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Sammanfattning
Syftet med studien är att utvecklas som interpret och violinist. Det sker genom
instudering och jämförande analys av Igor Stravinskys notation i Concerto en Ré
pour Violon et Orchestre sats 1 (1931) i relation till två inspelningar: Samuel
Dushkis grammofoninspelning från 1931 med Stravinsky som dirigent samt
Hilary Hahns inspelning från 2012. Därigenom fördjupas bilden av hur den
musikaliska tolkningen har förändrats över drygt åttio år.
En betydande del av studien består av analyser av Dushkins och Hahns
inspelningar av första satsen, samt Stravinskys anvisningar och min egen
tolkning. Verktyg i analysprocessen är musikapplikationen Spotify, Scott Music’s
notupplaga av Concerto en Ré och metronomapplikationen Metronome.
Slutsatser av analyserna påvisar att Hahns inspelning har ett betydligt livligare
tempo än Dushkins. Dushkin använder ofta glissando, vilket Hahn inte gör.
Dushkin spelar också i regel med en mjukare ton än Hahn, som gärna framhäver
och lägger till egna accenter. Kvaliteten på inspelningarna är en väsentlig detalj
att ta hänsyn till då Hahn har alla fördelar vad gäller dagens inspelningsteknik. I
inspelningsprocessen 1931 fanns det förmodligen endast en eller möjligen ett par
mikrofoner som tog upp ljudet.
Ett viktigt resultat i studien är upptäckten att Stravinsky som dirigent vid ett
flertal tillfällen gjorde helt andra musikaliska val på inspelningen än vad han som
kompositör angav i partituret. Personligen ger det mig uppmuntran och inspiration
att göra egna konstnärliga val i min tolkning av verket.
Nyckelord: Stravinsky, violinkonsert, Concerto en Ré, Samuel Dushkin, Hilary
Hahn, 1900-talet, modernism
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1. Inledning
Det kanske låter lite ovanligt för en violinstudent att framför Brahms,
Sibelius, Mendelssohn och Tjajkovskij, välja att spela en modern konsert
som Stravinskys Concerto en Ré pour Violon et Orchestre (1931) Den är
nödvändigtvis inte tekniskt svårare än de tidigare nämnda, men att välja bort
verk som anses obligatoriska för violinreportoaren kanske verkar både
högfärdigt och osmart.
Varför väljer jag då Concerto en Ré? Först och främst är det naturligtvis så
att jag tycket väldigt mycket om den. Den är vacker, ful, kvittrande,
bankande, orolig, gnällande, glädjefylld och sprudlande. Jag tror att den är
en konsert för idag och framtiden. I en värld där allt går fortare och fortare
har den vanliga människan, alltså inte musiknörden, varken tid eller intresse
att lyssna på milslånga satser eller konserter som tar en timma att spela.
Stravinsky lyckades med konststycket att skriva korta satser med så mycket
information och uttryck i att man aldrig blir uttråkad. Det händer att jag
känner mig en smula schizofren efter en dag i övningsrummet i sällskap
med denna mycket ombytliga konsert.
Efter snart ett år av älskande och bråkande med Concerto an Ré är jag
fortfarande lika förälskad och jag hoppas att jag, liksom Du som läser den
här uppsatsen, kommer få ännu större tycke och förståelse för Stravinsky
och hans violinkonsert.
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2. Bakgrund
I den här studien kommer jag, förutom mina egna konstnärliga val, ta upp
tre personer med relation till verket: Igor Stravinsky, Samuel Dushkin och
Hilary Hahn. Som kompositör till konserten är Stravinsky självklart central.
Violinisten Dushkin var behjälplig i kompositionsprocessen och det var han
som uruppförde konserten. Dushkin gjorde även en inspelning som kommer
att analyseras i studien. Hilary Hahn representerar en yngre generation av
dagens största violinister och därför kommer även hennes inspelning av
konserten tas upp som kontrast till uruppförandet.

2.1 Igor Stravinsky (1882-1971)
Igor Stravinsky är en av 1900-talets viktigaste och mest centrala
kompositörer. Vid sekelskiftet 1900 förnyade han tonspråket och chockade
publiken med de då moderna klangerna i sina dramatiska verk. Han är
såklart mest känd för baletterna L'Oiseau de feu (Eldfågeln) 1910,
Petrushka 1911 och Le Sacre du Printemps (Våroffer) 1913. Den
sistnämnda blev orsaken till ett av de kändaste publikupproren i
musikhistorien (Hanning 2010, s. 560-569).
Stravinsky föddes den 17 juli 1882 i Oraniebaum strax utanför Sankt
Petersburg i Ryssland. Hans far var operasångare men han ansåg att en
juridisk utbildning var mer passande än en musikalisk bana för sonen Igor
som först efter en universitetskurs i juridik valde att satsa på musiken.
Stravinsky antogs till musikkonservatoriet i Sankt Petersburg där han bland
annat studerade för Rimsky-Korsakov. Musiken till de tre ovan nämnda
baletterna komponerade han i Ryssland, men Stravinsky reste till Paris för
att närvara vid premiärerna (Hanning 2010, s. 560-569;
www.encyclopedia.com).
När första världskriget bröt ut 1914 lämnade Stravinsky med familj
Ryssland och bosatte sig i Schweiz, där de stannade till 1920. Därefter
flyttade de till Paris, där han inledde en neoklassicistisk kompositionsstil.
Här komponerade Stravinsky bland annat operaoratoriet Oedipus Rex 1927.
Det var också under denna period han skrev Concerto en Ré, som
uruppfördes i Berlin 1931 (Hanning 2010, s. 560-569;
www.biography.com).
En personlig tragedi drabbade Stravinsky när både hans fru och dotter avled
till följd av tuberkulos. När andra världskriget bröt ut 1939 emigrerade han
till USA. Året därpå gifte han om sig med konstnären Vera de Bossett.
Samma år komponerade Stravinsky ett av de viktigaste verken i hans
karriär: Symfoni i C. Stravinsky avled den 6 april, 1971 i New York.

Concerto en Ré pour Violon et Orchestre (1931) är hans enda konsert för
symfoniorkester och en solist (ibid.)

2.2 Samuel Dushkin (1891-1976)
Samuel Dushkin föddes i den polska staden Suwalki 1891. Han antogs vid
musikkonservatoriet i Paris och därefter vid Leopold Auers violinskola i
New York. I samma stad studerade han också för violinvirtuosen Fritz
Kreisler (www.in.com).
Dushkin var nära vän till Stravinsky som förutom att tillägna honom
Concerto en Ré även skrev en Duo Concertant för violin och piano. De
uruppförde det sistnämnda verket tillsammans i Berlin 1932. Det var
Stravinsky själv som spelade piano. Dushkin var Stravinsky behjälplig med
speltekniska aspekter vid komponerandet av Concerto en Ré. Förutom att
uruppföra verket tillsammans gjorde de även en grammofoninspelning med
L’amoureux Orchestra och Stravinsky själv på dirigentpodiet (ibid.).
Dushkin arrangerade och publicerade transkriptioner för violin och piano i
samlingen Samuel Dushkin Repertoire. Där ingår arrangemang av verk av
till exempel Bizet, Gershwin, Rachmaninow, Stravinsky och Wieniawski,
med flera. Dushkin avled i New York 1976 (ibid.).

2.3 Hilary Hahn (f. 1979)
Amerikanska Hilary Hahn är en av dagens stora violinvirtuoser. När hon
bara var 19 år tog hon sin Bachelor of Music vid Curtis Institute of Music i
Philadelphia och har sedan dess turnerat flitigt världen över. Då hon är född
1979 tillhör hon i skrivande stund en yngre generation musiker
(www.hilaryhahn.com).
Hahn specialiserar sig inte bara på att som solist framföra de klassiska
konserterna världen över, utan spelar bland annat också mycket barock- och
nutida musik. 2012 släppte hon tillsammans med kompositören och
pianisten Hauschka (Volker Bertelmann) albumet Silfa, som helt bygger på
fri atonal improvisation (ibid.).
Hahn har under tiden som verksam musiker vunnit flera prestigefyllda
priser, bland annat tre Grammisar. Hennes karriär går stadigt framåt och hon
är idag en av de mest namnkunniga nu verksamma violinisterna i världen
(ibid.).
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3. Syfte
Syftet med studien är att få en fördjupad bild av Stravinskys violinkonserts
första sats. För att undersöka hur den musikaliska tolkningen förändras över
drygt åttio års tid jämförs min egen instudering av Stravinskys komposition
med interpretationer av Dushkin och Hahn.

4. Metod
Studien består metodiskt av tre delar.
Musikalisk instudering av det utvalda stycket, alltså att öva på att spela det.
Här ingår både musikaliskt och tekniskt tänkande. Jag kommer att
konsultera med min lärare på KMH, Semmy Stahlhammer.
Teoretisk instudering av fakta som jag anser är av relevans för studien. Jag
kommer att använda mig av olika former av litteratur, lexikon, tidskrifter
och internetsidor, med mera. Jag kommer också lyssna på och analysera
inspelningar av första satsen av konserten med både Dushkin och Hahn för
att ta reda på hur man spelade på 1930-talet och hur man spelar idag.
Skriftlig reflektion av själva studien. Jag avgränsar mig till att endast skriva
om första satsen i verket för att kunna få en djupare förståelse för såväl
Stravinskys idé som Dushkins, Hahns och min egen tolkning.

4.1 Musikalisk instudering
Jag har spelat stycket sedan juni 2015 och har sedan dess övat det med tre
olika metoder.
Den första metoden är att spela hela eller längre delar av stycket för att se
det i sin helhet och för att utveckla min egen musikaliska tolkning.
Den andra metoden fokuserar på tekniken som är central i stycket eftersom
konserten innehåller många tekniskt svåra passager. Tekniken är också ofta
annorlunda än den som var vanlig i virtuosa konserter innan och under
romantiken. Det gör att det kan upplevas ovant att spela Concerto en Ré,
men jag anser att konserten i sig inte är svårare än någon av de mest kända
violinkonserterna från romantiken. De tekniska partierna övar jag ingående,
med långsamt tempo, intonationsövningar, rytmiseringar etc.
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Den tredje metoden går ut på att konsultera med min ämneslärare Semmy
Stahlhammer, avseende instuderingsarbetet med stycket. Han studerade just
den här konserten för violinisten Paul Makanowitzky, som i sin tur hade
självaste Samuel Dushkin som sin lärare.

4.2 Teoretisk instudering
Den teoretiska delen av studien handlar om faktasökning. Jag använder
olika typer av litteratur. Eftersom en stor del av arbetet är ägnat till att
jämföra min egen tolkning av stycket med Dushkins och Hahns, kommer
jag ägna mycket tid åt att lyssna på de deras inspelningar av första satsen.
Jag får tillgång till deras inspelningar via musikapplikationen Spotify. Under
lyssningsprocessen studerar jag noter av solostämman tryckt av Scott Music
GmbH & Co och för att få ut exakta tempi använder jag
metronomapplikationen Metronome.
Jag kommer att ta upp detaljer som tempi, artikulation, musikalisk tolkning
och hur mycket egna idéer de lägger till eller vilka av Stravinskys
anvisningar de valde bort. Eftersom kvaliteten på inspelningarna skiljer sig
enormt på grund av studioteknikens utveckling från 1930-talet till idag
kommer jag endast koncentrera arbetet kring soliststämman och alltså bortse
från orkesterstämman. Det är så pass svårt att höra den fullständiga
orkesterstämman på Dushkins knastriga grammofoninspelning att den inte
känns som en tillräckligt säker källa. Däremot kommer jag ta upp solistens
förhållande till orkestern.

4.3 Skriftlig reflektion
Studien skrivs parallellt med musikalisk instudering av verket. Jag kommer
att använda mig av kompositionsprogrammet Sibelius för att skriva in
notexempel som jag anser är relevanta. Resultatet skriver jag i punktform
med ett taktavsnitt per punkt. Antalet takter per punkt varieras beroende på
fraser, olika artikulation, etc.
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5. Analys
I det här avsnittet kommer jag att analysera och jämföra Dushkins, Hahns
och min egen tolkning av första satsen. Jag delar in avsnitten i lämpligt antal
takter och börjar med text och notexempel att beskriva Stravinskys
anvisningar. Sedan analyserar jag en musikalisk tolkning i taget, med
följande ordning; Dushkin, Hahn, min egen. Jag väljer att inte analysera
orkesterns tuttipartier då jag anser att det är mer relevant att analysera
soliststämman. Dessutom är kvaliteten på Dushkins inspelning så dålig att
orkesterstämmans utformning känns som en otillräcklig källa. Lyckligtvis
hör man solostämman tydligt.
Förklaring av förekommande termer i texten
•
•
•
•
•

Detaché - Stråkteknik. Stråken förs med mjuka och jämna rörelser fram och
tillbaka på varje ton.
Spiccato - Stråkteknik. Man låter stråken studsa på strängen samtidigt som man för
stråkarmen fram och tillbaka.
Flageolett - Naturton. Uppkommer när man lägger fingret lätt på strängen.
Frosh - En fyrkantig tyngdpunkt längst ner på stråken. Kan vara gjord av
ebenholts, ormträ, elfenben etc.
BPM – Beat per minute. Taktslag per minut.

Takt 1-2

Stravinsky
Stravinsky anger tempo 120 BPM, vilket är ganska mycket snabbare än vad
de flesta spelar. Nyansen är forte och de tre fjärdedelarna i takt 1 har
accenter.
Dushkin
De två inledande takterna spelar Dushkin ganska lätt och elegant och inte
med så mycket accenter på fjärdedelarna i takt 2. Han använder ett litet
snabbt vibrato i takt 1. Tempot är cirka 95 BPM. I tuttit från takt 3 tar
orkestern ner tempot en aning till cirka 88 BPM, alltså betydligt
långsammare än Stravinskys anvisningar (120).
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Hahn
I de första två takterna väljer Hahn ett lugnt tempo, cirka 88 BPM, men i
takt tre fortsätter tuttipartiet i ett betydligt snabbare tempo, cirka 113 BPM. I
takt två gör hon ett crescendo och markerar accenterna tydligt. Hahn har till
skillnad från Dushkin ett ganska långsamt och brett vibrato på det inledande
ackordet.
Min tolkning
Jag väljer att spela satsen i cirka 90 BPM. 120 BPM är ett väldigt högt
tempo och för mig känns det rätt med ett ”allegro moderato”.
Inledningsackordet spelar jag med ett intensivt vibrato och samma sak gäller
på de tre följande. Fjärdedelarna i andra takten anger tempot för resten av
satsen.
Takt 10-23

Stravinsky
Stravinsky betecknar det här partiet sempre ben cantabile, alltjämt mycket
väl sångbart. Han anger ingen nyansmässig förändring före andra slaget i
takt 41. Alltså är det fortfarande forte. Han koncentrerar sig nu på långa
linjer med bågar och använder prickar istället för accenter.
Dushkin
Dushkin lägger mer tyngd på sextondelarna i melodin och tar nyansmässig
ett steg tillbaka på de långa tonerna. Han använder ett snabbt vibrato på de
långa tonerna men näst intill inget på melodin.
Hahn
Hahn använder ett snabbt vibrato och lägger till accenter när hon byter
bågarna.
Min tolkning
I det här partiet använder jag ett brett och ganska långsamt vibrato. Jag
framhäver de långa linjerna. På åttondelen i takt 21 gör jag en accent för att
betona att det är höjdpunkten av frasen.
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Takt 24-26

Stravinsky
Åttondelspaus som efterföljs av åttondelsflageoletter. Förutom noterna finns
det inga övriga anvisningar om hur de ska spelas. Nyansen är således
fortfarande forte.
Dushkin
Dushkin använder inget vibrato på flageoletterna. Han lägger inte heller till
någon extra artikulation utan spelar raka åttondelar, som Stravinsky skrev.
Hahn
Den andra flageoletten kryddar Hahn men ett vibrato och ger den fjärde en
accent.
Min tolkning
Eftersom orkestern har melodin ser jag flageoletterna som små
kommentarer. Därför betonar jag alla lite olika så att de sticker ut mer. Jag
varierar längs och artikulation, men inte för mycket så att de blir andra
notvärden än åttondelar.

Takt 27-34
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Stravinsky
Nu kommer vi till ett kraftigare parti. Det är en slags temavariant med
mycket accenter, oktaver och lösa strängar för att få en större karaktär.
Nyansen är dock fortfarande bara forte. I takt 31 börjar Stravinsky
experimentera med taktarterna 5/8 och 3/4.
Dushkin
Det här partiet spelar Dushkin till största del detaché, även på sextondelarna
där Stravinsky noterade flygande spiccato. Han väljer bara att betona
prickarna under de två sista sextondelarna i takt 34. Han har ett näst intill
obefintligt vibrato på de längsta tonerna.
Hahn
Hahn spelar här till stor del precis som Stravinsky har skrivit. Hennes
accenter är något lättare nu men hon återtar samma snabba och kraftiga
vibrato som förut.
Min tolkning
Här tycker jag att det är viktigt att sära på detaché och spiccato, så jag
överdriver artikulationen. Just det här partiet är Stravinsky väldigt precis
med hur han vill att man ska artikulera så jag följer det. Något som jag
däremot varierar är nyanser. Jag lägger gärna till ett diminuendo i slutet av
takt 34 för att få en mjukare övergång till nästa parti.

Takt 35-52

Stravinsky
Det här partiet betecknar Stravinsky au talon, vid froschen. Han har åter
igen några taktartsbyten från 2/4 till 3/4 . Den klingande effekten blir ändå
en illusion av 2/4 hela tiden.
Dushkin
Dushkin spelar spiccato på den sista sextondelen i varje fjärdedelsfigur. På
så sätt stannar han vid frochen de två första takterna av sekvensen. Efter det
väljer han att spela längre toner och ett långt diminuendo. I slutet av det här
taktavsnittet framhäver han glissando i några av de långa fingerväxlingarna.
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Hahn
Hahn följer även här Stravinskys anvisningar. Hon har en lång linje och
betonar utan accent taktslagens första ton.
Min tolkning
Stravinsky skriver au talon, och jag börjar vid froschen. Partiet domineras
av ett stråktekniskt inslag, nedstråk på en åttondel plus en sextondel,
uppstråk på en sextondel. Det gör att man hamnar längre och längre mot
spetsen av stråken, såvida man inte vill att sextondelen på uppstråk ska vara
accenterad, vilket jag inte vill. Det anges inte heller i noterna.
Takt 53

Stravinsky
Över den här takten skriver Stravinsky pochissimo meno som betyder
mycket litet, mindre. Han markerar med streck under första sextondelen och
fjärdedelen på andra slaget att takten (och speciellt de tonerna) ska spelas
detaché, liggande. Han låter solisten spela fjärdedelen hela takten ut, trots
att orkestern klipper av takten med en markerad sista åttondel.
Dushkin
Dushkin väver in takt 53 i föregående fras och spelar samma nyans och
tempo takten ut. För att avsluta frasen lägger han en liten tyngd på den sista
fjärdedelen i takten.
Hahn
Hahn väljer en lägre nyans och gör en liten fermat på första tonen i takten.
Hon gör ett diminuendo och spiccato på de nästföljande tre tonerna för att
slutligen i pianonyans landa mjukt på fjärdedelen.
Min tolkning
Stravinsky skriver mezzopiano, men jag väljer hellre en lägre nyans och
dessutom diminuendo. Jag ser det som en kommentar på det som precis
spelades och överdriver gärna komiken i den nedåtgående kromatiken.
Eftersom solisten spelar takten helt ensam (förutom sista åttondelen) tar jag
mig gärna stora friheter vad gäller rytmen. Jag ser det som min chans att
hitta på något själv och därför blir resultatet olika varje gång jag spelar det.
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Takt 54-59

Stravinsky
Stravinsky skriver tempo istället för a tempo eller tempo primo. Det är
tydligt att han vill ha ett snabbare tempo än i takt 53 men lite oklart om han
vill ha det livligare eller lugnare jämfört med innan. Dock får vi fortenyansen tillbaka och partiet ska spelas au talon, vid froschen.
Dushkin
I temat behåller Dushkin samma dynamik och intensitet i tonen som i
föregående fras. Han spelar åttondelarna med ett kraftigt spiccato. I takt 59
gör han ett litet accelerando som leder till nästa taktgrupp.
Hahn
Hahn gör en accent i början av varje sextondelsfigur och ett crescendo mot
nästa taktgrupp för att markera att det händer något nytt. Hon spelar
spiccato på åttondelarna.
Min tolkning
Mitt största fokus här är att vara extremt rytmisk. Eftersom det är första
satsens tema vill jag stansa ut det så mycket som möjligt. För att blåsa ännu
mer liv här spelar jag spiccato på åttondelarna lägger gärna till ett litet
crescendo i åttondelarna.
Takt 60-76
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Stravinsky
Här går Stravinsky in i en ny tonart utan förtecken. Han anger ett sub. piano
och byter från den rytmiska känslan i föregående parti till långa linjer med
bågar. Solisten spelar en duett med sig själv.
Dushkin
Dushkin fångar inte upp det nya tempot han hade kunnat ta efter
accelerandot i takt 59 utan väljer istället en betydligt lugnare karaktär på det
här taktavsnittet. Han lägger åter till glissando i vissa fingerväxlingar och
koncentrerar sig något mer på understämman än på överstämman i
solistduetten.
Hahn
Hahn gör inget subito piano utan börjar sekvensen med samma dynamik
som snabbt börjar i ett diminuendo. Hon gör inga accenter utan följer
bågarna och minskar dynamiken med melodins nedåtgående rörelse.
Min tolkning
Återigen är det de långa linjerna som gäller för min del. Jag följer
Stravinskys detaljerade anvisningar och gör accenterna olika långa och
hårda för att få mer variation.
Takt 86-90

Stravinsky
Efter tuttipartiet som återtar D-dur i en temavariant kommer det första
utskrivna fortissimot i satsen. Stravinsky skriver accenter på första och sista
åttondelarna i takterna. Han vill alltså inte att man betonar ackordet vilket
man som violinist annars gärna gör.
Dushkin
Dushkin gör den andra åttondelen i takten väldigt kort, nästan som en
sextondel. Han spelar ungefär fortenyans och gör inte heller så mycket
accent på den första åttondelen. Det verkar som att han här hellre framhäver
komiken än dramatiken i avsnittet.
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Hahn
Hahn gör alla accenter som står skrivna men hon varierar längden på det
ackorden på andra åttondelen i takterna. Den första gör hon kort och de
andra två betydligt längre. Hon håller ett starkt men kontrollerat fortissimo.
Min tolkning
Jag spelar allt som är utskrivet på det här partiet, men för att få klarare
effekt av att sista åttondelen i takterna är en upptakt gör jag accenten på
första åttondelen i takterna kraftigare.
Takt 91-95

Stravinsky
Efter föregående hårda takter kontrasterar Stravinsky med ett parti med tersoch kvintdrillar. Nyansen är fortfarande fortissimo men accenterna lyser
med sin frånvaro.
Dushkin
Dushkin markerar tonerna med små accenter och spelar hela taktgruppen
väldigt rytmisk.
Hahn
Här separerar Hahn bågarna med accenter. Hon behåller samma rytmiska
karaktär som i föregående taktgrupp.
Min tolkning
För att få en större kontrast till föregående parti spelar jag hellre forte än
fortissimo. Jag betonar första slaget i takterna för att ge drillen lite tyngd.
Flageoletten i takt 92 tar jag på D-strängen för att få ett längre glissando och
djupare ton.
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Takt 96-104

Stravinsky
Solisten spelar ett ackompanjemang till träblåset som har melodin.
Stravinsky anger piu piano som nyans.
Dushkin
Dushkin spelar taktgruppen med stark dynamik, snarare forte än piano. Han
agerar alltså fortfarande solistrollen fullt ut. För att hitta till c#3 på Asträngen gör han ett glissando. Han spelar förhållandevis mjukt men följer
ändå Stravinskys bågar och prickar.
Hahn
Hahn tar ner nyansen så att hennes komp till orkestersolot knappt hörs. På
några ställen gör hon dock ett crescendo som snabbt följs av ett diminuendo
för att ge lite liv åt ackompanjemangslingan.
Min tolkning
För att få så lång linje som möjligt för jag ett nästan omärkbart crescendo
under hela partiet. När det kommer nya toner i figuren betonar jag första
sextondelen ett slag innan för att lyfta upp förändringen mer.
Takt 105-106

Stravinsky
Här lämnar solisten rollen som ackompanjatör och återtar melodin. Förutom
bågarna finns det inte så mycket andra anvisningar att gå efter när det gäller
artikulation.
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Dushkin
I takt 105 satsar Dushkin på mjuka toner och lång linje med ett ganska
snabbt vibrato. I takten efter kontrasterar han med att spela sextondelarna
med ett kraftigt spiccato.
Hahn
Hahn gör ett crescendo på den sista kompfiguren innan takt 105 och hon
lägger en accent på den första tonen i takten. Hon har tagit upp nyansen till
forte men i oktavskalan i takt 106 gör hon ett snabbt diminuendo för att
släppa fram motmelodin i orkesterstämman.
Min tolkning
För att få mer detaljer gör jag en liten accent på e#3 i takt 105. Jag gör också
ett stort crescendo i den nedåtgående oktavskalan. För att låta klangen efter
skalan sjunga gör jag en fermat på fjärdedelspausen.
Takt 107-122

Stravinsky
Stravinsky återgår nu till två fjärdedelstaktarten och är mycket detaljerad
när det gäller artikulation och nyans. Han varierar mellan mezzoforte och
piano och han betonar första noten efter varje paus. Partiet spelas nästa helt
uteslutande på G-strängen för att matcha fagotten som spelar motstämman.
Dushkin
Här tar Dushkin ner tempot en aning, cirka 86 BPM. Förutom det håller han
sig till Stravinskys anvisningar.
Hahn
Hahn följer till stor del Stravinskys anvisningar men väljer att lägga till
accenter på alla F* (lös G-sträng). Hahn återtar igen sitt snabba och kraftiga
vibrato.
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Min tolkning
Eftersom Stravinsky skrev väldigt precis hur han ville ha det här partiet
följer jag hans anvisningar. Men istället för diminuendot mellan takt 110
och 111 spelar jag ett crescendo för att få en längre linje i musiken.
Takt 123-130
För notexempel, se takt 86.
Stravinsky
Det här partiet är en återtagning av takt 86-93. Även om tonerna skiljer sig
något är det samma artikulation och nyanser som där.
Dushkin
Dushkin spelar det här partiet med ungefär samma konstnärliga val som från
takt 86. I slutet av taktavsnittet spelar han flera glissandi för att hitta tonerna
i de långa intervallen.
Hahn
Till skillnad från första gången det här partiet presenterades spelar Hahn nu
alla ackord korta. Det första ackordet är något kortare än de andra.
Min tolkning
Jag spelar det här partiet på ungefär samma sätt som första gången.
Takt 131-134

Stravinsky
Efter det mycket kraftfulla avsnittet innan drar nu Stravinsky ner nyansen
till mezzo piano. Dock är det mycket artikulationsanvisningar kvar med
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både prickar och accenter. Melodin i de två första takterna är uppdelad på
tre åttondelar, sedan upprepning. På så sätt får lyssnaren en synkoperad
känsla. I takt 133 står det poco rit under glissandot. Solisten spelar därifrån
ensam takten ut och orkestertuttit kommer på första slaget i takten efter.
Dushkin
Dushkin spelar partiet i stort sett som det är skrivet, men gör accenterna
mjuka och ger dem vibrato istället. Han gör ett litet rubato i mitten av 133
men tar i slutet upp tempot igen.
Hahn
Hahn spelar även här till stor del av det som Stravinsky skrev. Men i poco
rit väljer hon att ta bort prickarna på B och G och spelar dessa helt detaché.
Hon tar tillbaka tempot på de tre sista sextondelarna och spelar dem med
spicatto.
Min tolkning
Jag spelar Stravinskys anvisningar och koncentrerar mig på att få en precis
rytm. I poco rit ser jag en till chans att göra det jag känner för i stunden. För
mig är det viktigt att inte ha allt uträknat utan att kunna skapa något nytt
vare gång jag spelar ett stycke.
Takt 156-159

Stravinsky
Efter det 22 takter långa orkestersolot som präglas av långs linjer och
kromatiska sextondelsskalor fortsätter solisten i samma spår men med en
mer rytmisk känsla. Stravinsky betecknade marc. och både accenter och
prickar. Nyansen är forte.
Dushkin
Här spelar Dushkin det som Stravinsky angav.
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Hahn
Hahn spelar alla accenter och håller nyansen forte som Stravinsky angav,
men hon gör accenterna på tonen D kraftigare än de andra.
Min tolkning
Det här är ett ganska kraftigt parti och jag är noggrann med att behålla fortenyansen och inte glida över till fortissimo. Har följer jag Stravinskys
anvisningar till punkt och pricka.
Takt 160-171

Stravinsky
Efter de rytmiska sextondelarna i föregående parti byter Stravinsky till en
mjuk och sångbar känsla. Precis som i takt 60-76 spelar solisten
tvåstämmigt. Accenterna och prickarna ersätts nu med långa bågar och
linjer.
Dushkin
Dushkin spelar de angivna bågarna och nyansbeteckningen men ger varje
ton en extra betoning. Han får de tre sista tonerna i det här partiet att leda till
nästa taktgrupp genom att göra en lien accent på den första av dem.
Hahn
Hahn leder i det här partiet från skalan i takten innan och landar i forte på
halvnoten på första slaget i takt 160. Sedan tar hon direkt ner nyansen
mezzopiano och gör långa linjer av melodin. Från takt 168 börjar hon ett
crescendo som leder till fortet i huvudtemat i takt 172
Min tolkning
Stravinsky skrev meno forte, men jag spelar mezzopiano för att få en större
kontrast och för att kunna bygga upp ett långsamt crescendo mot
huvudtemat. Jag koncentrerar mig på melodin och låter stämman vara i
bakgrunden.
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Takt 172-179

Stravinsky
Stravinsky återtar temat med betydligt mer kraft än förut. Förutom den höga
oktaven och forte-beteckningen finns det inga artikulations- eller
nyansanvisningar under hela partiet.
Dushkin
Dushkin spelar spiccato på alla sextondelar. I takt 175 och 176 och i
motsvarande två takter tar han åter hjälp av glissando för att binda samman
tonerna. Han gör glissandot till nästa ton innan stråkbytet.
Hahn
När temat kommer spelar Hahn fortissimo. Hon lägger till accenter på
tersen på andra slaget i takt 172 och första slaget i takt 174. Hon gör
spicatto på de första tonerna i sextondelsfigurerna i takt 172 och 173 och de
andra två spelar hon detaché.
Min tolkning
Jag spelar staccato på de fyra sextondelarna i början för att få en mer subitokänsla i fortet. På de oktaverade åttondelarna spelar jag långa stråk för att få
med varje ton och skapa en linje.
Takt 183-227
För notexempel, se takt 15-59.
Stravinsky
Omtagningen är näst intill identisk med den första delen av satsen, vad
gäller både noter och artikulationsbeteckning. I de två sista takterna i det här
avsnittet (226-227) leder sextondelstersskalan in i nästa avsnitt. Stravinsky
ville ha accent på varje ton här, med undantag av de fyra sista.
Dushkin
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Dushkin spelar omtagningen utan större förändringar jämfört med första
gången.
Hahn
Hahn gör också omtagningen utan större förändringar än första gången.
Min tolkning
Även jag spelar omtagningen med samma konstnärliga och tekniska val som
i första delen av satsen. När jag känner för det väljer jag dock att spela vissa
partier lite lekfullt mjukare för att få lite variation, till exempel i takt 10-23.
Eftersom återtagningen är som början av satsen ser jag en chans att variera
mitt uttryck efter vad jag känner för stunden.
Takt 228-245

Stravinsky
Här får solisten precis som i takt 96-104 agera ackompanjatör till orkestern
som spelar en temavariant. Stravinsky skrev faire sauter l’archet vilket
betyder att hoppa med stråken. Stravinsky har inte angett några fler
anvisningar artikulationsanvisningar under hela partiet.
Dushkin
Dushkin behåller även här sin solistroll och man hör melodin i
soliststämman klart och tydlig. Han spelar alla sextondelar med ganska
kraftiga accenter.
Hahn
Hahn agerar här helt ackompanjatör till orkestern. Det är nästan så att man
inte hör hennes stämma. Hon gör dock accenter på slagen för att betona
dem men inga ytterligare tolkningar av partiet, även när man hör
solostämman tydligt.
Min tolkning
Jag satsar på långa linjer som följer melodin i mellanstämman. För att
markera slutet av sekvensen (takt 245) ger jag de sista sextondelarna lite
vassare ton och ett crescendo.
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Takt 246-249

Stravinsky
De sista fyra takterna är ett allargando vilket betyder allt bredare. Men han
ger ändå inga artikulationsbeteckningar på tersskalan. I fortissimot i takt 248
skriver Stravinsky ut exakt i vilket tempo satsen ska avslutas, 96 BPM.
Dushkin
Orkestern börjar allargandot redan i slutet av takt 245 och tempot sjunker
hastigt. I takt 246 spelar Dushkin ett kraftigt spiccato som i 247 breddas till
detaché med accent på varje ton. Det sista ackordet spelas i fortissimo som
Stravinsky skrev.
Hahn
Hahn spelar tersskalan med spicatto som hon gör bredare och bredare ju mer
ritardando hon gör. Hon spelar dock aldrig helt detaché. Hon gör accenten
på sista ackordet och håller fortissimot genom båda sluttakterna av satsen.
Min tolkning
De första tonerna i allargandot spelar jag i tempo och med spiccato. Jag
spelar sedan bredare och bredare stråk och gör ett crescendo samtidigt som
tempot blir allt långsammare. Den sista tonen gör jag en bred accent på ett
helt nedstråk. Jag börjar uppstråket i subito piano och med ett brett vibrato
avrundar jag satsen med ett stort crescendo som landar i fortissimo.
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6. Slutsatser
Det påstås att världen går snabbare och snabbare och jag måste säga att i
detta fall stämmer det. Hahns inspelning har ju ett betydligt livligare tempo
än Dushkins.
När det kommer till spelmässiga stora skillnader märker jag framför allt tre
detaljer. Dushkin använder ofta glissando som hjälpmedel att nå svåra
fingerväxlingar, det kan vara ett för tiden rådande stilmässigt ideal och han
framhäver dem på ett sätt som inte tillhör vanligheten bland dagens
violinister, däribland Hahn. Hahn har ett kraftigt och brett vibrato som hon
använder flitigt, medan Dushkin snarare använder vibrato som en finess när
han anser att det behövs. Dushkin spelar också i regel med en mjukare ton
än Hahn, som gärna framhäver och lägger till egna accenter.
Det är på inspelningarna svårt att avgöra vilken violinist som är ”bäst”.
Hahn har ju alla fördelar vad gäller dagens inspelningsteknik. Idag kan man
göra hur många omtagningar man vill och sedan klippa och klistra och
redigera i studioprogrammen tills varje liten detalj är perfekt. Man kan tänka
sig att när Dushkin och Stravinsky gjorde sin inspelning fanns det endast en
eller möjligen ett par mikrofoner som tog upp ljudet och dessutom kanske
de bara fick en eller ett par chanser att spela in satsen. Ibland hörs
stresstendenser hos Dushkin och det är ju inte helt otroligt att han var lite
nervös när han skulle spela in verket.
När jag började skriva den här studien var jag i ärlighetens namn väldigt
frustrerad. Jag har aldrig tyckt om att analysera eller dissekera musik.
Speciellt inte de verk som jag själv arbetar med. Jag tycker inte om att
planera hur varje millimeter av stråken ska placeras på strängen eller med
vilken exakt hastighet jag ska spela vibrato med i just det cantabilepartiet.
Impulser i nuet är jätteviktigt för mig i min musikaliska utövning. Den
musikaliska lekfullheten och att skapa något nytt varje gång jag spelar ett
stycke är musikens mening för mig och att systematiskt fastslå alla detaljer
och att sedan för alltid spela så som man har bestämt känns som att döda
musiken.
Därför blev jag både glad och förvånad när jag upptäckte att Stravinsky
själv på inspelningen av hans Concert en Ré många gånger gjorde helt andra
musikaliska val än vad han angav i noterna. Visserligen var det hans vän,
violinisten Samuel Dushkin som stod på solistpodiet, men man måste nog
säga att Stravinsky som dirigent hade en stor del av ansvaret för hur det
inspelade resultatet låter.
Det blir nog alltså aldrig som man har tänkt sig i slutändan. Och det är jag
glad för.
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