där det är markerat ända fram till
fortissimot i takt 110 där han håller det utan konstigheter ändå till takt 115.
Zimermans inspelning
Zimerman förhåller sig också texttroget men med samma typ av riktning och rubato vid varje
ackord i början av takterna. Till skillnad från Schnabel spelar han mer graciöst och släpper
pedalen helt där Brahms har skrivit staccatopunkter över åttondelarna. Det hela får då en lätt
känsla och han spelar mer staccato än portato. Han håller tillbaka crescendot mer än Schnabel
och han går mer fram och tillbaka inom crescendot istället för att ha en linjär höjning i
dynamiken. I takt 109 väljer han också att enligt mig spela fortisimo redan här eftersom
pianot spelar långt ner på klaviaturet vilket rent tekniskt kräver att man måste spela tydligare
om med mer kraft för att höras ut över orkestern. Takten efteråt spelar han drillarna väldigt
intensivt och snabbt vilket kräver hög tekniskt nivå.
Min inspelning
Jag gör crescendot som det står i takt 102 men väljer att landa mjukare på C-dur ackordet i
takt 103 för att vi hamnar på ett ackord utanför den angivna tonarten. Jag gör inte mycket av
portato-noterna mer än att jag försöker lägga extra tyngd på dem för att de ska bli mer
bärande än resten av åttondelarna men inte staccato som det faktiskt inte står. Jag gör sedan
ett stadigt crescendo ifrån takt 105 som det står utan att lägga för stor vikt på hur Brahms har
tekniskt skrivit hur han vill ha bågarna eftersom jag är mer fokuserad på att höras ut igenom
orkestern. Men jag har samma frasering som Zimerman och gör inte ett helt stadigt crescendo
utan väljer att vara fri i det.
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Takt 123-141 Huvudtemats andra del

Brahms notskrift
Här väljer Brahms att använda ett
tema man fick höra i
orkesterintroduktionen. I basen
skriver han åttondelar som
långsamt stiger medan melodin
ligger i högerhanden med
långsamt nedåtfallande oktaver
med relativt långa notvärden. Han
markerar de första åtta takterna
här i dynamiken forte med en
stigning i dynamiken i takt 127
som sen går tillbaka i takt 129. I
takten 131 hör vi samma tema i
melodin med oktaver igen fast en
kvint upp på pianot samtidigt som
ackompanjemanget i vänster
handen har lugnat ner sig till
fjärdedelar. Dynamiken är nu
skriven som più piano. Det
händer inte mycket tills en liten
svällning i takt 135 som sträcker
sig i två takter tills Brahms
skriver ett diminuendo till takt
141.
Schnabels inspelning
Schnabel börjar nästan i
mezzopiano snarare än forte när
åttondelarna kommer in, och han
har här en tendens som tidigare
att skynda på dem för att på något
sätt understryka musikens riktning. Han spelar väldigt tydligt med lite pedal med nästan
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accentuerade oktaver. I takt 135 gör han ett tydligt crescendo som sedan diminueras tillbaka
som det står. Han spelar dock den sista oktaven i takt 140 så svagt så den knappt hörs eller
kan klinga ut i sin fulla längd.
Zimermans inspelning
Zimerman spelar här mer taktfast och håller igen tempot och skapar på så sett en bredare
klang med en lugnare atmosfär. Han gör dock inte mycket av dynamiken, utan håller den runt
mezzoforte tills han gör ett litet diminuendo innan det står più piano. Han håller sedan den
dynamiken och istället för att göra stora dynamiska svängar så accentuerar han viktiga noter i
melodin genom att rubatera lite precis innan så man känner intervallen tydligare. Han gör
sedan ett litet ritardando i takt 137 och här gör han, likt Schnabel, ett diminuendo på sådant
sätt så att den sista oktaven i frasen knappt hörs här heller.
Min inspelning
Jag spelar här mer likt Zimerman. Eftersom pianot spelar själv gentemot några få ackord i
piano från orkester behöver jag inte spela forte här för att höras utan spelar någonstans mellan
mezzo piano och mezzo forte. Jag håller ett fast tempo med en tydlig emfas på melodin så den
verkligen får klinga ut i salen. Jag gör sedan ett diminuendo fram till più piano i takt 131 som
det står men går rätt in i det istället för att rubatera. Jag behåller dock tyngden i melodin för
att den inte ska försvinna vilket krävs när man spelar piano med en orkester i en stor sal. Jag
spelar sedan som det står och låter till skillnad ifrån Schnabels och Zimermans inspelningar
den sista oktaven på E klinga ut av sig själv istället för att göra ett för stort diminuendo.
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Takt 157-176 Sidotema
Brahms notskrift
Här kommer satsens sidotema i
parallelltonarten F-dur. Här blir
Brahms plötsligt väldigt noga med
detaljer gentemot vad han har varit
tidigare. Han skriver i takt 157
Poco più moderato, espressivo,
piano samt legato, så han vill få
fram en innerlig melodi i ett aning
långsammare tempo. han skriver
crescendo i takt 158 och sedan ett
diminuendo i takt 160, basen har
samtidigt ett crescendo-streck i
takt 159 där han vill betona
motstämman så den hörs. I takt
161 upprepar han samma procedur
med ett crescendo i takt 162 som
nu sträcker sig längre, fyra takter
innan han i takt 165 går tillbaka
för att hamna i dynamiken piano
takten efteråt. Han vill här även att
man ska spela dolce. Han skriver
nu trestämmigt och markerar den
övre stämman staccato med varje
halvnot accentuerad. I takt 168 vill
han igen ha ett crescendo till ett
forte i 171. I takt 182 vill han dock
ha ett diminuendo till takt 176 där
orkestern tar över med flöjt som
har melodin.

Schnabels inspelning
Schnabel väljer här ett ganska snabbt tempo med en klar betoning på melodin. Han håller
snarare långa linjer genom sitt tempo än att spela jämnt och vackert. Han spelar också mer
mezzo forte än piano. I takt 162 i och med crescendot gör han ett litet accelerando för att
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sedan rubatera melodin när den når sin höjdpunkt i takt 163. Han går sedan snabbt in i piano
dolce partiet och spelar med samma intensitet medan han går framåt emot höjdpunkten i takt
171 där han håller i den nya nyansen så länge som det står, men tungt som om han trycker till
varje ton. Det blir då en hård klang snarare än starkt. Han gör ett litet ritardando sedan fram
tills där flöjten tar över.
Zimermans inspelning
Zimerman väljer ett långsammare tempo än Schnabel med mindre betoningar på varje ackord.
Detta ger musiken en lugnare atmosfär. Melodin blir mer flytande och han ger ingen extra
emfas på något ackord. Han gör ett litet crescendo så som det står i noterna men lägger ingen
större vikt på basstämman. Det är först i takt 160 han lägger extra tyngd på C:et som sen faller
tillbaka melodiskt mot takt 161. I takt 165 i och med diminuendot gör han ett brett ritardando
så att musiken nästan stannar upp innan han börjar att spela F-dur ackordet i takten efter. Här
skiljer han inte tydligt mellan de olika stämmorna utan han lägger samma vikt på allt, senare
också inom crescendot. När han sedan landar i forte takt 171 så faller han sedan närmast
elegant ner i dynamik med den nedåtgående melodin. Han gör sedan ett långt utdraget
diminuendo och går sedan rakt in utan att rubatera till takt 176.
Min inspelning
Jag är lik Zimerman i mitt sätt att spela sidotemat. Jag väljer ett långsammare tempo för att
kunna få fram espressivot samt spelar alla ackord med samma tyngd utan att forcera fram
melodin. Jag tar även fram C:et i takt 160 så lyssnaren får en känsla för polyfonin. Jag har
delat upp temat i två 4-taktsfraser samt väljer att avsluta den andra frasen tydligare än
Zimerman som går rätt in i den förlängda 5-takten inom frasen, för att sen utan att det blir för
intensivt göra ett litet crescendo på melodistämman där. Jag förbereder sedan dolcet i takten
efter för att visa att vi är tillbaka i F-dur. Sedan spelar jag mer likt Schnabel, jag försöker ha
ett fast tempo och betonar överstämmans motiv för att klangen inte ska bli för tjock och enligt
mig oklar. Jag håller sedan ett stabilt crescendo fram till där det står forte i takt 171 för att
sedan falla tillbaka i mezzopiano för att inte tvinga fram melodin utan ge den frihet inom den
skapade klangen. Jag förbereder också tydligt denna sektions slut genom att göra ett poco
rubato samt betona de två sista markerade fjärdedelarna i melodin för att tydligt visa att
flöjten tar över samma motiv i orkestern som pianisten spelade tidigare.
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Takt 224-255 Genomföring
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Brahms notskrift
Brahms börjar genomföringen med dundrande oktaver som spelar likt en fanfar med en kvarts
mellanrum i intervallen, samma tema som Brahms använde i sidotemat takt 166. Han har
skrivit Tempo 1 samt fortissimo. Oktaverna börjar sedan vandra nedåt i samma dynamik men
han skriver sedan ett crescendo i takt 227 som går ända fram till i början av takt 231. Hela
orkestern spelar då huvudtemat i en och en halv takt takter innan de stannar på ett ackord i
piano. Pianot har fortfarande oktaver men börjar nu långt nere på klaviaturen i mezzo forte
innan de sakta men säkert börjar att vandra uppåt då Brahms skriver molto crescendo tills han
landar i fortissimo med brutna oktaver i åttondelar med terser i höger hand. Orkestern börjar
då spela en modulerad version av huvudtemat. Detta mönster upprepas medan Brahms
modulerar ut stycket på mer okända vatten. I takt 244 bryter han dock denna upprepning med
att pianot nu tar över orkesterns uppbrutna oktaver medan orkestern har stora tema-motiviska
ackord var och varannan takt innan Brahms i takt 251 i pianostämman skriver en snabb skala
uppåt, fortfarande i fortissimo tills han landar i ursinniga oktavtrillarna, som är signifikativa
för den här satsen, innan han landar på ett ackord i takt 255.
Schnabels inspelning
Det är inte så många konstigheter i Schnabels inspelning men han får inte riktigt till
crescendot i takt 229. Han håller samma dynamik som han började med. Han går dock ner till
mezzo forte sedan som det står och får till väldigt fina dynamiska riktningar inom frasen som
är svårt när det endast är oktaver i åttondelar man spelar. Han låter musiken göra sitt och har
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inget tydligare riktning som han hade i början av satsen utan håller samma tempo rätt ut och
spelar dynamiken som står.

Zimermans inspelning
Zimerman spelar här tekniskt och musikaliskt briljant. Dock spelar han åttondelsoktaverna i
början av frasen en aning för snabba så de nästa låter som sextondelar eller som om det skulle
vara ett förslag till oktaven efter. Jämfört med Schnabel är det tekniskt felfritt och han får
fantastisk klang med hjälp av exakt pedalisering som ej gör det för grötigt. Det kan nog dock
inte helt jämföras med Schnabels äldre och ljudmässigt sämre inspelning som påverkar ljudet.
Han lyckas även i takt 236 och dess parallella sektioner träffa den övre åttondelen vilket jag
själv hade stora problem med.
Min inspelning
Jag väljer att dra ut det första motivet för att få just en slags fanfar-känsla på dem, ungefär
som om jag försöker påkalla uppmärksamhet till mig själv igen, som jag tror Brahms ville när
han skrev pianostämman här. Jag börjar dock mer i forte än fortissimo för att spara mig till
crescendot. Det hjälpte också att i och med dynamikökningen även öka i tempo för att komma
tillbaka i Tempo 1 såsom Brahms ville. Det musikaliska flödet blir då inte alltför statiskt. Jag
spelar torrare än Zimerman vilket gör att jag inte riktigt får en bra form i mezzo fortet utan det
låter mer som Schnabels när han trycker dit varje oktav. I takt 236 gör jag något som jag inte
tror varken Schnabel eller Zimerman gör. Det första höga asset har jag valt att dubblera till en
oktav och sedan spela tersen som den står, detta för att få bättre klang samt göra mig själv mer
pricksäker då jag får stabilitet genom tummen i tonen under.
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Takt 278-286 forts Genomföring
Brahms notskrift
Detta tema ser jag som en
omarbetning av pianots första tema i
takt 91. Men det befinner sig nu i en
annan tonart och ter sig mer
ursinnigt. Vi ser att Brahms
använder samma sexter han har visat
sig tycka om genomgående satsen.
Alla noter är antingen accentuerade
eller markerade staccato. Forte är
dynamiken han valt men den växer
snabbt till ett fortissimo i takt 280.
Musiken stiger och stiger tills vi
hamnar på två ackord där det sista
fungerar som en tillfällig dominant
innan vi landar i B-dur i takten efter.
Schnabels inspelning
Schnabel har, som har framkommit i analysen av verket, ett säreget sätt att musicera. Han har
en tendens att tydligt försöka visa musikens så kallade ”flow” eller riktning genom att stanna
upp på alla längre ackord för att sen snabbt nästan falla igenom åttondelarna. Han håller
samma dynamik, fortissimo, genom hela sidan men tycks stanna upp i slutet av sektionen för
att här också vara övertydlig med ackordmodulationen i takt 286. Eftersom hans inspelning är
äldre än Zimermans använder de nog inte samma utgåva av noterna för här, i takt 278 samt
281, så tycks han spela ett extra ackord istället för som det står i noterna som jag refererar till.
Han landar på ackordet i takten efteråt båda gångerna och spelar ett extra på sista slaget i
takten innan.
Zimermans inspelning
Zimerman spelar här relativt torrt för att man ska höra artikulationen mycket tydligare vilket
han lyckas med. Till skillnad från Schnabel spelar han här ackorden som det står i noterna och
han gör ingen skillnad på sista takten utan går rätt ut i ackorden.
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Min inspelning
Jag försöker här hålla ner dynamiken till ett forte för att sen kunna gå framåt i dynamiken. Jag
spelar som Zimerman här, relativt torrt för att jag ska få fram artikulationen som Brahms ville
men utgåvan jag använde var nog samma som Schnabels för jag spelar också som honom ett
extra ackord i takt 278 innan jag landar på det accentuerade ackordet i första slaget takten
efter. Jag gör dock inga större dragningar utan spelar i samma tempo de två ackorden i sista
takten.

!

Takt 287-309 Genomföring-Återtagning

!
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Brahms notskrift
Brahms skiftar här temat i takt 278
från solisten till orkestern, men nu i
dur istället för moll. Melodin
moduleras eftersom vi nu börjar
närma oss återtagningen och pianot
spelar runt orkestern, nästan fritt
ifrån den i piano leggiero, alltså
svagt och lätt. Han upprepar
mönstret med snabba sextondelar
kontra studsiga oktaver och byter
ackord taktvis. Brahms bryter det i
takt 294 där han genom glittrande
noter i tre takter tar oss neråt mot
dominanten i takt 297 som han
landar på genom en oktav på A i
pianissimo. Två takter senare
ändrar han dynamiken till piano
och pianot börjar med
uppåtstigande oktaver långsamt söka sig tillbaka till tonikan. Han upprepar samma sekvens en
andra gång där pianot, genom ett crescendo, landar högt upp på ett A just innan fyra takter av
brutala ackord som här spelar emot orkestern tar oss tillbaka till huvudtemat i takt 310.
Schnabels inspelning
Schnabel pedaliserar här en del så man får upplevelsen av att legatot kontra staccatot får
samma artikulation. Han låter orkestern frasera på egen hand och håller sig mer i bakgrunden.
Han gör ingen stor sak av det utskrivna crescendot i takt 296 utan håller samma dynamik in i
den låga oktav helnoten. När oktaverna börjar sin vandring i takt 299 får man också känsla av
att han grupperar upp dem två och två. Bågarna föreslår det, men man får då ingen känsla för
en större fras utan den känns obekväm. Kanske var det just det han ville få fram dock. I takt
306 spelar han snabbt ackorden utan att betona dem och går rätt in i tonikan i takt 310.
Zimermans inspelning
Zimerman spelar här väldigt graciöst och artikulerar hela partiet så som Brahms ville. Han har
en nästan iskall inställning till sitt spel som om han inte ens försöker. Han gör till skillnad
ifrån Schnabel ett litet crescendo i takt 296, men likt honom får han till en lite statisk frasering
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vid oktaverna i takt 299, genom att betona den första i varje gruppering om två så pass
mycket att den övergripande linjen försvinner enligt mig. Han breddar sedan lite på ackorden
i takt 308 för att skapa en spänning på dominantackorden innan man är tillbaka i tonikan.
Min inspelning
Jag har uppfattat idén om artikulering så som Zimerman men spelar inte lika leggiero på
sextondelarna. Jag spelar också ett lite lugnare tempo än honom för att lättare få fram
kontrasten till takterna innan. I takt 296 gör jag ett tydligare crescendo än både Schnabel och
Zimerman och väljer heller att inte gå ner för mycket i dynamik för att rent tekniskt den låga
A-oktaven ska kunna klinga ut längre och höras genom orkestern. Här i oktavpassagen har jag
ett mer linjärt tänk om en större fras. Jag använder mig av längre pedalisering för att få fram
en riktning och kunna binda ihop frasen. I takt 303 börjar jag svagt för att tydligare få fram
Brahms crescendo så jag inte hamnar för tidigt på en platå i fortissimo för tidigt. Min
intention i takt 306 var att göra ett tydligt ritardando för att tänja ut spänningen innan stycket
anländer i återtagningen, men jag tror lite nerver spelade in för jag fick inte riktigt till
samspelet med orkestern för att kunna göra ett brett och tydligt sådant.

Takt 444-484 (slut) Coda

!

!
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Brahms notskrift
I codan har Brahms skrivit att han vill att man ska spela Tempo 1, poco più animato samt i
piano. Han knyter ihop säcken på stycket genom att skriva detta på liknande sätt, en parallell,
till takt 278. Han är lika noga med sin artikulation i noterna som tidigare och han skriver i takt
446 più agitato samt takten senare più forte. Han vill uppenbarligen att atmosfären ska
utstråla orolighet, som något våldsamt som växer fram ur djupet i honom. Han skriver sedan
ett crescendo när oktaverna dånar framåt vildsint medan orkestern växer under solisten i
dynamik innan tutti hamnar i ett fortissimo i takt 451. Orkestern spelar satsens huvudtema
medan pianisten kämpar med sina oktaver. Orkestern växer i intensitet och i takt 461 tar
pianisten över, efter ett par takters uppehåll, över som solist igen och spelar i oktaver igen ett
motiv som växer sig till takt 464, markerat fortissimo. Pianisten spelar här nu samma typ av
nedåtfallande motiv som man hört genomgående i satsen. I takt 474 när musiken når sitt
klimax har här pianot hastiga trioler och uppbrutna ackord som trillar nedåt i en våldsam dmoll klang. I takt 481 landar slutligen musiken med hela orkestern och solisten i d-moll.
Brahms skriver då fem stycken ackord i fortissimo som via en fermat på det sista avslutar den
första satsen.
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Schnabels inspelning
Schnabel håller ut den första sexten lite längre som om han ville skapa en förväntan i
lyssnaren över vad som ska komma härnäst. Han gör som tidigare en växling i tempo när han
spelar åttondelarna med en övertydlig riktning, men det fungerar här för att få fram animatokänslan. Klarheten i artikulationen får han dock inte riktigt till för att han även här pedaliserar
en del, som leder till att det låter ¨blött¨ rätt igenom fraserna. Han spelar sedan ett stabilt
crescendo utan att vika sig fram till ackorden i takt 453 samt 454. I takt 454 fraserar han på
det sättet att han går en aning ner i dynamik när melodin faller för att få fram en snygg fras,
och han går sedan upp i dynamik när den stiger just uppåt. Triolerna i takt 474 spelar han
oerhört fort för att sedan kunna vara säker på att träffa rätt toner längre ner på instrumentet,
eftersom de ligger bra till i handen i fortissimot. Musiken ¨trampar på¨ och han går sedan rätt
ut till det sista ackordet som han sen håller i cirka tre sekunder.
Zimermans inspelning
Zimerman väljer ett tempo och viker sig sedan knappt en tum. Han får då ett imponerande
men statiskt flöde i musiken. Han struntar helt i animatot. Han hamnar också i en starkare
dynamik betydligt snabbare än Schnabel. I takt 450 rubaterar han även oerhört tydligt och
sänker tempot till nästan hälften vilket skapar en spänning som sen förlöser sig i takten efter.
När han sedan i takt 461 kommer in igen spelar han oktaverna med en rasande fart innan han i
takt 464 håller sig till samma typ av frasering som Schnabel. Han anpassar dynamiken efter
melodins nedgångar och tvärtom. I takt 474 spelar han triolerna exakt som det står utan att
rusa med en otrolig klarhet. De sista ackorden breddar han mer än Schnabel innan han landar
på fermatackordet som han håller ut dubbelt så länge som Schnabel, vilket ger lyssnaren en
förlösande känsla av att vi nu äntligen är tillbaka i d-moll.
Min inspelning
Jag försöker som Schnabel att dröja kvar på den första sexten för att skapa en förväntan hos
lyssnaren för att sedan frasera åttondelarna tydligt. Detta leder till en osäkerhet hos lyssnaren
som jag vill skapa. Sen i och med più agitato går jag på stabilt framåt och ökar intensiteten
fram till sfortzatot. Jag breddar lite för att förbereda mig att kasta mig ner på oktaverna i takt
451, men tror det blir en missuppfattning mellan mig och orkestern för tempot sänks där en
aning, medan jag skulle ha velat fortsätta hålla i intensiteten. Men det är såna faktorer man
helt enkelt får ta med en nypa salt när det händer live på scen. I takt 464 fraserar jag likt
Schnabel och Zimerman, men jag försöker ha kvar samma artikulation som Brahms vill med
tydliga markerade oktaver. När triolerna då kommer är mitt tempo en aning långsammare än
Zimermans men jag artikulerar som det står med accenterna utan att föröka rusa. Jag breddar
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också ut de sista ackorden för att tänja på spänningen innan jag landar på det sista d-moll
ackordet.

5.

Diskussion

Efter att ha gjort klart min analys av satsen samt lyssnat noga på de andras och min egen
inspelning så har jag kommit fram till att musiker alltid kommer att tolka musik på sitt sätt.
För vad är egentligen att tolka musik? Alla har sina egna tekniska svårigheter att bemästra och
vi alla kommer från olika musikaliska bakgrunder där alla har samlat på sig olika musikaliska
intryck de har med sig. Individualism kommer alltid att finnas. Genom att ha lyssnat och
jämfört de här tre inspelningarna så tycker jag att min tes stämmer. Texttrogenhet kommer
alltid kommer att leda till individuella interpretationer. Musiken är ju i slutändan inte det som
står på papperet utan det vi hör.
Ska man följa texten slaviskt och göra allt som kompositören skriver? I grund och botten
tycker jag att man alltid ska eftersträva kompositörens markeringar i noterna, men man måste
samtidigt vara medveten inom vilken kontext musiken skrevs, var den var tänkt att framföras
och i vilken situation själv man väljer att framföra den. Att vara trogen till texten är då för mig
att kunna anpassa sig, till instrument och konsertsal. Tänk om jag skulle sitta hemma och
framföra hela Brahmskonserten på mitt lilla piano för enbart mina föräldrar? Det skulle vara
öronbedövande för dem. Det är nog därför min interpretation skiljer sig från Schnabels och
Zimermans. Medan de kunde sitta i lugn och ro med en orkester utan publik framför sig så
kunde de spela medvetna om att deras interpretation alltid skulle gå igenom orkestern. Jag var
tvungen att anpassa mig till den situationen jag framförde verket i och mina förberedelser var
nog då annorlunda. Jag var tvungen att tekniskt lösa problem så att det blev bekväma för mig
så att jag kunde spela med den pondus som krävs som solist på en scen.
Hela syftet med den här studien var att bevisa att om alla följer samma text och gör det så gott
det går så kommer alltid olika personliga faktorer spela in och då i slutändan leda till
originella och egna tolkningar av samma stycke. Det tycker jag har blivit tydligt i och med
jämförelsen med de olika inspelningarna som är ganska lika men ändå personliga på samma
gång. Att gå bortom noterna och hitta kompositörens intentioner, exempelvis vad den kände,
tänkte samt vilken atmosfär och känsla som skulle uppnås, är mer för mig vad musik handlar
om. Att jag skapar musik i stunden efter flera timmars övning för mig själv.
Det mest intressanta för mig under arbetets gång var att jag kritiskt och objektivt granskade
min egen inspelning. Det är något jag aldrig har gjort tidigare. Att lyssna utifrån en själv och
verkligen höra allt man gör har gett mig en större förståelse vad som fungerar när man
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musicerar och vad som inte gör det. Jag kommer i framtiden att vara mer kritisk till mitt eget
sätt att spela och spela in mig själv mer för att objektivt höra utifrån som vilken annan åhörare
som helst vad som låter bra och vad som inte gör det.
I slutändan så är ju det vackra med musik att vem som helst kan framföra sin egen röst,
genom samma musikstycke som har spelats om och om igen genom årtionden. Enbart
människans individualism har ju visat sig ge ett otroligt brett spektra av tolkningar. Att alltid
vara säker på sig själv och läsa vad kompositören har skrivit kommer att leda till musikens
fortsatta utveckling som hittills har skett med stora kliv men som fortsätter att utvecklas och
skänker glädje till gemene man.

!23

Referenser
Brahms (1858/1927). Piano Concerto No. 1. Wiesbaden: Breitkopf und Härtel.
Eppstein H. (1948). Brahms. Stockholm: Lindfors Bokförlag
Gál H. (1963/1964). Johannes Brahms. Stockholm: Wahlström & Widstrand
Schmidt C.M. (1983). Johannes Brahms und seine Zeit. Laaber: Laaber-Verlag
Artur Schnabel (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 25/9-2018 från https://www.ne.se/
uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/artur-schnabel
Krystian Zimerman (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 25/9-2018 från https://www.ne.se/
uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/krystian-zimerman

Fonogram
Schnabel, Artur (1938/2001). Brahms: Piano Concerto No. 1. London: Naxos Historical
Zimerman, Krystian (2005). Brahms: Piano Concerto No. 1. Berlin: Deutsche Grammophon.

!24

