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13.2
ONSDAGSSERIEN 9
Musikhuset kl. 19.00

Tugan Sohijev, dirigent
Amihai Grosz, viola

Johannes Brahms: Haydnvariationer op. 56a        19 min
 Theme. Chorale St. Antoni. Andante
 Variation I. Poco più animato (Andante con moto)
 Variation II. Più vivace (Vivace)
 Variation III. Con moto
 Variation IV. Andante con moto (Andante)
 Variation V. Vivace (Poco presto)
 Variation VI. Vivace
 Variation VII. Grazioso
 Variation VIII. Presto non troppo (Poco presto)
 Finale. Andante

Béla Bartók: Violakonsert               21 min

 I Moderato 
 II Adagio religioso - Allegretto 
 III Allegro vivace

Paus 20 min.
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VÄNLIGEN KOM IHÅG ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN!
Förbjudet att fotografera och att  göra videoupptagningar eller ljudinspelningar 
under konserten.

Johannes Brahms: Symfoni nr 1 c-moll op. 68  45 min

 I   Un poco sostenuto – Allegro – Meno allegro 
 II  Andante sostenuto 
 III Un poco allegretto e grazioso 
 IV Adagio – Più andante – Allegro non troppo,
 ma con brio – Più allegro

 
Paus ca kl. 19.55. Konserten slutar ca kl. 21.15. Sänds direkt i Yle radio 1 och på Yle 
Arenan. Konserten ses på Yle Teema & Fem i programmet RSO i Musikhuset 17.3 
och 24.3 samt Yle TV1 23.3 och 30.3.
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JOHANNES BRAHMS 
(1833–1897): 
VARIATIONER ÖVER 
ETT TEMA AV HAYDN 
OP. 56A
Johannes Brahms bekantade sig år 
1870 med några divertimenton för 
blåsare; det var manuskript som man 
trodde var skrivna av Haydn. Han fäs-
te sig speciellt vid ett divertimento i 
B-dur och dess andra sats med rubri-
ken "Chorale St. Antoni". Tre år sena-
re blev satsens tema utgångspunkt för 
Brahms verk Variationer över ett tema 
av Haydn, som kom till i version både 
för orkester (op. 56a) och för två pia-
non (op. 56b). 

Senare har det visat sig att det ursprung-
liga divertimentot inte var komponerat 
av Haydn. Som ett alternativ har man 
framkastat att det skrivits av Haydns 
elev Ignaz Pleyel, som i sin komposi-
tion S:t Antonius koral förmodligen lå-
nat något annat äldre tema. 

Vid sidan av Beethoven hörde 
Brahms till variationsformens stora 
mästare. Fastän han med dessa verk 
riktade blickarna bakåt i tiden, var han 
också en banbrytare inom denna mu-
sikaliska form. Variationsformen var 
en populär genre under klassicismen, 
exempelvis inom pianolitteraturen och 
inom kammarmusiken. Självständiga 
orkestrala variationsverk komponera-
des inte, med undantag för Salieris La 
folia di Spagna-variationer från år 1815. 
Haydnvariationerna innebar en veri-
tabel öppning för denna genre. 

Som en hyllning till det ursprungli-
ga divertimentot för blåsare anförtror 
Brahms presentationen av koralmelo-

dins tema åt blåsinstrumenten. Han 
skapar åtta variationer med varieran-
de framtoning över temat. Deras olika 
egenskaper består av beslöjade moll-
nyanser i andra och fjärde variationen, 
scherzomässig livfullhet i femte varia-
tionen, pompösa toner med jaktfanfa-
rer i början av sjätte variationen, gun-
gande rytmer i sicilianostil i sjunde 
variationen samt hemlighetsfulla pia-
nissimon i åttonde variationen. Finalen 
bildar en egen i verket inbyggd varia-
tionssvit genom att den liksom en pas-
sacaglia bygger på ett basmotiv i fem 
takter och för verket till ett ståtligt kul-
minerande slut, i vars prakt också den 
ursprungliga koralmelodin införlivas. 

BÉLA BARTÓK (1881–
1945): VIOLAKONSERT
I likhet med många europeiska konst-
närer flyttade även Béla Bartók under 
andra världskriget undan nazismen till 
Förenta Staterna. Trots många motgångar 
bevarade han sin skaparkraft under åren i 
Amerika. Orkesterkonserten som hör till 
1900-talets klassiker kom till år 1943. 
Följande år kom en soloviolinsonat 
skriven för Yehudi Menuhin och under 
den sista tiden skrev han på en tredje 
pianokonsert och ett utkast till en vio-
lakonsert. Vid Bartóks död i New York 
i september 1945 var pianokonserten 
nästan färdig, men violakonserten blev 
på hälft. Solopartiet var i praktiken fär-
digt men utskriften av orkesterandelen 
var delvis bara riktgivande. 

Bartóks vän och före detta elev, vio-
linisten, violasten och kompositören 
Tibor Serly, tog sig an uppgiften att 
komplettera violakonserten till en fär-
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dig tresatsig helhet. Hans rekonstruk-
tion blev färdig 1949 och uruppfördes 
1950 med William Primrose som solist, 
han som i tiden hade beställt verket. 
Sedan dess har ett flertal andra utgå-
vor av konserten sammanställts, men 
vid kvällens konsert spelas Serlys edi-
tion. 

Bartók verkar att ha planerat en fyr-
satsig konsert. Han skrev i början av 
augusti 1945, bara en och en halv må-
nad före sin död, att konserten skul-
le omfatta ett ”seriöst Adagio, ett 
scherzo, en (relativt kort) långsam sats 
och en final, som skulle börja Allegretto 
och sedan övergå i tempot Allegro mol-
to. Varje sats (eller åtminstone tre av 
dem) skulle föregås av en (kort) uppre-
pad introduktion (mest i form av solo 
för altfiol), ett slags ritornello."

I det slutliga verket har den andra 
satsen (scherzo) och de upprepade ri-
tornellorna för viola i början av satserna 
strukits, men i början av första satsen 
finns ett recitativliknande soloavsnitt 
för viola som koncentreras och blir allt 
mer tematiskt. Detta kunde vara en re-
miniscens av ritornello-tanken. Första 
satsen är en sonatform, men den utgör 
ingen traditionell dramatisk kamp 
utan är en relativt balanserad sats 
med måttfullt uttryck, än ”seriös” en-
ligt Bartóks planer, än levande i en värld 
fylld av ljusare känslor. 

Musiken övergår utan uppehåll i den 
mellersta satsen, som i likhet med lång-
samma satsen i tredje pianokonserten 
fått tempobeteckningen Adagio religi-
oso. Satsen har också ett avsnitt som 
klingar mera sagolik och som i slutet 
vacklar mellan ljus och skugga – eller 
tro och tvivel? En kort allegretto-vänd-

ning leder utan paus över till finalen 
som domineras av livfulla folkdansto-
ner. Med döden rakt för blicken lycka-
des Bartók ändå i sin musik se fram 
emot en ljusare framtid. 

JOHANNES BRAHMS: 
SYMFONI NR 1 C-MOLL 
OP. 68

Beethovens symfoniska arv kastade sin 
skugga över hela 1800-talet, men ingen 
upplevde det fullt så förpliktigande och 
utmanande som Brahms. Han höll sig 
länge på respektfullt avstånd från den 
symfoniska genren.  

Brahms förkastade sitt första försök 
till symfoni i mitten av 1850-talet och 
materialet omformade han sedan för 
användning i andra verk. I början av 
1860-talet inledde han ett andra all-
varligare försök och sommaren 1862 
kunde han visa upp för sina vänner en 
tidig version av första satsen. Brahms 
återvände till symfonin på 1870-talet 
och fick slutligen verket färdigt på hös-
ten 1876. Ännu efter uruppförandet i 
Karlsruhe i november samma år gjorde 
Brahms korrigeringar. Först sommaren 
1877 var han slutligen färdig att lämna 
symfonin ifrån sig.

Brahms första symfoni hör till de 
verk inom den symfoniska litteratu-
ren som varit allra längst under arbete 
och därtill är den en av alla tiders för-
nämligaste förstlingssymfonier. I mån-
ga avseenden är den en arvtagare till 
Beethovens symfonier men samtidigt 
även ett självständigt mästerverk skri-
vet på egna villkor.
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Symfonins tydligaste modell och 
jämförelseobjekt är Beethovens femte 
symfoni, den mytiska ”Ödessymfonin”. 
Också Brahms symfoni kämpar sig 
framåt från öppningssatsens djupt 
trotsiga c-moll till segerviss C-dur i fi-
nalen och på samma sätt får denna 
ram också hos Brahms gediget innehåll 
och riktig betydelse; han var en mästa-
re på inte bara den symfoniska formen 
utan även det symfoniska dramat. 

Introduktionen som inleder första 
satsen är som om den var hackad i gra-
nit. Fastän den skrevs senare än resten 
av satsen är den på motivnivå fast knu-
ten till den snabba huvuddelen. Första 
satsen är dramatisk och strikt. Den 
avancerar med knytnävsstram rytmik 
och som karakteristiskt rytmmotiv kan 
man uppfatta Beethovens ödesrytm 
(tre korta och en lång).

Symfonins mellansatser har ett mera 
behärskat uttryck än yttersatserna. 
Den klara och balanserat melodiska lå-
ngsamma satsen går i E-dur, som är en 
avlägsen tonart i förhållande till huvud-
tonarten. Tredje satsen är hos Brahms 
ett intermezzoliknande Allgretto e gra-
zioso, något som han i allmänhet hade 
förkärlek för på scherzots plats i sina 
symfonier. I trion är greppet ändå nå-
got mera energiskt. 

Efter de två lättare mellansatserna 
återvänder det symfoniska dramat i fi-
nalens långsamma introduktion. Den 
målar upp en hemlighetsfull och för-
väntansfull stämning som får utlopp i 
och med ett öppet klingande hornmo-
tiv i den snabba huvuddelen. Då valt-
hornen börjar höras efter en känsla av 
osäkerhet i början, påminner detta om 
barytonens förkunnelse i Beethovens 

nionde symfonis final: "O Freunde, 
nicht diese Töne". Intrycket framhävs 
av att det snabba huvudavsnittet börjar 
med ett hymnmotiv som är en mindre 
dold hänvisning till glädjehymnen i 
Beethovens final.

Finalen blir en dramatisk men se-
gerviss kamp, i vilken också introduk-
tionens motiv och horntemat invävs. I 
codan skruvar Brahms ytterligare upp 
tempot. Verkets sluttakter återspeglar 
kanske också en del av det segerjubel 
som Brahms måste ha känt över att ha 
fullbordat detta verk, som krävt så väl-
digt mycket arbete och slutligen blivit 
en ansenlig börda. 

Kimmo Korhonen

TUGAN SOHIJEV
Tugan Sohijev, som föddes i 
Nordossetien, har sedan början av 
2000-talet haft en starkt uppåtgåen-
de internationell karriär. Han har sedan 
2008 varit musikchef för Orchestre na-
tional du Capitole i Toulouse och sedan 
2014 även för Bolsjojteatern i Moskva. 

 Sohijev har studerat för Anatolij 
Briskin och vid konservatoriet i S:t 
Petersburg för dirigentlegenden Ilja 
Musin samt för Jurij Temirkanov. Han 
debuterade 2002 vid Welsh National 
Opera (La bohème) och året därpå 
vid Metropolitan i New York (Jevgenij 
Onegin) samt som dirigent för 
Philharmonia Orchestra i London. År 
2004 stod festivalen i Aix-en-Provence 
i turen (Kärleken till de tre apelsinerna). 
År 2005 valde de franska kritikerna ho-
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nom till "årets musikpersonlighet".
 Åren 2004–05 var Sohijev musikchef 

för Welsh National Opera och förste 
gästdirigent för Capitole-orkestern i 
Toulouse 2005–08. Åren 2012–16 var 
han även chefsdirigent och konstnär-
lig ledare för Deutsches Symphonie-
Orchester i Berlin.

 Vid sidan av de regelbundna enga-
gemangen har Sohijev gästdirigerat 
bl.a. Berlins, Wien och Münchens fil-
harmoniker, Gewandhaus-orkestern 
i Leipzig, Concertgebouw-orkestern 
i Amsterdam, Orchestre de Paris, 
Philadelphia Orchestra och London 
Symphony Orchestra. Han debuterade 
som dirigent för New Yorks filharmoni-
ker i oktober 2018.  Förutom vid Bolsjoj 
har han dirigerat opera vid bl.a. Théâtre 
du Capitole i Toulouse, statsoperan i 
Wien samt Mariinskij i S:t Petersburg, 
där han samarbetat Valerij Gergijev. På 
dennes inbjudan har han även gästspe-
lat i S:t Michel. 

 Tugan Sohijev har gjort inspelningar 
med Capitole-orkestern i Toulouse av 
bl.a. Tjajkovskijs fjärde och femte sym-
foni, Musorgskijs Tavlor på en utställning, 
Rachmaninovs Symfoniska danser samt 
Stravinskys Våroffer och Eldfågeln. På 
DVD har han gett ut Requiem av Berlioz, 
som hör till hans favoritkompositörer. 
Till hans inspelningar med Deutsches 
Symphonie-Orchester i Berlin hör bl.a. 
Prokofjevs Ivan den grymme, första, fem-
te och sjätte symfonin samt Den skytis-
ka sviten.

AMIHAI GROSZ
Amihai Grosz är en israelisk violast som 
sedan 2010 varit förste konsertmästare 
för violorna vid Berlinfilharmonikerna. 
Han uppträder aktivt också som kam-
marmusiker och solist för olika or-
kestrar.

Grosz studerade i Jerusalem först 
för David Chen, sedan i Frankfurt och 
Berlin som Tabea Zimmermanns elev 
och därefter igen i Jerusalem för Haim 
Taub.

 Grosz deltog i ett program för unga 
begåvade musiker vid musikcentret i 
Jerusalem, som gav honom chansen att 
i ett tidigt skede arbeta med t.ex. Isaac 
Stern och Guarnerikvartetten. År 1996 
vann han Braun Roger Siegel-tävlingen 
vid Jerusalems universitet och år 2007 
fick han Gottesmann-priset vid Aviv-
tävlingen, som är den mest betydande 
musiktävlingen i Israel. 

 Enligt Grosz bildar kammarmusi-
ken grunden i hans arbete som musi-
ker. År 1995 var han med om att grun-
da Jerusalem-stråkkvartetten som vann 
Borletti Buitoni-stiftelsens pris och 
fick vägledning av bl.a. Isaac Stern, 
LaSalle- och Emerson-kvartetterna 
samt Frank Peter Zimmermann. Grosz 
har också uppträtt som kammarmusi-
ker tillsammans med Yefim Bronfman, 
Emmanuel Pahud, Mitsuko Uchida, 
Oleg Maisenberg, Janine Jansen, Julian 
Rachlin och David Geringas.

 Som solist med orkester har Grosz 
uppträtt bl.a. med West-Eastern Divan-
orkestern under Daniel Barenboim, 
Jerusalems symfoniorkester, Israels 
kammarorkester, Münchens kamma-
rorkester samt Staatskapelle Berlin.
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER 

Radions symfoniorkester (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-talet 
utvidgades den till en fulltalig symfoni-
orkester. RSO:s tidigare chefsdirigenter 
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 radi-
ons arkiv med friköpta inspelningar av 
hela den inhemska orkesterrepertoaren. 
Under spelåret 2018–2019 uruppför or-
kestern 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 violinkonser-
ter 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 nomi-
nerades den till Editor's Choice i tidskrif-
ten Gramophone i november 2017 och 
var BBC Music Magazines månadens 
skiva i januari 2018. Spelåret 2018–2019 
gör orkestern skivinspelningar med 
musik av Lutosławski, Fagerlund och 
Beethoven.

RSO konserterar regelbundet på olika 
håll i världen. Under spelåret 2018–2019 
gör orkestern en hemlandsturné un-
der 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.

 Amihai Grosz' instrument är en 
Gaspar da Salo-viola från år 1570 som 
en privatsamlare ställt till hans förfo-
gande för hela karriären. 


