Filmmusik – rollernas inre liv

En kväll med Nino Rota, den italienska filmmusikens gudfader
Det går inte att tänka sig filmer av Federico Fellini utan att i samma ögonblick tänka på
Nino Rota. Ingen samtida kompositör har haft ett sådant inflytande med sina kompositioner
– musiken blir del av filmberättelsens identitet.
Musiken i Den vita schejken, 1951, La Strada, Julietta och andarna, 8 ½, La Dolce Vita, Cabirias
nätter och många andra har blivit oskiljaktigt förknippade med rollkaraktärerna i dessa filmer.
De gjorde 16 filmer tillsammans. Den sista blev Orkesterrepetionen, 1979. Några andra regissörer som han samarbetat med är Luchino Visconti, Vita nätter, Leoparden, Franco Zeffirelli,
Romeo och Julia och Francis Ford Coppola, Gudfadern som fick en Oscar för bästa filmmusik.
Jan Öqvist, regissör, scenograf och lärare i filmregi och
filmscenografi, kommer att med exempel ur ett antal
filmer visa hur filmberättelsernas karaktärer fördjupats
och blivit oförglömliga med Nino Rotas musik.
jan.oqvist@comhem.se

Nino Rota har gjort filmmusik till över 150 filmer så under kvällen presenteras bara ett litet
axplock av hans filmmusik.
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Giovanni Rota Rinaldi är mera känd som NINO ROTA

Några ord om filmmusik.

Nino Rota föddes i en musikfamilj den 3 december 1911 i Milano och dog 10
april 1979 i Rom. Han är framförallt berömd som kompositör av filmmusik. Man
kan säga att han var ett musikaliskt underbarn. Vid åtta års ålder komponerade
han musikstycken för fyrhändigt piano. När Nino var tio år dog hans far.
Han komponerade som tolvåring ett oratorium för kör och orkester till minnet av fadern: L’infanzia di San Giovanni Battista. ’Aposteln Johannes barndom’
framfördes både i Milano och i Paris 1923 och blev en musikalisk sensation.
Som 15-åring komponerade han Il Principe Porcario, Svinaherden som egentligen var en prins, en komisk opera efter H.C. Andersens ’Svinedrengen’.

När vi tittar på film tänker vi sällan bara på musiken, den blir en del av helheten.
Filmmusik är en antingen bakgrundsmusik eller en framträdande musik som
beskriver och förhöjer filmens budskap eller rollfigurernas känslotillstånd och
förekommer i nästan varje film. Ett fåtal filmer görs helt utan musik.

Listan över hans kompositioner är mycket lång. Vad få känner till är att han
förutom att ha dirigerat sin egen musik och andras även har skrivit 10 operor,
23 kompositioner för balett, bl.a. Den inbillade Molière för koreografen Maurice
Béjart. Vidare gjorde han 21 konserter för piano, 6 för piano och fiol, 2 för flöjt
och harpa, duetter för tromboner, celli, kontrabasar och kornetter.
Han har också gjort en mängd Bach-inspirerade fugor och kantater, tre mässor
och 32 sakrala körverk. ’Halmhatten’, Il capello di paglia di Firenze är hans komiska och mest spelade opera som han skrev tillsammans med sin mor, Ernesta.
Likt många andra italienare var han påverkad av den inhemska sångskatten,
de sydliga sångerna och folkvisorna. Inslag från den italienska folkmusiken
återkommer ofta i hans kompositioner, inte minst i hans filmmusik.
Han gjorde själv ingen skillnad mellan högt och lågt ifråga om musik. Han tog
illa vid sig när han kritiserades för att vara en ytlig och en insmickrande kompositör.
Från 1937 var han musikalisk medarbetare på Barikonservatoriet, längst nere
på klacken till den italienska stöveln och blev musikdirektör där 1950, en tjänst
han innehade till sin död 1979.
Det finns inte mycket skrivet om Nino Rotas person och privatliv. Lina Wertmüller som gjorde flera filmer med Rotas musik beskrev honom som den ende hon
sett som kunde spela piano sovande. Andra vittnen säger att han levde i en egen
drömvärld. De som fick besöka hans hem sa att det var en hallucinatorisk upplevelse. Vad detta innebar förmedlar de inte.
Rotas musik pendlar mellan en drömsk, ibland sentimental klangvärld fylld
med bitterljuv längtan och vad man skulle kunna säga ’lättviktiga’ och uppstudsigt muntra marschmelodier.
Rotas musik flyter, nästan svävar mellan glädjerus och tårar, melodierna är
fyllda med en stark ton av romantisk längtan; de har ofta en sötma som stundtals
blir nästan outhärdlig och bär i sig en föraning om förgängligheten.
Filmmusiken uppmuntrar oss till att engagera oss i rollerna på filmduken.
Hans musik komplicerar ofta den emotionella relationen mellan åskådaren och
rollkaraktärerna.

Filmmusik har funnits med från begynnelsen. Som musikform är den i lika gammal som filmen. Stumfilmer ackompanjerades direkt av en orgel eller en orkester
i biosalongen.
Filmmusik kunde spelas in direkt av orkestern till scener ur filmen eller spelas
in i förväg och läggas på som ljud till scener och finnas under dialoger i filmen
med ett så kallat ljudspår i en ljudmixerstudio.
Musiken i en film kan upplevas som om den ligger utanför filmens rum eller som
om den förekommer i scenerna med musiker som spelar någonstans, eller kommer ur en radio eller uppstår ur sång som sedan förstärks med musik.
Man brukar med en filmteoretisk term kalla musik som kan härledas till det
vi ser, till det som ingår i berättelsen, diegetisk musik och den musik som ligger
’ovanför’ eller utanför berättarplanet, i det som överlappar det vi ser, en ickediegetisk musik. (diegesis: grekiska för berättelse)
Det finns i grunden två olika tankesätt när det gäller hur filmmusik ska fungera:
det ena menar att filmmusiken inte ska märkas alls men att den ändå ska finnas
där och förstärka filmens tema, det andra menar att filmmusiken är en viktig del
av filmens stil och att den är ett konstnärligt uttryck likaväl som bilderna och
skådespeleriet.
Filmmusiken kan tillföra filmen många saker. Den kan etablera sammanhang,
förtydliga tiden och platsen, den kan förmedla en känsla och en atmosfär, den
kan göra oss uppmärksamma på speciella saker som sker i filmen och utanför
filmen; den kan hjälpa oss att ana vilken typ av film det är fråga om, den kan
framkalla känslor av rytm och vila, harmoni och disharmoni i ett ögonblick.
Den kan förebåda det som kan ske och på så sätt skapa förväntan, den kan
avslöja eller antyda rollkaraktärernas intentioner, motiv och till och med hjälpa
oss att förstå vad rollerna tänker.
Filmmusiken vill skapa känslor som fördjupar innebörden i filmbilderna och inte
minst förena rollernas känslor med publikens känslor i biosalongen.
Filmmusiken hjälper till att upphäva avståndet mellan filmen och åskådaren.
Man kan lätt säga att filmmusiken skärper och får vår blick att bli engagerad.

