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20.9     
ONSDAGSSERIEN 2
Musikhuset kl. 19.00

Andrew Manze, dirigent
Francesco Piemontesi, piano

Hubert Parry: Elegy for Brahms, Finlandspremiär 13 min

W. A. Mozart: Pianokonsert nr 27 B-dur K 595 32 min
I Allegro 
II Larghetto 
III Allegro
 

PAUS 20 min

Johannes Brahms (arr. Arnold Schönberg):  40 min
Pianokvartett g-moll  
I Allegro 
II Intermezzo (allegro ma non troppo) 
III Andante con moto 
IV Rondo alla zingarese (presto)

Paus ca kl. 20.00.
Konserten slutar ca kl. 21.10. 
Sänds direkt i Yle radio 1 och på nätet yle.fi/areena. 
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HUBERT PARRY 
(1848–1918): ELEGY 
FOR BRAHMS

Hubert Parrys produktion är inte spe-
ciellt känd utanför Storbritannien. Icke 
desto mindre var han en produktiv ton-
sättare som skrivit fem symfonier och 
andra verk för orkester, scenmusik, sto-
ra verk för kör och orkester, omfattan-
de kammarmusikaliska verk, piano- och 
orgelmusik och solosånger. Som sådan 
var han en viktig föregångare till och 
grundare av den engelska musikens nya 
renässans, som i och med Edward Elgar 
gjorde sig gällande vid sekelskiftet 1900.  

Sina stilistiska förebilder hämta-
de Perry i Centraleuropa. I synnerhet 
Brahms var en viktig tonsättare för ho-
nom och mot slutet av 1870-talet för-
sökte han – förgäves – bli dennes elev. 
Brahms död 1897 vållade Perry djup sorg 
och som en spontan reaktion på denna 
förlust tillkom Elegin över Brahms sam-
ma år. För Parry var detta ett djupt per-
sonligt verk som han skrivit enbart för 
sig själv och han editerade aldrig verket 
för spelning eller publikation, utan lås-
te in det i en skrivbordslåda. Först efter 
hans död i oktober 1918 editerade hans 
tonsättarkamrat Charles Stanford ver-
ket och dirigerade det vid en konsert till 
minnet av Perry i november 1918. Den 
engelska tonsättarens hedersbetygelse 
till den tyske mästaren kunde upplevas 
ha en vidare innebörd än blott ett per-
sonligt minnesverk. Bara tre dagar efter 
framförandet slöts den vapenvila som 
ledde till första världskrigets slut. 

Elegin för Brahms börjar känslosamt, 
då de första takternas sjunkande linjer 

möts av passionerat stigande suckan-
de motiv. Stundtals hörs bekanta toner 
från olika verk av Brahms och samban-
det med Brahms är också starkt på ett 
mera allmänt stilistiskt och uttrycks-
mässigt plan. Utöver de elegiska dragen 
har verket flödande emotionell kraft 
och i slutet även en upplyst klarhet. Det 
är som om sorgen över den store ton-
sättarens bortgång byttes ut till tack-
samhet över de många mästerverk som 
denne hade hunnit skapa. 

WOLFGANG AMADEUS 
MOZART (1756–1791): 
PIANOKONSERT NR 27 
B-DUR K. 595

Mozarts B-durkonsert har ofta ansetts 
utgöra ett slags andligt komplement till 
g-mollsymfonin, ett besläktat verk men 
utgående från ett annat perspektiv i pa-
rallelltonarten i dur. Jämfört med många 
andra pianokonserter från 1780-talet 
är uttrycket reducerat men samtidigt 
mera själfullt och ställvis också harmo-
niskt mera vågat. Mozart har tydligt va-
rit mera intresserad av enhetligheten 
och själfullheten i musiken och uttryck-
et än den publikfriande yttre solistiska 
virtuositeten. 

Redan verkets öppning skiljer sig med 
sin mildhet från 1780-talskonserterna. 
Först skapas en mjuk yta för ackom-
panjemanget över vilken huvudmoti-
vets melodi börjar avteckna sig, och då 
pianot kommer in efter orkesterintro-
duktionen, presenterar det inget eget 
tema utan bara en variation av orkes-
terns huvudtema. Satsens tematik har 
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sjungande flödande motiv och därtill 
marschliknande rytmer som är bekan-
ta från många av Mozarts konsertöpp-
ningar men som här utnyttjas något 
mera återhållsamt. Den vågade harmo-
niken framhävs i genomföringen, där 
tonarterna följer på varandra på fritt och 
okonventionellt vis (B-dur, h-moll, C-dur, 
ess-moll) och satsens uttryck fördjupas 
av många mollschatteringar överlag. 

Den långsamma satsens början inleds 
av pianot som introducerar ett obrutet 
skönt huvudmotiv som andas ren mild-
het. Bara en verkligt stor mästare kan 
ge ett så pass enkelt motiv en så stor 
betydelse. I huvudmotivet replikerar pia-
not och orkestern turvis men går sedan 
samman i andra temat. Vid sidan av all 
sin klarhet har satsen också vissa mera 
smärtsamma dimensioner. 

Finalen flyter smidigt och elegantare 
än många andra pianokonserters mot-
svarande ”jaktfinaler” skrivna i 6/8-dels 
takt. Satsens intagande huvudtema fick 
några dagar efter konsertens tillkomst 
ny form i sången Sehnsucht nach dem 
Frühling (Längtan efter våren) med or-
den "Komm, lieber Mai, und mache die 
Bäume wieder grün" (Kom kära maj och 
gör träden gröna igen). Något av denna 
längtan tycks också ha fastnat i konser-
ten. 

JOHANNES BRAHMS 
(1833–1897): 
PIANOKVARTETT 
G-MOLL OP. 25 
(ORKESTRERING 
ARNOLD SCHÖNBERG)

Arnold Schönbergs beundran av Brahms 
varade livet ut. Hans största hedersbety-
gelse till Brahms var orkesterversionen 
av Brahms Pianokvartett g-moll som 
kom till år 1937. Där ger Schönberg det 
ursprungligen kammarmusikaliskt ge-
staltade verket orkestral prakt och pon-
dus; skämtsamt kallade han sitt arrang-
emang för "Brahms femte symfoni”.

Brahms pianokvartett g-moll (1859-
61) är med fullgod orsak ett av de 
mest populära verken inom hela kam-
marmusiken. Den är en representant 
för hans ungdomligt sjudande "Sturm 
und Drang"-period och en ståtlig så-
dan. Då verket uruppfördes i november 
1862 i Wien, satt Brahms själv vid pia-
not. Framförandets förste violinist Josef 
Hellmesberger var entusiastisk och ka-
rakteriserade verket som en arvtagare 
till Beethoven, och hänvisar då förmod-
ligen till dess starka emotionella ladd-
ning. 

Fastän Brahms här bygger sjudan-
de crescendon, behåller han fullständig 
kontroll över de krafter som han släppt 
loss. Detta blir tydligt redan i den sym-
foniskt omfattande första satsen, som 
typiskt nog för Brahms är en motivmäs-
sigt tätt sammanhängande struktur. 
Satsens musik har såväl stormiga som 
lugnare dimensioner. 
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Avvikande från den etablerade sym-
foniska formen kommer den sats som 
motsvarar scherzot på andra plats. 
Brahms kallade först också själv satsen 
för scherzo men bytte sedan rubriken 
till Intermezzo. Den långsamma satsen 
är övervägande varm och brett sångbar. 
Som kontrasterande element i mitten 
finns emellertid ett marscherande av-
snitt som får klanglig prakt. 

Finalen hör till Brahms mest sprakan-
de skapelser och just där är Schönbergs 
arrangemang allra färgstarkast. Redan i 
rubriken Rondo alla Zingarese betonas 
satsens passionerade zigenarfärgsätt-
ning. Huvudmotivet domineras av otyg-
lad rusande energi men som motvikt 
finns det också snabb uppsluppenhet 
och glödande emotionella melodiska 
drag i satsen. I codan blir laddningen ex-
trem, då huvudmotivet avancerar i vilt 
vinglande virvlar mot det slagkraftiga 
slutet. 

Kimmo Korhonen (sammandrag)

ANDREW MANZE

Britten Andrew Manze har fått beröm 
för sitt energiska grepp, sin djupa reper-
toarkännedom och sin goda förmåga 
att kommunicera. 

Efter fullförda studier i antik kultur vid 
Cambridge koncentrerade sig Manze på 
violinspel och har sedan dess medver-
kat i ett stort antal prisbelönta skivin-
spelningar. Manze är speciellt känd som 
expert på tidig musik.  

I september 2014 tillträdde Manze 
som chefsdirigent för Nordtyska 

Radions symfoniorkester  i Hannover.  
Förutom i Tyskland har orkestern tur-
nérat i Kina och Sydkorea. Åren 2006–
2014 var Manze chefsdirigent för 
Helsingborgs symfoniorkester.  

Manze har gästdirigerat bl.a. Los 
Angeles, Münchens och Oslos filhar-
moniker, Gewandhaus-orkestern i 
Leipzig, Göteborgs symfoniorkester och 
Camerata Salzburg. Under kommande 
säsonger dirigerar Manze bl.a. Bambergs 
och Melbournes symfoniorkestrar samt  
Concertgebouw-orkestern i Amsterdam. 

FRANCESCO 
PIEMONTESI

Den uttrycksfulle och bländande virtu-
ose Francesco Piemontesi är känd som 
en framstående interpret av Mozart och 
tidig romantisk repertoar. Han har även 
fått beröm för verk av Brahms, Liszt, 
Ravel och Bartók. 

Piemontesi  föddes i Locarno i 
Schweiz och hans lärare var Arie Vardi, 
Alfred Brendel, Murray Perahia, Cécile 
Ousset samt Alexis Weissenberg. 
Hans internationella karriär fick fart 
via tävlingsframgångar, bl.a. Drottning 
Elisabeth-pianotävlingen 2007. För åren 
2009–2011 kom han i åtnjutande av 
BBC:s program New Generation Artist, 
som understöder nya förmågor.  

Piemontesi har uppträtt som solist 
med bl.a. Londons, Los Angeles och 
Münchens filharmoniker, Gewandhaus-
orkestern i Leipzig, Clevelands och 
Pittsburghs symfoniorkestrar samt 
Philharmonia Orchestra i London. Han 
har även gästspelat vid festivalen Mostly 
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER
Radions symfoniorkester (RSO) är Yles 
orkester med uppgift är att skapa och 
främja finländsk musikkultur. Sedan år 
2013 är Hannu Lintu orkesterns chefs-
dirigent. RSO:s tidigare chefsdirigenter 
är Toivo Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, 
Paavo Berglund, Okko Kamu, Leif 
Segerstam, Jukka-Pekka Saraste och 
Sakari Oramo. 

Under spelåret 2017–2018 firar RSO 
sitt 90-årsjubileum. Radioorkestern be-
stående av tio musiker uppträdde för 
första gången den 1 september 1927 
i en studio vid Alexandersgatan 46 i 
Helsingfors. Några år senare inledde 
orkestern sin offentliga konsertverk-
samhet. På 1960-talet under Paavo 
Berglunds tid som chefsdirigent utvid-
gades besättningen till en fulltalig sym-
foniorkester.  

Mozart i New York, den internationella 
Chopinfestivalen i Warszawa och festi-
valen i Lucerne i Schweiz.  

Piemontesi är känd som en skick-
lig kammarmusiker. Han uppträder 
bl.a. med Emerson Quartet, Antoine 
Tamestit och Jörg Widmann samt 
Angelika Kirchschlager. Solokonserter 
har han givit i Concertgebouw i 
Amsterdam, Carnegie Hall i New York 
samt Wigmore Hall i London. 

Piemontesi har spelat in Debussys 
preludier, pianoverk av Mozart samt pia-
nokonserter av Dvořák och Schumann 
för Decca, Warner och Naïve Classique.

Utöver de stora romantiska och klas-
siska mästerverken har RSO en hel del 
nutida musik på sin repertoar och orkes-
tern uruppför årligen ett flertal nya verk 
som beställts av Yle. Till RSO:s uppgifter 
hör att spela in all finländsk orkestermu-
sik med fulla radieringsrättigheter för 
Yles arkiv. Under spelåret 2017–2018 ur-
uppförs sex verk som beställts av Yle. Till 
säsongplanerna hör även tre operor som 
uppförs konsertant, en första egen RSO-
festival och några av 1900-talets centra-
la violinkonserter. 

RSO har spelat in verk av bl.a. 
Mahler, Ligeti, Eötvös, Sibelius, Hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt därtill premiär-
inspelningen av Armas Launis' opera 
Aslak Hetta. Orkesterns inspelningar 
har fått ett flertal pris av bl.a. BBC Music 
Magazine, Académie Charles Cros och 
MIDEM Classical Award. Upptagningen 
av Sibelius' Lemminkäinen och Pohjolas 
dotter ingick i tidskriften Gramophones 
Critic’s Choice i december 2015. Med 
denna inspelning fick RSO och Hannu 
Lintu även det inhemska Emmapriset 
i kategorin Årets klassiska album 2015. 
Under spelåret 2017–2018 ger RSO ut 
skivor med verk av Sibelius, Prokofjev, 
Lindberg och Bartók. 

RSO turnerar regelbundet på olika 
håll i världen. Under säsongen 2017–
2018 företar orkestern en Europaturné 
under ledning av Hannu Lintu. RSO:s ra-
diokanal Yle Radio 1 radierar alla orkes-
terns konserter. I allmänhet sänds både 
de inhemska och utländska konserterna 
direkt. På RSO:s webbsidor (yle.fi/rso) 
kan man lyssna på konserterna och se 
dem live med hög upplösning.  


