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Ravel og den venstrehåndede udfordring. 
Maurice Ravel er ikke en komponist der efterlader sig en uhyre mængde kompositioner. Han brugte meget tid 
på at skrive sine værker; en ting som til tider pinte ham. Til gengæld bliver stort set alle hans værker jævnligt 
bliver opført.  
 
Født tæt på den spanske grænse, men tidligt i sit liv bosat i Paris, blev Ravel efter drama med sit musikkonser-
vatorium, hvor han formåede at blive smidt ud af to gange, en del af eliten af franske komponister. Hans under-
viser var Gabriel Faure, og hans bekendtskabskreds bestod bl.a. af Erik Satie og datidens internationale kompo-
niststjerne, Claude Debussy.  
Debussy og Ravel blev begge to klassificeret som en del af den ekspressionistiske bølge, som red over Frankrig 
og bjergtog resten af verden. De tog dog begge afstand fra genredefinitionen, og Ravel sled sig fri af Debussys 
skygge. 
Det blev definitivt gjort med orkesterværket Bólero, skrevet til balletdanseren Ida Rubenstein i 1928. Han var 
dog selv ikke specielt begejstret for værkets repetitive form, og havde brug for at vende tilbage til en mere vari-
eret form og opbygning. 
Med sine to klaverkoncerter vendte han sig i højere grad væk fra ekspressionismen, og sig nærmere et skarpere 
kompositionssprog. Han var samtidig en mand der var glad for udfordringer og dogmer, hvilket sandsynligvis 
dragede ham imod udfordringen om at skrive en klaverkoncert for venstre hånd.    
Det var den østrigske pianist Paul Wittgentstein, der bad ham om at skrive en klaverkoncert som han kunne 
opføre. Wittgenstein havde mistet sin højre arm under 1. Verdenskrig, og han havde tidligere fået store kompo-
nister som Paul Hindesmith og Richard Strauss til at komponere klaverkoncerter til ham. Efter Ravels koncert 
hopper sågar Sergej Prokofiev og Benjamin Britten med på bølgen.  
Det er dog Ravels klaverkoncert som anses som den mest vellykkede og mindst “konstruerede”.  
Jazzbevægelser og dybe lag 
I de 19 minutter værket normalvist varer, formår Ravel at integrere en stor del af sine kendetegn. I starten byg-
ger cello og bas et dissonant tordenbrag op, som horn og kontrabas indhyller i jazzede elementer. Det skaber 
en spænding omkring hvornår værkets i princippet vigtigste element vil gøre sin entre. Dette næsten dobbelt 
når der er tale om en koncert for venstre hånd.  
Værket er i sig selv mere dysters end hans samtidige koncert i G Dur, men dette er der flere grunde til. En åben-
lys grund er at meget bliver spillet på klaverets dybe halvdel. For at få hele værket til at passe sammen valgte 
han også at resten af orkestret bevægede sig i de dybe lag. Det skal dog ikke betyde at det hele foregår i disse 
lag, han startede bare som regel i disse lag, og temaet tager fremefter en fast og definitiv form som har noget 
storslået over sig.  



 
Det var hans mission at få Wittgenstein til at lyde helstøbt som pianist, og sætte ham i en kontekst hvor musik-
ken vil lyde som en fuldstændig klaverkoncert uden at tage pusten fra Wittgenstein. Da klaveret gør sin entre 
med sine fanfare-elementer og brede akkorder over de dybe langsomt bevægende elementer, skaber det stær-
ke rammer for klaverets bevægelser. Samtidig får de jazzede underliggende rytmer demonstreret Ravels inte-
resse for den opblomstrende jazzmusik, og det samme gør de klaverbevægelser og skala-løb, som nærmest 
lyder improvisatoriske. 
Af de to klaverkoncerter han skrev i dette tidsrum, var koncerten i G dur hans favorit. Den var skrevet til ham 
selv og han anså den selv som mere “Ravelsk”. Han har både udtalt at værket er en lang sats, og senere at vær-
ket består af to satser. 
At Wittgenstein op til premieren også havde lavet et par “justeringer” på værket, gavnede ikke forholdet mel-
lem de to mænd. Ravel havde intet fået at vide inden han så værket opført, og sagde efterfølgende til Witgen-
stein at det ikke var det værk han havde skrevet.  
Værket står i dag tilbage som den nok mest kendte og vellykkede venstrehåndsklaverkoncert, og et af Ravels 
mest kendte værker. Det var også et af hans sidste. 
I tiden efter følte han at han kunne høre hans musik i hovedet, men ikke være i stand til skrive det ned, spille 
det eller beskrive det. I 1933 var han involveret i et biluheld som havde en traumatisk effekt på ham, og det 
ledte ham til i 1937 at få en risikabel hjerneoperation. Han døde nogle dage efter operationen.  



Fakta 
 
Maurice Ravel 

Født: 7. marts 1875, Ciboure, FrankrigDød: 28. december 1937, Paris, 

Frankrig 

Værket 

Komponeret mellem 1929 og 1930. Uropført d. 5. januar 1932, med 

Paul Wittgenstein på klaver sammen med Robert Heger og Wiens 

symfoniorkester. 

Længde  

ca. 19. minutter. 

Orkesterbesætning:  

piccolofløjte, 2 fløjter, 2 Oboer, Engelsk horn, piccoloklarinet, 2 klari-

netter, 2 bass klarinetter, 2 bassuner, kontrabassun, 4 horn, 3 trum-

peter, 3 tromboner, tuba, pauker, triangel, lilletromme, stortromme, 

bækkener, tam-tammer, woodblock, harpe, strygere og klaver. 

“Walk in Worcestershire and the music of Elgar is in the air around you” (Michael Kennedy) 
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