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19.12 
ONSDAGSSERIEN 6 
Musikhuset kl. 19.00

BARTÓKFESTIVAL ANDRÁS SCHIFF

Sakari Oramo, dirigent
András Schiff, piano  

Béla Bartók: Pianokonsert nr 1 A-dur Sz. 83 23 min

I Allegro moderato – Allegro – Allegro moderato
II Andante – Allegro 
III Allegro molto
 
PAUS 20 min

Béla Bartók: Danssvit Sz. 77  17 min

I Moderato 
II Allegro molto 
III Allegro vivace 
IV Molto tranquillo 
V Comodo 
VI Final (Allegro)

Béla Bartók: Pianokonsert nr 3 E-dur Sz. 119   23 min

I Allegretto 
II Adagio religioso – Poco più mosso – Tempo 1 
III Allegro vivace

Paus ca kl. 19.35. Konserten slutar ca kl. 20.50. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på Internet yle.fi/rso. 
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BÉLA BARTÓK 
(1881–1945): 
PIANOKONSERT NR 1

Decenniet efter första världskrigets 
slut innebar för den strax över fyrtioå-
rige Béla Bartók början på en interna-
tionell karriär, inte bara som komposi-
tör utan i nästan ännu högre grad som 
en mycket aktiv konserterande pianist. 
Detta ledde även till ett brinnande be-
hov av en aktualiserad repertoar. Hans 
egen produktion för piano och orkester 
bestod enbart av en tidig Rapsodi, som 
egentligen var ett arrangemang av ett 
pianostycke. Bartók hade inte kompo-
nerat någonting ens för solopiano på 
sex år, förrän han år 1926 kom med 
en hel mängd pianokompositioner 
och -samlingar: en pianosonat, sviter-
na Out of Doors och 9 små pianostycken 
samt de första styckena i Mikrokosmos. 
Mellan augusti och november 1926 till-
kom slutligen även första pianokon-
serten som uttryckligen var skriven 
för hans eget bruk. Bartók uruppför-
de den i Frankfurt den 1 juli 1927 un-
der Wilhelm Furtwänglers ledning. Kort 
därefter spelade han pianokonserten i 
några europeiska huvudstäder samt på 
sin första USA-turné.  

Man kan åtminstone inte ankla-
ga Bartók för publikfrieri. Med sina 
hackande rytmer och brutala disso-
nanser är första pianokonsertens värld 
nästan skrämmande bister. Det finns 
inga spår av breda sångbara teman av 
det slag som den romantiska piano-
konsertlitteraturen omhuldar. Det me-
lodiska är överlag nedbantat till enkla 
men gediget harmoniserade diatonis-

ka fragment. Nyansskalan är medvetet 
svartvit. En barockliknande rytmmoto-
rik bärs upp av tät polyfon aktivitet i 
både orkestern och pianot. Icke desto 
mindre följer första satsen det klassis-
ka sonatallegrots formstruktur och är 
trots sina kromatiska drag någorlunda 
tydligt förankrad i sin huvudtonart e-
moll. 

Även Andantet är, typiskt nog för 
Bartók, symmetriskt till formen. 
Satsens inramning påminner om en 
orientalisk ritual och där klingar bara 
piano och slagverk. I mitten finns en 
spöklig ländler där blåsarna kommer 
med. Basunernas robusta glissandon 
för sedan musiken direkt från Andantet 
till finalen (Allegro molto), vars motiv är 
besläktade med första satsens motiv, 
fastän inte i så hög grad som i andra 
pianokonserten. I finalens blåsarrepli-
ker kan man om man så vill höra något 
slags buffokaraktär och konserten slu-
tar – visserligen överraskande och cho-
sefritt – i ett E-durackord. 

Lotta Emanuelsson (sammandrag)

BÉLA BARTÓK: 
DANSSVIT

I vissa verk går det inte att skilja på 
Béla Bartóks arbete som kompositör 
och på hans verksamhet som uppsam-
lare och forskare inom folkmusiken. I 
Danssvit Sz. 77 för orkester har de folk-
loristiska ingredienserna smultit sam-
man med Bartóks eget tonspråk och 
många av temana påminner om djur 
eller växter som följer sin egen agen-
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da. Folkmusikens innersta väsen var 
för Bartók absolut inget uttryck för 
nationalistisk kultur och i sin Danssvit 
introducerade han arabiska, rumäns-
ka, ungerska och valackiska melodier. 
I Västeuropa etablerade Danssviten 
Bartóks rykte som ett av den nya musi-
kens mest lovande namn. 

En modernistisk anda råder i den 
första dansens (Moderato) fagotter, 
som kompositören karakteriserade 
som ”tämligen arabiska”. De otvunget 
dunkande rytmerna och den grotes-
ka grundstämningen håller all polerad 
folklorism på avstånd. I slutet av dan-
sen öppnar sig stämningen och blir 
känsligt idyllisk. 

Med sina oregelbundna rytmer är 
den andra dansen (Allegro molto) snab-
bare och i basunernas glissandon och 
trumpeternas små terser är den också 
frejdigare. Efter en stöddig början, som 
påminner om jaktfugan i Den sällsam-
me Mandarinen, slår stycket i övergån-
gen igen ut i melodisk blom. 

Den tredje dansen (Allegro vivace) på-
minner om en kombination av rumäns-
ka och ungerska rytmer för säckpipor. 
Den klingar först kort i träblåsarna och 
sedan ståtligt instrumenterad i hela or-
kestern. Fjärde dansen (Molto tranquil-
lo) är en typisk bartoksk nokturn: ett 
lugnt men hemlighetsfullt suckande 
landskap där träblåsarna flaxar in en åt 
gången som sällsynta nattfåglar för att 
sedan försvinna i omvänd ordning. 

De två sista styckena är intimt förk-
nippade med varandra. Krafterna sam-
las i en ominöst pulserande tystnad 
(Comodo), utgående från vilken finalal-
legrot sedan lanseras med full fart. De 
tidigare snabba satsernas motiv passe-

rar revy i en vild kavalkad som tystnar 
bara för ett kort ögonblick tills sluts-
purten får startorder av stråkarna. 

Antti Häyrynen (sammandrag)

BÉLA BARTÓK: 
PIANOKONSERT NR 3 

Den 21 september 1945 skrev Bartók 
det ungerska ordet vége, slut, under det 
sista taktstrecket i sin tredje pianokon-
sert. Konserten var emellertid inte ännu 
riktigt färdig: de sista sjutton takterna 
som sonen Péter hade tecknat färdigt 
på papperet för honom var ännu tom-
ma. Men Bartók hade inte kraft att fylla 
i dem och följande dag togs han in på 
sjukhus. Där dog han i leukemi den 26 
september, 64 år gammal. De sista sjut-
ton takterna orkestrerades av Bartóks 
elev Tibor Serly utgående från kompo-
sitörens skisser. 

Tredje pianokonserten hade en all-
deles speciell ställning bland Bartóks 
verk. Den var avsedd för hustrun Ditta 
Pásztory-Bartók som födelsedagspre-
sent – och arv. Ditta fyllde 42 år den 31 
oktober, fem veckor för sent för Bartók. 

Bartók gjorde inte någon hemlighet 
av sin ateistiska övertygelse. I konser-
tens andra sats använde han denna 
enda gång i sin musik tempobeteck-
ningen Adagio religioso (Serly använde 
visserligen beteckningen ytterligare en 
gång för mellersta satsen i Bartóks vio-
lakonsert som han själv kompletterat). 
Tempobeteckningen hänvisar troligen 
ändå snarare till satsens koralmässi-
ga karaktär än till ordets innebörd. I 



4

Adagiots mellersta del pågår en expres-
siv monolog som plötsligt övergår i en 
nattlig naturvision med fågelsång och 
surrande insekter – här tar Bartók far-
väl av sitt slag av nattmusik, som han 
hade lagt grunden för ett tjugotal år ti-
digare i sviten Out of Doors. Den ras-
ka finalen Allegro vivace i 3/8-takt följer 
utan uppehåll efter Adagiot. Ett lustigt 
gungande folkligt huvudmotiv uppre-
pas rondomässigt och här alternerar 
skickligt skrivna kontrapunktiska avs-
nitt. Ingenstans i den energiskt fram-
vällande finalens svall kan man ana 
att kompositörens andliga och fysiska 
krafter höll på att tryta.

Tredje pianokonserten uruppfördes i 
Philadelphia den 8 februari 1946 under 
Eugene Ormandys ledning. Solisten 
var emellertid inte Ditta Pásztory utan 
Bartóks vän och elev György Sándor, en 
av de ytterst få närvarande vid Bartóks 
begravning. Ditta Pásztory återvände 
samma år till Budapest, där hon bodde 
fram till sin död år 1982. 

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-
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. 
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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.

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 



6

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.


