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11.11
FREDAGSSERIEN 4
Musikhuset kl. 19.00

Olli Mustonen, piano 

Sergej Prokofjev: Pianosonat nr 5 C-dur, op. 38 15 min 
originalversionen)             
I Allegro tranquillo 
II Andantino 
III Un poco allegretto

Sergej Prokofjev: Pianosonat nr 8 B-dur op. 84 29 min
I Andante dolce 
II Andante sognando 
III Vivace

  
PAUS 20 min

Sergej Prokofjev: Pianosonat nr 1 f-moll op. 1  8 min
Allegro

Sergej Prokofjev: Pianosonat nr 3 a-moll op. 28 7 min
Allegro tempestoso

Sergej Prokofjev: Pianosonat nr 7 B-dur op. 83 18 min
I Allegro inquieto 
II Andante caloroso 
III Precipitato

Paus ca kl. 19.55. Konserten slutar ca kl. klo 21.10. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på webben (yle.fi/rso).



2

SERGEJ PROKOFJEV 
(1891–1953): 
PIANOSONATER

Under studieåren i början av 1900-talet 
komponerade Prokofjev ett antal pia-
nosonater av vilka några efter senare 
omarbetning fick leva vidare. Den för-
sta pianosonaten kom till år 1909 och 
den byggde på en sonat som skisserats 
några år tidigare under familjens se-
mester i Sontsovka. Den har underrub-
riken ”Ur gamla nothäften”.

Prokofjev var brådmogen och hans 
unga år gjorde inte förstlingssonaten 
alls sämre för det, möjligen något oty-
pisk. Sonaten är ett översvallande, en-
satsigt virtuost stycke skrivet i rach-
maninovsk stil av den unge virtuose 
pianisten. Sonatformen binder sam-
man dess olika beståndsdelar. Man kan 
pricka influenser från olika håll men 
verkets kinetiska energi och snabbt 
växlande stämningar kombinerar poe-
si och kantighet på typiskt prokofjev-
skt vis.   

“Ur gamla nothäften” härstammar 
också Tredje pianosonaten, som fick 
sin början år 1907 men uppnådde sin 
slutliga form först under revolutionens 
kalabalik 1917. Kompositören tillkänna-
gav vid den tiden att han tar sin till-
flykt till ”landsbygden där musiken inte 
störs av krig och politik”. En viss tidsan-
da strömmar dock i det energiska ver-
ket som koncentrerats till en sats och 
som under kommande år blev ett bra-
vurnummer vid Prokofjevs pianoaftnar. 

Sonaten rusar framåt som ett at-
tackerande kavalleri (Allegro tempes-
toso). Denna typ av motoriska allegron 

blev sedermera ett av kompositö-
rens varumärken. Ett elegant sidote-
ma (Moderato) gör en kort visit och 
sedan återkommer det marscheran-
de Allegrot i allt mer hamrande form. 
Under ett andra försök eftersträvar det 
lyriska sidotemat mera eteriska ton-
gångar och skapar en ståtlig dramatisk 
kulmen. Allegromotivet kör nu i gång 
med försiktigare ton. Det blir snart ock-
så mera optimistiskt och accelererar 
slutligen segervisst (Poco più mosso).

Prokofjev lämnade oktoberrevolutio-
nens myller bakom sig och reste med 
sitt sovjetiska pass till Västeuropa. Där 
väckte han uppmärksamhet både som 
pianist och modern kompositör. Femte 
pianosonaten op. 38 kom till år 1923 
i Ettal i de bayerska alperna och den 
fann snart sin plats på kompositörens 
konsertprogram. Mottagandet var nå-
got svalt och i sina memoarer drog han 
slutsatsen att ”verket inte lämpade sig 
för den stora publiken”. Det var kanske 
därför som han komprimerade sonaten 
år 1953 (op. 135), men Olli Mustonen 
spelar den tidigare versionen som har 
ansetts vara mera lyckad. 

Femte pianosonaten börjar med en 
sats (Andante tranquillo) vars lugn, 
klarhet och otvungenhet inte har nå-
gon utpekande ton. Däremot odlar ton-
sättaren utan rädsla dissonanser, kro-
matik, kolliderande teman och avsnitt 
som kan förbrylla en intet ont anande 
lyssnare. Satsens poetiska laddning och 
linjära elegans är ändå oemotståndliga. 

Mellansatsen (Andantino) är en iro-
niskt präglad staccato-marsch som be-
varar sin rytm i en mörkt färgad mel-
lersta del. Finalen (Un poco allegretto) 
innehåller både bitande ironiskt och 
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sjungande material i fransk stil. Här och 
var ljuder urbana ljud från det sjudan-
de 1920-talet och industriellt gnissel 
från någon ballet mécanique. Musikens 
grundton är emellertid klar och intel-
lektuell och motverkar beslutfast pom-
pösa slutbilder.  

Prokofjev påbörjade sin sjunde pian-
osonat op. 83 samtidigt som den sjätte 
sonaten år 1939, men den blev färdig 
först under andra världskrigets dyst-
raste stunder 1942. Krigstiden skärper 
kontrasterna som även har en vidare 
klangbotten. Den omfattande första 
satsens (Allegro inquieto) första tema 
är kort, rytmiskt och brutalt, det andra 
glimtvis känslosamt (espressivo dolen-
te). De kaotiska dragen i satsen bryts 
av klara andantino-avsnitt. 

Den långsamma satsen (Andante ca-
loroso) börjar med ett cantabile-mo-
tiv nästan i schumannsk stil och andas 
samma melodiska, elegiska stämningar 
som Prokofjevs balett Romeo och Julia. 
En monumental mellersta del bryter 
idyllen och den antydande reprisen ger 
inte full lindring.  

Finalens (Precipitato, ”störtande”, ”ru-
sande”) segertåg är ett motoriskt fyr-
verkeri, där den knepiga 7/8-dels takten 
påskyndas av forte marcato-accenter. 
De mekaniska rytmerna som Prokofjev 
hade förkärlek för på 1920-talet växer 
till ett vilt crescendo som är mer än ett 
kraftprov för pianisterna. Den massiva 
höjdpunkten har både elektrisk ladd-
ning och en kallt rationell spurt.  

Prokofjevs åttonde pianosonat kom 
till år 1944 och kriget är närvarande i 
musiken i alla sina dimensioner från 
stridens tumult till ångest bland civil-
befolkningen. Sonatens första sats vitt-

nar återigen om Prokofjevs lyriska in-
spiration och hans tekniska färdighet 
i klassisk anda. Den tillämpade sonat-
formen har många avsnitt men den är 
disponerad med klar intelligens. Början 
(Andante dolce) väller fram ur melan-
kolisk meditation och det är som det 
längs tangenterna vandrande temat 
återspeglade lugna men på något sätt 
rotlösa tankar. 

I andra temat betonas material som 
speglar ensamhet, längtan och förtviv-
lan men den flärdfria melodiken får 
snart ge vika för en illa varslande ge-
nomföring (Allegro moderato). De vält-
rande sextondelarna för höger hand 
täcker hoppfullheten och leder till ett 
bitande staccato-motiv som smider 
frusna disharmonier med segervisst 
manér. I slutet återgår den utmatta-
de musiken till meditation som svävar 
i sina egna världar i stillsamt varierad 
form. 

Den långsamma satsen (Andante 
sognando, ”drömmande”) är som en 
intagande dans som härstammar från 
en balettklass men som gått vilse och 
hamnat i pianosonaten. Valsstegens 
lättsinnighet möter ironiska anmärk-
ningar och beska kommentarer men 
Prokofjev låter inte temana mista sin 
charm. Det finns de som i satsen velat 
se drag av ett självporträtt. 

Finalen börjar med ett motoriskt vi-
vace-motiv i vars vällande noter det 
finns någonting som påminner om slu-
tet av Skrjabins giss-mollsonat (1897). 
Efter verkets mångtydiga början kan 
finalens rätlinjiga slagkraft och tydliga 
kontraster föra tanken till sovjetstyr-
kornas framryckning mot Berlin. I den 
sista upprullningen dekoreras huvudte-
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mat med diskantbetonade fanfarmotiv 
som klirrar som segervissa hornsigna-
ler. Prokofjev uttrycker sig återigen rakt 
på sak utan mångtydighet. 

Antti Häyrynen

OLLI MUSTONEN

Olli Mustonen är en komplett musi-
ker som på ett unikt sätt kombinerar 
verksamheten som pianist, dirigent 
och tonsättare. Han började studera 
musik i fem års ålder och hans vikti-
gaste lärare var Ralf Gothóni och Eero 
Heinonen samt tonsättaren Einojuhani 
Rautavaara. Numera har arbetet fört 
honom till alla viktiga konsertestrader 
i världen där han gett egna solokonser-
ter och uppträtt som solist med top-
porkestrar. 

Under de senaste säsongerna har 
Mustonen uppträtt som solist med 
bl.a. London Symphony Orchestra, 
Mariinskijteaterns orkester, New York 
Philharmonic Orchestra och Frankfurts 
radiosymfoniker. Som dirigent har han 
under de senaste åren samarbetat för-
utom med de inhemska orkestrarna 
med bl.a. Jerusalems symfoniorkes-
ter, Orchestra della Toscana i Florens, 
Operaorkestern i Genua, WDR:s 
symfoniorkester i Köln, Melbourne 
Symphony Orchestra, Tjajkovskij-
symfoniorkestern i Moskva, Northern 
Sinfonia, NHK-symfoniorkestern i 
Tokyo, Estlands nationalorkester och 

Staatskapelle Weimar. Med Helsingfors 
Festivalorkester som han själv grun-
dat har han företagit turnéer i 
Centraleuropa, Japan och Kina. 

Bland Mustonens egna tonsättningar 
intar orkesterverken en central plats. I 
maj 2014 uruppfördes Mustonens an-
dra symfoni ”Johannes Angelos” som 
skrivits på beställning av Helsingfors 
stad. 

Mustonens skivproduktion är om-
fattande och innehåller ett flertal pris-
belönta helheter, till exempel skivin-
spelningen av Alkans och Sjostakovitjs 
preludier som fått Edison Award och 
Gramophone Award. Bland de senaste 
inspelningarna finns en komplett in-
spelning av Beethovens pianokonser-
ter med Tapiola Sinfonietta, Respighis 
Concerto in modo misolidio med RSO 
och Sakari Oramo samt soloskivor med 
musik av bl.a. Bach, Tjajkovskij, Sibelius, 
Skrjabin, Rachmaninov, Prokofjev och 
Sjostakovitj. 

Mustonen har tilldelats Finlandspriset 
av Undervisnings- och kulturminis-
teriet och Finlands Lejon-ordens Pro 
Finlandia-medalj år 2003.


