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21.1
Musikhuset kl. 15.00

 

Nya Helsingforskvartetten:
Petri Aarnio, violin
Taija Angervo, violin
Ilari Angervo, viola
Tuomas Lehto, cello

Ludwig van Beethoven: Stråkkvartett nr 10 op. 74  30 min
Ess-dur op.74 ”Harpkvartetten”
I Poco adagio – Allegro 
II Adagio ma non troppo 
III Presto
IV Allegretto con variazioni

Anton Webern: Fünf Sätze op. 5 12 min
I Heftig bewegt - Etwas ruhiger 
II Sehr langsam 
III Sehr bewegt 
IV Sehr langsam 
V In zarter Bewegung

PAUS 20 min
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Alban Berg: Stråkkvartett op. 3 21 min
I Langsam 
II Mässige Viertel

Ludwig van Beethoven: Stråkkvartett nr 16  24 min 
F-dur op.135  
I Allegretto 
II Vivace 
III Lento assai e cantante tranquillo 
IV Der schwer gefasste Entschluss 
(Grave ma non troppo tratto – Allegro)

Paus ca kl. 15.45. 
Konserten slutar ca kl. 16.45. 
Konserten sänds i bandad form i Yle Radio 1 den 23 januari kl. 19.03. 



3

LUDWIG VAN 
BEETHOVEN: 
STRÅKKVARTETT 
NR 10 OP. 74 
”HARPKVARTETTEN” 
Beethovens 10:e stråkkvartett, Harfen
quartett, är problemfri musik med en 
klar struktur. Början av första satsen är 
meditativ, men sporadiska dissonanser 
skapar tidvis en känsla av dold fara. I 
Allegrot hörs ett bubblande, harpliknan
de pizzicatospel som gett kvartetten 
dess binamn. Satsen är ett gott exem
pel på Beethovens förmåga att återan
vända och variera musikaliskt material. 

Andra satsen går i Assdur. Den lug
na och ställvis kyrkliga stämningen och 
de böljande melodierna letar ömt efter 
andra tillstånd och skapar längtansfull 
balansgång mellan beständighet och 
innovation. Beethoven hänger sig ock
så i satsen åt dröjande yppiga ackord. 
Precis som i första satsen får musiken 
en viss luftighet genom klok använd
ning av pauser. Mot slutet av satsen 
går musiken upp i varv med pizzicaton 
och arpeggion, och temat som presen
terades i början av satsen hörs på nytt. 
Adagio ma non troppo avslutas med skö
ra ackord kantade av pauser.  

Tredje satsen, Presto, är hetsigt rock
ande men dynamisk. I denna mollbeto
nade sats hörs ett intensivt fyrtonsmo
tiv (kortkortkortlångt) som påminner 
om femte symfonins berömda motiv. 
Satsen slutar med behärskat fartfyllda 
stämningar.  

I sista satsen, Allegretto con varia-
zioni, klingar ett tema med variatio
ner. De starkt kontrasterande variatio

nerna varierar från lyriska landskap till 
matematiska klossliknande strukturer. 
Den mångfacetterade satsen är ställ
vis hemtrevlig och resonerande, ibland 
passionerat atletisk i sitt energiska så
gande. Efter mångsidigt utforskande av 
materialet avslutas verket med besked 
av en stöddig coda. 

ANTON WEBERN: 
FÜNF SÄTZE OP. 5
Anton Weberns (1883–1945) Fünf Sätze 
(Fem satser) op. 5 kom till år 1909. Den 
infaller i en period, då tonsättarens stil 
utvecklades bort från tonernas och har
moniernas hierarki i riktning mot fri ato
nalitet. 

Verken från Weberns atonala peri
od är korta och koncentrerade. Det 
väsentliga musikaliska materialet har 
klämts samman i pointillistiska ögon
blick. Skillnaden i jämförelse med senro
mantikens yviga kompositioner är tyd
lig. Till de centrala elementen hör även 
de mångsidiga klangfärgerna. I Weberns 
omhuldade Klangfarbenmelodie övertar 
just klangfärgen melodins roll. I prakti
ken tar detta sig uttryck i melodilinjens 
täta övergång från ett instrument till ett 
annat och till olika register. 

Varierande klangfärger skapade We
bern även genom att utnyttja sådan 
spelteknik som i tiden var ovanlig. I Fünf 
Sätzes första sats hörs till exempel olika 
tekniska sätt att spela pizzicato och col 
legno med utnyttjande av bågens trädel.  

Andra kännetecknande drag för 
Webern är bland annat kantiga linjer, 
stora plötsliga intervall, komplicera
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de rytmer och dunkel taktartskänning. 
Dynamiken är ofta ganska låg i dessa 
verk men splittras nog av plötsliga ut
brott. Alla dessa faktorer skapar till
sammans musik med stora kontraster. 
Dessa drag hörs också i Fünf Sätze. 

Weberns prestationer rönte inte så 
mycken erkänsla under hans livstid men 
efter andra världskriget började han bli 
mera berömd. Hans kärnfulla kompo
sitioner som eftersträvade nya klanger 
och speciellt hans seriella musik med 
strikt kontroll av de musikaliska para
metrarna inspirerade många tonsätta
re, bland andra Karlheinz Stockhausen 
samt Pierre Boulez.

ALBAN BERG: 
STRÅKKVARTETT OP. 3
Under 1900talets första decennier ut
manade den andra wienskolan de eu
ropeiska musikkretsarna med kompo
sitioner som började ta avstånd från 
tonaliteten byggd på hierarkisk harmo
nik som varit rådande så länge. De ut
vidgade synen på musiken vilket ledde 
till både entusiastiska reaktioner och 
förvirring. Så brukar det vara med för
nyelse. Arnold Schönberg (1874–1951) 
övergick tillsammans med sina elever 
Anton Webern (1883–1945) och Alban 
Berg (1885–1935) först från tonalitet till 
atonalitet och senare till ett mera exakt 
definierat 12tonssystem och serialism.  

Av dessa tre herrar i Wien är Berg in
tressant på grund av att hans musik är 
modern och eftersträvar nya akustiska 
sfärer samtidigt som den också glö
der av romantisk värme och själfullhet. 
Stråkkvartett op. 3 kom till år 1910, då 

Berg ännu gick i lära hos Schönberg. 
Den tvåsatsiga tonsättningen bygger 

på korta melodiskrytmiska motiv som 
upprepas och varieras på många olika 
sätt. Första satsen, Langsam, är nyck
full och föränderlig som en naturkraft. 
De dynamiska variationerna är stora 
och några gånger upplevs korta glim
tar av mera traditionella tonala harmo
nier. Musiken färgas av handknäppta 
pizzicaton och dallrande stråktremo
lon. Den utstrålar i sig hela ljudspektret, 
den klingande dimensionens gränser 
och möjligheter. Satsen slutar i långsam 
gungning.  

Andra satsen, Massige Viertel, är hem
lighetsfullt skön och exakt gestaltad 
musik. Den ser på verkligheten helt och 
hållet ur sin egen synvinkel. Chockartade 
ögonblick skakar om mitt i berättelsen. 
I den utvidgande musikaliska strömmen 
kan man uppfatta ekon från senroman
tiken och expressionismen. Vid sidan av 
de kantiga strukturerna hörs också lyris
ka uttryck. Den dekadenta musiken slu
tar plötsligt och lämnar lyssnaren i en 
märklig tystnad för att begrunda gräns
ytorna mellan ljud och tystnad.     

LUDWIG VAN 
BEETHOVEN: 
STRÅKKVARTETT NR 16 
OP. 135
Stråkkvartetten nr 16 op. 135 som kom 
till under utmanande omständighet
er blev Ludwig van Beethovens (1770–
1827) sista fullbordade komposition. 
Efter en pinsam och komplicerad rätte
gång hade Ludwig år 1815 fått vårdna
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den om sin avlidne bror Kaspars son Karl. 
Gossens mor Johanna var enligt Ludwig 
oduglig som förälder. Dessa trassliga 
människorelationer och eventuella obe
talda skulder ledde till Karls självmords
försök 1826. Då reste Ludwig med sin 
brorsson till sin andre broder Johanns 
gård i Gneixendorf. Kompositören hade 
ofta tidigare inbjudits på besök men 
Ludwig gillade inte Johanns hustru, 
bland annat på grund av hennes otro
het, och därför hade han inte tidigare 
accepterat inbjudan. 

Trots det stökiga släktdrama och trots 
sin vacklande hälsa slutförde Beethoven 
i Gneixendorf i oktober 1826 denna 
kvartett som han påbörjat i juli samma 
år. Med beaktande av hur den kom till 
är den överraskande gladlynt och lekfull 
men saknar ändå inte dystrare nyanser.  

Verkets första sats, Allegretto, växlar 
uttryck titt och tätt men avancerar lo
giskt. I dess plötsliga svängar går melo
dierna från ett instrument till ett annat. 
Musiken som faller tillbaka på klassicis
men och som påminner om Haydn gör 
också typiska beethovenska rytmiska 
och harmoniska ryck och skapar där
med överraskande stunder. Men nyck
fullheten är ändå alltid noga övervägd 
hos Beethoven. 

 I Vivacesatsen förekommer rytmiskt 
"rådd", där stråkarna snubblar men un
der full kontroll. I mitten av satsen blir 
musiken överraskande kvar på stället 
medan första violinen studsar över hel
heten. 

Lento assai, cantante e tranquillo kom
mer med välkommet lugn efter de två 
första satserna. Den dunkla vaggvise
aktiga musiken består av ett tema med 
variationer. Dessa fogas sömlöst ihop 

och skapar en helhet som varierar mel
lan det sublima och det melankoliska. 

Sista satsen har ett långt namn: Der 
schwer gefaßte Entschluß (Det svårfat-
tade beslutet). Grave, ma non troppo 
tratto (Muss es sein? / Måste det vara 
så?) – Allegro (Es muss sein! / Det mås-
te vara så!) – Grave, ma non troppo trat-
to – Allegro. Förmodligen har namnet 
med fullbordandet av verket att göra: 
Beethoven beskrev i sitt brev till förläg
garen Moriz Schelinger sina svårigheter 
att få verket färdigt, men han lyckades 
ändå slutföra musiken efter krävande 
eftertanke och bearbetning.  

Matti Mustonen

NYA HELSINGFORS-
KVARTETTEN
Nya Helsingforskvartetten (NHK) hör 
till de mest framgångsrika och traditio
nella finländska stråkkvartetterna i vår 
tid. Ensemblen grundades år 1982 och 
den har med olika besättning uppträtt 
på prestigefyllda festivaler och konser
testrader i många länder i Europa (bl.a. 
Wigmore Hall London, Konzerthaus 
Berlin, Concertgebouw i Amsterdam 
och Tonhalle i Zürich) samt i Japan, 
Förenta Staterna, Australien och Israel.

Redan strax efter grundandet år 1984 
vann kvartetten två tävlingar: Viitasaari 
kvartettävling och Concertino Praga. År 
1994 kom ytterligare andra pris i stråk
kvartettävlingen i London, där kvartet
ten även fick publikpriset och pris för 
bästa framförande av tävlingens beställ



6

ningsverk. År 1997 fick kvartetten Nuori 
Suomipriset.

Nya Helsingforskvartetten framförde 
sommaren 1998 vid Helsingfors fest
spel Bartóks samtliga sex stråkkvartet
ter vid två konserter. Under säsong
en 200102 arrangerade kvartetten 
en egen konsertserie med musik från 
Wien i Tempelplatsens kyrka och un
der säsongen 200405 grundade NHK 
på Riddarhuset i Helsingfors en kon
sertserie helt ägnad åt musik för stråk
kvartett. Där deltog som gäster både in
hemska och utländska toppkvartetter, 
bl.a. Juilliard Quartet. Säsongen 201213 
firade NHK sin 30åriga bana genom 
att spela samtliga Beethovens 16 kvar
tetter inom ramen för en koncentrerad 
konsertserie i Helsingfors, Lahtis och 
Tammerfors. 

Nya Helsingforskvartetten har släppt 
skivor med kvartetter av Janáček, Sibelius 
och Grieg samt även skivor tillsam
mans med klarinettisten Kari Kriikku. 
NHK har länge varit residenskvartett vid 
Tammerfors yrkeshögskola. Sommaren 
2017 assisterade NHK som den ena re
sidenskvartetten i den kammarmusika
liska delen av den internationella Maj 
Lindtävlingen i Helsingfors. 

Kvartetten är med sin nuvarande be
sättning nära knuten till Radions sym
foniorkester, eftersom alla fyra med
lemmar också är musiker i RSO. Petri 
Aarnio är orkesters konsertmästare, 
Taija Angervo 2:a konsertmästare, Ilari 
Angervo 1:e soloviolast och Tuomas 
Lehto 1:e solocellist. Av dem hör Ilari 
Angervo till NHK:s grundande medlem
mar från år 1982.


