Något om det Aristoteliska femte elementet, musiken

Eftersom Aristoteles ansåg musiken vara en del av
dramatiken vill jag kåsera något om teatermusiken
under Cinquecento.
För att underhålla publiken under långa
föreställningar som ibland var på latin eller framförda
med dåliga översättningar, lades extra spektakel in
mellan akterna - med musik, sång, dans eller annat
gyckel: intermedier. Möjligen fanns en tanke att
ansluta till antikens satyrspel som gavs i samband med
tragedierna.
Bild från en rekonstruktion av intermedier
Dessa intermedier kunde ha mer eller mindre
till Bargaglis La pellegrina, avsedda för ett bröllops–
samband med pjäsen även om de framfördes i samma
firande i Florens 1589.
dekor. Till ett uppförande av La mandragola lade
författaren Machiavelli själv in sånger och ett förspel,
kanske för att hålla på verkets enhet. Philippe Verdelot skrev musiken, varav några nummer finns
bevarade. Canzonen Oh dolce notte, som ligger innan femte akten där Callimaco ska få njuta nattens
fröjder med Lucrezia (alltså innan catastrophe), har en för sin tid häftig harmonik, retoriskt väl anpassad
till textens och situationens aﬀekt: ”O ljuva natt, heliga och milda nattliga timmar som svalkar kärlekens
brännande begär”. Sången återfinns i min Spotifylista nedan. (Där finns även en modern remake från TVserien ”Henry VIII: Mind of a Tyrant” som kanske kan ge en bild av hur oroväckande originalet kunde
verka för dåtidens åhörare. Kanske.) För övrigt anser en del forskare att de utökade intermedierna var
ursprunget till operan, en genre som uppstod i slutet av 1500-talet.
När furstens Cosimo de´Medici 1539 firade sitt bröllop med Eleonora di Toledo, gavs en komedi av
Antonio Landi: Il Commodo. Musiken till intermedierna skrevs av Francesco Corteccia (1502-1571),
hovmusiker hos Cosimo de´Medici i Florens under lång tid och dekorationerna var gjorda av Bastiano da
Sangallo.
Vasari beskriver noggrant en del av den
märkvärdiga scenbelysningen. I akt att hålla
illusionen av tidens enhet, färdades en stor
lysande kristallglob längs en valvbåge tvärsöver
scenen. I prologen där morgonrodnadens
gudinna Aurora stiger ned från himlen gick
globen upp på ena sidan för att sedan färdas över
bågen sin nedgång i pjäsens slut, där en
personifikation av Natten stod för epilogen. Även
mellanspelen kommenterade tidens gång.
I det tryckta manuskriptet beskrivs att Aurora
bör sjunga med ljuv stämma, ackompanjerad av
Titelsida till Corteccias musik för intermedierna
en cembalo med två register, en orgel, flöjt och
till Il Commodo, 1539, sopranstämma.
harpa, några näktergalar och en violone. De ska
alla spela med en för örat otrolig mjukhet.
Natten har instruktioner att sjunga mjukt till ackompanjemang av fyra basuner, för att sedan raskt avlösas

av en final med sjungande och dansande bacchanter och satyrer. Hela föreställningen ägde rum i en
atriumträdgård som hade fått tak av segelduk, dekorationer prydde väggarna och en hög tribun var byggd
åt fursteparet. Hovdamerna satt på gradänger längs långväggarna, medan hovmännen satt runtomkring
och nedanför fursten. Både musik till intermedier och till banketten finns bevarad och kan höras på en
inspelning på märket Tactus. Se min Spotifylista nedan.
Bland de många ”festivalböcker” som skrevs för att hugfästa stora evenemang har jag för detta
furstebröllop funnit: Apparato et feste nelle noze dello illvstrissimo signor duca di Firenze, & della duchessa
Sua consorte : con le sue stanze, madriali, comedia, & intermedij, in quelle recitati, skriven av Pierfrancesco
Giambullari 1539. Där listas hela spektaklet,
nummer för nummer. Där står vad som hände,
vem som sjöng vad och hur dekor och kläder såg
ut. Pierfrancesco har redogjort för den rika
instrumenteringen till slutnumret där satyrer och
bacchanter utför en storslagen balett, och han
berättar också att kören sjunger.: ”Bacco, bacco,
Ur Giambularis bok.
evoe, med höga skratt och allsköns glädje.”

Ur Corteccias musik: Satyrernas och bacchanternas slutkör.
Musiken finns på min Spotifylista ”Teatermusik från 1500-talet”.
Och vill man läsa partituret till Corteccias musik, finns den här på IMSLP
Ett hett tips, följ länken här till Palazzo Medici: En modell av da Sangallos scenografi till Il Commodo!

Bastiano (Aristotile) da Sangallo
City Scene, ca. 1535
från ”The Morgan Library & Museum”
New York.
Gift of Mrs. Donald M. Oenslager, 1982.
1982.75:600
http://www.themorgan.org/drawings/item/187419

Århundradets största bröllopsfest i Florens 1589

Dekorskiss av Bernardo Buontalenti
för intermedier till La Pellegrina.
Gudarna sänker sig ned till jorden
för att hedra brudparet Ferdinando och Christina. (Från Saslow)

Århundradets största bröllopsfest hölls i Florens 1589, då storhertigen av Toscana, Ferdinando I de
´Medici gifte sig med Christina av Lorraine.
Efter långa förhandlingar och långa förberedelser och vedermödor gjorde den franska prinsessan ett
triumfartat intåg i Florens. Intåget och därefter bröllopet firades med banketter, skådespel i Medicéernas
egen teater, parader, iscensatta sjöslag i en vattenfylld palatsgård och fotbollsmatcher. Fotboll var en högt
hållen idrott, med vissa likheter med nutida amerikansk fotboll. Se mitt kåseri ”Bollen var rund även
under inquecento”. Ett stort antal av konstnärer, litteratörer, komponister och inte minst hantverkare och
skådespelare medverkade till att det enorma spektaklet blev en minnesvärd succé.
Girolamo Bargagli hade skrivit en komedi La pellegrina, ”Pilgrimskvinnan” 20 år tidigare åt Ferdinando
(som då var kardinal – han avsade sig kardinalvärdigheten inför giftermålet!), men det hade aldrig
uppförts. Lätt omskrivet passade det förträﬄigt till bröllopet. Den spanska kvinnan med helande
färdigheter gjordes om till fransyska för att hedra bruden. Men det räckte inte med en komedi, utan långt
i förväg planerades spektakulära intermedier av en aldrig förr skådad art. Musiken till intermedierna
skrevs av Florens bästa tonsättare: Emilio De Cavalieri, Luca Marenzio, Giulio Caccini, Giovanni De
Bardi, Cristofano Malvezzi, Girolamo Fantini, och Jacopo Peri. Den sistnämnde anses vara den förste
operatonsättaren. (Dafne, 1598).
Namnkunniga arkitekter och konstnärer, som till exempel Bernardo Buontalenti ansvarade för
scenografin. Ett femtiotal skräddare var sysselsatta med att tilverka kostymer.
Föreställningen av La Pellegrina med dess intermedier blev ett storartat spektakel: hundratal sångare,
solister och körer och dansare. Mängder av instrumentalister, ett storartat teatermaskineri med gudar och
körer som flyger ned från himlen, berg som växer upp ur avgrunder och visar sig innehålla musikanter
och körer. Flygande drakar, ett inferno med en människoätande jätte, ett hav med simmande delfiner och
tritoner och ett skepp som majestätiskt far fram över scenens rullande vågor, framdriven av galärroddare.

Dekorskiss av Bernardo Buontalenti
för intermedier till La Pellegrina. Från Saslow

I finalen öppnar sig himlen och gudarna, gracerna, muserna, cupidonerna, kärlekens gudinna Venus och
äktenskapets beskyddare Hymen och många andra personifikationer – alla visar sig högt uppe bland
molnen. Till toner av kör och orkester sänker sig de nedre molnen, gestalterna kliver ned på jorden och
deltar i den avslutande baletten: ”O che nuovo miracolo”: O ni Nya mirakler som sänker sig ned mot oss.
Venus och Hymen beträder jorden. Jupiter har i sin himmel sett den gode och dygdige fursten av Toscana
och sänder från himlen dans och sång. Må nymfer och herdar fläta triumfens krona åt den furstliga
bruden. Vi prisar med glädjesånger Christine och Ferdinand!

Kostymskisser, scenografier och bilder av kortegevagnar, triumfbågar och mycket mer finns bevarat och
delar är publicerade i boken The Medici Wedding of 1589: Florentine Festival as Theatrum Mundi, skriven
av James M. Saslow 1996. På 1980-talet gjorde Andrew Parrot en inspelning av musiken och några år
senare gjorde engelsk och japansk TV ett försök att återskapa spektaklet med solister, kör, balett, orkester,
dekor och kostym. Allt enligt bevarade källor. Filmen har aldrig publicerats, men ligger på i delar på
youtube för den intresserade.
Länk till spellista med klippen här.

I en läsvärd artikel av Karen Newman, The Politics of Spectacle: La Pellegrina and the Intermezzi of 1589 i
tidskriften ”MLN”, kan den intresserade läsa mer om pjäsen och bakgrunden till pjäsval. Newman
berättar också att den från Siena inhyrda skådespelartruppen hade hela sex veckor på sig att repetera. En
annan namnkunnig skådespelartrupp, Gelosi, framförde egna spektakel någon kväll efter La Pellegrina, till
samma dekor och med samma intermedier. Särskilt den kvinnliga skådespelaren Isabella Andreini gjorde
intryck på furstinnan med sin sång på franska. (Mer om kvinnliga skådespelare skriver jag någon annan
gång, men en samtida bild på henne finns nedan). Mer om danserna till föreställningen finns i Jennifer
Nevilles artikel Cavalieri's Theatrical Ballo ’O che nuovo miracolo’: A Reconstruction i ”Dance Chronicle”,
Vol. 21, No. 3 (1998)

Spotifylänk till min spellista med teatermusik
”O dolce notte” ur Machiavellis La mandragola, musik av Philippe Verdelot
Ytterligare en version av ”O dolce notte”, från TV-serien ”Henry VIII – Mind of a Tyrant”. Moderna
klanger som kanske kan återskapa de känslor som 1500-talets människor fick av originalet.
Tre nummer från Corteccias musik till Il commodo. Auroras prolog, med föreskrivna fågelkvitter sjungs
av en sömnig sopran, alltså det nummer där Aristotiles fantastiska sol steg upp över scenen. Natten
sjunger sedan till basunkör och slutbaletten med bacchanter och satyrer klingar fint. Evoe!
Från bröllopet 1589 sjunger Den Gudomliga Emma Kirkby en sång från intermedium I, ”Dalle più Alte
Sfere” och listan avslutas med finalen, intermedium VI, Jupiters gåva till människorna: Rytm och Harmoni
– O, che nuovo Miracolo. Båda med musik av Emilio de Cavalieri.
Här är en målning föreställande Isabella Andreini agerande i en
föreställning. Bilden är från wikimedia, originalet, målat av okänd mästare,
sägs finnas på Le musée Carnavalet i Paris. Detta är länk till hela bilden
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Länk till spellista Spotify
Inspelning av Pellegrina: Una Stravaganza dei Medici: Intermedi (1589) per "La Pellegrina” EMI-Reﬂexe
Inspelning Corteccia: Francesco Corteccia: Firenze 1539 - Musiche fatte nelle nozze, TACTUS
Länkt till ﬁlmklipp, Youtube; från La Pellegrina, intermedier

