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HAUSKONZERT                                                        

KAREN GOMYO
BENJAMIN SCHMID
LISE BERTHAUD
CHRISTIAN POLTÉRA
ANDREAS HAEFLIGER
 
 

ABONNEMENTS
KONCERTER                              

PRAZAK KVARTETTEN
PETR HOLMAN
VLADIMÍR FORTIN
GRIGORY SOKOLOV
NIKOLAI LUGANSKY
JERUSALEM KVARTETTEN
PAUL MEYER
BORIS BROVTSYN 
BENJAMIN GILMORE 
MAXIM RYSANOV 
PHILIP DUKES 
KRISTINA BLAUMANE
PAVEL HAAS KVARTETTEN
DENIS KOZHUKHIN
STEPHEN HOUGH
 

MUSIK FÜR ALLE
 

3 X SCHUBERT                                                               
BO SKOVHUS
STEFAN VLADAR
 
 

BEETHOVEN 
PERSPEKTIVER                                 

ANDREAS HAEFLIGER

4

6

36

22

40





ÅBEN PRØVE  
HIGH TEA
KONCERT I 
CHAMPAGNE OG KANAPÉER 
PÅ BÅDEHUS-TERRASSEN  
KONCERT II
SOUPER 

For dem der ikke får plads til koncerten 
i Bådehuset vil der blive mulighed for 
at høre alle værkerne for strygere alene 
torsdag den 12. juni i Giacometti- 
rummet kl. 13 og klaverkvintetter af 
Schumann og Dvorak i koncertsalen 
kl. 15 som åben prøve.
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DEN ÆSTETISKE DISTANCE

Operaen Capriccio åbner med et yndigt billede: I en sal i et  
lille chateau lidt uden for Paris sidder seks strygere og spiller 
et stykke for stedets smukke grevinde. Stykket er skrevet  
af komponisten Flamand, der sammen med digteren Olivier 
sidder i havesalen ved siden af og diskuterer, hvad der er 
vigtigst: ordet eller musikken – ”prima la parole” eller ”prima 
la musica”? Begge er forelskede i grevinden, og det er hand- 
lingen i Richard Strauss’ opera eller ”konversationsstykke”, 
som Strauss selv kaldte sin Capriccio komponeret i de før-
ste år af 2. Verdenskrig og førsteopført på Statsoperaen  
i München i 1942.

Det lille stykke for seks strygere er ouverturen, men 
ligesom operaens handling bevæger sig i sin egen sfære, hvor 
der konverseres mere end handles, således er denne ”ouver-
ture” i sig selv en intim samtale mellem seks strygere spillet 
på scenen, og den glider ubemærket over i orkesterspillet, der 
akkompagnerer sangerne. Alt er så forfinet i denne opera fra 
Clemens Krauss’ formfuldendte tekst til Strauss’ yndefulde og 
dog passionerede musik – et skrøbeligt kunstværk om æstetik 
og kærlighed, skrevet i en tid, hvor verden stod i brand. Den 
lyriske indledning og præsentation af den sonet, som bliver 
stridens genstand, afløses af et dramatisk, mørkt ladet inter-
mezzo, der sætter sit præg på resten af forspillet.

Operaens dramatiske dimension og drivkraft ligger  
i det skjulte – i et mørkere lag som kaster en skygge over den 
lyse idyl og høflige konversation. Det er grevindens musik,  
og den fortæller om et vemod og tvivl om kærligheden, som 
man også kender fra Feltmarskalinden i en tidligere Strauss-
opera Rosenkavaleren fra 1911 og siden en række andre kvin-
der i komponistens operaer. Som sådan er denne sekstet et 
portræt af en kvindetype, som Strauss drømte om. Konkurren-
cen om hendes gunst ender i øvrigt remis – Grevinden elsker 
dem begge.

Richard Strauss var sin tids store musikalske person-
lighed. Konservativ i sind, men samtidig en kunstnerisk rebel, 
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der gang på gang vakte opsigt med sin musik. Han var barn af 
det gamle tyske kejserdømme – en arv han ikke kunne ryste af 
sig – men måtte som kunstner forholde sig til en modernisme, 
der brød grænser ned.

I sine første tonedigte skabte Strauss sin helt egen stil,  
hvor billeder og fortællinger var styrende for det musikalske 
forløb. ”Nye ideer må lede efter nye former” var et af Richard 
Strauss’ udsagn om disse orkesterværker, der trak på alle de 
klanglige effekter og dynamiske nuancer som et stort symfo-
niorkester kunne skabe. I samme ånd skrev han så forskellige 
værker som Till Eulenspiegels lustige Streiche og Also sprach 

Stefan Zweig (1881-1942). Foto: Atelier Reich.
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Zarathustra. Det første som en rondo over en tysk helt – det 
andet over Nietzsche. Strauss forsøgte sig undervejs som  
operakomponist, men uden stor succes, og det var først med 
de to ekspressive enaktere Salome (1905) og Elektra (1909)  
– begge uropført i Dresdens Semperoper – at hans billedrige 
stil fik dramatisk drivkraft.

Richard Strauss kendte selvfølgelig til Schönberg og 
Den Anden Wienerskole, og selv om der er steder i især  
Elektra, der giver bud på en rækketeknik og opløsning af  
dur-mol tonaliteten, så opfattede Strauss sig selv som tradi-
tionens faste klippe, og han forbandt eksperimenterne med 
den socia-lisme og kommunisme, som han distancerede sig 
politisk fra. Operaen Rosenkavaleren (1911) blev hans svar. 
Skrevet som en hyldest til Mozart i et legende, elegant musi-
kalsk sprog fuld af sødme og sort humor. Operaen var skrevet 
i samarbejde med digteren Hugo von Hoffmannsthal, som han 
samarbejde med indtil dennes død i 1929. Herefter indledte 
han et samarbejde med Stefan Zweig, men denne alliance 
varede kun få år, da den blev afbrudt af nationalsocialisterne. 
Richard Strauss var i 1933 udpeget til formand for Reichs-
musikkammer, men kunne ikke tolerere nazisternes jødefor-
følgelse, slet ikke når det gik ud over Stefan Zweig. 

Strauss trak sig tilbage som præsident, men havde  
under hele krigen et dobbelt forhold til landets magthavere. 
Han skrev Capriccio, sin mest æstetiserende opera, mens 
bom-berne faldt tungt uden for hans dør. Dette paradoks –  
distancen til en verden, der i virkeligheden beskæftigede ham 
indgående - lå dybt i hans kunstneriske udtryk. Da 2. Verdens-
krig var til ende, og han selv skulle renses for sin rolle i forhold 
til nationalsocialisterne, satte han sig og skrev endnu et stykke 
for strygere. Denne gang et selvstændigt værk med titlen 
Metamorfoser. Og endnu en gang en musik, hvor strygernes 
stemmer glider ud og ind mellem hinanden i en tilsyneladende 
ubekymret leg. Med skønheden som ideal.
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FLYGLETS BETVINGERE

Når den russiske pianist Grigorij Sokolov endnu en gang ind-
tager scenen i Louisianas Koncertsal og spiller et rent Chopin-
program, vil der efter al sandsynlighed opstå en fortættet 
– næsten intim – forbindelse mellem pianist og publikum. Og 
i sådanne øjeblikke vil der opstå en stemning, som må minde 
om den, der en gang var i salonerne med stjerner som Liszt, 
Thalberg, Herz, Kalkbrenner og selvfølgelig Chopin selv. Hvor 
virtuosen er i centrum, imponerer med sin fænomenale teknik 
og indynder sig med sin følsomme musikalitet. Salonløverne 
havde deres storhedstid op gennem 1800-tallet, og der var 
mange af dem: store og små løver, som spillede stor og mindre 
musik samlet under betegnelsen salonmusik. 

Små ensatsede klaverstykker à la Nonnens bøn og 
Edelweis går under navnet salonmusik. Robert Schumann,  
der selv havde forsøgt at bliver superklavervirtous, havde  
ikke meget tilovers for den musik, der lød som billig efterlig-
ning, og betegnelsen har i dag fået en lidt nedsættende 
betydning som noget, der ikke er helt så fint som den ægte 
vare. Men det skyldes, at begrebet salon i sig selv ikke var så 
entydig en størrelse. Det havde rødder i et mildt kvindeoprør 
i begyndelsen af 1600-tallet, hvor adelsdamer indrettede 
mindre sale – saloner – som steder, hvor de kunne være fri for 
mænd og deres brovtne manerer og sprog. I salonen skulle 
der herske en høvisk tone, emnerne skulle være kærlighed 
og kønnenes ligestilling. Efterhånden blev salonen overtaget 
af det bedre borgerskab, og det var typisk fruer, der holdt 
sådanne selskabeligheder med plads til musik, filosofi, poesi 
og en smule politik.

Op gennem 1700-tallet og på den anden side af revolu-
tionen 1789 blev særligt udvalgte kunstnere støttet og knyttet 
til en salon som et attraktivt midtpunkt – f.eks. forfatteren 
Francois-René de Chauteaubriand, der trods sine konservative 
poliske synspunkter var kunstnerisk progressiv og under-
stregede jeg’ets førsteret. Ligesom salonen udviklede en dob-
belthed både som kulturelt frirum for adel og det rige borger-
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skab og som katalysator for forskellige politiske, filosofiske 
ideer med plads til både en Chauteaubriand, en Rousseau  
og en Voltaire.

Der blev konverseret i salonerne og man bekræftede 
hinandens gode smag. Hertil hørte også den musikalske, og et 
af de store idoler i de parisiske saloner var den polske pianist 
Frédéric Chopin, der i efteråret 1831 gjorde sin entré i den 
franske hovedstad. Nogle måneder senere gav han sin første 
offentlige koncert dér og blev med et slag et stort navn, en 
flittig besøgt klaverlærer og en yndet gæst i salonerne. Det 
passede Chopins temperament: at spille for en lille udsøgt 
skare, som forstod at lytte til hans musik. Chopin var nemlig 
en sart person, der ikke brød sig om større forsamlinger, og 
som fik direkte angstanfald, hvis han skulle omgås for mange 
mennesker på én gang. ”Jeg er ikke skabt til at give koncerter, 
publikum gør mig sky, jeg er ved at kvæles af deres ånde og 
føler mig paralyseret af deres blikke”, har han udtalt. I salonens 
intime stemning følte han sig mere hjemme.

Her kunne han åbenbare sine etuder, ballader, scherzi, 
nocturner i et format, der passede ham: han var nemlig en 
lille mand, med lille muskelstyrke og små fingre. Han spillede 
stille. Og det passede til salonen, hvor man kunne høre knap-
penålene falde til velourtæppet og de smukke kvinder sukke 
henåndet. Således skrev han f.eks. en Fantaisie-Impromptu, 
hvor han klangligt og dynamisk til fulde udnytter klaverets  
nye tekniske landvindinger som bl.a. den filt, man pakkede 
hver enkelt hammer ind i og dermed skabte en blødere tone. 
Og med denne tone kunne han dyrke den ene smukke og  
sofi-stikerede melodi efter den anden, og han kunne udvide 
den tonale bevidsthed på en lignende måde, idet han lod  
akkorder eller fraser overlappe hinanden og dermed skabe  
nye harmoniske sammenhænge.

Chopin formåede at forene den ydre glamour og vir-
tuoseriet med en dyb søgen efter de sider af musikken, der 
spejlede hans eget sjæleliv. Det var denne korrespondance 
mellem brillant teknik og en ekstrem sensibilitet, der talte lige 
til hjertet hos især damerne i salonerne, hvor der var tradition 
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for en sådan finfølelse. De bedste pianister op gennem tiderne 
har dyrket denne finfølelse og trukket stemningen fra salonen 
ind i koncertsalen. Og det sker efter al sandsynlighed igen,  
når Sokolov sætter sig ved flyglet og fører publikum ind i  
Chopins verden.

François-René de Chateaubriand (1768-1848). 
Malet af Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson, 1808.
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RUSSISK POESI

En unge pige forelsker sig i en verdensmand, skriver et glø-
dende kærlighedsbrev til ham, men bliver kort og godt afvist. 
Mange år senere er hun blevet gift, er velhavende og feteret, 
og da verdensmanden nu ser hende, er det hans tur til at 
udtrykke sin intense kærlighed til hende – og hun afviser ham. 
Han kommer for sent. Handlingen i versromanen Eugene  
Onegin fra 1833 er i og for sig ganske enkel. Men når den 
folder sig ud i Aleksandr Pusjkins digteriske univers sker der 
mirakler: Den bliver drømmende, vemodig, tragisk, sødmefuld 
og eksistentiel  på én gang. På en måde som kun kan være 
russisk. Den unge pige Tatjanas kærlighed til verdensmanden 
Onegin er på én gang naiv og uendelig dyb, og det er i  
beskrivelsen af de mange lag og nuancer, at Pusjkins poesi 
bliver så rig – og russisk. Han har sagt: ”Illusionen som  
ophøjer os er mere kær end titusinder sandheder”, og det er 
netop i skabelsen af disse illusioner, hvor drøm og virkelighed 
blandes i stillestående, magiske øjeblikke, at Pusjkin rammer 
en russisk folkesjæl.

Tjajkovskij komponerede omkring 40 år senere en 
opera over Eugene Onegin, hvor han med toner fremmanede 
Pusjkins russiske poesi i alle nuancer – bl.a. den smukke scene, 
hvor den unge Tatjana skriver sit brev til Onegin. Den  
homoseksuelle Tjajkovskij kunne identificere sig med kærlig-
hed, som ikke kunne gengældes, og i sommeren 1878 indgik 
han et forceret ægteskab, der truede hans mentale tilstand  
og af samme grund kun holdt få måneder. Netop denne  
sommer færdigkomponerede han Grande Sonate i G-dur,  
der indirekte afspejler hans rastløse tilstand. Men det  
poetiske er til stede i den langsomme andensats og endnu 
mere i de mindre klaverstykker, Tjajkovskij komponerede  
så mange af. 

Mest berømt er samlingen Årstiderne fra 1876 med en 
karakterfuld minature over hver måneds helt særlige stemning.  
Hér skabes musikalske illusionistiske øjeblikke, stemninger  
som f.eks. den drømmende juni med sine skift mellem dur 
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og mol. Sådan som denne sommermåned kan opleves både 
lykkeligt og melankolsk.

Det russiske islæt gennemstrømmer Tjajkovskijs musik, 
selv om han overordnet var europæisk orienteret, sådan som 
russisk kultur generelt havde været det frem til slutningen af  
1800-tallet. I Rusland var der en tradition for, at adel og det  
rige borgerskab var vestligt orienteret både i levevis og kul-
turelt udsyn med Skt. Petersborg som strålende centrum, 
men efterhånden manifesteredes en egentlig russisk stil med 
Mikhail Glinka som komponisten og kritikeren Vladimir Stasov 

Aleksandr Pusjkin (1799-1837). Malet af Orest Kiprenskij, 1827.
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som teoretikeren. Stasov fik en betydelig rolle i etableringen  
af en egentlig russisk musik – en ”østlig musik”. Han støttede 
bl.a. den ganske unge Milij Balakirev og hans bestræbelser på 
at skabe en ægte russisk musikstil. Han var med til at samle 
komponister som Musorgskij, Borodin, Rimskij-Korsakov og 
César Cui omkring Balakirev, og det var Stasov, der i 1867 
fandt på navnet ”De mægtige fem” til gruppen – en håndfuld 
ivrige amatører, der med digteren Pusjkin og hans poesi i 
bagagen fægtede sig frem til en særlig russisk stil.

Inden for malerkunsten sker der tilsvarende bevægel-
ser, selv om påvirkningen fra Europa er enorm. En af de mere 
poetiske sjæle på det område er maleren Mikhail Larionov, 
der blev født i 1881 og startede med at male impressionistiske 
billeder, som blev udstillet i Paris. Siden dyrkede han mere 
moderne udtryk og organiserede russiske kunstnergrupper  
og udstillinger. I 1917 slog han sig ned i Paris og blev fast  
ansat hos Serge Diaghliev og hans Ballets Russes. Netop 
denne ballettrup imponerede det parisiske publikum med den 
russiske eksotisme og poesi. I 1917 producerede Larionov sce-
nografien til balletten Les Contes Russes med musik af Anatol 
Liadov, hvis musik Tjajkovskij satte stor pris på. Balletten var 
en grotesk fortælling om en svaneprinsesse, der bliver reddet 
fra en trehovedet drage, og selv om Larionovs scenografi var 
surrealistisk og provokerende, så var den også poetisk – på  
en ny måde.

Poesien viser sig også i russisk film. Tydeligst hos  
Andrej Tarkovskij, der samlede det bedste fra den russiske 
filmskole og nye strømninger fra Italien, Frankrig og Skandi-
navien. Lige fra de første film i begyndelsen af 1960’erne til 
den sidste, Offeret (bl.a. optaget på Gotland), bevæger  
Tarkovskij sig ind i en drømmeverden med et magisk billed-
sprog og en poesi, der trækker lige linjer tilbage til Pusjkin. 
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SEQUENZA 

Det virker næsten planlagt, at Giacomo Puccini døde i 1924  
og Luciano Berio blev født året efter. Puccini som den sid-
ste koryfæ i rækken af italienske operakomponister, der var 
startet med Monteverdi i 1600-tallet og siden havde talt mes-
tre som Bellini, Donizetti, Verdi frem til Puccini, der mestrede 
og manipulerede de store, større og største følelser ned til 
mindste detalje. Vist nok mod sin vilje måtte Puccini se sine 
opera beundret af Il Duce, Benito Mussolini, der netop reelt  
fik magten i Italien i 1925.

Luciano Berio blev født i den norditalienske kystby  
Oneglia, hvor både hans far og farfar var organister. Berios  
far var en glødende tilhænger af Mussolini – Berio blev en 
ligeså glødende modstander. Han var rasende over, at Mus-
solini havde undertrykt alle forsøg på at forny italiensk musik 
efter Puccini. Men på en bagvendt måde kan man sige, at  
Mussolini utilsigtet blev en igangsætter for Berio, der i sin  
vrede fandt ud af, at så måtte han selv forny musikken – i 
øvrigt sammen med kolleger som Bruno Maderna og Luigi 
Nono – og at han også selv måtte finde inspiration i tidligere 
tiders musik fra Monteverdi til Mahler.

Inspirationen blev så håndgribelig, at Berio ligefrem 
skabte musik med direkte citater som f.eks. i tredje sats i Sin-
fonia fra 1968, hvor han genkomponerer en sats fra Mahlers 2. 
Symfoni, men på en subtil måde med et væv af andre citater 
både sprogligt og musikalsk. I øvrigt har den danske kompo-
nist Karl Aage Rasmussen i 1977 komponeret et værk med 
titlen Berio-mask, som er endnu et lag lagt oven på Berios 
musik. Berio var på mange måder pioner for denne kompo-
sitionsstil, der hylder en historisk og kulturel bevidsthed. Han 
både brød med og byggede på musikhistorien på én gang.

Un re in ascolto er en opera fra 1984, der bygger på en 
roman af forfatteren Italo Calvino, der igen bygger på Shake-
speares The Tempest og på en næsten surrealistisk måde 
blander flere lag fiktion sammen. Berio og Calvino var venner, 
og de arbejdede med samme fabulerende stil, hvor flere hand-
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linger og betydninger blandes med hinanden. Berio var også 
ven med Umberto Eco, hvis studier i semiotik fik en enorm 
betydning. De to arbejdede i øvrigt sammen om et elektronisk 
værk i Studio di fonologia musicale i Milano.

De mange betydningslag kender man i øvrigt også 
fra italiensk film, der fra 1950’erne oplevede en kunstne-
risk renæssance med instruktører som Fellini, Antonioni, 
Rosi, Olmi, Pasolini, Scola og Bertolucci, hvis mesterværk 

Edoardo Sanguineti (1930-2010).
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Medløberen fra 1970 udspiller sig under fascismen og i hele  
sin fortælleform og klippeteknik bryder med det kontinuerlige 
og logiske. Der er scener og billeder i denne film, som man 
aldrig glemmer.

Der er også uforglemmelige passager i Berios serie  
af 13 Sequenzas for forskellige soloinstrumenter. De er  
fantastisk virtuose, klinger godt og lyder sine steder helt  
velkendte, selv om tonesproget er vildt og eksperimenterende. 
Selv om stykkerne er for soloinstrumenter og kun varer mel-
lem fem og ti minutter, så gennemspiller de alle de elementer, 
som indeholdes i både orkesterværker og de mange sange i 
Berios produktion. Bygget op som små dramaer, deklamato-
riske og spontane i deres udtryk og alligevel med flere  
betydningslag. De er som koncentrater af alt det, Berio viser 
i sine større værker.

Hver Sequenza indledes med et digt af Edoardo  
Sanguineti. Han var digter, organisator og en overgang  
også valgt ind i parlamentet for kommunisterne. Han og  
Berio arbejdede sammen om værker som Epifanie (1959-61),  
Laborintus II (1963-65) og A-Ronne (1975). Digteren præsen-
terede teksterne til sin ven med følgende ord: ”Her begynder 
sekvens efter sekvens, hvilket er musik efter musik ifølge  
Luciano”. Berio komponerede dem over 40 år. Sekvens  
efter sekvens.

En krølle: Puccinis sidste opera Turandot blev ikke 
fuldendt af komponisten selv. Han døde inden, men en anden 
italiensk komponist fuldførte arbejdet, og det er denne ver-
sion, publikum har lært at kende. Indtil Luciano Berio i 2001 
komponerede en anden slutning, hvor den store slutscene  
og kærlighedsduet bliver levet helt ud i en fabulerende smuk 
udgave. Selv om Berios musikalske univers ligger en million 
lysår fra Puccinis, så smelter de to sammen i denne sidste 
store romantiske opera. 
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DEN GRIMME ÆLLING

Vittighederne om violaen står i kø. De er som regel så dårlige, 
at de ikke skal gengives hér, men de fortæller samlet noget om 
instrumentets stedbroderlige rolle blandt de øvrige strygere. 
Og det har historiske rødder. Faktisk er det sådan, at violaen 
kom før violinen. Den hed oprindelig viola da braccio, hvor 
det italienske braccio betyder arm. Et instrument til at bære 
på armen – herhjemme kender vi bedre instrumentet som en 
bratsch. Lillebroderen eller søsteren kom til at hedde violin, 
som betyder den lille viola, og da dette instrument har en 
mere gennemtrængende klang og kan nå højere op i registret, 
udkonkurrerede det snart sit ophav.

 Alt dette foregik op gennem 1500- og 1600-tallet, hvor 
violin og cello dækkede hinanden så godt ind, at bratschen 
var lige ved at blive overflødig som soloinstrument. Det kunne 
bruges i orkestre til at fylde ud, og stillingen som bratschist 
var derfor ikke særlig attraktiv, og de musikere der fik plad-
sen var måske ikke de allerbedste. Man kan forestille sig, at 
vittighederne om bratschister opstod den gang og har hængt 
fast siden. Der skulle en Mozart til for at give instrumentet et 
velfortjent løft. Mozart var virtuos både på violin og viola,  
men han gik ikke skridtet til at komponere solokoncerter  
for violaen. I stedet blev det til en Sinfonia concertante i  
Es-dur (KV 364) fra 1779, hvor de to soloinstrumenter bliver 
totalt sidestillet. Et lille gennembrud for bratschen, der  
samtidig også fik en central placering i strygekvartetter af 
Haydn og Mozart.

På fransk hedder instrumentet alto, hvilket hentyder til 
den menneskelige stemme. Nærmere bestemt det naturlige 
taleleje for en kvinde, mens celloen dækker det tilsvarende 
leje for en mand. Når Beethoven derfor komponerer en 
sonatine for de to instrumenter, så er der tale om konversa-
tion i mere end én forstand. Bratschen er stemt en kvint 
dybere end violinen, og denne mørkere klang tiltalte en vir-
tuos som Paganini, men han kunne ikke vække interesse for 
den som soloinstrument. Det lykkedes heller ikke for Berlioz, 
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der gik med tanker om en bratschkoncert netop til Paganini, 
men det blev til en solostemme i orkesterværket Harold i 
Italien. I kammermusikken er de romantiske komponister med 
til at stille nye tekniske krav og standarder for bratschister. 
Brahms’ h-mol kvintet op. 115 er et godt eksempel. Brahms 
var på sine ældre dage bidt af en klarinet og skrev kvintetten 
for dette instrument, men han havde også øre for bratschen 
og transskriberede derfor solostemmen til dette instrument. 

Paul Hildemith (1895-1963) © Hindemith Institut Frankfurt.

26



Koncertrækken på Louisiana giver i øvrigt mulighed for at 
høre begge versioner.

Op gennem 1900-tallet er der blevet mere og mere 
plads til bratschen som soloinstrument i takt med, at hierarkiet 
i det klassiske symfoniorkester blev brudt ned, sådan som 
komponisterne i det hele taget gjorde op med traditionen  
og skabte nye former, hvor instrumenter blev betragtet indi-
viduelt. Paul Hindemith er et godt eksempel med bl.a. sine 
Kammermusik-serie og Konzertmusik. Han var desuden en 
eminent bratschist, og dette instrument fylder meget i hans 
produktion. Béla Bartòk og William Walton har bidraget med 
fremragende bratschkoncerter, og op mod vores tid, er det 
f.eks. russiske Krzysztof Penderecki, Sofia Gubaidolina, Alfred 
Schnittke og herhjemme Poul Ruders, der har bidraget til at 
skabe ny musik for instrumentet. Poul Ruders’ Bratschkoncert 
fra 1994 blev bestilt af den verdenskendte Yuri Bashmet, da 
han modtog Léonie Sonnings Musikpris.

Dette at kendte bratschister bestiller nye værker hos 
komponisterne er med til at udvikle og udfordre. Den årlige 
Lockenhaus Festival i Østrig (skabt af Gidon Kremer) er et  
spændende mødested for komponister og musikere (og 
selvfølgelig publikum). Her har Yuri Bashmet, Tabea  
Zimmermann, Veronika Hagen og nu også Maxim Rysanov –  
sidstnævnte spillede ved en festival musik af den bulgarske 
komponist Dobrinka Tabakova, og det har ført til at sam- 
arbejde og cd-indspilning.

I et interview for nogle år siden svarede Yuri Bashmet 
på spørgsmålet, om det ikke var irriterende at være mål for  
så mange vittigheder: ”Jo, det er sandt, at vi er mål for  
musikalske vittigheder – ligesom Tjuktjerne i de gamle  
Sovjetvittigheder, belgiere i franske vittigheder og canadiere 
i amerikanske. Den største kompliment, jeg nogen sinde har 
fået af Rostropovitj, var efter at vi havde spillet en koncert 
sammen. Maestroen lykønskede mig og sagde så, at efter 
denne koncert ville han udsende et forbud mod bratsch- 
vittigheder over hele verden – i det mindste i seks måneder!”
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TJEKKISKE STEMMER

Musikalsk var nationalromantikken en tvetydig størrelse.  
I Danmark skrev Hartmann og Gade ”dansk” musik, der lød 
som Beethoven, Brahms og Mendelsohn, og alligevel taler man 
om en nationalromantik som udtryk for en musik, der på en 
særlig måde udtrykte forskellige landes forskellige karakter-
egenskaber. Det er et yderst indviklet område at beskæftige 
sig med, og set i et politisk perspektiv var spørgsmålet om 
dannelsen af nationalstater fuld af selvmodsigelser både af 
sproglig og historisk art.

Tjekkiets historie er et godt eksempel. Egentlig er lan-
det fra 900-tallet sammensat af fyrstendømmet Bøhmen og 
nabolandet Mæhren, det har eksisteret som del af det habs-
burgske rige op gennem historien frem til en egentlig selv-
stændighed i 1918, hvor nabolandet Slovakiet blev indlemmet. 
Herefter fulgte det russiske herredømme under Sovjetunionen, 
og først i 1993 kunne man proklamere et egentlig Tjekkiet. I 
1800-tallet voksede kravet om selvstændighed, og her spillede 
litteratur, kunst og musik en væsentlig rolle. I 1811 blev Prags 
Konservatorium grundlagt, i 1826 gik den første nationalop-
era – Keddelflikkeren af Jan Skroups – over scenen, der blev 
indsamlet folkesange, og i revolutionsåret 1848 blev der skre-
vet hymner på tjekkisk. Bedrich Smetana gik entusiastisk på 
barrikaderne og skrev marcher, og da revolutionen blev slået 
ned og tysk atter var tilbage som det officielle sprog, fastholdt 
Smetana det tjekkiske. Det politiske pres var tungt, tjekkisk 
selvstændighed lignede en utopi, og i det klima foretrak 
Smetana et flytte til Göteborg og fortsætte sin pianistkarriere 
og lærergerning dér. Den tjekkiske sag kaldte ham imidlertid 
tilbage til Prag, og i begyndelsen af 1860`erne genfødte han 
den tjekkiske nationalopera, den kendteste var Den solgte 
brud (1870), og det var især hér, at de folkelige motiver blev 
levende i Smetanas musik.

Fra 1866 dirigerede Smetana det Tjekkiske National-
teaters Orkester. Blandt musikerne sad Antonin Dvorak, der 
ikke blot spillede bratsch, men som tillige var en komponist  
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af et format, der skulle føre arven videre. Også Dvorak var  
påvirket udefra. Først af Liszt og Wagner siden af Brahms. 
Ligesom Smetana skrev Dvorak tjekkisk musik direkte inspi-
reret af den folkelige musik, men musikken dannede ikke 
konkret grundlag for kompositionerne. Det var ånden i det 
nationale, der betog Dvorak så meget, at han skrev sin mest 
tjekkiske musik i de år, han var ansat i New York som konser-
vatoriedirektør fra 1892-95. 

Efter hjemkomsten skete der en ændring i hans kom-
positoriske stil. Han skrev ikke flere symfonier, men begyndte 
at skrive symfoniske digte med titler som Vandmanden, Den 
gyldne rok og Den vilde due over digte med en særlig sprog-
melodi. De var forankret i tjekkisk kultur og knyttet til noget 
oprindeligt og folkeligt. Bandt de sene værker er også oper-
aen Rusalka, Violinkoncerten, Dumky-trioen, strygekvartetten 
i F-dur Den amerikanske (1893) og de mange slaviske danse. 
De er blandt Dvoraks mest kendte værker.

Der var andre tjekkiske komponister efter Dvorak – bl.a. 
Zdenek Fibich og Leos Janácek, og det er især hos Janácek, 
man hører en interesse for materialets sammensætning, men 
på en ny måde i forhold til Dvorak. Tingene hang nemlig ikke 
logisk sammen hos Janácek, der både skrev en række mar-
kante operaer som Jenufa (1904) og Katja Kabanova (1921), 
levendegjorde kortraditionen og i øvrigt skrev både symfonisk 
musik, kammermusik og soloklaverstykker. I sine operaer og 
vokalmusik skrev han musikken direkte ind til den tjekkiske 
tekst. Og i den intime instrumentalmusik fulgte han også en 
frasering, der virker som om den fulgte en fiktiv tekst: fuld af 
indskud og spørgsmålstegn. 

I 1998 blev operaen Katja Kabanova opført ved Salz-
burg Festspillene i en tankevækkende udgave, hvor titelper-
sonen, en købmandsfrue, er installeret i en 20’er lejlighed i 
Prag med blomstret tapet og naboer, der følger med i hver 
bevægelse. Det må være dette miljø, som forfatteren Franz 
Kafka i 1923 flygtede fra Prag, som han kaldte ”dæmonisk”. 
Han havde bl.a. skrevet romaner som Dass Prozess og Dass 
Schloss om systemets effektive nedgørelse af menneskets 
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selvværd. På hver sin måde repræsenterer Janacek og Kafka 
en tjekkisk stemme, der på én gang har rødder i det nationale, 
i en særlig tjekkisk mentalitet og samtidig udstiller denne nye 
nation som et spejlbillede på en civilisation, der har overlevet 
sig selv og de idealer, som herskede i begyndelsen af 1800- 
tallet, da nationalromantikken blev født.

Franz Kafka (1883-1924).
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DISTANCERET SANSELIGHED

Debussy kunne skrive musik, der var som havets bølger.  
Eller som skyerne på himlen. Hans musik er så sanselig, at  
man næsten kan mærke den. Ikke blot som lyd, men også  
som et fysisk nærvær. Og alligevel holdt Debussy en distance.  
Musikken var nok sanselig, men ikke følelsesfuld og med- 
rivende. Som et storslået panorama, man ser på afstand,  
gennem en glasrude.

Debussy blev optaget på Pariserkonservatoriet med 
klaver som 10-årig, men selv om han var yderst talentfuld, fik 
han en undervisning, der gjorde hans spil manieret. Bedre gik 
det egentlig ikke, da han begyndte at komponere. Hans lærer  
i teori Jacques Durand karakteriserede ham som: ”en elev med 
betragtelige evner for harmoni, men forfærdelig skødesløs.” 
Duarand kunne ikke vide, at netop det sidste skulle blive et af 
Debussys musikalske særkender. At musikken ikke længere 
behøvede at hænge sammen efter gamle normer, men at den 
koncentrerede sig om små enheder, der blev sat sammen på 
nye, forunderlige måder. Dermed opstod fornemmelsen af 
noget skødesløst.

I 1888 og 1889 rejste Debussy til Bayreuth og blev som 
så mange andre franske komponister grebet af Wagners tone-
sprog. Men Debussy holdt også her en distance. Hans ideer 
gik i en helt personlige retning: ”Min musik er den eneste slags 
musik, jeg kan skrive”. Allerede i disse ungdomsværker er 
stilen lagt til noget ganske nyt og anderledes. Debussy skaber 
lyd. Han koncentrerer sig musikalsk om det enkelte øjeblik, 
former symmetriske figurer, der forløber parallelt baseret på 
heltoneskalaer og udvidede harmonier, der ikke nødvendigvis 
hang sammen. På Verdensudstillingen i Paris 1889 blev han 
fascineret af bl.a. den indonesiske gamelan og i det hele taget 
af de østasiatiske klangmuligheder, som han også brugte i  
sine orkesterværker.

Ved at bryde med det lineære, fremadrettede, logiske 
princip – som ellers var nagelfast i al vesteuropæisk musik på 
dette tidspunkt – og ved at arbejde med helt nye klange og en 
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musik, der består af små enheder, som hele tiden skaber nye 
mønstre, skabte Debussy et helt nyt lydbillede. Han frekven-
terede de cirkler i Paris, der dyrkede symbolismen, og det var 
da også et skuespil af deres største digter Maurice Maerlinck, 
der blev kilden til Debussys eneste komplette opera Pelléas og 
Mélisande. Den blev til over en periode på mere end ti år med 
premiere 1902, og den viser i stort format, hvad Debussy var 
ude på: at gengive sindets mange stemninger hos personerne  
i et drama med både kærlighed og død.

Tiden står nærmest stille, ligesom den havde gjort det 
i orkesterværket Prélude à l`après-midi d´un faune (1892-94), 
Nocturnes (1897-99) og siden med de tre symfoniske skitser 
La mer (1903-05). I alle tilfælde sker der en sammensmeltning 
af indtryk fra naturen og musikken. I så henseende er Debussy 
ikke langt fra impressionisternes koncentration om nu’et, 
som man kender det fra malerkunsten. Der opstår en direkte 
forbindelse mellem det sansede og musikken. Den skal ikke 
forestille bølger og skyformationer. Den er havets og vindens 
bevægelser. Og for at det skulle lykkes, måtte Debussy gribe 
til de førnævnte midler, bryde med traditionen og skabe et nyt 
musikalsk univers.

Debussys mangfoldige klavermusik følger de samme 
ideer som orkestermusikken med en billedskabende titler 
som Pigen med hørhåret og Den sunkne katedral. Debussys 
klaverstil er mættet med klange, men der er også strukturer, 
som presser sig mere og mere på især i de sidste værker, hvor 
det er de rene musikalske spørgsmål, der står på dagsordenen. 
Samlingen Etudes (1915) gennemgår f.eks. systematisk de 
forskellige intervallers muligheder, og i værket En blanc et noir 
(1915) for to klaverer, er det klaverets tangenter, der udsættes 
for Debussys røntgenblik med et næsten nøgtern udtryk til 
følge. Samme koncentrat af stemning og materiale finder man 
i de tre sonater for henholdsvis cello (1915), fløjte, bratsch og 
harpe (1915) og violin (1916-17).

Selv om Debussy det meste af sit liv stod alene med 
sine musikalske synspunkter, fik han en kolossal betydning for 
eftertiden. Kun Arnold Schönberg negligerede Debussy, ellers 
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er de fleste vigtige komponister i det 20. århundrede på en 
eller anden måde influeret af ham. Ikke i kraft af teorier, men 
netop gennem at lytte til den intensitet i klang og musikalsk 
volumen, der var resultatet af relativt enkle tiltag. Det var i 
selve musikkens fremtoning, at Debussy påvirkede eftertiden. 
En musik man bliver opslugt af, og hvor der er så smukt, at 
man nødig vil ud igen.

Achille-Claude Debussy (1862-1918).
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DEN SNUBLEKLARE LYKKE

Med Schuberts liederkredse Die Schöne Müllerin og Winter- 
reise får man et ømskindet og barsk udendørs liv. I den  
første cyklus bukker en ung forelsket møllersvend under,  
da en resolut jæger snupper hans hjertenskær. Man føler det 
er foråret, der raser i møllersvendens sind og driver ham i 
druknedøden. I den anden cyklus starter det med fordrivel-
sen. Den unavngivne mand forlader byen, hvor en kvinde  
har svigtet ham. Udenfor raser vinteren, det er simpelthen  
for banalt at søge døden i dens opredte kulde. Undervejs i 
ødet fryser sjælen mere og mere bort, men manden stavrer  
videre. Den tredje cyklus, Schwanengesang, er sammensat 
efter Schuberts død og bygger ikke som de to foregående  
på en enkelt digters værk. Man kan med mod og dristighed 
godt bytte om på numrene, men som udklang er lieden  
Die Taubenpost noget nær knæsat. Til en snublende glad 
melodi besynges brevduen som den hjerteligste overbringer  
af ømme hilsner. Indtil det røbes, at den blot er symbol på  
den følelse, der lyder allermest dragende på tysk, die  
Sehnsucht – Længselen. 

Mere konkrete forsendelser hører man om i Winterreise,
når posthornet klinger. En svært berejselig verden tegner sig.
Vi kender den fra Beethovens jævnaldrende, maleren Caspar 
David Friedrich. Uendelige vidder veksler med knejsende 
bjergmassiver og øde kyststrækninger. Det er for det meste 
klosterruiner og forfaldne kirkegårde, der byder sig til som 
ugæstfri overnatningssteder. Her i 1820’erne strejfes de 
fordums slagmarker. Genfærdene af Napoleons flodbølger 
af kavaleri drømmer ingen dog om at fremmane. Kun lige 
Schuberts samtidige, den franske maler Théodore Géricault, 
som dør i 1824, kun 33 år gammel. En komet, der brænder ud 
i en anden atmosfære end Schuberts, da døden i 1828 henter 
komponisten som 31-årig. Efterklangen kommer i 1840, da 
kollegaen Robert Schumann sætter musik til Heines digt Die 
zwei Grenadiere. Her passerer så de sidste sørgelige rester af 
Napoleons erobringsfantasier. Med Tjajkovskijs 1812-Ouverture 
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blæses i 1880 den endelige retræte i det nittende århundredes 
musikhistorie for Napoleon. 

Fra sit århundrede anskuede Benjamin Britten det 
attende og det nittende århundrede som værende båret musi-
kalsk af to uafviselige pyloner, Bachs Messe i h-mol og Schu-
berts Winterreise. Her var for ham de betydeligste udsagn om 
vor kulturs spændvidde. Det afgørende forsvindingspunkt i 
hele vor musikhistorie syntes Britten var årene 1827 og 1828, 
hvor først Beethoven og siden Schubert forlod det wienske 
mikrokosmos og indgik i evigheden. Den posthume cyklus 

Franz Schubert (1797-1828).
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Schwanengesang dannes af 7 Rellstab-digte, 6 Heine-digte  
og 1 Seidl-digt – Die Taubenpost – og synes i sin ånd at være 
kortlagt efter inspiration fra Winterreise. Et længselens land-
skab, vekslende mellem engstrøg med rivende vandløb, klau-
strofobiske bybilleder og gudsforladte strande. Topografien i 
Winterreise selv skabtes med en blændende montageteknik 
af digteren Wilhelm Müller, hvorefter Schuberts vibrerende 
illustrative musik skabte rene slugter mellem vandrerens livs-
stationer. Den snævre by med den varslende vejrhane, det 
åbne land i sneens vold, erindringen om lindetræet uden for 
bymuren, kuldegyset ved de frosne vandløb, erkendelsen af 
”Du Stadt der Unbeständigkeit” som et vilkår, det knebne 
ly i en kulsvierhytte, posthornets uvedkommende klang, en 
krages plagsomme følgen på vej, lænkehundenes afsindige 
glammen, de stumme vejviseres ubøjelige vilje, kirkegårdenes 
ugæstmilde øde. Endelig hallucinationen af den elskedes øjne 
som dobbeltsole om kap med vinterens blege ild, og de sidste 
dybe skridt frem mod den lirekassespillende tigger helt ude, 
hvor kragerne vender. 

Alt dette rummer en montage og en visionær kraft, der 
lader den lyttende forstå, at filmiske oplevelser har været alle 
epoker forundt. Også Bachs passioner og Händels oratorier 
har en sammenklipning, som mætter det zigzag-trænede 
moderne menneske. I Die schöne Müllerin er det tragiske mi-
krokosmos, bækken, vandmøllen og de fortrolige stier, klippet 
sammen med blændende mesterskab. Det kyske sted, hvor 
møllersvenden hen under aften i Tränenregen indhenter den 
skønne møllerpige, og regnen giver dem et forførende dristigt 
ly, helt efter mytologiske forbilleder, skifter kækt til jubelhym-
nen Mein! Bravurnummeret går ind i rækken af  selvberuste 
mænd fra Mozarts Don Giovanni, der synger champagnearien, 
til Wagners Tannhäuser, der synger lovprisningen til Venus. 
For så i det tyvende århundrede at blive slagnummeret i  
operetten Jomfruburet midt under første verdenskrig. Der  
er ikke så lidt, der har kulmineret, længe før vi kom til.
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BEETHOVEN PERSPEKTIVER 
Koncert nr. I

Den schweiziske pianist Andreas Haefliger er blandt verdens 
absolut førende Beethoven-fortolkere. Haefliger er i gang 
med et større projekt, som han kalder Beethoven Perspektive. 
Denne koncert er den første i en længere række, som over de 
nærmeste år bl.a. vil bliver spillet på Louisiana og i Wigmore 
Hall i London. 

Andreas Haefliger: Mit Perspektiv-serien ”My Perspec-
tives Series” tilbyder en ambitiøs udvidelse af den traditionelle 
klavercyklus, hvor uventede kombinationer fremhæver livs-
kraften i Beethovens sonater. 

Gennem dramatiske modstillinger, historiske associa-
tioner og overraskende sammenstillinger af tonearter skabes 
et referencerum i såvel det ældre som et nutidigt repertoire. 
Brudstykker indvirker på hinanden, og selve musikkens mira-
kel i den vestlige civilisation folder sig ud for os, idet vi med 
skærpede sanser deltager i en ny form for klaverkoncerter. 

Ludwig van Beethoven (1770-1827).
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