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28.9
FREDAGSSERIEN 2
Musiikkitalo klo 19.00 

Sir András Schiff, dirigent och pianosolist

Joseph Haydn: Symfoni nr 82 C-dur “L'ours” Hob.I:82          27 min    
I  Vivace assai
II  Allegretto
III  Menuet e Trio
IV  Finale: Vivace

Ludwig van Beethoven: Pianokonsert nr 1 C-dur op. 15       36 min    
I  Allegro con brio
II  Largo
III  Rondo. Allegro

PAUS 20 min

Béla Bartók: Musik för stränginstrument, slagverk  27 min    
och celesta Sz106    
I  Andante tranquillo
II  Allegro
III  Adagio
IV  Allegro molto
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KAMMARMUSIK I SENA KVÄLLEN börjar i Konsertsalen efter en paus på ca 
10 minuter. Publiken ombeds ta plats på parketten för att lyssna till musiken. 
Platserna är onumrerade.

Miikka Saarinen, trumpet
Tomas Gricius, trumpet 
Jukka Harju, valthorn
Ricardo Pedrares Patiño, basun
Anders Hauge, tuba

Tomaso Albinoni (arr. Hickman): Concerto Saint Mark     9 min

Frigyes Hidas: 5X5                 13 min

Paus ca kl. 20.10. Konserten slutar ca kl. 21.10. 
Kammarmusiken i sena kvällen slutar ca kl. 21.50. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på Yle Arenan. Konserten kan ses i två delar i 
programmet RSO i Musikhuset på Yle Teema 10 och 14.10 samt i repris på Yle TV1 
13.10 och 20.10.  
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JOSEPH HAYDN 
(1732–1809): SYMFONI 
NR 82 C-DUR, 
"BJÖRNEN"

I mitten av 1780-talet fick Joseph Haydn 
sin dittills mest betydande utländ-
ska beställning, då den parisiska kon-
sertarrangören Le Concert de la Loge 
Olympique bad honom om sex symfo-
nier för år 1787. För Haydn var beställ-
ningen inte bara ekonomiskt lockande 
utan också för att den gav honom en 
chans att skriva musik för en på den 
tiden exceptionellt stor orkester med 
upp till 70 musiker. 

Haydns "parisiska symfonier" (nr 82-
87) skrivna åren 1785-86 var dittills en 
höjdpunkt i hans karriär som symfoni-
ker. Var och en av dem är ett originellt, 
personligt mästerverk, en "anmärk-
ningsvärd förening av briljans, ele-
gans och värme" som den uppskattade 
Haydnforskaren H. C. Robbins Landon 
uttryckte saken. Verken fick utomor-
dentlig framgång och togs även upp på 
repertoaren av den tävlande konsert-
arrangören Concert Spirituel. Fastän 
symfoni nr 82 C-dur har det första ord-
ningsnumret bland Parissymfonierna 
kom den ändå till sist.

C-dursymfonins energiska första sats 
börjar direkt med huvudtemat utan den 
typ av långsam introduktion som finns 
i tre av de övriga Parissymfonierna. 
Redan i öppningstakterna introducerar 
Haydn tre olika element – ett energiskt 
utbrott, en mild mellanreplik och en ce-
remoniell deklaration – som han med 
klassikerns säkerhet försätter i balans. 

I fortsättningen berikas satsen av olika 
överraskningar, till exempel i rytmiken, 
orkestreringen och uppbyggnaden av 
formerna. 

Den andra, långsamma satsen byg-
ger på variation av två alternerande 
teman (dur, moll). Menuetten är beto-
nat festlig och man har förmodat att 
Haydn medvetet velat skapa en sats 
som beskriver den franska hovkultu-
rens värdighet.

Binamnet "L'ours" (Björnen) byg-
ger på symfonins intagande final. 
Huvudmotivet som klingar mot en 
grundton för lyssnarnas tankar till en 
musik som man på den tiden hade 
fängslade björnar att dansa till på 
marknaderna. Satsen blev en typiskt 
haydnsk  kombination av folkliga röt-
ter och kompositionsteknisk bildning 
på högre nivå.   

LUDWIG VAN 
BEETHOVEN 
(1770–1827): 
PIANOKONSERT NR 1 
C-DUR OP. 15

Ludwig van Beethovens C-durkonsert 
kom till år 1795 och fick sitt uruppfö-
rande samma år vid Beethovens första 
publika kompositionskonsert i Wien, dit 
han hade flyttat år 1792.  Innan konser-
ten publicerades fem år senare gjorde 
Beethoven emellertid ännu några kor-
rigeringar. Fastän C-durkonserten har 
ordningstalet 1, är den inte hans första 
pianokonsert. Redan som ung musiker 
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i Bonn hade han år 1784 komponerat 
en konsert, men det enda som finns 
kvar av den i sin helhet är pianostäm-
man. C-durkonserten är inte heller den 
tidigaste av hans numrerade konserter 
eftersom den huvudsakligen fullbor-
dats först efter B-durkonserten som är 
känd som den andra.

Beethoven beundrade Mozarts kon-
serter och C-durkonserten fortsätter 
enligt dennes linjer. Den överger inte 
de möjligheter som Mozart öppnade 
men vidareutvecklar genren i en egen 
riktning genom att ersätta den mo-
zartska elegansen med ett kraftiga-
re uttryck. Även skillnaden mellan den 
och Beethovens tidigare B-durkonsert 
är klar, vilket bland annat syns i en stör-
re orkesterbesättning utökad med kla-
rinetter, trumpeter och pukor. Pianisten 
– alltså ursprungligen sig själv – försåg 
Beethoven med många möjligheter att 
visa upp sin virtuositet.

C-durkonsertens första sats bygger 
på tre teman, vilket Beethovens för-
sta satser ofta gör. Bekant är också 
Beethovens rätt fria sätt att handskas 
med tonarterna. Sidotemat i orkesterns 
exposition går exempelvis i Ess-dur, 
som är en avlägsen tonart i förhållande 
till huvudtemats C-dur. I genomföring-
en invecklar musiken sig i romantisk 
poesi i stället för sedvanlig sjudande 
dramatik, varvid återgången till repri-
sen blir desto mastigare. Beethoven 
tonsatte tre alternativa solokadenser 
för första satsen, av vilka två bevarats 
i sin helhet. 

Den själfulla largosatsen är den 
längsta av de långsamma satserna i 
Beethovens pianokonserter och i för-
hållande till huvudtonarten går den 

ovanligt nog i Ass-dur. Beethoven har 
betonat den melodiska linjens behag-
fullhet och stämningens mildhet ge-
nom att bara använda blåsinstrument 
med rundare klang: klarinetter, fagotter 
och valthorn. 

Det upprymda finalrondot är ett smit-
tande exempel på beethovensk humor, 
som snarare tar sig uttryck i en överväl-
digande livskraft än i ytlig lösryckt ko-
mik. En viss skärpa får musiken genom 
effektfulla synkoper och överraskande 
snabba harmoniska övergångar. 

BÉLA BARTÓK 
(1881–1945): 
MUSIK FÖR 
STRÄNGINSTRUMENT, 
SLAGVERK OCH 
CELESTA

Béla Bartóks Musik för stränginstru-
ment, slagverk och celesta föddes un-
der en period av intensiv skaparkraft. 
Verket kom till sommaren 1936 för 
Basels kammarorkesters 10-årsjubi-
leum på beställning av dess grundare 
Paul Sacher. Avvikande från sina vanor 
skrev Bartók direkt ut orkesterpartitu-
ret utan att som vanligt först göra ett 
utkast, vilket visar hur klar hans vision 
och hur orkestrala utgångspunkterna i 
hans musikaliska tänkande var. Verket 
förnyade stråkorkestern radikalt inte 
bara genom att införa slagverk utan 
även med mångsidig behandling av 
stråkinstrumenten. I detta avseende 
fortsätter verket längs samma linjer 
som Bartóks stråkkvartetter, i synner-
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het tredje, fjärde och femte kvartetter-
na (den sjätte och sista kvartetten full-
bordades först år 1939).

Bartók har berikat uttrycket också 
med hjälp av en rumsdimension. Han 
har delat stråkarna i två grupper place-
rade på skilda håll på scenen och mel-
lan dem en tredje grupp bestående 
av piano, harpa, celesta och slagverk. 
Motsatsförhållandet mellan de två 
stråkgrupperna hörs speciellt i verkets 
andra och fjärde satser som är snabba 
och energiska. 

Den långsamma första satsens struk-
turella kärna är en fuga som bygger 
på ett slingrande tema med smalt 
omfång. Reminiscenser och variatio-
ner av detta tema hörs även i de öri-
ga satserna. Satsen börjar på gränsen 
till tystnad men packar ihop sig till ett 
intensivt crescendo, då nya stämmor 
kommer med i fugan turvis en kvint 
över och en kvint under ända till höjd-
punkten – ungefär vid satsens gyllene 
snitt – då vi kommit fram till tritonus 
från den ursprungliga tonhöjden. Från 
höjdpunkten vänder musiken om i en 
koncentrerad återgång till börjans ton-
höjd och stämningar.  

Till ett helt annat uttryck för oss den 
andra, rytmiskt slagkraftiga och inten-
sivt rusande snabba satsen, där Bartók 
effektfullt utnyttjar de delade stråkar-
na genom att låta grupperna alternera. 
I genomföringen hänvisas både till för-
sta satsens fugatema och till finalens 
huvudmotiv.

Tredje satsen  är den mest spän-
nande av all Bartóks s.k. "nattmusik", 
långsamma satser som målar hemlig-
hetsfulla stämningar. Med sina slag-
verksrepliker, glissandon och sönderriv-

na motiv har satsens musik såväl färger 
och klanger som melodisk-harmoniska 
spänningar – och som sådan är den en 
öppning i riktning mot modernt klang-
färgstänkande. Satsen bygger upp till 
en för Bartók typisk symmetrisk form, 
en båge eller en bro (A-B-C-B'-A'), där 
det mellan formens delar förekommer 
fragment ur första satsens fugatema.

Den energiska finalen färgas av en 
folkmusikalisk rotfasthet, också den ty-
pisk för Bartóks uttryck. I satsens dra-
maturgiska kärna framträder första 
satsens fugatema, men nu har det ut-
vidgats och är inte så tätt som tidiga-
re. I gesten utkristalliseras utveckling-
en från första satsens hemlighetsfulla 
mörker till finalens befriade stämning-
ar. 

Kimmo Korhonen

SIR ANDRÁS SCHIFF
 

Den ungerskföddes Sir András Schiff 
hör till vår tids absoluta pianistelit. Han 
är känd som en djup tolkare av speci-
ellt den centrala pianorepertoaren så-
som Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Chopin, Schumann och 
Bartók. Sedan år 2001 har han varit 
brittisk medborgare och år 2014 adla-
des han för sina musikaliska meriter.

 Schiff har arbetat överallt i världen 
med de mest kända orkestrarna och 
mest uppskattade dirigenterna, men 
numera uppträder han huvudsakligen 
själv som dirigent vid sina konserter. År 
1999 grundade han kammarorkestern 
Cappella Andrea Barca, som han gjort 
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER
 

Radions symfoniorkestert (RSO) är 
YLE:s orkester med uppgift att produ-
cera och befrämja finländsk musikkul-
tur. Orkesterns chefsdirigent är Hannu 
Lintu som tillträdde sin post hösten 
2013.

Radioorkestern grundades år 1927 
och bestod av tio musiker. På 1960-ta-
let utvidgades den till en fulltalig sym-
foniorkester. RSO:s tidigare chefsdi-
rigenter är Toivo Haapanen, Nils-Eric 
Fougstedt, Paavo Berglund, Okko 
Kamu, Leif Segerstam, Jukka-Pekka 
Saraste och Sakari Oramo.

Vid sidan av de stora klassiska och 
romantiska mästerverken omfattar 
RSO:s repertoar en hel del ny musik 
och orkestern uruppför årligen ett fler-
tal beställningar som gjorts av YLE. Till 
RSO:s uppgifter hör även att förse ra-
dions arkiv med friköpta inspelningar 
av hela den inhemska orkesterreperto-
aren. Under spelåret 2018–2019 urupp-

ett flertal internationella turnéer med. 
Han arbetar även regelbundet med 
Europeiska kammarorkestern.

Till de största projekten i Schiffs kar-
riär som recitalist hör Beethovens 32 
pianosonater, som ha spelar i en se-
rie på åtta konserter i 20 musikcentra 
på olika håll i världen.  I Helsingfors 
gavs denna helhet under Festspelen 
2004–2007. Schiff har tidigare gjort en 
mängd inspelningar bl.a. för Decca och 
Teldec, men numera har han ett exklu-
sivt kontrakt med ECM och har förut-
om Beethovens samtliga pianosonater 
och Diabellivariationer också spelat in 
verk av bl.a. Bach, Schubert, Schumann 
och Janáček. Som kammarmusiker 
har han spelat bl.a. Bach, Busoni och 
Beethoven tillsammans med sin hustru 
violinisten Yūko Shiokawa.

Schiff har för sina inspelningar och 
framträdanden fått ett flertal av musik-
världens mest prestigefyllda pris (bl.a. 
två Grammys, Gramophone Award, 
Claudio Arrau Memorial-medaljen, 
Kossuth Prize, Léonie Sonning-priset, 
hedersmedlemskap i Beethoven-Haus i 
Bonn, Bachpriset vid Royal Academy of 
Music, staden Zwickaus Schumannpris 
och International Stiftung Mozarteums 
gyllene Mozartmedalj). Därtill har han 
flera gånger beviljats doktorsgraden 
honoris causa och andra erkännanden. 

Född i Budapest började Schiff stu-
dera pianospel i fem års ålder. Vid Franz 
Liszt-akademin i Budapest studerade 
han bl.a. för Pál Kadosa, György Kurtág 
och Ferenc Rados samt i London som 
George Malcolms elev. Han flyttade till 
Förenta Staterna år 1979 och fick öst-
errikisk medborgarskap 1987, men av-
sade sig det senare till förmån för sitt 

nuvarande brittiska medborgarskap. 
Schiff har yttrat sträng kritik mot de 
nuvarande regeringarna i Österrike och 
speciellt i Ungern och meddelade 2011 
att han inte längre kommer att uppträ-
da i sitt tidigare hemland. 

 År 2017 publicerade Schiff bok-
en Musik kommt aus der Stille, som 
innehåller essäer och diskussioner med 
den schweiziske journalisten Martin 
Meyer.
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för orkestern fyra verk som beställts av 
YLE.  

RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Mahler, Ligeti, Eötvös, Sibelius, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt premiärinspelning-
en av Armas Launis opera Aslak Hetta. 
Inspelningen av Bartóks violinkonserter 
med Christian Tetzlaff under Hannu 
Lintus ledning fick Gramophone Award 
2018. En skiva med Sibelius tondikter 
och sånger fick International Classical 
Music Award (ICMA) 2018. Därtill no-
minerades den till Editor's Choice i tid-
skriften Gramophone i november 2017 
och var BBC Music Magazines månad-
ens skiva i januari 2018. Spelåret 2018–
2019 gör orkestern skivinspelningar 
med musik av Lutosławski, Fagerlund 
och Beethoven.

RSO konserterar regelbundet på oli-
ka håll i världen. Under spelåret 2018–
2019 gör orkestern en hemlandstur-
né under Hannu Lintus ledning till 
Jakobstad, Kauhajoki, Forssa och Lahtis.

RSO:s konserter sänds direkt på Yle 
Arenan och i Yle Radio 1 samt ges in-
spelade på Yle Teema & Fem och på 
Yle TV 1.

 


