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Giuseppe Tartini (1692–1770) 
er ikke veldig mye spilt i dag, 
med unntak av den berømte 
Djevletrillesonaten, som ifølge 
Tartini selv er en rekonstruksjon 
av et stykke Djevelen spilte for 
ham i drømme. Den er beryktet 
vanskelig. Den krever ikke bare 
et stort strekk i venstrehånden, 
men evnen til å spille hurtige 
triller med hånden tøyd ut så 
langt som det vil være mulig for 
de fleste. 
 Denne sonaten spiller den 
norske fiolinisten Sigurd Imsen 
på sin nye utgivelse, i tillegg til 
en uhyre imponerende sonate i 
F-dur og en stor Pastorale i A-
dur, som han fremfører på har-
dingfele – fint og morsomt, men 
kanskje mest av alt et eksperi-
ment.

Imsen har tatt doktorgrad på 
Tartinis stil. Grunnlaget for gra-
den er denne utgivelsen, som 
finnes som blu-ray-disk og som 
nedlastingsfiler, og en kort 
skriftlig avhandling – som også 
finnes på nettet.

Fast forsiring. Tartini var en 
viktig komponist og en vidgjeten 
fiolinist i sin egen tid, men han 
var også viktig for utviklingen av 
spillestil i en interessant over-
gangsperiode i den europeiske 
musikkhistorien, mellom barok-
ken og det vi vel må kunne kalle 
den helt tidlige romantikken – 
han døde bare noen få år før 
Goethe ga ut Den unge Werthers 
lidelser.

En av hovedforskjellene mel-
lom de to epokene ligger i for-
holdet mellom komponist og ut-
øver. I barokken – for å si det vel-
dig grovt og enkelt – var kompo-
nisten så å si en leverandør av 
grunnlagsmateriale for sangere 
og musikere som improviserte 
og forsiret og var musikkultu-
rens stjerner. I romantikken ble 
komponisten det store geniet, 
mens musikerne ble medier og 
fortolkere med en noe mer un-
derordnet rolle: De skulle frem-
føre komposisjoner som ikke ga 
rom for improvisasjon, men som 

var helt ferdige fra opphavsman-
nens hånd. 
 Hva skjedde i overgangen 
mellom disse to kulturene, spør 
Imsen – og leter etter svar både 
i Tartinis komposisjoner og i 
hans tekster om fiolinspill. Im-
sens teksthefte – og den skrift-
lige avhandlingen – redegjør de-
taljert og interessant for fors-
kningen han har gjort, og for fi-
olinspillets plassering i 
samtidige ideer om natur og re-
ligion.
 Imsens svar er å behandle 
Tartinis ornamentering – altså 
kunsten å forsire musikken, ut-
styre den med kompliserte og 
kompliserende figurer, triller og 
forskyvninger – mer som kom-
posisjon enn som improvisasjon: 
Han insisterer på at den er for-
utsigbar, og på at den er tett 
knyttet både til den skrevne mu-
sikken og til komponisten. Det 
er en lavmælt tilnærming som 
gjør selve verket mer enhetlig 
enn mange fiolinister ellers har 
tenkt seg, og slik griper Imsen 
inn i de helt store diskusjonene 
om musikkens egenart på 
1700-tallet.

Dristig usikkerhet. Selv blir jeg 
i tillegg slått av hvordan Imsens 
fine kulturhistoriske tilnærming 
forvandler Tartini som figur i 
virtuositetens historie. Tradisjo-
nelt har Tartini ofte vært betrak-
tet som en forløper for de store 
bravurmusikerne som Paganini, 
Ole Bull og Franz Liszt, både på 
grunn av hans høyt oppdrevne 
ornamentering og på grunn av 
den diabolske selviscenesettel-
sen rundt Djevletrillesonaten. 
 Men Imsen ser sonaten som 
inspirert av legenden om hvor-
dan St. Antonius overskred det 
menneskelige språket og talte til 
fiskene, og hans finslige orna-
menter er der ikke for å få publi-
kum til å rope og besvime – den 
gir musikken et sårbart og inn-
advendt preg. Forsiringene er 
vanskelige, og det høres, men de 
tjener til å løfte frem det enkle, 
konsentrerte og alvorlige hos 
Tartini. 
 Imsen gjør ham ikke bare til 
lysende musiker, men dunkel 
mystiker. Alle, både Imsen, Tar-
tini og lytterne, står tilbake med 
en ny og dristig usikkerhet: Kan 
man belønnes bedre for sine 
 historiske studier?
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Stillferdig møte med 1700-tallets største fiolinist.

Tartini
SEcondo natura
Sigurd Imsen, barokkfiolin og 
hardingfele; Tormod Dalen, 
barokkcello; Hans Knut 
Sveen, cembalo
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Fiskeprat: Sigurd Imsen 
kobler Djevletrillesonaten 
til legenden om St. Antonius. 
Dette bildet av helgenen som 

snakker med fiskene ble 
nettopp identifisert som et 
verk av Hieronymus Bosch 

(ca. 1450–1516).  
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