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13.1     
Musikhuset kl. 15.00

Olli Mustonen, piano

Ludwig van Beethoven: 
Pianosonat nr 1 f-moll op. 2 nr 1 20 min
I Allegro
II Adagio
III Menuetto
IV Prestissimo.

Pianosonat nr 2 A-dur op. 2 nr 2 22 min
I Allegro vivace
II Largo appassionato 
III Scherzo (Allegretto) - Trio 
IV Rondo (Grazioso)

PAUS 20 min

Pianosonat nr 22 F-dur op. 54 11 min
I In tempo d'un menuetto 
II Allegretto (- più allegro)

Pianosonat nr 23 f-moll op. 57 "Appassionata" 25 min
I Allegro assai - Adagio - Più allegro /9:32.
II Andante con moto /5:55.
III Allegro ma non troppo - Presto

Väliaika on 20.45. ja päättymisaika 22.45. 
Konserten sänds 20.1. på Yle Radio 1 och 30.3. på Yle Teema.
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LUDWIG VAN 
BEETHOVEN 
(1770–1827): 
PIANOSONATERNA 
NR 1 & 2 OP. 2, NR 
22 F-DUR OP. 54, NR 
23 F-MOLL OP. 57, 
”APPASSIONATA” 

Beethoven kom till Wien år 1792, ett år 
efter Mozarts död, och erövrade staden 
med ett vapen som den framlidne fö-
regångaren förgäves försökte charma 
wienarna med: pianospel. Beethoven 
hade börjat skriva pianosonater redan i 
Bonn, men sina första sonater publice-
rade han först i Wien år 1796. Med de 
tre sonaterna opus 2 skapade han sina 
egna modeller av de klassiska förebil-
derna utgående från Mozarts och i syn-
nerhet Haydns prototyper.

Den egensinnige och frejdige rhen-
ländaren Beethoven försökte inte stäl-
la sig in hos noblessen utan ville blända 
kretsarna i Wien med sin virtuositet och 
sin personlighet. Hans studier för Joseph 
Haydn blev förmodligen av samma or-
sak på hälft och Beethoven påstod se-
nare att han ingenting lärt sig av Haydn.  

Något slags hyllning ingår förmod-
ligen ändå i den första f-mollsonatens 
kraftfulla öppningsgest och i dess hu-
vudtema som startar så oroligt. 

Första satsens (Allegro) kontrasteran-
de sidomotiv vittnar om Haydns infly-
tande och den fasta sonatformen ger 
musiken en omutlig prägel. I långsam-
ma satsen (Adagio) briljerar Beethoven 
med sin prisade förmåga att få pianot 

att sjunga och menuetten (Allegretto) 
med sin trio i F-dur förebådar komman-
de scherzosatser. Finalens (Prestissimo) 
passionerade känslor, stormiga bravur 
och ödesdigra drag visar vägen mot de 
stora verken i hans mellersta skaparpe-
riod. 

A-dursonaten nr 2 börjar muntert och 
sorglöst (Allegro vivace), men satsens 
breda spännvidd blottas om inte förr så 
i och med sidotemat e-moll. Beethoven 
njuter av improvisatoriska detaljer och 
av en överraskningstaktik som är klädd 
i sonatform. 

I början visar den långsamma sat-
sen (Largo appassionato) för det aris-
tokratiska Wien, att Beethoven behärs-
kar den nobla enkelheten, men i och 
med det okuvliga pizzicatot i basack-
ompanjemanget låter han satsen växa 
och bli till en känslosam scen. Scherzots 
(Allegretto) inledande kvittrande mo-
tiv påminner om första satsens huvud-
tema och utvecklas karaktäristiskt från 
oskyldighet till trots. Även finalrondot 
(Grazioso) börjar småleende och deko-
rativt i häftig kontrast med det våld-
samma mellanavsnittet men i slutet av 
verket försvinner bekymren beundrans-
värt lätt. 

Pianosonat nr 22 F-dur op. 54 från 
år 1804 har kommit att stå i skuggan 
av sina stora grannar ”Waldstein” och 
”Appassionata”. Den hör till Beethovens 
allra mest koncentrerade och vad ut-
trycket beträffar mest mångfacetterade 
verk som med många av sina lösning-
ar pekar framåt mot tonsättarens sena 
verk. 

Öppningssatsen har spelanvisning-
en In tempo d’un menuetto och det 
första temat tycks också stega framåt 
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sirligt och milt i klassicistisk anda. Det 
andra temat dunkar däremot i robusta 
oktaver och sexter som inte tycks ha så 
stor respekt för gamla tiders sedvanor. 
Genomföringen avancerar oförutsett  – 
liksom improviserande – och alldeles på 
slutrakan tycks de motsatta temana för-
söka uppnå en försoning av något slag. 

Den senare satsen (Allegretto) ström-
mar oupphörligt som en toccataliknan-
de rörelse. Dess enda tema förvandlas 
och glimtar i obrutna sextondelsnoter 
som mot slutet samlar kraft och emo-
tionell spänning. Modulationerna för 
musiken allt längre bort från utgångs-
punkterna. I texturen hors imitationer 
av hornfanfarer som ger vältrandet ett 
stänk av militäroperation. Slutets ’più al-
legro’-acceleration stärker den segervis-
sa utgången.

Beethovens s.k. mellersta skapar-
period i början av 1800-talet inne-
bar ett överraskande letande efter nya 
lösningar på alla musikens områden. 
Tonsättaren nöjde sig inte med en enda 
väg som han skulle kunna följa mot det 
okända utan experimenterade med och 
accepterade ett flertal alternativ som 
kompletterade varandra. 

Dylika kompletterande drag kommer 
tydligt till uttryck i den mellersta peri-
odens pianosonater, vars två höjdpunk-
ter var sonaterna Waldstein op. 53 och 
f-mollsonaten op. 57 från år 1804. Sitt 
binamn ”Appassionata” fick den se-
nare sonaten på 1830-talet av en för-
läggare i Hamburg. Virtuos är även 
Appassionatasonaten men strukturen 
är enkel som om den mejslats med yxa 
- och vad stilen beträffar är framfarten 
subjektiv och passionerad. 

Sonatens dystra början och dess 

rytmiska motiv av mottotyp för tan-
karna till den samtidigt tillkomna 
Ödessymfonin (nr 5 c-moll). Första sat-
sens (Allegro assai) våldsamma känslo-
utbrott blev ett element som domine-
rade den romantiska Beethovenbilden. 
Kampen som känns hämningslös föl-
jer troget sonatformens indelning men 
mest imponerande är det att följa ge-
nomföringen som Beethoven breder ut 
och låter spränga de sedvanliga grän-
serna.  Fastän materialet uppnår nya di-
mensioner  – speciellt i codan – bevarar 
den allt fortfarande sin inre gestalt och 
sin dramatiska kraft. 

Långsamma satsen (Andante con 
moto) är en nästan overkligt enkel och 
lugn variationssvit. Temats tre variatio-
ner stiger en oktav åt gången och rytm-
värdena dubbleras för att sedan återgå 
till början. Liksom i Waldsteinsonaten 
har andra och tredje satserna fo-
gats samman utan uppehåll (attacca). 
Beethoven ger emellertid övergången i 
Apassionatasonaten en extremt spän-
nande laddning med ett gammalt och 
senare nog så beprövat knep: en skäran-
de förminskad septim klingar och låter 
finalen löpa amok. 

Sista satsens patos har inte samma 
motståndsanda som första satsen och 
verkets subjekt tycks nu helt och hållet 
har hamnat i klorna på högre krafter. 
Sonatformen lyfter fram kontraster som 
huvudtemat alltid tycks köra över. I slu-
tet koncentreras dramat till en stoiskt 
mäktig dans. Beethoven tycks trots allt 
utgå som segrare ända tills en vild pre-
sto-coda slungar in musiken i de sista 
strömvirvlarna. 

Antti Häyrynen
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OLLI MUSTONEN

Olli Mustonen har skapat sig en särpräg-
lad konstnärsprofil, som på ett sällsynt 
övergripande sätt kombinerar karriärer-
na som pianist, dirigent och kompositör. 
Han inledde sin internationella karriär 
redan i mitten av 1980-talet och i sina 
många musikerroller har han uppträtt 
på de mest prestigefyllda konsertestra-
derna ofta också genom att kombinera 
pianistens och dirigentens uppgifter. 

Mustonen studerade pianospel för 
Ralf Gothóni och Eero Heinonen och 
nådde en andra placering i EBU:s kon-
sert för unga solister 1984. Två år se-
nare gjorde han sin Londondebut och 
sedan dess har han uppträtt som so-
list med många topporkestrar: filhar-
monikerna i Berlin, New York och Los 
Angeles, Chicagos symfoniorkester, 
Cleveland Orchestra, Concertgebouw-
orkestern i Amsterdam, Orchestre de 
Paris, de stora orkestrarna i London 
samt Mariinskijteaterns orkester i S:t 
Petersburg. 

Mustonen har gjort tiotals inspel-
ningar för olika skivbolag (bl.a. Philips, 
Decca, RCA, BIS, Ondine, Alba). Hans in-
spelningar av Sjostakovitjs och Alkans 
preludier (1991) fick Edison Award 
och Gramophone Award. Som solo-
pianist har han spelat in musik av bl.a. 
Musorgskij, Beethoven, Bach, Tjajkovskij, 
Rachmaninov, Skrjabin, Sibelius och 
Prokofjev. Med Tapiola Sinfonietta har 
han gjort en komplett inspelning av 
Beethovens pianokonserter, som han 
även själv dirigerade. Prokofjevs piano-
konserter har han spelat in med RSO 
under Hannu Lintus ledning. 

Som dirigent debuterade Mustonen 
år 1991 och utöver inhemska orkestrar 
har han dirigerat många topporkest-
rar på olika håll i världen. Helsingfors 
Festivalorkester som grundats av 
Mustonen gav sin första konsert år 2001 
och har under hans ledning turnerat i 
Centraleuropa, Japan och Kina. 

Mustonens kompositioner består hu-
vudsakligen av kammar- och orkester-
musik. Hans centrala orkesterverk är 
hans två symfonier (2011; 2013), en kon-
sert för tre violiner (1998) samt Sonat 
för violin och orkester (2013). Hans 
kammarmusikaliska verk består bl.a. av 
två nonetter (1995, 2000), en sonat för 
cello och piano (2006) samt en kvartett 
för oboe, violin, viola och piano (2011).


