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10.3 
TORSDAGSSERIEN 7      
Musikhuset kl. 19.00 

Sir András Schiff, dirigent och pianosolist 
 
Joseph Haydn: Pianokonsert D-dur  20 min
I Vivace 
II Un poco adagio 
III  Rondo all’ungarese (Allegro assai)

W. A. Mozart: Symfoni nr 38 ”Prag” K 504  25 min
I Adagio – Allegro 
II Andante 
III Final (Presto)

PAUS 20 min

Joseph Haydn: Symfoni nr 80 d-moll 20 min
I Allegro spiritoso 
II Adagio 
III Menuett – Trio 
IV Final (Presto)

W. A. Mozart: Pianokonsert nr 20 d-moll K 466 32 min 
I Allegro 
II Romanze (Romans) 
III Rondo (Allegro assai)

Paus ca kl. 20. Konserten slutar ca kl. 21.25. 
Sänds direkt i Yle Teema, Yle radio 1 och på webben yle.fi/rso. 
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DÅ TJÄNAREN OCH 
GENIET I KNÄBYXOR 
TRÄFFADES

Växelverkan mellan Joseph Haydn och 
Wolfgang Amadeus Mozart hör till de 
mest intressanta i musikhistorien. Och 
ändå har man så få fakta att tillgå, ef-
tersom det enligt tidens sed inte blev 
kvar så mycket konkret i dokument-
form att ty sig till. Kompositörernas 
ömsesidiga respekt var nästan över-
svallande, det framgår av många skriv-
na kommentarer, men vi vet inte ens 
hur ofta de egentligen träffades.  

Under barocken etablerade sig ett 
flertal olika kompositionsformer. Av 
dem som bevarats till våra dagar är kon-
serten den mest livskraftiga. Till dessa 
genrer hörde också de såkallade fran-
ska och italienska orkesteruvertyrerna, 
som vad den strukturella helheten be-
träffar (tre satser) påminde om konser-
ten, fastän de saknade solist. Ur den 
italienska uvertyren (vars satser ofta 
följde mönstret snabb-långsam-snabb) 
utvecklades i början av 1700-talet ett 
förstadium till symfonin. Det fanns an-
dra som bidrog till utvecklingen men 
då den unge Joseph Haydn tog sig an 
symfonin, ledde det till en omvälvan-
de förnyelse. Under 36 års tid förnya-
de Haydn den symfoniska formen och 
dess innehåll så grundligt (själva orkes-
terns besättning utvecklades även där-
med) att symfonin utan vidare blev wi-
enklassicismens och romantikens mest 
uppskattade kompositionsform. I och 
med Sibelius, Sjostakovitj och många 
andra behöll den sin position långt 
in på 1900-talet. Samma konststycke 

gjorde Haydn med stråkkvartetten. 
I början av 1780-talet blev det uppen-

bart att W.A. Mozart blivit mycket mer 
än ett geni i knäbyxor och att han vux-
it till en betydande tonsättare – fast-
än hans fysiska längd hade stannat vid 
pass 162 centimeter. Under sina besök 
i Wien hade Haydn bekantat sig med 
Mozarts musik och möjligen även med 
den snart 30-årige tonsättaren själv. I 
detta skede hade Mozart komponerat 
långt över trettio symfonier men i själ-
va verket spelas de inte längre så ofta. 
De påvisar ett mindre inflytande från 
Haydn. Det må vara en tillfällighet el-
ler ej: efter de första dokumenterade 
mötena mellan dem blev strukturen 
i Mozarts symfonier fastare och han 
började förhålla sig med större allvar till 
denna kompositionsform. Även inne-
hållet blev mera självständigt och till de 
mest betydande verken från Mozarts 
sena år hör vid sidan av operorna och 
klarinettkonserten uttryckligen symfo-
nierna 38–41, alltså Mozarts sista. 

Haydns konserter för olika instru-
ment ser ut att ha tillkommit mera 
slumpmässigt och de har sällan sam-
ma djup som hos Mozart. Till de all-
ra bästa hör cellokonserten D-dur och 
pianokonserten nr 11 (som står på pro-
grammet i kväll) som kom till i början 
av 1780-talet, då Haydn säkert var väl 
förtrogen med Mozarts insatser inom 
konsertformen. I Haydns pianokonsert 
D-dur (Hob. XVIII:11) hörs ännu intryck 
från sen rokoko. För det första är or-
kestern rätt liten (på Esterháza hade 
man inte tillgång till skickliga musiker 
på alla instrument) och soloinstrumen-
tet kallades inte egentligen för piano. 
Originalpartituret har inte bevarats 
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men i ett partitur som sammanställ-
des omkring år 1800 föreslås cembalo 
eller fortepiano som soloinstrument. 
Den moderna konsertflygeln hade 
ännu inte utvecklats. Som motvikt till 
den galanta yttre formen är innehåll-
et i D-durkonserten fullödig Haydn. 
Öppningssatsen (Vivace) avancerar i 
livlig anda och inte ens Un poco Adagio 
gör intryck av att vara speciellt lång-
sam musik. I den raska finalen Rondo 
all’ ungarese får solisten tillfälle att visa 
upp sin fingerfärdighet.

Efter uruppförandet i Wien hade 
Figaros bröllop sin premiär i Prag i slu-
tet av 1786 och där blev operan en dun-
dersuccé. Det ledde till att Prag beställ-
de en ny opera av Mozart, som skulle 
bli Don Giovanni. Mozart hade motvind 
i Wien och såg till att han fick ut allt 
ur sin framgång i Prag. Utan särskild 
beställning skrev han överraskande i 
december 1786 symfonin nr 38 D-dur 
(K504) som numera bär staden Prags 
namn och som uruppfördes där i bör-
jan av 1787. De förutnämnda operornas 
betydelse för symfonin är rätt uppen-
bar.

I Pragsymfonin fäster man sig vid den 
ovanliga tresatsiga formen. Symfonin 
börjar med ett introduktionsartat ada-
gio men första satsen är ljus, till och 
med sprakande. Andantet är däremot 
mer omfattande och mera tungtvä-
gande än långsamma satser i allmän-
het. I stället för en sedvanlig lättsam 
menuett kastar sig symfonin in i ett 
Presto som ändå saknar finalernas ty-
piska pondus.

Haydns symfoni nr 80 d-moll kom 
till vid pass åren 1783 och -84. Full sä-
kerhet råder inte och det ursprungliga 

manuskriptet är förmodligen försvun-
net för eviga tider. Så mycket vet vi, 
att Haydn erbjöd den och ytterligare 
två symfonier åt det parisiska förlaget 
Haderman, som inte kunde ana sig till 
Haydns kommande enorma popula-
ritet och avvisade dem. Den engelske 
förläggaren William Forster hade bättre 
näsa för vad som var på gång och no-
terna trycktes i London år 1784. 

Allegro spiritoso börjar som en tungt 
vägande marsch med vissa ljuspunkter 
här och där i annars mörkt färgade har-
monier. Sedan följer ett disigt och god-
modigt Adagio samt Menuetto e trio 
som återgår i moll. Den raskt ilande fi-
nalen (Presto) klingar återigen i dur. 

Kvällens konsert avslutas med pia-
nokonsert nr 20 d-moll. I och med den 
lämnar Mozart definitivt barockens for-
mella virtuositet bakom sig. Det viktiga 
är nu verkets inre enhet och utvecklan-
det av de musikaliska motiven. Inget 
under att konserten hör till Mozarts 
mest populära verk, inte minst tack vare 
andra satsens melodiska skönhet som 
förebådar romantiken – 50 år före den 
egentliga romantiska epokens början. 
Knappast är det heller någon tillfällig-
het att verket är den första av Mozarts 
konserter vars huvudtonart går i moll. 
Den poetiska mellersta satsen ramas in 
av praktfull och flammande virtuositet 
i yttersatserna. Vi kan bara gissa oss till 
hur sprittande det måste ha känts för 
Mozart inför den kommande njutning-
en, då han satte sig vid fortepianot vid 
uruppförandet i Wien i februari 1785. 

Osmo Tapio Räihälä (sammandrag)
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SIR ANDRÁS SCHIFF

Sir András Schiff föddes i Budapest och 
inledde sina pianostudier fem år gam-
mal för Elisabeth Vadász. Han fortsat-
te musikstudierna vid Liszt Ferenc-
akademin för lärarna Pál Kadosa, György 
Kurtág och Ferenc Rados samt i London 
för George Malcolm. 

András Schiff har arbetat med de 
tongivande orkestrarna och dirigen-
terna runt om i världen. Numera fram-
träder han även ofta som dirigent. År 
1999 grundade Schiff en egen kam-
marorkester, Cappella Andrea Barca, 
vars medlemmar är internationellt kän-
da solister och kammarmusiker. Schiff 
samarbetar därtill regelbundet med 
London Philharmonic Orchestra och 
Europeiska kammarorkestern.  

Schiff har alltid njutit av att spe-
la kammarmusik och åren 1989-1998 
var han konstnärlig ledare för den in-
ternationellt uppskattade kammarmu-
sikfestivalen Musiktage Mondsee nära 
Salzburg. År 1995 grundade han tillsam-
mans med Heinz Holliger konsertserien 
Ittinger Pfingstkonzerte i Schweiz. År 
1998 startade Schiff serien ”Omaggio a 
Palladio” på Teatro Olimpico i Vicenza. 

Schiffs senaste inspelning är en ski-
va med musik av Schubert som han 
än en gång fick det internationel-
la priset Classical Music Award för. 
Samma pris hade han även fått för sin 
Schumannskiva ”Geistervariationen” 
2012.

Schiff har vunnit ett flertal inter-
nationella pris, exempelvis Mozart-
guldmedaljen och Schumannpriset. 
År 2012 valdes han till hedersmedlem 

i Wiener Konzerthaus. Schiff har även 
fått hedersmedlemskap i Beethoven-
Haus i Bonn som erkänsla för hans 
tolkningar av Beethovens pianosona-
ter. År 2013 fick han Royal Philharmonic 
Societys guldmedalj och följande år 
utnämndes han till hedersdoktor vid 
University of Leeds. I juni 2014 förläna-
de Drottning Elisabeth András Schiff ti-
teln Sir (Knight Bachelor) för hans mu-
sikaliska meriter. 

RADIONS 
SYMFONIORKESTER

Radions symfoniorkester (RSO) är Oy 
Yleisradio Ab:s orkester och har som 
uppgift att producera och befrämja fin-
ländsk musikkultur. Orkesterns chefs-
dirigent är Hannu Lintu som tillträdde 
sin post hösten 2013. RSO:s hedersdi-
rigenter är Jukka-Pekka Saraste och 
Sakari Oramo. 

Den ursprungliga tiomanna Radio-
orkestern grundades år 1927. På 
1960-talet utvidgades den till en full-
talig symfoniorkester. RSO:s tidiga-
re chefsdirigenter är Toivo Haapanen, 
Nils-Eric Fougstedt, Paavo Berglund, 
Okko Kamu, Leif Segerstam, Jukka-
Pekka Saraste och Sakari Oramo.

Förutom de stora klassisk-romantis-
ka mästerverken omfattar RSO:s reper-
toar en hel del nutida musik och or-
kestern uruppför årligen ett flertal verk 
som beställt av YLE. Till RSO:s upp-
gifter hör även att förse radions arkiv 
med friköpta inspelningar av hela den 
inhemska orkesterrepertoaren.  Under 
spelåret 2015–2016 uruppför orkestern 
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sex verk som beställts av Yleisradio 
Ab.  Därtill består programmet bl.a. 
av pianokonserter av Beethoven och 
Prokofjev, symfonier av Schumann och 
Brahms samt Mendelssohns oratori-
um Elias. Till orkesterns gästartister 
hör bl.a. pianisterna Murray Perahia, 
Nelson Freire och András Schiff, diri-
genterna David Zinman, Tugan Sohijev 
och Mandfred Honeck samt sopra-
nen Karita Mattila och mezzosopranen 
Anne Sofie von Otter.

RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Ligeti, Eötvös, Nielsen, Hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt premiärinspel-
ningen av Armas Launis opera Aslak 
Hetta. Orkesterns skivor har fått pris av 
bl.a. BBC Music Magazine, Académie 
Charles Cros och MIDEM Classical. 
RSO:s skiva med Ligetis violinkonsert 
och verk för orkester valdes till Editor´s 
Choice i tidskriften Gramophone i fe-
bruari 2014. 

 RSO företar regelbundet konserttur-
néer på olika håll i världen. Under sä-
songen 2015–2016 uppträder orkestern 
under Hannu Lintus ledning i Japan och 
i Österrike.  

RSO:s radiokanal, Yle Radio 1, radierar 
alla orkesterns konserter. I allmänhet 
sänds såväl de utländska som inhem-
ska konserterna direkt. Konserterna 
kan även avlyssnas på RSO:s webbsidor 
(yle.fi/rso) och ses live i hög resolution. 
En stor del av konserterna televiseras 
också direkt på Yle Teema.


