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POLARPRISET
TILL EN VIOLINIST
Åter till ordningen, skulle man kunna säga, när en konstmusikartist i år får årets Polarpris.
Det är tyska Anne-Sophie Mutter, som ju länge räknats till de främsta internationella violinisterna.
2017 gick priset till Sting, som visserligen gjort fina tolkningar av elisabethanska sånger, men annars främst gjort sig känd som musiker i
reggae/rockbandet Police, samt jazzsaxofonisten Wayne Shorter. Förra året fick det amerikanska trash metal-bandet Metallica och musikskolan Afghanistan National Institute of Music priset. En musikskola
där man undervisar i landets egen musik men också i västerländsk
musik, är självfallet helt i enlighet med instiftarens, Stikkan Andersons föreskrifter, men när institutioner fått priset har det ersatt en västerländsk konstmusiker det året, aldrig en populär- eller jazzmusiker.
Det har hänt flera gånger. I år har alltså ordningen återställts.
Anne-Sophie Mutter är född 1963. Hon upptäcktes som 13-åring av
dirigenten Herbert von Karajan, som erbjöd henne att vara solist med
Berliner Philharmoniker. Sedan dess har hon haft en stor internationell
karriär på scen och på grammofon. Anne-Sophie Mutter har mottagit
åtskilliga priser tidigare.

Karajan hjälpte för övrigt ofta fram unga musiktalanger, några av
dem blivande världsartister.
Mutter började spela piano i femårsåldern men bytte snart till fiol
och studerade sedan för Erna Honigberger, som i sin tur studerat för
Carl Flesch, och är därmed bärare av samma violintradition som den
svenske Sven Karpe, också han Fleschelev, och hans elever. Förutom
en stor del av äldre repertoar har hon gjort sig känd för att spela nutida
musik. Hon är exklusiv på så sätt att hon är ägare till hela två fioler
byggda av Antonio Stradivari. Hennes första man, som hon har två
barn med, avled i cancer 1995. Mellan 2002 och 2006 var hon gift
med dirigenten André Previn, född 1929, och de fortsatte sedan att
samarbeta fram till hans bortgång den 28 februari i år.
Polarpriset delas ut av kungen i Vinterträdgården på Grand Hotel i
Stockholm den 11 juni.
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