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22.5
ONSDAGSSERIEN 16
Musikhuset kl. 19.00

Hannu Lintu, dirigent
Stephen Hough, piano
 
Ludwig van Beethoven: Pianokonsert nr 2 B-dur op. 19 28 min 
I Allegro con brio
II Adagio
III Rondo. Molto allegro
              
Ludwig van Beethoven: Pianokonsert nr 3 c-moll op. 37 34 min
I Allegro con brio
II Largo
III Rondo. Allegro

PAUS 20 min

Ludwig van Beethoven: Pianokonsert nr 4 G-dur op. 58 34 min
I Allegro moderato
II Andante con moto
III Rondo (Vivace)

Paus ca kl. 19.50. Konserten slutar ca kl. 20.55. Sänds direkt i Yle radio 1 och på 
Yle Arenan.

VÄNLIGEN KOM IHÅG ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN!
Förbjudet att fotografera och att  göra videoupptagningar eller ljudinspelningar 
under konserten.
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BEETHOVEN – 
PIANOKONSERTENS 
MÄSTARE OCH 
FÖRNYARE
"Käre Beethoven! Ni reser nu till Wien 
för att era länge ofullbordade förhopp-
ningar skall gå i uppfyllelse. Mozarts 
ande sörjer och begråter ännu sin bä-
rares död. Hos den outtömlige Haydn 
fann den en tillflykt men ingen slutlig 
fristad. Genom er hoppas den kunna 
förena sig med någon. Med kontinuer-
lig ihärdighet kommer ni att få motta-
ga Mozarts ande från Haydns händer."

Med dessa ord sände greve Waldstein 
hösten 1792 iväg den 22-årige Ludvig 
van Beethoven (1770–1827) från ton-
sättarens födelsestad Bonn till Wien för 
att studera för Haydn. Man kan fråga 
sig om Beethoven upplevde följebrevet 
som uppmuntrande eller lamslående – 
förkrossande tunga jämförelser för vil-
ken som helst ung lovande tonsättare 
– men med hägrande profetisk föran-
ing sammanför Waldsteins ord det wi-
enklassiska triumviratet som kom att 
representera samtidens högsta musi-
kaliska ideal.  

Vid sidan av sina studier började 
Beethoven erövra sin nya hemstad i 
dubbelrollen som pianist och tonsätta-
re. Greve Waldstein var född i Wien och 
hans rekommendationer öppnade dör-
rarna till aristokraternas salonger. På 
några år fick Beethoven rykte om sig 
att vara en mästare på sitt instrument, 
en pianist vars spel visserligen ofta var 
överraskande våldsamt och ohämmat 
men också fängslande originellt, käns-

lostarkt och obestridligt virtuost.
Hos sina kolleger väckte Beethoven 

nästan skräckblandad beundran. "Ah, 
han är ingen människa, han är en djävul. 
Han kommer att spela mig och oss alla 
till döds. Och så han improviserar”, ut-
ropade pianovirtuosen Joseph Gelinek, 
som inte gjorde misstaget att börja 
mäta sig med den vilde unge mannen. 
Carl Czerny som var Beethovens elev 
beundrade hos sin lärare förutom för-
mågan att improvisera också hans på-
hittiga fingersättning, hans snabba dril-
lar och skalor samt hans återhållsamma 
beteende på scenen.

I de wienska salongerna gjorde 
Beethoven först sig gällande med so-
loverk och sina sedermera legendariska 
improvisationer. Från våren 1795 bör-
jade han uppträda på större estrader 
och för att där presentera sina färdig-
heter som pianist och kompositör var 
pianokonserterna den naturliga genren.  
Under sin tid i Wien skrev Beethoven 
fem pianokonserter. Fastän antalet kan 
kännas litet i jämförelse med hans 32 
pianosonater och Mozarts 23 ursprung-
liga pianokonserter, handlar det mera 
om hans nya kompositionsdramatur-
giska utgångspunkter än om att han 
skulle ha underskattat genren. Jämförd 
med Haydn och Mozart blev också 
hans symfoniska produktion mindre.

Liksom Mozart skrev också 
Beethoven i första hand sina pianokon-
serter för sig själv. Hans nedsatta hörsel 
och slutligen totala dövhet ledde emel-
lertid till att han inte under sin karriär 
hade så mycket bruk för konserter. Den 
sista år 1809 skrivna pianokonserten 
framförde han inte längre själv. År 1815 
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började han visserligen skissera en sjät-
te konsert men kom inte längre än till 
pianoexpositionen i första satsen.

Beethovens fem pianokonserter in-
faller i den första och i den mellersta 
perioden av hans produktion. De tre 
första konserterna är representanter 
för den tidiga perioden, men ändå så 
att den tredje redan har vissa drag som 
förknippas med brytningsskedet.  Före 
pianokonserterna som skrevs i Wien 
hade han redan i Bonn prövat sina kraf-
ter och som 14-åring skrivit en piano-
konsert (1784), men av den finns bara 
pianostämman bevarad.  

I de två första numrerade piano-
konserterna har han utan vidare haft 
Mozart som utgångspunkt, men egent-
ligen vet man inte så noga hur pass väl 
Beethoven kände till dennes konserter 
från Wienperioden på 1780-talet. Han 
var åtminstone bekant med Mozarts 
d- och c-mollkonserter. Mozart svarar 
för en bländande utveckling av piano-
konserten som genre, inte minst för att 
han bröt med konserternas traditionel-
la ritornello-tänkande med regelbundet 
alternerande orkester och soloavsnitt 
och i stället gav pianot och orkestern 
ett betydligt tätare sammansvetsat 
förhållande.

Beethoven anammade många av 
Mozarts nya utgångspunkter, men 
gav samtidigt sina konserter en allde-
les egen karaktär. Mozarts typiska fin-
slipning övergick i ett mera storvu-
let och även monumentalt uttryck. 
Användningen av tonarter blev friare 
och i stället för modulationer som led-
de till de normala parallelltonarterna en 
kvint eller en kvart från huvudtonarten 

använde han sig av ovanligare terslik-
nande övergångar som lät effektfulla i 
hans händer.

Beethovens pianokonserter samman-
faller med en tid, då pianot som instru-
ment upplevde en stark brytningsske-
de. Den mest uppenbara förändringen 
var förmodligen det utvidgade om-
fånget. På Mozarts tid på 1780-talet var 
det i allmänhet fem oktaver – så ock-
så på hans eget år 1782 byggda Anton 
Walter-piano – och på 1790-talet utvid-
gades det till fem oktaver och en kvint 
och 1810 till sex oktaver.

Förutom det allt större omfånget 
blev instrumentets hammarmekanik 
snabbare, varvid det blev lättare att 
spela upprepningar och drillar. Också 
pedalerna utvecklades och skapade 
nya möjligheter, och redan i sina två 
första pianokonserter skrev Beethoven 
ut pedaleffekter i noterna. Fastän ra-
men ännu på Beethovens tid var i trä 
och inte gjutjärn, gjordes de stadigare 
än förr, vilket ökade ljudvolymen. Alla 
dessa förändringar öppnade möjlighe-
ter för ett nytt, kraftfullt och bredare 
uttryck och i sina konserter använde 
sig Beethoven fullhjärtat av pianots nya 
möjligheter.

PIANOKONSERT NR 2 
B-DUR OP. 19

Beethovens pianokonsert B-dur kom 
till efter en skapelseprocess i många 
skeden. I någon form föddes den re-
dan under tonsättarens period i Bonn 
mot slutet av 1780-talet. I Wien 1793 
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fullbordades en ny version av konser-
ten som Beethoven reviderade år 1795 
och ännu 1798.  Den kom ut i tryck år 
1801. Under processen föll finalen bort 
och ersattes med en ny sats. Så skedde 
eventuellt också med den långsamma 
satsen.  B-durkonserten är känd som 
Beethovens andra pianokonsert men 
tidsmässigt är konserten den tidigaste 
av hans numrerade konserter. Den gavs 
ut något senare än hans C-durkonsert 
som ändå huvudsakligen skrivits efter 
den.

Beethovens första publika konsert 
i Wien ägde rum vid en välgören-
hetskonsert på Burgtheater i slutet 
av mars 1795, varvid han spelade den 
ena av sina två första pianokonserter. 
Tidigare antog man att det var frå-
ga om B-durkonserten, men den för-
sta versionen av C-durkonserten hade 
just blivit färdig och inför konserten 
annonserade man ett ”nytt” verk och 
därmed är det troligt att det var just 
C-durkonserten. Redan före välgören-
hetskonserten hade B-durkonserten 
spelats privat i Furst Lobkowitz palats 
i Wien i början av mars. Följande till-
fälle att spela konserten publikt kom i 
december samma år vid en av Haydns 
konserter.

B-durkonserten fortsätter på många 
sätt från den punkt där Mozart slutade. 
Detta symboliseras redan av det fak-
tum att konserten går i samma tonart 
och har samma besättning (inga klari-
netter eller trumpeter eller pukor) som 
Mozarts sista konsert. Någon medve-
ten hedersbetygelse är det ändå inte 
fråga om från Beethovens sida, ef-
tersom första versionen av hans kon-

sert blev färdig redan ett par år före 
Mozarts i januari 1791 daterade konsert.

Fastän B-durkonserten är den mest 
behärskade av Beethovens konserter, 
hans mest mozartska konsert, börjar 
hans egen robustare grepp redan göra 
sig påmint. Temana är visserligen hu-
vudsakligen eleganta men behandling-
en är kantigare än hos Mozart. Denna 
dimension accentueras ytterligare, om 
man väljer att spela Beethovens egen 
solokadens från år 1808 som motsvarar 
idealen från hans mellersta period.

I B-durkonserten konfronterar hu-
vudtemats början en marschliknande 
öppningsreplik med ett kontrasterande 
sjungande motiv. Bägge dessa dimensi-
oner finns med också i fortsättningen. 
Om den kontrasterande verkan i bör-
jan ännu för tankarna till Mozart, bör-
jar Beethoven i orkesterbehandlingen 
gå sin egen väg och behandlar sin vana 
trogen tonartsförhållandena originellt; 
öppningens sjungande motiv hörs ex-
empelvis senare överraskande i Dess-
dur. Pianots pärlande utstrålning på-
minner om den yngre Beethovens roll 
som sin tids pianovirtuos.  

Den långsamma satsen är ett pro-
portionerligt adagio, som berikas av 
pianots slingrande figurer. I slutet av 
satsen följer en kraftig vändning i or-
kestern som traditionellt borde efter-
följas av en solokadens, men Beethoven 
skriver en kort enstämmig melodi "con 
gran espressione" och för därefter sat-
sen mot ett behärskat slut.

I finalrondot kommer den unge 
Beethovens egen personlighet tydli-
gast fram.  Utgångspunkten är snarare 
Haydns jordbundna humor än Mozarts 
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elegans. Det uppsluppna huvudtemat 
färgas av en ovanlig kort-lång rytmfi-
gur, vars svängningar Beethoven får 
mycket ut ur.

PIANOKONSERT NR 3 
C-MOLL OP. 37

Beethoven utnämndes i början av år 
1803 till kompositör vid den nyligen öp-
pnade Theater an der Wien och hans 
viktigaste uppgift blev att skriva en ope-
ra. Han fick en bostad i huset och kunde 
hålla egna konserter på teatern. En förs-
ta konsert arrangerade han i april sam-
ma år. Programmet gick i typisk beetho-
vensk världsomfamnande stil: första och 
andra symfonin, tredje pianokonserten 
och oratoriet Kristus på Oljeberget. Med 
undantag för första symfonin var samt-
liga verk uruppföranden.

Av konsertens verk hade tredje pia-
nokonserten c-moll varit under arbete 
längre än de övriga. De första skisserna 
härstammar från år 1796 och konserten 
var någorlunda färdig år 1800. Det är 
möjligt att Beethoven gjorde justering-
ar strax före uruppförandet och möj-
ligen också därefter. Av allt att döma 
gällde revisionerna pianostämman, ef-
tersom han i så hög grad som möjligt 
ville utnyttja de nya instrumentens 
större omfång och skapa en ännu mer 
strålande pianotextur. Vid uruppfö-
randet spelade Beethoven solopartiet 
med noterna framför sig – eller egent-
ligen nästan tomma blad, där han som 
stöd för minnet antecknat några motiv, 
"egyptiska hieroglyfer" enligt notvän-
daren Ignaz von Seyfried, då han kom 
ihåg om sin förtvivlat besvärliga upp-
gift.

Tredje pianokonserten är ännu i grun-
den ett tidigt verk, men nya drag som 
pekade framåt mot den mellersta peri-
oden började höras allt tydligare i musi-
ken. Arvet efter Mozart var ännu påtag-
ligt och exempelvis första satsens andra 
tema kunde ha varit skrivet av honom.  
Till den senare Beethoven hänvisar å sin 
sida det allt djupare uttrycket, de mera 
vågade tonala övergångarna, det bre-
dare bruket av soloinstrumentet samt 
många originella idéer i detaljerna, ex-
empelvis pukornas tematiska roll i för-
sta satsen efter kadensen.

Tredje pianokonserten är Beethovens 
enda konsert i moll, men dess c-moll 
är inte lika trotsig och dramatisk som 
i den tidigare Sonate pathétique (1798) 
eller den senare femte symfonin (1808). 
Man har ofta velat utpeka Mozarts 
c-mollkonsert (K. 491; 1786) som inspi-
rationskälla, men likheterna finns när-
mast bara i tonarten och i vissa sam-
band med första satsens huvudtema.

Den nya konsertmodellen tar sig ut-
tryck i första satsens orkesterintro-
duktion som är mer omfattande än i 
Beethovens tidigare pianokonserter. 
Efter huvudmotivets kanon låter pianot 
också intensivare. Huvudtemats rytmik 
ger musiken en viss militär ton men i 
sidotemat kommer också ett mera ly-
riskt element.

Efter det bistra uttrycket i c-moll i 
första satsens slut börjar den långsam-
ma satsen klinga som från en annan 
värld, i förhållande till huvudtonarten i 
avlägsen E-dur. Beethoven betonar sat-
sens klara och nobla uttryck också med 
sin orkestrering. Stråkarna är sordinera-
de och med dem deltar bara en flöjt, 
fagotterna och valthornen.

Finalens energiska huvudtema färgas 
av smittande rytmik och en karakteris-
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tisk nedåtgående liten septima. I mel-
lanepisoden byggs ett kort fugato av 
öppningstemat, varefter pianot spelar 
en durvariant av temat liksom för att 
förebåda att detta verk i slutet av fi-
nalen övergår i dur, vilket är typiskt för 
Beethovens verk i moll. Taktarten 6/8 
betonar de gnistrande positiva dragen 
i presto-avslutningen lite som en ope-
ra buffa.

PIANOKONSERT 
NR 4 G-DUR OP. 58

Kärnan i Beethovens tonsättningar har 
ofta ansetts vara hans kämpande, he-
roiska etos. Men ett lika karakteris-
tiskt uttrycksområde i hans produk-
tion utgör de lyriska dragen som får 
symfoniska proportioner i verk som 
Pastoralsymfonin, violinkonserten och 
fjärde pianokonserten.

Fjärde pianokonserten infaller mitt 
i Beethovens mest produktiva period. 
Verkets första skisser är från år 1804, 
men den intensivaste perioden inföll år 
1806. Vid samma tid 1805-08 tillkom 
också bl.a. de två första versionerna av 
operan Fidelio (då ännu under namnet 
Leonore), Appassionatasonaten, de tre 
Razumovskijkvartetterna, violinkonser-
ten samt fjärde, femte och sjätte sym-
fonierna.

De olika världarna i Beethovens ska-
pande levde sida vid sida i bästa sämja 
och verk som sysselsatte honom sam-
tidigt kunde ta sig helt annorlunda ut-
tryck. Kompositions processerna kunde 
å andra sidan snärja sig in i varandra 
så att verken, hur olika varandra de än 
var, också hade gemensamt material. 
Fjärde pianokonserten och femte sym-

fonin har ett gemensamt kännspakt 
rytmiskt motiv bestående av tre korta 
och en lång ton. I pianokonserten har 
detta motiv inte på långt när den inne-
börd som det har i symfonin, där det 
påståtts vara så ”ödesdigert”.  Ett annat 
tidigt skisserat motiv i konserten ham-
nade å sin sida slutligen i fångarnas kör 
i Fidelio.

Efter en privat spelning i Furst 
Lobkowitz’ palats i mars1807 fick fjär-
de pianokonserten sitt publika urupp-
förande vid Beethovens egen kon-
sert på Theater an der Wien den 22 
december 1808. Då hördes även för 
första gången den femte symfonin, 
Pastoralsymfonin, delar ur C-durmässan 
och Körfantasin.  Trots sin historiska 
betydelse var konserten nära på ett 
totalt fiasko. Evenemanget tog trött-
samma fyra timmar, verken var illa inö-
vade och till råga på allt var det isande 
kallt i salen.

Fjärde konsertens struktur är helt 
annorlunda jämförd med de tre före-
gående konserterna, i vilka varje sats 
bildar en egen helhet. I fjärde konser-
ten har den rätt korta långsamma sat-
sen och finalen sammanfogats utan 
paus. Det bredare uttrycket placerar 
verket stadigt i Beethovens mellersta 
period.

Konsertens inledning överraskade 
säkert publiken, där den satt och hutt-
rade i kylan. Avvikande från tidens 
konsertpraxis får solisten första or-
det och till råga på allt inleder pianot 
med en mild replik som undviker att 
framhäva sig själv. Tidigare hade bara 
Mozart i en av sina konserter (Ess-dur 
KV 271) låtit pianot komma först till 
tals och då också så att det alterne-
rar kort med orkestern. Öppningen är 
också tonalt intressant. Pianots öpp-
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ningsreplik som går i G-dur besvaras 
överraskande av stråkarna i H-dur och 
modulerar sedan därifrån tillbaka till 
huvudtonarten. Fastän pianots öpp-
ningsreplik är enkel, så bjuder den på 
en fruktbar grogrund för motiv i de se-
nare satserna och ger samtidigt en an-
tydan om första satsens huvudsakligen 
varma och poetiska natur.  

Förhållandet mellan solisten och or-
kestern står uttryckligen i centrum för 
musiken i den långsamma satsen som 
är gripande i all sin enkelhet. Stråkarnas 
hotfulla unisona yttranden och pianots 
lugnande svar ställs mot varandra så 
att man i satsen rent av har tyckt sig 
höra Orfeus som beveker furierna med 
sitt spel.

Det energiska finalrondot startar 
utan paus efter den långsamma sat-
sen och i dess början har Beethoven 
igen valt att komma med en liten tonal 
överraskning. Satsen börjar nämligen i 
C-dur, innan den slutar i huvudtonarten 
G-dur. Musiken andas en typiskt beet-
hovensk livsbejakande attityd, men den 
har också vissa intimare dimensioner, 
t.ex. i andra temats pastorala kontra-
punkt samt då huvudmotivet klingar i 
slutet av satsen i delade violor och cel-
lor mot det ackompanjerande pianot.

Kimmo Korhonen

STEPHEN HOUGH

Bland elitmusikerna i världen är den 
brittiske pianisten Stephen Hough (f. 
1961) en sällsynt modern inkarnation av 
en renässansmänniska. Förutom att han 

hör till de mest uppskattade pianisterna 
i vår tid, är han också aktiv som kompo-
sitör, en flitig skribent, konstmålare och 
tänkare som dryftar frågor om den ka-
tolska tron. År 2001 blev han den förs-
te pianisten som tilldelades MacArthur 
Fellowship, ett stipendium som ock-
så brukas kallas för ”Genius Grant” och 
2014 beviljades han titeln Commander 
of the Order of the British Empire (CBE).

Hough studerade pianospel vid Royal 
College of Music i Manchester och vid 
Juilliard School of Music i New York 
och numera fungerar han som lära-
re vid dessa lärosäten. Han är också 
gästprofessor vid Royal Academy of 
Music i London. Hough vann första 
pris i Naumberg-pianotävlingen i New 
York 1983. Han har uppträtt som so-
list med de flesta orkestrarna i Europa 
och Nordamerika samt som recitalist 
överallt i världen. Han är också en be-
kant gäst vid festivalerna i Aldenburgh, 
Aspen, Salzburg, Mostly Mozart, 
Tanglewood, Verbier, Edinburgh och 
BBC Proms. Vid det sistnämnda evene-
manget har han framträtt som solist 25 
gånger.

Hough har gett ut över 50 skivor som 
har belönats med internationella pris 
såsom Deutscher Schallplattenpreis, 
Diapason d'Or, Monde de la Musique, 
flera Grammy-nomineringar och hela 
åtta Gramophone Magazine Awards. 
Priset Årets skiva fick han 1996 och 
2003. Gold Disc-priset beviljades honom 
2008, då hans kompletta inspelning av 
Saint-Saëns pianokonserter valdes till 
bästa inspelning på 30 år. Hans livein-
spelning år 2005 av Rachmaninovs pia-
nokonserter var den snabbast säljande 
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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.

inspelningen i bolaget Hyperions histo-
ria, medan hans tidigare inspelning av 
Hummels konserter år 1987 fortfaran-
de är bolaget Chandos bäst sålda skiva.

Houghs kompositioner omfat-
tar orkester- och körverk samt kam-
mar- och pianomusik. Hans verk 
Mass of Innocence and Experience var 
en beställning gjord av Westminster 
Abbey i London och Missa Mirabilis av 
Westminster Cathedral. Han har skrivit 
artiklar och essäer regelbundet i bl.a. 
The Guardian, The Times, den katolska 
veckotidningen The Tablet, Gramophone 
och BBC Music Magazine. År 2007 gav 
han ut boken The Bible as Prayer och år 
2018 sin första roman The Final Retreat.

Stephen Hough spelar in samtliga 
Beethovens fem pianokonserter i sam-
band med konserterna med Radions 
symfoniorkester under Hannu Lintus 
ledning.


