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11.10 kl. 19.00
Musikhuset

Min svartvita kärlek 

Seong-Jin Cho
p i a n o

W. A. Mozart: Fantasi d-moll K 397
5 min

W. A. Mozart: Sonat nr 3 B-dur K 281
18 min
I Allegro

II Andante amoroso
III Rondeau (Allegro)

Franz Schubert: Wanderer-Fantasie C-dur D. 760
20 min

I Allegro con fuoco ma non troppo
II Adagio
III Presto
IV Allegro

 
PAUS 20 min

Alban Berg: Sonat op. 1
11 min

 
Franz Liszt: Sonat h-moll S. 178

31 min 
 

Paus ca kl. 19.50. Konserten slutar ca kl. 21. Sänds direkt i Yle Radio 1 och på Yle Are-
enan. Konserten kan ses på Yle Teema & Fem i programmet RSO i Musikhuset 17.11 och 

24.11 samt i repris på Yle TV1 23.11 och 30.11

R S O - F E S T I v a l e n

MAGNUS LINDBERG
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VÄNLIGEN KOM IHÅG ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN!

Förbjudet att fotografera och att  göra videoupptagningar eller 
ljudinspelningar under konserten.
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Wolfgang
Amadeus Mozart 

(1756-1791): 
Fantasi d-moll 

K.397; pianosonat 
B-dur K.281

”Mozart imponerade med sin förbluffan-
de spelskicklighet, där speciellt vänster-
hand och basstämman ansågs enaståen-
de. Hans känslosamhet, känslighet och 
hans vackra uttryck i kombination med 
hans enorma idérikedom och komposi-
tionstekniska kunnande fascinerade var-
je lyssnare och gjorde honom till sin tids 
störste pianist.”

Den första egentliga Mozartbiografin 
(1798) skriven av Franz Xaver Niemetschek 
kommer med ett omdöme som inte läm-
nar något tvivel om den magiska kraften 
i Mozarts spel. Han var en enastående 
mästare på sitt instrument, en musiker 
vars virtuositet bara var ett medel som 
stod i de själfulla och känsliga tolkningar-
nas tjänst. Bland Mozarts verk för piano 
var pianokonserterna den genre som han 
ägnade sig åt vid publika konserter på de 
stora estraderna, medan verken för solo-
piano tjänade honom i de privata salong-
erna. Båda var viktiga för honom som pia-
nist.

Fantasi d-moll som skrevs år 1782 strax 
efter att kompositören flyttat till Wien 
hör till de mest kända men också mest 
gåtfulla av hans pianokompositioner. De 
tekniska kraven är inte så höga och därför 
stöter de flesta pianoeleverna på den i nå-
got skede av sina studier och dess emo-
tionellt laddade innehåll har också gjort 
den till ett omtyckt verk vid pianoaftnar.

Fantasin är insvept i en slöja av mystik. 
Man vet att Mozart inte fullbordade den 
och då den publicerades för första gång-
en år 1804 slutade den i takt 97 med ett 
dominantackord. Detta var absolut emot 
tidens praxis och hade krävt en fortsätt-
ning. Man vet inte om Mozart hade pla-
ner på att fylla på med en fuga eller med 
en annan sonat. I den följande utgåvan 
av Breitkopf & Härtel 1806 hade fanta-
sin kompletterats med tio takter förmod-
ligen av förläggaren Gottfried Härtels 
förtrogne kompositör August Eberhard 
Müller. På sistone har många pianister 
gjort egna versioner av slutet.

D-moll var för Mozart förknippad med 
starka och djupa känslor, en tonart som 
återfinns i Don Giovanni, Requiem, stråk-
kvartetten K.421 och pianokonserten 
K.466. Fantasin börjar i dyster meditation 
med en introduktionsliknande böljegång. 
Sedan följer ett djupsinnigt adagio som 
gestaltas som verkets kärna. Som ett be-
friande slut brister musiken därefter ut i 
ett ljust allegretto i D-dur. Fantasin tycks 
ha tagit intryck av Carl Philipp Emanuel 
Bach och dess varierande stämningar och 
texturer med dramatiska löpningar ger 
den en improvisatorisk karaktär, som ger 
en vink om hur han kan ha fantiserat vid 
pianot i aristokraternas salonger i Wien.

Pianosonaten B-dur K.281 kom till i 
början av år 1775, då Mozart befann sig 
i München där han förberedde sin ope-
ra La finta giardiniera. B-dursonaten ingår 
i en grupp på sex sonater som utgjorde 
början på en svit 18 sonater som han tyd-
ligt planerade som en enhetlig samling, 
fastän den aldrig under hans livstid gavs 
ut som sådan.

Mozart skrev sina tidiga sonater som 
briljanta nummer för sig själv och speci-
ellt i B-dursonaten har han försett sina 
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flinka fingrar med pärlande löpningar 
och drillar. Fastän sonaterna från tiden i 
München var de första i sitt slag för ho-
nom, så hade han dessförinnan skrivit 
flera variationsverk och stycken i mindre 
format och behärskade således mer än 
väl sina pianistiska medel.  

I sina sonater hade Mozart förkärlek 
för tresatsiga former. Den snabba för-
sta satsen är elegant och lättsam, full av 
spelglädje. Redan i denna första sats an-
vänder sig Mozart med full effekt av vari-
ation mellan piano och forte, som de nya 
fortepianona gav möjligheter till på ett 
helt annat sätt än de gamla klavikorden.  

I den långsamma mellersta satsen visar 
Mozart sin mera känslosamma sida, vil-
ket redan tempobeteckningen ”Andante 
amoroso” antyder. Ställvis blir den linje-
sköna melodiken nästan som en serenad 
med sina fint nyanserade variationer.  

I den intagande rondofinalen lindas 
elegansen in med humor och virtuositet. 
Ibland tycks Mozart nästan leka med sitt 
material och med ständigt växlande pia-
nistiska konstellationer. Det är som han 
sade till sin publik: ”Se bara, så här lätt 
är det för mig!” Mitt i satsen finns emel-
lertid kromatik och seriösa drag svepta 
i moll som påminner om hur mångsidig 
och djup Mozarts musikaliska värld var.

Franz Schubert 
(1797-1828): 

Fantasi C-dur 
D760, ”Wande-
rer-Fantasie”

Schubert var i motsats till Mozart inte nå-
gon stjärna på konsertestraderna. Som 

pianist nöjde han sig med att framföra 
sina egna sånger, vilket han mest gjorde i 
goda vänners lag, vid s.k. ”schubertiader”, 
som var tillägnade hans musik. Dessa ut-
gångspunkter återspeglas också i hans 
pianomusik, där den traditionella virtuo-
siteten fick en biroll.

Fantasi C-dur hör till de mest betydan-
de verken i hans produktion för piano och 
detta är det närmaste han kom en veri-
tabel virtuosnivå. Den blev färdig i slu-
tet av år 1822, strax efter den s.k. ”ofull-
bordade” symfonin. Verket började kallas 
för ”Wanderer-Fantasie” efter sången Der 
Wanderer D489 (1816), vars motiv han 
använde i fantasin. Detta var inte enda 
gången som han använde sig av ma-
terial ur sina populära solosånger som 
grund för större verk. Andra exempel är 
Forellkvintetten (1819), Trockne Blumen-
variationerna för flöjt och piano och 
stråkkvartetten Flickan och döden (1824).

Genrenamnet ”fantasi” kunde tän-
kas hänvisa till en fri, improvisatorisk 
formstrategi, men i C-durfantasin gick 
Schubert in för en mera disciplinerad app-
roach och resultatet står sonaten närma-
re. Avvikande från en normal sonat har de 
fyra satserna eller huvudavsnitten emel-
lertid fogats samman till en kontinuerlig 
helhet, där det finns en del gemensamt 
material dem emellan. Därmed tillkom 
en ny formtyp som bl.a. Liszt beundrade 
storligen och som gav honom inspiration 
till sin egen h-mollsonat.

Förebilden för namnet var en av 
Schuberts många sånger med vandrings-
motiv och texten är av Georg Philipp 
Schmidt von Lübeck. Vandrandet och 
främlingskapet var en tematik som hör-
de till romantikens centrala känslovärld 
och beskrev ofta uttryckligen konstnär-
skapets eviga öde.  ”Ich bin ein Fremdling 
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überall” (Jag är en främling överallt) kon-
staterar även diktens jag och pianofan-
tasins obrutna form passar speciellt bra 
ihop med sångens tanke på en fortsatt 
vandring som dikterats av ett inre tvång.   

Daktylrytmen (lång-kort-kort) som 
hörs genast i de första takterna är ett 
återkommande element som binder ver-
ket samman. Början (Allegro con fuo-
co ma non troppo) utstrålar självsäker-
het, men satsen är även brett sångbar. 
Schubert målar pianotexturen med tjock 
pensel och breda drag, som om han ville 
likt Schumann ”komprimera hela orkes-
tern i två händer”: här finns oktaver, fylli-
ga ackord, tremolon, arpeggion över hela 
klaviaturen och löpningar.

Stämningen blir allvarligare och glider 
över i den långsamma andra satsen, där 
första avsnittets C-dur övergår i mörkare 
c-moll, samma tonart som den ursprung-
liga sången. Schubert bygger en svit vari-
ationer på basis av sångens tema.  

Efter variationsavsnittet följer ett livligt 
vinglande scherzo, där daktylrytmen an-
passats på en tretakt. En mildare triodel 
balanserar upp scherzot och sedan föl-
jer ett ståtligt kulminerande finalavsnitt, 
som dyker upp som en fuga över daktyl-
motivet.

Alban Berg 
(1885-1935): 

Pianosonat op. 1
Då Sibelius till hälften skämtsamt kon-
staterade att ”Berg är det bästa som 
Schönberg har åstadkommit”, hänvisa-
de han både till Alban Bergs ungdoms-
år som Schönbergs elev och till dennes 
senare ställning som mest omtyckt kom-
positör i den s.k. andra Wienskolan som 

leddes av Schönberg. Berg började stu-
dera musik privat 1904 och utbildningen 
pågick i fem år. Pianosonaten (1908–09) 
hör till hans verk från dessa studieår, men 
Schönberg fann den så pass mogen att 
den publicerades som Bergs opus 1.

Berg inledde sin karriär som full-
blods senromantiker men följde sedan 
Schönberg i fotspåren först mot atonal 
expressionism och på 1920-talet till kon-
struktiv dodekafoni. Även pianosonaten 
har ännu sina rötter i romantiken och 
förtecknet med två kors tycks hänvisa till 
h-moll, men notbilden, nästan fullbelam-
rad med höjnings-. sänknings- och åter-
ställningstecken, är rätt så kromatisk och 
rubbar den traditionella uppfattningen av 
tonart.

Berg hade tänkt göra sonaten till ett 
traditionellt verk i tre satser, men ef-
ter första satsen beklagade han sig för 
Schönberg, att han inte kom på nya idé-
er för verket. ”I så fall har du redan sagt 
det som bör sägas”, kommenterade 
Schönberg och sonaten fick bli ensatsig.

Fastän Berg i sin behandling av materi-
alet avancerade modigt mot nya harmo-
niska världar som var moderna på den 
tiden, stöder sig sonaten ännu på den tra-
ditionella sonatformen med sina två cen-
trala motiv, sin exposition, genomföring 
och återtagning. Det pianistiska uttryck-
et är så tätt att det kan grumla gestal-
tandet av tydliga temakaraktärer, men 
bägge temagrupperna nog har sina egna 
tonala och rytmiska motiv. I bakgrunden 
som ett slags underliggande struktur 
styrs verket av Schönbergs så kallade ”ut-
vecklande variation”, där verkets material 
på motivnivå återgår till vissa kärnämnen 
från de första takterna.

Utvecklingen börjar i lugna tecken 
tills musiken stegras till passionerade 
crescendon. Återtagningen är varierad 
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och utvidgad i någon mån; kanske Berg 
kom att tänka på Schönbergs råd: ”Skriv 
inte sådant som också notskrivaren kun-
de ha präntat ”. Hur nyckfullt verkets to-
nala uttryck än är, utjämnar sig musiken i 
slutet entydigt till h-moll. 

Franz Liszt 
(1811-1886): 
Pianosonat 

h-moll
Sommaren 1836 antecknade Franz Liszt 
följande personuppgifter i gästboken på 
ett hotell i Chamonix: ”Född på Parnassos, 
yrke: musiker-filosof, kommit från Tvivlet, 
på väg till Sanningen”.  

Det är osäkert om Liszt någonsin kom 
fram till eller om han ens trodde på nå-
gon entydig och absolut Sanning. Han var 
en romantisk konstnär par excellence, en 
rastlös tvivlare som letade efter nytt. Han 
bar geniets tunga mantel på sina skuldror 
och var hela tiden andligt och geografiskt 
på väg någonstans. 

Inget under att Liszt som den typiske 
evige vandraren blev förtjust i Schuberts 
Wanderer-Fantasie. Han spelade den fli-
tigt på sina turnéer och gjorde 1851 en 
egen version av den för piano och orkes-
ter, som han även arrangerade för två pia-
non. Något av Wanderer-Fantasiens för-
trollning trängde också in i Liszts egen 
tonsättargärning och bara ett par år ef-
ter Schubertarrangemanget tillkom hans 
monumentala pianosonat h-moll (1853), 
vars former öppnar nya rymder. Verket 
hade varit under arbete redan länge och 
en tidigare version hade uppenbarligen 
redan blivit färdig 1849.

H-mollsonaten är ett samlande monu-
ment i Liszts produktion och hans störs-

ta enskilda pianistiska skapelse. Dess 
strålande pianotextur växer till orkestrala 
mått och smälter samman de stora virtu-
osa gesterna till en del av verkets flerdi-
mensionella uttryck som sträcker sig från 
mefistoliknande kantighet till poetisk ly-
rism. Sonaten delade tydligt lyssnarna i 
två läger. Eduard Hanslick som försvara-
de mera traditionella ideal konstaterade 
att ”var och en som hört verket och finner 
det vackert är bortom all hjälp”, medan de 
”nytyska” moderna tonsättarna som Liszt 
representerade beundrade verket med 
stormästaren Richard Wagner i täten.

I sin h-mollsonat tog Liszt det mest 
radikala steget framåt i pianosonater-
nas historia sedan Beethoven. Det sked-
de genom att som ett mellansteg använ-
da sig av Schuberts Wanderer-Fantasie, 
men Liszt gick längre som formskapare 
genom att skapa en ensatsig helhet, där 
han på sätt och vis placerat en fyrsatsig 
och en stor ensatsig sonat på varandra 
och på detta sätt gett formelelementen 
dubbel betydelse.

Det första avsnittet motsvarar den fyr-
satsiga sonatens tungt vägande första 
sats men det kan också tolkas som ex-
position i en stor ensatsig sonat. Verkets 
faustliknande frenesi börjar klinga ge-
nast efter de hemlighetsfulla introduk-
tionstakterna, som bygger på nedåtgå-
ende skalor. Fyrfaldiga oktaver förkunnar 
Allegro energico-avsnittets första melo-
diska motiv och får som svar en replik i 
basen. Av dessa inre spänningsfyllda in-
gredienser bygger Liszt en stor del av so-
natens tematiska material. Ett orkestralt 
klingande grandioso-motiv startar sido-
temagruppen som också har en mera ly-
risk dimension.

I ett omfattande genomförande avsnitt 
behandlar Liszt först material ur det för-
sta avsnittet.  Sedan bygger han vidare 



7

på genomföringen med en hel långsam 
sats (Andante sostenuto – Quasi adagio), 
som till stor del återgår till sidotemag-
ruppens material och blir sonatens emo-
tionella kärna. Ett fugato som bygger på 
huvudmotiven i Allegro energico bygger 
ännu vidare på genomföringen och fyller 
den flersatsiga sonatens scherzofunktion

Sonaten slutar med en koncentrerad 
men klaveristiskt intensifierad återtag-
ning, den omväxlande sonatkonstruk-
tionens final. Under pågående arbete 
övervägde Liszt möjligheten att ge ver-
ket en traditionell storvulen avslutning 
och codan börjar som om den förebå-
dade en sådan i form av en stretta med 
bullrande oktaver, men går sedan in för 
att avsluta sonaten i klarare stämningar i 
H-durbelysning.

Kimmo Korhonen

SEONG-JIN CHO
Seong-Jin Cho gjorde sitt internatio-
nella genombrott hösten 2015, då han 
21 år gammal som första korean vann 
Chopintävlingen i Warszawa. I början av 
2016 gjorde Cho ett exklusivt avtal med 
det ärevördiga skivbolaget Deutsche 
Grammophon. 

Seong-Jin Cho har fått beröm för sina 
poetiska och inlevelsefulla tolkningar och 
sin bergsäkra teknik. Han har under sin 
karriär redan hunnit uppträda på många 
av världens stora konsertestrader och 
samarbeta med flera av de renommera-
de orkestrarna och dirigenterna. Under 
denna och följande säsong uppträder 
han som solist med bl.a. Londons sym-
foniorkester,New Yorks och Hong Kongs 
filharmoniker, Gewandhausorkestern i 
Leipzig samt Philadelphia Orchestra. Cho 

ger även ofta egna pianoaftnar i bl.a. 
Carnegie Hall i New York, Concertgebouw 
i Amsterdam och i Konzerthaus i Wien. 

Redan före exklusivkontraktet med DG 
gav bolaget i slutet av 2015 ut hans se-
gerskiva från Chopintävlingen. Sedan följ-
de i november 2016 en andra Chopinskiva 
(Pianokonsert nr 1 och fyra ballader), år 
2017 en skiva med soloverk av Debussy 
och 2018 en Mozartskiva (Pianokonsert 
d-moll och Sonaterna B-dur K.281 och 
F-dur K.332). 

Cho började studera pianospel i sex års 
ålder i Seoul och gav sin första konsert 
elva år gammal. Efter slutförda studier 
vid konsthögskolan i Seoul flyttade han 
till Paris 2012 och fortsatte sin utbildning 
vid Pariskonservatoriet för Michel Beroff 
och utexaminerades 2015. Sedermera har 
han etablerat sig i Berlin.

Före Chopintävlingen hann Cho få 
framgång också i många andra pianotäv-
lingar. År 2009 tog han som yngsta delta-
gare någonsin hem segern i den interna-
tionella Hamamatsu-tävlingen i Japan och 
två år senare fick han en tredje placering 
i Tjajkovskijtävlingen i Moskva samt lika-
så en tredje placering i Arthur Rubinstein-
tävlingen i Tel Aviv.


