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13.1     
Musikhuset kl. 17.30

BYSTANDER 

Ludwig van (Tyskland 1970 © 1969 Westdeutscher Rundfunk, Köln)

  

Musik: Ludwig van Beethoven
Manuskript och musikarrangemang: Mauricio Kagel
Arbetskamrater: Joseph Beuys, Günther Boehnert, Carlos 
Feller, Werner Höfer, Mauricio Kagel, Rudolf Körösi, Linda 
Klaudius-Mann, Klaus Lindemann, Heinz-Klaus Metzger, 
José Montes-Bacquer, Diter Rot, Schuldt, Victor Staub, Otto 
Tomek, Ferry Waldoff, Stefan Wewerka.

Rekonstruktion av Beethovens hus
Kök: Joseph Beuys 
Vardagsrum och trädgård: Ursula Burghardt
Trälider: Robert Filliou
Musikrum: Mauricio Kagel
Badrum: Diter Rot tillsammans med Rudolf Rieser
Barnkammare: Stefan Wewerka

Musiken framförs av: WDR:s manskör (Herbert Schernus), 
Gesamtdeutsches Kammerorchester
Dirigent: Mauricio Kagel
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Ljud: Heinz Garbowski, Ernst Thomas, Otto Ziegler
Maskering: Horst Bonk, Lothar Noak
Kostym: Gisela Röcken
Tillbehör: Claus Velder
Stillbilder: Brigitte Dannehl
Bildsekreterare: Marty Vlasak
Klippassistent: Rüdiger Laske
Biträdande regissör: Wilhelm Bruck
Inspelningsledning: Frank Nüssel
Producent: Victor Staub
Produktionsledning: José Montes-Bacquer
Produktionspartner: Günter Herbertz, Holger Lussmann
Kamera: Rudolf Körösi
Klipp: Manfred Gräter
Regi: Mauricio Kagel
Produktionsbolag: Ifage-Filmproduktion (Wiesbaden)
Beställare: WDR, Westdeutsches Fernsehen (Köln)
Ursprunglig produktion: 23.9 – 9.10.1969, WDR Studio, Köln
Filmplatser: Köln och Bonn 
Ursprunglig televisering: 1.6.1970, WDR
Regi och ommastring av den nya digitala versionen: Mauricio Kagel, 29 
och 30.6 och 3 och 4.7. 2006, Gürtler Multimedia, Neuss (Tyskland). 
Digital behandling och editering: Nina Schmitz

Avsnitt: Stefan Wewerka rakar sig – Beethoven anländer till Bonn 
– Beethovenhusets eldstad och kök (Joseph Beuys) – Badrum: 
Beethovenbyster gjorda av ister och choklad – Vardagsrum (Ursula 
Burghardt) – Musikrum (Mauricio Kagel) – Trälider (Robert Filliou) – 
Trädgård och tvättstuga (Ursula Burghardt) – Promenad på stranden 
av Rhen – Båtfärd med orkester – Internationellt morgonstop – 
Beethovenättling ute på åkern – Schuldt vid skrivmaskinen – Magi 
bland gamla föremål – Medicinska uppvisningar – Beethoven "In 
questa tomba oscura" (Carlos Feller, basbaryton) – Laboratorium: Klaus 
Lindemann spelar piano – Museum med tillbehör – Den berömda 
pianisten Linda Klaudius-Mann spelar – Djurgård / WDR:s manskör

Ingen paus. Filmen slutar ca kl. 19.00.
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LUDWIG VAN

Den argentinskfödde tonsättaren Mau-
ricio Kagel (1931–2008) bosatte sig i 
Köln år 1957 och där gjorde även många 
filmer. Den mest kända av dem är te-
veproduktionen Ludwig van, en dada-
istisk filmessä, ett stort spex i skug-
gan av Beethovens 200 års jubileum. 
”Beethovens musikrum” är helt och hål-
let tapetserat med tonsättarens notblad 
och pianisten följer notstrecken slaviskt 
med alla kurvor och hörn. I filmen pa-
rodieras också jubileets radio- och teve-
program. Ludwig van är även en studie i 
Beethoven som en produkt av konsum-
tionssamhället. 

Med sin förvrängda musiktolkning 
förmedlar Ludwig van oss en känsla av 
Beethovens musikaliska värld sådan 
som den döve maestron själv kunde tän-
kas ha hört den i sitt inre år 1826. Kagel 
inbjöd betydande moderna konstnärer 
för att planera scenografin. Beethovens 
kök skapades av Joseph Beuys, vardags-
rummet, trädgården och tvättstugan av 
Ursula Burghardt och trälidret av Robert 
Filliou. Dieter Roth svarade för badrum-
met och barnkammaren förverkligades 
av Stefan Wewerka.

Ur Mauricio Kagels manuskript: 
"Medan han filmade var kameraman-
nen hela tiden klädd i svarta skor med 
spänne, mörkgrå knäbyxor, ljusgrå knä-
byxor, ljusgrå handskar, två svarta hell-
ånga ärmar med spets och en hatt, 
samt försedd med ett flertal hörappa-
rater, anteckningspapper och skrivdon".

I musikrummet: "I nothuvudena kan 
man se ett nästan regelbundet matt-
mönster med oförklarliga lager. Taken, 

väggarna, golvet samt alla möbler och 
föremål är täckta med Hans musik. Man 
måste se till att noterna alltid är läsliga 
i närbild."

"I barnkammaren är allt förändrat så 
att det inte finns en enda rät vinkel i 
hela dekoren. I badrummet finns hund-
ra byster gjorda av ister och marsipan 
med chokladöverdrag samlade i badka-
ret som är fullt till breddarna av vatten. 
I trädgården finns det så många kläd-
streck att man kunde tänka sig att tvät-
ten som hänger där representerar förra 
seklets samlade tvättmani."

I början av filmen får vi själva rollen av 
Beethoven på besök i nutid. Ledda av en 
subjektiv kamera anländer vi i Ludwigs 
skor till Bonn, besöker en skivbutik och 
återvänder till Beethovens födelsehem, 
där det finns en gränslös mängd bys-
ter. Vi vandrar längs stranden av Rhen 
och går ombord på ett skepp, där vi ef-
tersträvar musikens anda men bara når 
skuggor. 

Vi övergår i en öppet parodisk diskus-
sion om konsten. I TV-paneldiskussionen 
uppträder Mauricio Kagel (Argentina), 
Otto Tomek (Österrike), Victor Staub 
(Schweiz), José Montes (Spanien) och 
Heinz-Klaus Metzger (Tyskland), värd 
Werner Höfer. De dryftar hur Beethoven 
"misshandlats", huvudanklagad är 
Herbert von Karajan. En galning som ger 
sig ut för att vara en ättling till Ludwig 
intervjuas ute på en åker. Basbarytonen 
Carlos Feller tolkar sången ”In ques-
ta tomba oscura” och Elly Ney spelar 
Waldsteinsonaten. Ljud från en djurpark 
blandas upp med "Fångarnas kör" ur 
Fidelio och "Ode till glädjen" ur nionde 
symfonin. 
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I de skenvetenskapliga avsnitten letas 
efter exakta sanningar om Beethovens 
genialitet och hans musik. Tolkningens 
energi gestaltas genom 112 begrepp 
(kurvor): muskelspänning, viljeansträng-
ning, puls, olämplig användning, spän-
ningstoppar, höftrörelser, yrkesveder-
mödor, kapslar som fungerar med 
lufttryck, omusikalitet, betraktelser, mu-
sikhögskola, beklagliga fakta, inre klar-
het, akustiska skikt, subjektiva studier, 
stöd av ett skelett, omätbar förnyelse, 
blodcirkulation, koordination av yrkes-
neuroser, verklig kramp, experimentell 
realtid och demoniska akustiska intryck. 

Mauricio Kagel dekonstruerar Beet-
hoven, skrotar klichéer, krossar statyet-
ter, gör narr av den materiella världen, 
förstör jubileumsceremonin och frigör 
revolutionären ur sin museala gravkam-
mare. 

Antti Alanen


