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Clara Schumann var en stark kvinna som är värd att sätta i fokus, säger Ha-Young Sul, konstnärlig ledare för
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Den här artikeln kan bara du som prenumererar läsa.

Göteborgs pianofestival placerar Clara
Schumann i rampljuset
Kultur • I år firas tonsättaren, och en av 1800-talets främsta pianister, Clara Schumanns

200 årsjubileum. Ha-Young Sul är pianist och konstnärlig ledare för Göteborgs

pianofestival som uppmärksammar jubileet.

ANNONS

Carl Magnus Juliusson

 17:00 - 4 aug, 2019

Clara Schumann föddes som Clara Wieck i Leipzig 1819 och växte, efter sina föräldrars
skilsmässa, upp med sin pappa. Han var pianolärare och såg till att Clara fick daglig
undervisning i pianospel, fiol och musikteori.

Vid en konsert när hon var nio år träffade hon en annan talangfull pianist, den nio år
äldre Robert Schumann. Han blev så tagen av hennes pianospel att han bestämde sig för
att överge sina studier för att flytta in hos familjen Wieck och även han ta lektioner av
hennes pappa.

LÄS MER: Nyfikenheten väcks när Kvast firar tio år
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Ha-Young Sul är ordförande och konstnärlig ledare för Göteborgs pianofestival som i år
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kretsar runt Clara Schumann. Men även runt andra kvinnliga, nu levande tonsättare som
Katarina Leyman från Orust.

Ha-Young Sul är en prisbelönt pianist och pianopedagog som har turnerat världen över
och deltagit i flera stora internationella pianofestivaler. 2010 grundade hon Göteborgs
pianofestival för att främja pianomusiken i Göteborg, inte minst för barn och unga, och
visa upp den klassiska pianorepertoaren och dess bredd.

– Clara Schumann var en kvinnlig tonsättare och en framstående pianist. Hon reste
mycket under sina turnéer samtidigt som hon hade åtta barn. Hon var en stark kvinna
som är värd att sätta i fokus, säger Ha-Young Sul.

Ha-Young Sul är ordförande och konstnärlig ledare för Göteborgs pianofestival som i år kretsar runt Clara
Schumann. . Bild: John Hagby

Hon jämför Schumann med tonsättaren Elfrida Andrée som var Sveriges första kvinnliga
telegrafist och 1876 tillträdde som Sveriges första kvinnliga domkyrkoorganist i
Göteborgs domkyrka.

– De lyckades visa världen att kvinnor också kan vara starka profiler inom konst och
musik.

För att hinna med hade Clara Schumann ett väldigt strikt schema. På förmiddagarna
övade hon först några timmar. Då var dörren stängd och inga barn fick störa henne.
Sedan tog hon en promenad innan lunch, samt komponerade någon timme, innan det
blev tid att vara med barnen.

Under mitten av 1800-talet tyckte många att kvinnor inte skulle komponera musik. Clara
Schumann fick därför göra det lite i skymundan bakom hennes man Robert Schumanns
förlag.

LÄS MER: Recension: "Schumanns ödesverk" – Isabelle Faust

– Men hon fick väldigt mycket stöd av Robert Schumann som uppmuntrade henne att
komponera. Det tycker jag också är fint att få fram, säger Ha-Young Sul.

Ha-Young Sul kom i kontakt med Clara Schumanns musik på riktigt för 1,5 år sedan när
hon fick höra en av hennes romanser för sång och piano.

– Åh, vem har skrivit det här, tänkte jag. Det var så vackert. Jag blev lika förvånad när jag
satte mig ner och spelade igenom hennes pianostycken. Vilken musikskatt, berättar Ha-
Young.

http://www.gp.se/1.14984468


När Ha-Young bestämt sig att uppmärksamma jubileet tog hon kontakt med KVAST
(Kvinnlig anhopning av svenska tonsättare) som bland annat curerat festivalens
öppningskonsert.

KVAST - Kvinnlig anhopning av svenska tonsättare (KVAST) är en svensk intresseorganisation som

främjar kvinnliga tonsättare i Sverige och deras verk. Föreningen bildades 2009 på initiativ av

kompositören Karin Rehnqvist.

Till festivalen har Ha-Young Sul även regisserat en föreställning på Lilla scenen på
Göteborgsoperan av Christina Högmans barnbok ”Marie och musiken” om makarna
Schumanns äldsta dotter.

– Den handlar om hur hon växer upp och hur Robert dör. Marie stöttade sin mamma och
fick även följa med på hennes resor och uppleva hur svårt det var att försörja hela
familjen och livnära sig som konsertpianist.

Att lyfta fram Clara Schumann ligger i år även väl i tiden.

– Det är väldigt aktuellt nu när vi pratar om jämlikhet. Det är inget som har kommit hux
flux. Det är många i historien som har kämpat för att det ska bli jämställt och för kvinnors
rättigheter, säger Ha-Young Sul.

Här kan du höra musik av Clara Schumann under Göteborgs pianofestival:

7 augusti: ”Claras musiksalong” i samarbete med KVAST på Stora teatern

10 augusti: Familjeföreställning av ”Marie och musiken” och kammarmusikkonsert med

Kungsbacka pianotrio på Göteborgsoperan

Carl Magnus Juliusson
kultur@gp.se
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