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Kind Of Cyan 
Kind of Cyan består af violinist Josefine Dalsgaard, cellist Marie 
Louise Lind og pianist Cæcilie Tagmose. 
Inden for konstellationerne trio, duo og solo og med baggrund i 
deres vidtstrakte musikalske virke som solister, kammer-
musikere og i orkester-sammenhænge mødes de tre musikere i 
en smeltedigel hvor klassiske værker spilles, vendes, drejes og 
belyses påny - gennem frie kontrasterende greb i programmer 
hvor værker gensidigt belyser hinanden og hvor f.eks. 
improvisation benyttes. 



MAURICE RAVEL (1875 - 1937) 
Af Knudåge Riisager 
Kilde: Det Kgl. Bibliotek: DMT, 1938 

Med Ravels død er en epoke i fransk musik afsluttet og der er noget særlig tragisk i, at en så lysende 
klar hjerne, en åndfuld og nobel forædler af musikens rene stof skulde formørkes og gå bort i en tidlig 
alder. Allerede for et årstid siden tog den hjernesygdom til som nu efter en forgæves operation har 
medført døden. Ravel havde i længere tid været anbragt på et hospital. Det er ikke så længe siden en 
fælles bekendt fortalte mig, at man havde gjort et forsøg på at kalde Ravel tilbage til bevidstheden 
ved at lade ham overvære en koncert, hvor nogle af hans egne værker blev spillet, men opførelsen 
havde ladet ham ganske upåvirket. I slutningen af december blev lægerne klar over at det drejede sig 
om en hjernesvulst og besluttede altså dette sidste forsøg. Det er muligt, at sygdommen havde sin 
oprindelse fra det nervesammenbrud som Ravel fik efter krigen, da han nedbøjet og fysisk ødelagt for 
lange tider, kom hjem fra slagmarkerne. I 1915 meldte han sig frivilligt til automobiltjenesten ved 
Verdun. Krigens rædsel. glemte han aldrig, men det var ikke gærne han mindedes denne tid. Under 
et besøg hos Ravel i Montfort for en 15-16 år siden kom han en dag ind på dette emne. Jeg fortæller 
det her, fordi det er ikke sandsynligt at han til nogen anden har meddelt sig om netop dette og det er 
en for Ravel meget betegnende beretning: 
......der er kun ét indtryk fra krigen, som har inspireret mig musikalsk, sagde han. Det var en nat, vi havde 
kørt i sort mørke over gennemhullede marker, gennem forkullede skove. Himlen oplystes kun af 
granaterne, der exploderede over hovederne på os. Men henmod morgenstunden nåede vi frem gennem 
en tåget egn, helt ud til slaglinien. Det var et rædselsfuldt syn at se de sønderlemmede legemer, at høre 
skrigene fra de døende og opleve denne totale ødelæggelse af alt omkring sig. Jeg sprang hurtigt ud af 
bilen, da vi var nået frem og kastede mig ned i en forsænkning i jorden. Den mest forbavsende lige-
gyldighed greb mig med ét, jeg trak cigaretterne frem af lommen, lagde mig ned på bunden af graven i 
den opløste, sølede jord og så frem for mig, lige op i himlen. Morgenen var ved at bryde frem og solen 
viste sig varm og mild, idet den hastigt steg, rødglødende og vældig. Et svagt vindpust strøg ligesom 
kærtegnende hen over de små blomster og strå, der voxede på kanten af skyttegraven. Og pludselig, midt 
i al denne rædsel og klage lød der en sang, højt, højt over hovederne på os, en skøn, melankolsk 
fuglesang. Det var en lille løvsanger, der uforfærdet og ganske frejdigt jublede af sit fulde bryst og 
hævede sig stadig højere op mod solen. Men dette indtryk kan slet ikke beskrives. Det var modsætningen 
mellem den jordiske gru og den himmelske sang, som greb os alle så usigelig stærkt ...... 
Fransk musik har i det sidste år lidt to meget følelige tab, først ved Albert Roussels død i august måned 
og nu altså ved Ravels bortgang. Så vidt forskellige de to var, gav de tilsammen et fuldstændigt billede af 
den galliske musiks bedste egenskaber. Roussel var den utrættelige selvfornyer, der ustandseligt søgte 
fremefter og arbejdede i selve materialet ved en bevidst bearbejdelse af stoffet ud fra skiftende 
forestillinger om dets muligheder. Derfor stod han ved sin død som den franske komponist det unge og 
det helt yngste slægtled mest beundrede og tog udgangspunkt i. Han gik også positivt ind for det nyeste 
og hans elever elskede ham og bar ham oppe.  



Ravel var derimod en fjern og fornem ånd, utilgængelig, personligt iøvrigt vanskelig at komme på nært, 
hold, en komponist der arbejdede med stoffet for den helt følgerigtige fuldendelses skyld, en mand der 
ingen som helst forbindelse havde med sine omgivelser og som i virkeligheden ikke har dannnet, skole - 
men kun ved sin krystallisk klare og let forståede form har fristet til simpel efterligning, især udenfor 
Frankrig. 

Det er netop derfor Ravel så tydeligt nu står for os som den, der sluttede en periode af - eller mere end 
det: der fuldkommengjorde impressionismen og gjorde den så at sige fri af sin egentlige literære idé der-
ved at han hævede den op i en ren klassisk form. For Ravel selv var Mozart det store ideal - og så 
naturligvis de franske klassicister, - og det er da værd at lægge mærke til, at Ravel lige fra begyndelsen 
bevidst hævdede den formelle fuldkommenheds betydning alt imens impressionisterne jo netop splittede 
den klassiske form. Derfor er det en klar og rolig planet, der nu er slukket, ikke en seer og reformator. 

Men de største musikalske personer er jo, siger man, netop på én gang afsluttende og overledende til 
en ny epoke. Ravel selv forstod ikke ret meget af det, der bevægede sig omkring ham. Og det inter-
esserede ham heller ikke synderligt. Jeg spurgte ham engang orn, hvem han anså for den betydeligste 
komponist udenfor Frankrig- det er nu en halv snes år siden. Hans svar var sikkert nok, men tiden har 
vist at det var galt, netop lige så galt som det, alle vi andre dengang også vilde have givet: Arnold 
Schönberg. 

Schönberg er, sagde han, den eneste virkelige nydannende ånd i vor tid. Og betragtningen kunde være 
rigtig nok for så vidt han dermed havde villet give udtryk for det paradox at det nydannende netop var en 
endelig opløsning. Men således opfattede han ingenlunde Schönberg. Overfor Strawinsky var Ravel 
skep-tisk. Han så i ham også en fuldender af det bestående. Og han tilføjede meget karakte ristisk: både 
Strawinsky og jeg kan ikke tænkes uden Schönberg. Overfor tysk musik i det hele taget var han fuld af 
tvivl og dette af en meget interessant grund: det tyske folks beundring for fortidens store komponister 
ødelagde efter hans mening enhver mulighed for positivt fremskridt, for frugtbar fornyelse. 

Alle vil nu om dage være originale, sagde han engang - men det er noget man er eller ikke er, det kan 
man ikke blive! Det er i nogen grad publikum, der bærer ansvaret for denne trang til det extraordinære, 
det er snobismen, der igen skyldes folks angst for at blamere sig ved ikke i tide at anerkende et værk, 
selv om det er uforståeligt. De ser ikke, at det er lige så galt at anerkende værdiløse at underkende 
værdifulde. 

Ravel var en stor beundrer af Johan Svendsen og foretrak ham langt frem for Grieg. Han var norsk før 
Grieg, og han var meget større både i formen og i indholdet, sagde han en dag. Fransk musik idag 
skylder Johan Svendsen uhyre meget, hævdede han. 

Det er naturligvis ikke meningen her at give en udførlig fremstilling af Ravels produktion. Både for den 
fine og skønt formede kammermusik han har skabt, for de blændende orkesterværker, for den vittige og 
elegant slebne diamant i operaliteraturen »L'heure espagnole«, for balletten »Daphnis et Chloé«, der er 
det første exempel på polytonal harmonik som kendes, et dristigt og alligevel nøje afbalanceret arbejde, 
for de spanske orkesterfantasier, ikke mindst den geniale »Bolero« og for talrige andre beundringsværdi-
ge værker, som ikke skal opregnes her, men som skal høres og længe endnu vil blive hørte, - for alt 
dette vil musikhistorien mindes Ravel og placere ham i spidsen for fransk musik og blandt de største og 
ædleste i vor tids rnusik i det hele taget. 

Ravels partiturer er uvurderlige kilder for den, der vil studere orkestrets hemmeligheder. De er gennem-
sigtige, ganske utvetydige, indlysende rigtigt disponerede og for et enkelt værks vedkommende som 
Bolero«, ligefrem udtømmende. Men mest beundringsværdig er vist nok hans bearbejdelse af Mous-
sorgskys udstillingsbilleder, der desværre ikke er trykt, men som snarest burde komme frem nu, hvor 
hans ønske om at forbeholde sig dette værk til egen direktion ikke længere hindrer udgivelsen. Dette 
partitur er et blændende vidnesbyrd om hans tekniske mesterskab og af det vil der i fremtiden kunne 
øses visdom for lange tider.. Det burde være tvungent stof ved alle konservatorier verden over.



Om Ravel og hans klavertrio

Maurice Ravel er ikke en komponist der efterlod sig en uhyre mængde kompositioner. Han brugte 
meget tid på at skrive sine værker; en ting som til tider pinte ham. Til gengæld bliver stort set alle hans 
værker jævnligt bliver opført.  

Født tæt på den spanske grænse, men tidligt i sit liv bosat i Paris, blev Ravel efter drama med sit 
musikkonservatorium, hvor han formåede at blive smidt ud af to gange, en del af eliten af franske 
komponister. Hans underviser var Gabriel Faure, og hans bekendtskabskreds bestod bl.a. af Erik 
Satie og datidens internationale komponiststjerne, Claude Debussy.  
Debussy og Ravel blev begge to klassificeret som en del af den bølge, som red over Frankrig og 
bjergtog resten af verden. De tog dog begge afstand fra genredefinitionen, og Ravel sled sig fri af 
Debussys skygge. 
Det blev definitivt gjort med orkesterværket Bólero, skrevet til balletdanseren Ida Rubenstein i 1928. 
Han var dog selv ikke specielt begejstret for værkets repetitive form, og havde brug for at vende 
tilbage til en mere varieret form og opbygning. 

Ravels musik taler til enhver musikelsker, om ikke andet for hans brug af betagende dynamik, fra 
Boleros forte passager til Pavane for en død prinsesses delikate klange og sarte melodi. Men der er 
selvfølgelig mange grunde til at holde af Ravels musik og indenfor kammermusikken er bl.a. hans 
strygekvartet en af de få franske værker der regelmæssigt spilles blandt de hyldede mesterværker af 
Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, og Brahms. Sent i hans karriere kom også en violinsonate og 
en sonate for violin og cello til, men hans måske mest ambitiøse værk er klavertrioen, der er dateret 
tilbage i 1914, helt i begyndelsen af 1. verdenskrig.

Når man tænker på det store antal klavertrioer der igennem tiden er komponeret kunne man 
foranlediges til at tænke, at kombinationen violin, cello og klaver er en slags kammermusikkens sikre 
holdeplads; klaveret kan fylde ud hvor cello og violin ikke kan og strygerne kan sikre melodiske linjer, 
der hvor klaveret ikke kan være med, men intet kunne være mere forkert. Enhver der har prøvet at 
spille i en klavertrio, kan skrive under på at det forholder sig nærmest omvendt: Klavertrioen bliver 
hurtigt grovkornet og klaveret kan alt for nemt overdøve og ”mase” de to strygere, ligesom klaverets 
næsten slagtøjs-agtige lyde kan ødelægge strygernes delikate klang så nemt som ingenting.



Kind Of Cyan
cellist Marie Louise Lind, violinist Josefine Dalsgaard og pianist Cæcilie Tagmose. 

Når man tænker på det store antal klavertrio´er der igennem tiden er komponeret kunne man 
foranlediges til at tænke, at kombinationen af violin, cello og klaver er en slags kammermusikkens sikre 
holdeplads; klaveret kan fylde ud hvor cello og violin ikke kan og strygerne kan sikre melodiske linjer, 
der hvor klaveret ikke kan være med, men intet kunne være mere forkert. Enhver der har prøvet at 
spille i en klavertrio, kan skrive under på at det forholder sig nærmest omvendt: Klavertrioen er hurtigt 
grovkornet og klaveret kan alt for nemt overdøve og ”mase” de to strygere ligesom og klaverets næsten 
slagtøjs-agtige lyde kan ødelægge strygernes delikate klang som ingenting.

Da Ravel havde besluttet sig for at skrive en klavertrio, var han helt bevist om udfordringerne ved at 
sætte det store flygel og de delikate strygere sammen. Hans løsninger var alt-i-alt succesfulde, hør blot 
introduktionen hvor klaveret spiller en æggende melodi i højre hånd hvorefter den overtages af 
strygernes version af samme melodi, forholdsvist højt i deres respektive toneleje der sikrer at de høres 
tydeligt og ikke mindst placeret resolut udenfor klaverets toner – violinen højere og celloen elegant ind 
imellem klaverets højre og venstre hånd. Samme strategi er brugt mange andre steder i værket, som 
f.eks senere i samme sats hvor klaverets bløde akkorder er placeret højere end strygerenes klange.
Ravel gør også flittig brug af alternative strenge teknikker som flageoletter, pizzicato, tremolo og lange
triller – alt sammen med til at opnå en god balance mellem de tre instrumenter.

Resultatet er en trio med en orkestral glans over sig – og nok en af mest klangligt overbevisende trio´er 
der nogensinde er skrevet. Men teknik er ikke alt, og uden et solidt musikalsk indhold ville Ravels trio 
ikke kunne holde sin position som et af hovedværkerne i klavertrioens historie. De fire satser er hver for 
sig omhyggeligt konstrueret og fyldt med fascinerende materiale, noget trækker på baskisk folkemusik 
(som f.eks. rytmer fra den baskiske zortziko dans i 1. sats) og andet rækker langt ud over Ravels egen 
tid og sted. Titlen på 2. sats er Pantoum, som er en verse-form fra Malaysia hvor anden og fjerde linje i 
et fire-linjet vers bliver til første og tredje linje i det næste. Hvordan det lige oversættes til musik er lidt af 
et mysterium, men måske er det Ravels brug af afvekslende ”temapar” i satsen der skal afspejle den 
Malaysiske verseform i musikken.

Trioen vækker fortiden til live i tredje sats i form af en passacaille, bedre kendt i sin italienske staveform 
passacaglia. Det er en dans og en variationsform kendt fra det 16. århundrede, hvor en gentaget bas 
figur giver en god baggrund for en lang række af variationer. Formmæssigt skaber Ravel en fin 
sammenhæng ved at lade passacaillens baslinje stamme fra det første tema i 2. sats.
Den flotte og spektakulære finale gør brug af ”skæve” taktarter (5 og 7)i en fornemmelse af fremdrift og 
svæv, men bringer alligevel værket til en afslutning i en lysende euforisk dur-klang.



Om Maurice Ravel 

Dansk Wikipedia 
Til det hurtige overblik. 

Engelsk Wikipedia  
Fyldig artikel med biografi, omtale af vigtige værker og 
links til mere info. 

Den Store Danske 
Kort biografi om Ravel 

Naxos Music Library 
Biografi om Ravel 

Thompson, Wendy 
Store komponister : en illustreret gennemgang af me-
re end 100 berømte komponisters liv og vigtigste vær-
ker og deres betydning. – Aschehoug, 2002.   
(78.9) 
FAUSTNR.: 24366189  
Heri side 168-169.  

Om værket 

Engelsk Wikipedia  
Fyldig artikel om værket 

https://da.wikipedia.org/wiki/Maurice_Ravel
https://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Ravel
https://denstoredanske.lex.dk/Maurice_Ravel
https://www.naxos.com/person/Maurice_Ravel_21012/21012.htm
http://netpunkt.dk/vis.php?target%5b%5d=Danbib&origin=kommando&field_dlb=lok&field1=lfo&term1=Thompson%20Wendy
https://en.wikipedia.org/wiki/Piano_Trio_(Ravel)
jesper
Udstregning



Inspiration 

Anbefalet litteratur 
Maurice Ravel af Gerald Larner. Udgivet af Phaidon, 1996. - 240 sider : ill.. - (20th-century composers)  

Ravel af Roger Nichols, udgivet i 1977. - xi, 199 sider, 8 tavler : ill.. - (The master musicians series) 

Kærlighed til klaveret: reflektioner over en epoke i historien om den klassiske klavermusik af Ulrik Ballieu 
Petersen. Aesculus, 2009. - 392 sider : ill.      

Musikkens Verden : musik fra A-Z / samlet og udgivet ved Kjell B. Sandved ; gennemset og revideret af 
Vagn Kappel. – Musikkens Verden, 1955.  
Oversat og bearbejdet fra norsk. 
(78) 
FAUSTNR.: 04889878  
Heri spalte 663-666. 
Findes også i nyere udgave (1964) 
FAUSTNR.: 04889924 

Dokumentarfilm 
”Ravel’s Brain”  
Anbefalelsesværdig dokumentar om Ravels sidste levetid 
<link> 

https://www.youtube.com/watch?v=MB9qaqGU6VY


På den klassiske musik-streamingtjeneste Medici.TV findes der en række af relevante udsendelser. 

Udsendelse om  Maurice Ravel 
<Link> 

Dokumentar hvor værket indgår 
<Link> 

https://www.medici.tv/en/artists/maurice-ravel/
https://www.medici.tv/en/documentaries/musique-pouvoir-et-revolution-la-musique-au-temps-de-la-grande-guerre-partie-1/



