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14.12 
FREDAGSSERIEN 7 
Musikhuset kl. 19.00

BARTÓKFESTIVAL ANDRÁS SCHIFF

Sakari Oramo, dirigent
András Schiff, piano  

Johann Sebastian Bach: Klaverkonsert d-moll BWV 1052 24 min
I Allegro
II Adagio 
III Allegro

Béla Bartók: Konsert för orkester Sz.116  36 min
I Introduzione (Introduktion) (Andante non troppo – Allegro vivace)
II Giuoco delle coppie (Allegretto scherzando) 
III Elegia (Elegi) (Andante non troppo) 
IV Intermezzo interrotto (Allegretto) 
V Finale (Final) (Pesante – Presto)
 
PAUS 20 min

Béla Bartók: Pianokonsert nr 2 Sz. 95 27 min
I Allegro 
II Adagio – Presto – Adagio 
III Allegro molto – Presto

András Schiff och Sakari Oramo diskuterar Bartók efter konserten. Vi ber 
dem som vill följa med diskussionen att förflytta sig till den främre delen av 
Konsertsalen. 

Paus ca kl. 20.10. Konserten slutar ca kl. 21.15. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på Internet yle.fi/rso. 
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JOHANN SEBASTIAN 
BACH (1685–1750): 
KLAVERKONSERT 
D-MOLL

Efter att ha innehaft tjänsten som kan-
tor vid Tomaskyrkan i Leipzig i två års 
tid utvidgade Bach våren 1729 sin verk-
samhet och övertog ledningen ock-
så för en viktig representant för den 
världsliga musiken, nämligen sällskapet 
Collegium Musicum. Denna nya chefs-
befattning förutsatte att Bach skrev 
musik för sin ensemble varje vecka. 
Det var förmodligen just för Collegium 
Musicum som han komponerade sina 
cembalokonserter under åren i Leipzig. 

Före tiden i Leipzig hade Bach 
bara skrivit en handfull solokonser-
ter och största delen av dem för or-
gel. Brandenburgkonserten D-dur som 
Bach skrev på 1720-talet i Köthen är ve-
terligen hans första konsert skriven för 
cembalo. Med sin lågmälda, transpa-
renta klang betraktades cembalon sna-
rare som ett ackompanjerande instru-
ment. Cembalon fick emellertid en allt 
mer självständig roll redan i Bachs kam-
marmusik från tiden i Köthen. I violin-, 
gamba- och flöjtsonaterna blir cemba-
lon en jämbördig partner vid sidan av 
melodiinstrumentet. Följande steg var 
att låta cembalon mäta sig med orkes-
tern som soloinstrument i en konsert, 
vilket naturligtvis krävde en virtuos av 
Bachs kaliber (han spelade sannolikt 
själv solopartiet i alla sina konserter). 
Bach kom att stå i främsta ledet i en 
utveckling som decennier senare oå-
terkalleligen skulle komma att förändra 

det offentliga konsertlivet: pianokon-
serterna gjorde entré på konsertestra-
derna. 

Konsert nr 1 d-moll BWV 1052 antas 
basera sig på en violinkonsert i sam-
ma tonart som gått förlorad. Den ursp-
rungliga violintexturen har förmodligen 
mer eller mindre som sådan flyttats till 
höger hand, medan vänstra handens 
musik varierar och fyller ut generalba-
sen. Det mest minnesvärda med kon-
serten är dess massiva öppningstema 
som spelas unisont i alla stämmor. Det 
är inte svårt att förstå varför den de-
moniska d-mollkonserten t.o.m. till-
talade romantikerna. Konserten hör 
emellertid till de beklagligt få undanta-
gen bland Bachs verk som har en näs-
tan obruten uppförandehistoria. Felix 
Mendelssohn hade den på sin repertoar 
och Johannes Brahms, vars egen första 
pianokonsert går i samma majestätiska 
tonart, skrev en kadens för den. 

Lotta Emanuelsson (sammandrag)

BÉLA BARTÓK 
(1881–1945): KONSERT 
FÖR ORKESTER 

Konsert för orkester är Bartóks slutliga 
symbios av modernistiskt och folkloris-
tiskt material. Allting har integrerats i 
en fungerande populär form som inom 
sig döljer komplicerade arrangemang. 

Första satsens långsamma introduk-
tion (Andante non troppo) inleds med 
ett motiv som består av kvarter och 
stora sekunder i de låga stråkarna. Det 
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kan låta som Schuberts ”ofullbordade” 
symfoni men temat är känt också inom 
den ungerska folkmusiken. En flöjt och 
(något senare) trumpeterna presen-
terar ett melodiskt tema som får pas-
sionerat utlopp i stråkarna och sätter i 
gång huvuddelen (Allegro vivace) med 
dess bulgariska rytm. 

Allegrots huvudtema är ett violin-
motiv som skuttar i kvarter med en 
tillhörande replik för basun. Både det-
ta huvudtema och satsens statiska, 
snäva sidotema blir föremål för konti-
nuerlig variation i folkmusikalisk stil. 
Men de anpassar sig naturligt också 
efter genomföringens robusta fuga. 
Återtagningen skakar om materialet 
och ger det en ny ordning, varefter 
en basunreplik som fått rollen av ett 
slags motto avslutar satsen med hela 
blecket.

Andra satsen är en ”parens lek” 
(Giuoco delle coppie. Allegretto scherzan-
do), där blåsarpar (som annonseras av 
lilla trumman) spelar variationer över 
en trall från Balkan. Efter en festlig 
bleckkoral återupptar blåsarduorna sin 
glatt kacklande procession. 

Elegi (Andante non troppo) börjar med 
ett lån ur introduktionen till första sat-
sen. Ropande blåsare och en klagande 
oboemelodi skapar ett typiskt bartoksk 
nattligt landskap med en dold trage-
di som sedan blottas i stråkarna. Efter 
smärtsamma bekännelser och smygan-
de ångestkänslor torkar svetten i pan-
nan och musiken återgår till stämnin-
garna i början. 

I det ”avbrutna mellanspelet” 
(Intermezzo interrotto. Allegretto) hörs 
först smått dansanta folkliga melo-
dier och ett ädelt sjungande tema i 

violasektionen. Den ungerska stäm-
ningen avbryts emellertid av en ving-
lande klarinett, som försöker pracka 
Leningradsymfonins marschtema på or-
kestern, men blecket skrattar ut den 
från scenen. 

En stöddig bleckfanfar (Pesante), en 
positiv motsvarighet till basunmottot i 
första satsen, sätter igång den virtuosa 
finalen (Presto). Det sprudlar av liv och 
humor i dansfragment i 2/4-takt och i 
kanonformationer – och i finalens tek-
nisk virtuositet som rusar iväg och läm-
nar allt teoretiserande bakom sig. Efter 
ett mörkare avsnitt koncentreras de 
livsbejakande krafterna till en självsä-
ker bleckkör och hela verket slutar med 
en fartfull coda. 

Antti Häyrynen (sammandrag)

BÉLA BARTÓK: 
PIANOKONSERT NR 2

Andra pianokonserten från år 1931 rep-
resenterar ett övergångsskede från 
kraftfull modernism mot den klarhet 
som präglar de sena verken. 

Första satsens modalt färgade 
G-durlandskap har samma glittrande 
ljus som Ravels konsert i samma to-
nart. Och mer närvarande än Ravel är 
faktiskt Bach och Stravinsky. Förutom 
skicklig kontrapunkt hänvisar även yt-
tersatsernas andlösa, nästan konstanta 
motoriska växel till barockkonserterna. 
Trumpetmotivet som klingar genast i 
de första takterna är å sin sida en un-
derbar gest i riktning mot Stravinsky: 
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det är en uppskruvad version av det 
majestätiska finaltemat i Eldfågeln. 
Pianots korta men massiva solokadens 
plockar upp samma tema. I den vilda 
framarten som uppkommer ur den täta 
texturen märker lyssnaren knappast att 
stråkarna är tysta i hela första satsen. 
Associationen till Stravinsky och den-
nes konsert för piano och blåsare är 
återigen uppenbar. Ingen annan än 
Bartók är emellertid kapabel att ge den 
klangliga idén en så elegant utformad 
strukturell gestallt: i reprisen återkom-
mer expositionens tematiska material i 
spegelbild. Bartók sammanför allt som 
oftast pianot med slagverken, vilket ta-
lar sitt tydliga språk om hur han upp-
fattar pianots karaktär. 

När stråkarna sedan i början av den 
skakande Adagiosatsen i sin tur får 
klinga ensamma, kommer deras musik 
som från en annan värld i form av en 
spöklig koral som harmoniserats med 
parallella kvinter. Pianot förstärkt med 
pukor inleder en dialog med koralen, 
något som påminner om konstellatio-
nen i långsamma satsen i Beethovens 
fjärde pianokonsert. Först i ett scher-
zo som börjar mitt i Adagiot klingar 
hela orkestern för första gången pås-
kyndad av pianots svindlande snab-
ba, kromatiska figurer. Det enda helt 
nya materialet i finalen är det första 
hamrande temat. Det alternerar med 
avsnitt som med olika variationer up-
prepar första satsens teman. Hela kon-
serten bildar en symmetrisk båge (eller 
mera tekniskt uttryckt ABCBA), något 
som Bartók hade speciell förkärlek för. 
Yttersatsernas material är besläktat 
med varandra och Adagiot i mitten bil-
dar i sig en symmetrisk struktur, med 

ett Presto i mitten som har scherzots 
funktion.

Lotta Emanuelsson (sammandrag)

SAKARI ORAMO
 

Sakari Oramo är chefsdirigent för 
Kungliga Filharmoniska Orkestern i 
Stockholm och blivande chefsdiri-
gent för BBC Symphony Orchestra 
från år 2013. Därtill är han dirigent 
för West Coast Kokkola Opera och bli-
vande konstnärlig ledare för Mellersta 
Österbottens Kammarorkester. Oramo 
var chefsdirigent för Radions symfoni-
orkester 2003–2012, varefter han ut-
nämndes till orkesterns hedersdirigent. 
1998–2008 var han även musikchef 
för City of Birmingham Symphony 
Orchestra (CBSO). 

 Sakari Oramo har dirigerat bl.a. Berliner 
Filharmoniker, Wiener Filharmoniker 
och New York Philharmonic Orc-
hestra, Boston Symphony Orc hestra, 
Chicago Symphony Orchestra, San 
Francisco Symphony Orchestra, 
Concertgeboworkestern och Staats-
kapelle Dresden. Under säsongen 
2012–2013 dirigerar han bl.a. Wiener 
Filharmoniker, Chicago Symphony 
Orchestra och Orchester des Frank-
furter Rundfunks. Därtill företar 
han en USA-turné med Kungliga 
Filharmonikerna. 

Under Sakari Oramos period spe-
lade RSO in på skiva verk av bl.a. 
Bartók, Hakola, Saariaho, Kaipainen 
och Kokkonen samt gjorde premiä-
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rinspelningen av Armas Launis opera 
Aslak Hetta. Inspelningen av Magnus 
Lindbergs klarinettkonsert fick BBC 
Music Magazines pris 2006. Skivan 
med Lindbergs och Sibelius violin-
konserter med Lisa Batiashvili (Sony 
BMG) fick MIDEM Classical Award 
2008. Oramo har även spelat in på ski-
va Sebastian Fagerlunds opera Döbeln 
med West Coast Kokkola Opera och 
gjort ett flertal inspelningar med CBSO 
och Kungliga Filharmonikerna. 

2004 utsågs Oramo till hedersdok-
tor vid University of Central England i 
Birmingham. Han belönades även med 
den ansedda Elgarmedaljen 2008 och 
tilldelades titeln Honorary OBE (Officer 
of the British Empire) för sina insatser 
i brittiskt musikliv. I december 2010 be-
viljades Sakari Oramo Pro Finlandia-
medaljen av republikens president. 

ANDRÁS SCHIFF

András Schiff föddes i Budapest och 
började ta pianolektioner i fem års ål-
der för Elisabeth Vadász. Han inled-
de sina musikstudier vid Ferenc Liszt-
akademin för Pál Kadosa, György 
Kurtág och Ferenc Rados samt i 
London för George Malcolm. 

En viktig del av Schiffs repertoar 
utgörs av solokonserter och special-
konserter med viktiga verk av enskil-
da kompositörer, t.ex. Bach, Haydn, 
Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, 
Schumann och Bartók. Sedan 2004 har 
han spelat Beethovens 32 pianosonater 
i 20 städer. 

András Schiff har arbetat med de 
främsta orkestrarna och dirigenterna 
runt om i världen. Nuförtiden framträ-
der han också ofta själv som dirigent. 
År 1999 grundade Schiff en egen kam-
marorkester, Cappella Andrea Barcan, 
vars medlemmar är internationellt 
kända solister och kammarmusiker. 
Schiff arbetar dessutom regelbundet 
med Philharmonia Orchestra London 
och Europeiska Kammarorkestern. 

Schiff har alltid njutit av att mu-
sicera kammarmusikaliskt och un-
der åren 1989–1998 var han konst-
närlig ledare för den internationellt 
ansedda kammarmusikfestivalen 
Musiktage Mondsee som arrangeras 
nära Salzburg. År 1995 grundade han 
tillsammans med Heinz Holliger kon-
sertserien Ittinger Pfingstkonzerte i 
Schweiz. År 1998 startade Schiff seri-
en ”Hommage to Palladio” på Teatro 
Olimpico i Vicenza. 

Schiff har vunnit ett stort antal in-
ternationella pris, senast Mozart-
guldmedaljen som beviljades av 
Internationale Stiftung Mozarteum. I 
år utnämndes han till hedersmedlem 
i Wiener Konzerthaus. Schiff har ock-
så blivit hedersmedlem i Beethoven-
Haus i Bonn som ett erkännande för 
hans tolkningar av Beethovens piano-
sonater. År 2008 fick han en medalj av 
Wigmore Hall, kammarmusikens hel-
gedom i London. I år fick Schiffs ski-
va ”Geistervariationen” med musik av 
Schumann det internationella Classical 
Music Award. 

I början av 2012 motsatte sig András 
Schiff offentligt den politiska utveck-
lingen i Ungern och meddelade att han 
inte längre kommer att spela i sitt fos-
terland.
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER 

 
Radions symfoniorkester (RSO) är Yles 
orkester med uppgift att producera och 
främja finländsk musikkultur. Hösten 
2013 tillträder Hannu Lintu som chefs-
dirigent för RSO. Under säsongen 
2012–2013 är han orkesterns förste 
gästdirigent. RSO:s hedersdirigenter är 
Jukka-Pekka Saraste och Sakari Oramo. 

Då Radioorkestern grundades år 
1927, bestod den av tio musiker. På 
1960-talet utvidgades ensemblen till 
fulltalig symfoniorkester. RSO:s chefs-
dirigenter har varit Toivo Haapanen, 
Nils-Eric Fougstedt, Paavo Berglund, 
Okko Kamu, Leif Segerstam, Jukka-
Pekka Saraste och Sakari Oramo.

 Den allra nyaste inhemska musiken 
har en viktig plats i RSO:s repertoar. 
Orkestern beställer och uruppför varje 
år ett flertal nya verk. Till RSO:s upp-
gifter hör också att för Yles arkiv spela 
in all finländsk orkestermusik med fulla 
radieringsrättigheter. Under säsongen 
2012–2013 uruppför RSO sex inhemska 
verk som beställts av Yle. 

  RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Eötvös, Nielsen, Hakola, Lindberg, 
Saariaho, Sallinen, Kaipainen och 
Kokkonen samt premiärinspelningen 
av Armas Launis’ opera Aslak Hetta. 
Orkesterns skivinspelningar har fått 
prestigefulla pris av bl.a. BBC Music 
Magazine och Académie Charles Cros. 
Skivan med Lindbergs och Sibelius’ vio-
linkonserter med Lisa Batiashvili som 
solist (Sony BMG) fick priset MIDEM 
Classical Awards 2008. Samma år valde 
New York Times en annan RSO-skiva 

med musik av Magnus Lindberg till 
årets skiva.  

 RSO har en regelbunden turnéverk-
samhet. Under säsongen 2012–2013 
företar orkestern tillsammans med 
Hannu Lintu en turné till östra Finland 
samt en Sydeuropaturné. 

RSO:s radiokanal är Yle Radio 1, som 
radierar alla orkesterns konserter. Såväl 
de inhemska som de utländska kon-
serterna sänds i allmänhet direkt. På 
RSO:s webbsidor (yle.fi/rso) kan man 
lyssna på och se konserterna live med 
hög upplösning.


