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ABO I / Torsdag 27. & fredag 28. september 2012 kl. 20

DEBuSSy
Sonate for violin & 
piano g-mol

STRAuSS 
Sonate for violin & 
piano Es-dur op. 18 

BRAhMS 
Trio for piano &
strygere nr. 1 H-dur op. 8
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1887 / R. Strauss: 
Sonate for violin og klaver, op. 18

I Sydfrankrig stod en maler og malede det samme 
bjerg om og om igen. I Milano blev operaen om 
et shakespearesk jalousidrama opført for første 

gang. I Paris sad en original og pønsede på at sætte 
tiden i stå. Og i München komponerede en 21-årig ung 
mand en sonate for violin og klaver. Den unge mand var 
Richard Strauss, og selv om der ikke er nogen direkte 
forbindelse mellem Cézannes besættelse af Mont 
Sainte-Victoire, Verdis Otello og Saties Gymnopédies, 
så er de alle udtryk for en epoke i europæisk kultur 
præget af nye strømninger. ”Fin de siecle” er perioden 
bl.a. kaldt, men selv om det var slutningen på et 
århundrede, var der er ikke meget ”slutning” over den 
ånd, som gennemstrømmede Paris, Milano, München 
og alle de andre storbyer – ikke en gang herhjemme, 
i en lille provinsby som Thisted, hvor J.P. Jacobsen 
havde levet og posthumt fået udgivet en digtsamling, 
der satte sig spor langt ned i Europa.
 Og så er der måske alligevel skjulte tråde mellem de 
fire eksempler på kunst omkring 1887. Året var præget 
af to begivenheder for den unge Richard Strauss. Han 
mødte Gustav Mahler og forestillede sig straks, at 
denne fremragende kapelmester kunne dirigere hans 
værker. Mahler gik selv og pønsede på sin 1. Symfoni. 
Der udviklede sig et venskab mellem de to til trods 
for personlige forskelle og til en vis grad rivaliseren, 
og det kunne se ud som om de stiltiende fordelte 
genrerne mellem sig: Mahler nøjedes med at dirigere 
opera – ikke komponere dem – mens Strauss holdt 
sig fra symfonierne. Ingen af dem dyrkede i øvrigt 
kammermusikken i særlig grad. Til gengæld var de 
begge under indflydelse af de filosofiske tanker, som 
Friedrich Nietzsche havde udtrykt bl.a. i Also sprach 
Zarathustra. Nietzsche, der i øvrigt i 1888 lagde afstand 
til Wagner med skriftet Der Fall Wagner. Wagner 
var ellers svær at komme uden om for samtidens 
komponister – det gjaldt også Strauss og Mahler.
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 Den anden store begivenhed i 1887 var, at Strauss  
for første gang fik sine værker opført uden for 
Tyskland. Det skete sidst på året i Milano ved en 
koncert, Strauss selv dirigerede. Ekkoet af den 
helt nye Otello rungede stadig i den norditalienske 
by og fik indflydelse på Strauss’ senere virke 
som operakomponist. Verdi var dybt optaget af 
Shakespeare, og det har smittet, for i kølvandet 
på Italiensrejsen, komponerede Strauss sit 
orkesterstykke Macbeth. Og ligesom Shakespeare 
havde inspireret kunstnere gennem tiderne og især 
under romantikken med malere som Delacroix 
og Fuseli, så fik de underbevidste, drømmende og 
groteske lag i den engelske dramatikers univers 
en særlig indflydelse på symbolismen, der netop 
havde sin storhedstid i 1880’erne i hele Europa – 
også i München, hvor det bl.a. var Franz von Stucks 
erotiske motiver, der skulle inspirere kunstnere 
som Kandinsky og Klee.
 I Paris blev symbolismen dyrket i et utal af 
varianter. En af dem var Rose-Croix-ordenen 
grundlagt af Sar Péledan med religiøse overtoner og 
inspiration fra Wagners Parsifal. Erik Satie var for en 
tid knyttet til denne bevægelse som ”hofkomponist”, 
men reagerede imod dens persondyrkelse og 
indadvendte tankegods, og netop i disse år omkring 
1887 bevægede han sig mod en helt anderledes 
enkel stil krydret med ironi og båret af en filosofi, 
der utrætteligt stillede spørgsmål til musikken og 
kunstens forankringer. I Gymnopédierne er det 
tidsfornemmelsen, der bliver stillet spørgsmål 
til med en smuk og statisk uforanderlighed, som 
kollegaen Claude Debussy blev fascineret af – så 
meget at han orkestrerede to af stykkerne. Debussy 
havde været omkring symbolismen bl.a. i operaen 
Pelléas og Mélisande, men var hér i slutningen af 
1880’erne mere på linje med impressionisterne, hvis 
fokus var at gengive dette ene sanselige øjeblik hvad 
enten motivet var en katedral, blomster eller et tog på 
vej ind på Gare Saint-Lazare. Paul Cézanne var endnu 
mere konsekvent i sine studier af tid, rum og farver, og 
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foran bjerget Mont Sainte-Victoire kunne han, netop 
i 1887, blive så grebet af at modellere landskabet og 
skabe det rene maleri, at han glemte alt omkring sig.
 Der er mange andre komponister og kunstnere, som 
arbejdede i 1880’erne i det sprængfarlige felt mellem 
betydning og abstraktion. Eller mellem tradition 
og nytænkning, konformitet og rebelskhed, sådan 
som Stefan Zweig siden skulle beskrive overgangen 
til det moderne i Verden af i går. Zweig var i øvrigt 
også kun 6 år i 1887, men skulle siden blive en af de 
forfattere, som Strauss samarbejdede med. Strauss 
skrev sin violinsonate i traditionens tegn præget af 
Johannes Brahms, men gennem hele sit kunstnerliv 
afprøvede han grænser, og da han mange år senere, 
i 1927, fik opført sin Rosenkavaleren i Paris med 
succes, oplevede han det rige kulturliv, som havde 
fulgt i kølvandet på impressionisterne, Satie, Debussy 
osv. Og han blev overvældet og tog hjem og fik ideen til 
sin ”anden Rosenkavaler”: Arabella. Den musikalske 
afstand mellem denne opera og violinsonaten fra 1887 
synes kolossal, men med de skjulte tråde knyttes der 
alligevel en forbindelse. Selv om Strauss var berygtet 
selvbevidst, var han også en kunstner i tæt dialog med 
tidens mange udtryk.
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Paul Cezanne
Mont Sainte-Victoire
1897-98
The hermitage, 
St. Petersburg
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ABO II / Torsdag 25. & fredag 26. oktober 2012 kl. 20

RAMEAu
Suite D-dur

MOZART
Sonate a-mol KV310 (300d)

NN
endnu ikke fastlagt
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1730 / Philippe Rameau Suite i D-dur

” Er lyset for de lærde blot?” spurgte Grundtvig i 
1819 og gav selv svaret, at lys er himlens gave, at 
solen står med bonden op og så videre. Grundtvig 

var grebet af nationalromantikken og et frihedsbegreb, 
som dybest set havde sine rødder i oplysningstiden. 
Oplysningstiden som hørte hjemme i 1700-tallet: 
Rameaus og Mozarts århundrede. Plus et hav af andre 
kunstnere, komponister, filosoffer, digtere med mere 
som tegnede dette mangespektrede århundrede, der 
begyndte i barokken, rundede klassikken og sluttede i 
romantikken. Der har næppe været et århundrede i den 
europæiske kulturhistorie med så stor mangfoldighed, 
at den var ved at sprænge alle rammer.
 Oplysningstidens tænkere fokuserede på det frie  
menneske, der med sin egen vilje og dannelse 
frigjorde sig fra enevældens åg. Der var et politisk 
opgør i oplysningstiden, som vi f.eks. kender det i 
Mozarts operaer, hvor der kan blive gjort tykt grin 
med greven i Figaros bryllup, og hvor Susannas 
snusfornuft klarer ærterne. Under et dække af spøg 
udviklede Mozart på baggrund af et skuespil af 
Beaumarchais en samfundskritik, som man også 
kan finde i århundredets litterære kraftpræstation: 
Encylopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et des métiers som blev til i årene 1751 til 1772 
under redaktion af Diderot som et monument over 
tidsalderens kamp for retten til viden – kongemagten 
til trods. 
 Den franske komponist Jean-Philippe Rameau 
var på sin vis også en encyklopædist, der skrev en 
lang række musikteoretiske værker og anså dette 
lige så betydningsfuldt som sit kompositoriske 
virke. Rameau blev født 1783, to år før J.S. Bach, men 
udviklede sig i en anden retning end denne barokkens 
mester. Sceniske værker blev Rameaus hjemmebane 
med genrer som lyriske tragedier, lyriske komedier og 
opera-balletter – med emner hentet fra klassikkens 
værker pakket ind i en udsøgt elegant stil. Men han 
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skrev også musik  i det lille format: musikken for en 
tangentspiller, og han udviklede og forfinede suiten (en 
af barokkens storformer) i den ånd, som forgængeren 
François Couperin havde anslået. Forfinede den så 
meget, at den kan høres som en musikalsk pendant til 
den kunstneriske stil, man kalder rokoko. En dyrkelse 
af ornamentet, af det elegante, muntre, udsøgte, 
eksotiske, sådan som man kender det fra den franske 
maler Antoine Watteau, hvis motiver ofte er hentet fra 
adelens sorgløse liv i parklignende omgivelser malet 
i pastelfarver. Netop detaljerne spiller en vigtig rolle 
i Watteaus motiver og twister idyllen lige præcis så 
meget, at den krakelerer. 
 Både hos Watteau og Rameau er der mange detaljer 
på spil. Det er der også, når russiske Grigorij Sokolov 
spiller, selv om det næsten virker selvmodsigende, 
når man ser denne store, henførte pianist sætte sig 
ved flygelet og folde sig ud med en detaljerigdom 
og akkuratesse, der præcis spiller sig ind i stilen. 
Rameaus musik er beskrevet som solide baroksøjler i 
rokokoomgivelser.
 Sammenligningen med Watteaus værker ligge lige 
 for, men da kunsthistorikeren Christian Elling i 
1930’erne og 40’erne beskæftigede sig med Watteaus 
motivverden, sammenlignede han den med Mozarts 
operaer, som han kendte: helt specifikt maleriet Den 
italienske serenade med Mozarts Don Juan – begge 
med nattemotiver, commedia dell’arte figurer og et 
mystisk mørke, hvori alt kan ske. Mozart står ellers 
som eksempel på den nye klassiske stil, hvor alt er i 
harmoni, oplyst og i balance, men der er et direkte link 
tilbage til Rameau og rokokoen.
 Musikken lader sig ikke presse ned i fasttømrede 
båse. Det gør oplysningstiden heller ikke. ”Den brogede 
oplysningstid” kalder Thomas Bredsdorff perioden 
i sin analyse af litteraturen og peger på de mange 
modbevægelser, hvoraf den romantiske strømning 
er en. En aften med musik af bl.a. Rameau og Mozart 
i hænderne på Sokolov viser, hvor meget der egentlig 
er på spil, når musikken i egentligste forstand bliver 
oplyst.
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Antoine Watteau
Les Champs Elysées
1716-17
Wallace Collection, 
London
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ABO III / Torsdag 15. & fredag 16. november 2012 kl. 20 

SChuMANN
Strygekvartet 
A-dur op. 41/3

BARTOK
Strygekvartet 
nr. 3 / Sz85

DVORAK
Strygekvartet 
d-mol op. 34
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1927 / Bartók Strygekvartet nr. 3

I dag kalder man perioden mellem de to verdenskrige 
for mellemkrigstiden, men det vidste man af gode 
grunde ikke i 1927, da talte man stadig om ”Den 

store krig”. Den fra 1914-18. I 1927 komponerede Béla 
Bartók sin 3. strygekvartet, og selv om han på alle 
måder var en visionær komponist, så har han umuligt 
kunne forudse, at der var en ny verdenskrig på vej. 
Slutningen af 20’erne var ganske vist en sammensat 
tid, men det var også en fredens tid. 
 ”Set fra vor tid repræsenterer det korte årti 
1924-1933 fra den tyske inflations ophør til Hitlers 
magtovertagelse trods alt en pause i den kæde af 
katastrofer, hvis ofre og vidner vor generation havde 
været siden 1914”, skrev Stefan Zweig om tiden i 
sin Verden af i går. Han fortsætter med at beskrive 
en verden, der virkelig så ud til at ville fred og 
genopbygning. ”Man kunne igen arbejde, samle sig i 
sindet og tænke på åndelige ting”, skriver han. Og der 
blev både tænkt og skabt åndelige ting i dette årti – 
måske mere intenst end i noget andet årti gennem det 
20. århundrede.
 Tag blot årene fra Bartók komponerede sin 3. 
strygekvartet i 1927 til han fik den udgivet to år 
senere. Arnold Schönberg var i fuld gang med at 
udvikle tolvtoneteknikken. ”Man følger rækken, 
men komponerer i øvrigt som før”, sagde han og 
komponerede i 1928 sine Orkestervariationer 
opus 31, hvor han skaber et eget lukket kredsløb 
og en rumlighed, som giver plads til tilhørerens 
associationer. Alban Berg havde komponeret Wozzeck 
og Anton Weberns Strygetrio opus 20 er fra disse 
år. I 1927 havde den russisk-fødte maler Wassily 
Kandinsky skabt værket Softened Construction med 
geometriske figurer sat fantasifuldt og organisk 
sammen – påvirket af Bauhaus. Le Corbusier havde 
tegnet Villa Stein i Garches og ført de teoretiske 
tanker om en ny enkel og funktionalistisk stil ud i livet. 
I samme ånd komponerede Paul Hindemith sin serie 
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af kammermusik, som han sluttede i 1927. Egentlig 
neoklassisk blev det med Stravinskijs balletmusik 
Apollon Musagète fra 1927, hvis stil, som komponisten 
selv kaldte ”Le ballet blanc”, undgik kontraster og 
stærke følelser.
 Der var stærke kontraster på spil disse år. Picassos 
kvindebilleder var på én gang klare, klassicistiske og 
skæve, surrealistiske. Surrealismen havde fået sit 
eget manifest få år tidligere, Magritte malede i årene 
1928-29 Dette er ikke en pibe, hvilket det jo i høj grad 
var, og filmskaberen Louis Buñuel præsenterede 
kortfilmen Den andalusiske hund, der er berømt og 
berygtet for scenen, hvor et øjeæble bliver skåret 
igennem af et barberblad. Alle sanser blev sat på 
prøve i kunsten i denne fredens tid, og der blev 
provokeret på livet løs. Dog ikke i Sovjetunionen, 
hvor den unge Dmitrij Sjostakovitj havde fået sit 
gennembrud og i 1927 komponerede 2. Symfoni med 
titlen Til oktober efterfulgt året efter af 3. Symfoni, 
der ligeledes bar en kommunistisk hyldesttitel: 1. maj. 
Sjostakovitj undskyldte senere disse to symfonier 
som ungdommelige eksperimenter, og begyndte i 
1930 at skrive operaen Lady Macbeth, der senere 
skulle vise sig at være for meget et eksperiment i 
forhold til styret. I USA holdt Charles Ives pludseligt 
op med at komponere i 1927, men hans musik satte 
sig mærkbare spor, sådan som det også var tilfældet 
med Edgar Varèse, hvis lydorgie af et orkesterværk 
Arcana er fra 1925-27 – typisk for komponistens 
grænsesøgende stil.
 Béla Bartók befandt sig for det meste i Budapest 
disse år som underviser ved byens konservatorium. 
Han var dybt optaget af at studere den folkelige musik 
i Ungarn, Rumænien og hele Balkan-området, hvilket 
også påvirkede hans musik. Men netop i 1927 til 1929 
foretog han rejser til både USA og Sovjetunionen 
udover de europæiske storbyer – bl.a. London hvor 
hans 3. Strygekvartet blev uropført 1929. Overalt blev 
han hyldet som sit lands førende komponist, en hyldest 
han ikke kendte til i sit hjemland. Da nazismen gjorde 
sit indtog og Hitler i 1933 overtog magten, rejste de 
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allerfleste ”entartete” kunstnere til USA, hvis de da 
ikke blev fanget og sendt i koncentrationslejre. Bartók 
ventede til sidste øjeblik, men i 1940 tog han smertelig 
afsked med Budapest, Ungarn og Europa. Han rejste til 
USA, hvor han døde fem år senere.
 Inden han kom til USA, havde han komponeret 
fem strygekvartetter, som blev suppleret med en 
sjette i 1941. Med sine strygekvartetter bygger han 
på en tradition tilbage til Beethoven, Schumann, 
Brahms – ligesom Dvorak i øvrigt gjorde det – men 
med sin dybe interesse for den folkelige musik, for 
de pentatone skalaer og en bestandig søgen efter at 
forene det dybt komplekse med en umiddelbar appel – 
en sandhedssøgen om man vil – så er disse kvartetter 
musikalske lysår fra deres klassiske forbilleder. 
Således som det var tilfældet med det meste af den 
kunst, litteratur og musik, der blev skabt i disse år. 
Ganske symptomatisk udkom Marcel Prousts værk 
På sporet af den tabte tid i 1927, et værk Proust havde 
arbejdet med lige til sin død i 1922. Et værk der i 
sine suggestive erindringsbeskrivelser skildrer det 
menneskelige sinds sårbarhed i en moderne verden, 
hvor fred var et endnu mere relativt begreb, end det 
nogensinde havde været.

13

Stil fra
Den andalusiske hund
En surrealistisk kortfilm 
fra 1929 af Salvador Dali 
og Luis Buñuel
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ABO IV / Torsdag 17. & fredag 18. januar 2013 kl. 20

BRITTEN
Kvartet for obo & 
strygere op. 2

MOZART
Duo nr. 1 for violin & 
viola G-dur KV423 

PIAZZOLLA
Oblivion for obo & 
piano

BEEThOVEN
Trio for piano, violin & 
cello B-dur op. 11

MOZART
Kvartet for obo & 
strygere F-dur KV370
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1781 / Mozarts Obokvartet 
F-dur, KV 370

Da Mozart var 22 år, rejste han sammen med 
sin mor til Paris. Men det blev en rejse med 
omveje. Mozart fik sin musikalske horisont 

udvidet, men fik ikke de stillinger, han havde håbet 
på. Han blev voldsomt forelsket. Og så mødte han en 
musiker, der førte til, at han senere komponerede 
Obokvartet i F-dur, KV 370. Rejsen fra den lidet 
værdsatte by Salzburg til Paris gik over München, 
Augsburg – og så kommer omvejen: Mannheim – 
inden han f lere måneder senere ankom til Paris.
 Hvorfor Mannheim? Kører man på de tyske 
motorveje i dag, kan det være lidt hip som hap, men 
den gang i hestevogn? Der må have været noget, som 
tiltrak den unge komponist, og det var selvfølgelig 
musikken. I Mannheim var der et slot med kurfyrste 
Karl Theodor, der havde et orkester, hvis ry virkede 
som en magnet. Det var Stamitz-brødrene, der 
havde opdyrket dette orkester, som revolutionerede 
orkesterspillet med dynamiske nuancer og det 
såkaldte ”Mannheimer-crescendo”, så det var en 
fryd for en komponist som Mozart, hvis natur var 
at søge nye veje – også selv om de kunne virke som 
omveje.
 Moza r t  a n kom i ok tober 1777 og blev stra ks 
inviteret til at spille og komponere af Mannheim 
Orkestrets leder Cannabich, han mødte orkestrets 
eminente musikere, og han blev snart venner 
med nogle af de mest fremtrædende – deriblandt 
f løjtenisten J.B. Wendling og oboisten Friedrich 
Ramm (1744-1813). De blev nære venner, selv 
om aldersforskellen var henholdsvis 33 og 12 år, 
og gennem dem lærte Mozart så meget nyt om 
deres instrumenter, at det satte sig spor i hele 
wienerklassikken – bl.a. hos Mozart, Haydn, 
Beethoven. De erfarne musikere så jo straks geniet 
i den unge mand, og de glemte aldrig at støtte og 
opmuntre ham.
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 At Mozart har holdt af de to musikere gennem-
strømmer hans breve. Især et til moderen skrevet 
under Mannheim-opholdet, da Mozart var ude på en 
tur med Alyosia – hér skriver han i sin bedste frivole 
og barnagtige stil: ”Jeg rejste heller’ ud i den vide 
verden / med folk jeg vil ha’ med på færden / end med 
et selskab fuld af klovne / der tilmed bliver lidt blære-
hovne / så bli’r man let i masken stram / f.eks. når 
man ser ham Ramm / hvis hoved er mindre værd end 
Webers røv: / jeg siger: se og prøv. ” Ramm har stået 
for skud, men var altid loyal over for Mozart, selv 
mange år efter, hvor han anbefalede den økonomisk 
trængte Mozart at spille for kong Friedrich Wilhelm 
2. i Berlin.
 Når omvejen gik ad Mannheim, så var det måske 
ikke kun, fordi slottet i byen havde sit berømte 
orkester. Byen var på det tidspunkt en vigtig 
kulturby i det sydtyske. Digteren Goethe besøgte 
byen omkring samme tid, som Mozart var der. 
Han kom for at beundre den smukke Antiksal med 
dens imponerende samling af græske og romerske 
skulpturer. Goethe havde i øvrigt oplevet Mozart, 
da denne var 7 år og han selv 14. Det var i Frankfurt, 
Mozart var vidunderbarnet, som gav koncert, og 
Goethe beskrev ham som: ”en lille mand med paryk 
og kårde”. Mozart skulle for sin del senere komponere 
en sang til Goethe-digtet Das Veilchen.
 Men de mødtes ikke i Mannheim. Det gjorde en 
anden digter Schiller og Mozart heller ikke, selv 
om det kunne have været interessant, hvis det var 
sket! Schiller fik skuespillet Die Räuber uropført i 
Mannheim i 1782. Skuespillet vakte furore med sine 
Sturm und Drang- frihedsideer, og han måtte f lygte 
fra sin hjemby og en vred hertug. Flugten gik bl.a. 
til Mannheim, men på det tidspunkt boede Mozart i 
Wien og komponerede syngespillet Bortførelsen fra 
Seraillet. Men tænk, hvis de havde mødt hinanden 
i Mannheim: To geniale kunstnere, der begge var 
grebet af en frihedstrang og var bevidst om tidens 
revolutionære ideer. Mozart, der skulle komponere 
Figaros bryllup og Schiller, der samtidig begyndte at 
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arbejde på dramaet Don Karlos. Og så var de i øvrigt 
begge frimurere. Åndsslægtskabet var til stede, men 
det var timingen ikke.
 Det var den til gengæld i forholdet mellem 
Mozart og Ramm, og obokvartetten fra 1781 er et 
smukt resultat af et frugtbart samarbejde mellem 
komponist og musiker. Udsprunget af omvejen til 
Mannheim. 
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Schiller, Wilhelm og 
Alexander von Humboldt 
og Johan Wolfgang von 
Goethe i Jena
Ca. 1797
Tegning af Andreas 
Müller



ABO V / Torsdag 21. & fredag 22. februar 2013 kl. 20

SChuBERT
4 Impromtus 
op. 90 / D899

LIGETI
7 Etuder

haydn
Sonate F-dur 
Hob XVI/23

PROKOFIEV
Sonate nr. 6 A-dur 
op. 82
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1985 / Ligeti: 7 etuder, fra 1. bog

Selv om komponisten György Ligeti og kunstneren 
Jannis Kounellis efter al sandsynlighed aldrig 
mødte hinanden og udvekslede meninger om  

musik og kunst, så har de noget grundlæggende 
tilfælles. De skulle starte forfra.
 Begge har foretaget en nulstilling af det kunstneriske 
for derefter at bygge det op igen. Det er de ikke ene 
om, for det kunne lyde som et signalement på en hel 
generation af kunstnere, som efter 2. Verdenskrig, dens 
rædsler og ragnarok, så at sige skulle begynde forfra. 
Ud af krigens kollektive mareridt åbnede sig en ny 
verden fuld af muligheder – og lige så mange lig i 
lasten. Det var nødvendigt at gøre rent bord.
 Den ungarske komponist György Ligeti blev født 
i 1923 og nåede derfor at opleve krigen fra dens 
grummeste side: Han mistede sin far og bror i en tysk 
koncentrationslejr. Siden oplevede han også, hvordan 
han som avantgarde-komponist måtte flygte, da 
Ungarn i 1956 blev besat af sovjetiske tropper. Han kom 
til Tyskland, lærte andre avantgarde-komponister at 
kende dér, flirtede lidt med elektronmusikken og slog 
så en streg over det hele – også de moderne serielle 
teknikker samt rytme, melodi, dur og mol. Opdagede 
så at sige det musikalske rum på en helt ny måde og 
skabte nye værker, hvis lige ikke var hørt før. Han 
gjorde det første gang konsekvent i orkesterværker 
som Apparitions og Atmosphères – begge på tærsklen 
til 1960’erne – og fortsatte kompromisløst at gøre 
det frem til sin død i 2006. Klaveretuderne er ingen 
undtagelse.
 Den græske kunstner Jannis Kounellis’  - født 
1936 – forlod også sit fædreland i 1956. Ikke som 
flygtning, men fordi det passede ham bedre at bo i 
Italien, hvor han også bor i dag. Kounellis tilhører 
den kunstneriske bevægelse, man kalder arte povera 
– et udtryk der kan oversættes flertydigt med ”fattig”, 
”sparsom”, ”stakkels” – og som samlede en række 
italienske kunstnere i slutningen af 1960’erne om 
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at vise ting, som de virkelig er. I Kounellis tilfælde 
bryder han billedrammen ned og skaber rum med 
genstande som ild, jern, trækul osv. Han har udforsket 
disse materialer og sat dem ind i sammenhænge, 
hvor de på én gang bliver sanseligt nærværende for 
beskueren og samtidig underligt diffuse. Musikken 
spiller ofte en rolle i hans værker, hvor musikere og 
deres instrumenter bliver sat ind i nye forbløffende 
sammenhænge.
 Det dybere fællesskab mellem Ligeti og Kounellis 
består ikke kun i, at de nedbryder de konventionelle 
rammer og hver på sin måde skaber et nyt ”alfabet” 
for deres kunstneriske produktion, nej, det ligger i den 
måde, de begge skaber associationer med deres kunst 
gennem at fremstille det kendte i nye sammenhænge. 
Ingen af dem er postmodernister, som jonglerer med 
vores fælles arvegods og giver det nye betydninger, 
men Ligeti og Kounellis er kompromisløse kunstnere, 
der arbejder med de dybere lag i vores erindringer om, 
hvordan verden en gang var. Filmverdens pendant til 
disse to er den russiske instruktør Andrej Tarkovskij, 
hvis billedmagi og opløsning af konventionel handling 
har en lignende effekt som musik af Ligeti og kunst af 
Kounellis.
 Lyt blot til Ligetis klaveretuder, der er blevet til i 
årene 1985 til 1994. De lyder som nogle af de bravour-
etuder, man kender af Chopin, Liszt, Schumann. Og 
de er vanvittig svære at spille, men i virkeligheden er 
deres mission at studere forskellige kompositoriske 
udfordringer, som komponisten havde arbejdet med 
gennem årene. Ligetis etuder lægger sig derfor mere i 
forlængelse af tilsvarende værker af Debussy, Bartók 
og Messiaen, som hver især mere brugte etuderne 
som studier i musikkens grundelementer. Ligetis 
etuder er også studier. Studier for ham selv i hans 
kompositoriske virke, men også studier for pianisten 
frem mod større og større beherskelse af tekniske 
udfordringer. Og for tilhøreren er de et studie i, hvad 
øret opfatter, når musikken lyder som noget, der en 
gang var, men på en helt ny måde.
 Ligesom når man rent bogstaveligt træder ind 
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i et værk af Kounellis og møder en væg af gamle 
bøger stablet ind i et murhul eller en jernplade, hvor 
ordene ”La Liberta o Morte” er skrevet med kridt og 
nedenunder en lille hylde med et tændt stearinlys. 
Tilsvarende har Ligeti givet sine etuder titler, som 
mere skaber associationer end egentlige forklaringer. 
Forfatteren Umberto Eco taler om ”det åbne værk”, og 
det er, hvad Ligeti og Kounellis skaber på hver deres 
måde. Som tilhører opfatter vi værkerne individuelt, 
der er ingen bombastiske budskaber (selv ikke i 
udråbet ”Frihed eller døden”), men mere mindelser om 
en svunden tid.
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Jannis Kounellis
Senza titolo
1988
Louisiana Museum of 
Modern Art



ABO VI / Torsdag 14. & fredag 15. marts 2013 kl. 20.00

BRAhMS
Kvartet for piano og strygere nr. 3 c-mol op. 60  

BRAhMS
Kvartet for piano og strygere nr. 1 g-mol op. 25 
 
BRAhMS
Kvartet for piano og strygere nr. 2 A-dur op. 26  
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1861 / Brahms klaverkvartetter

Det er tankevækkende, at mens Brahms 
skrev sine klaverkvartetter, komponerede 
Wagner Tristan og Isolde. Det foregik i 

årene omkring 1861. Man kan næppe forestille sig 
mere forskellig musik skabt efter samme recept: at 
musikken udtrykker de dybeste følelser. Hvor den 
29-årige Brahms arbejder med musikken på dens 
egne præmisser, er den 44-årige Wagner ude i et helt 
andet ærinde: Han lader musikken være talerør for 
en forståelse af Schopenhauers filosofi om viljen. 
Og alligevel er de to værker båret af samme motiv: 
kærligheden til en kvinde, der er gift.
 Wagners forelskelse i Mathilde Wesendonck 
(gift med en købmand) afspejles i operaen om 
Tristan og Isolde, mens Brahms’ kærlighed til Clara 
Schumann (gift med en komponist) skinner igennem 
i klaverkvartetterne – ikke mindst i A-dur kvartetten 
fra 1861, hvor 2. sats er broderet over et Heine-digt, der 
lyder: ”Die Sonne hebt sich noch einmal / Leuchtend 
vom Boden empor / Und ziegt mir jene Stelle / Wo ich 
das Liebste verlor.” Både operaen og kvartetten drejer 
sig om den tabte kærlighed. Et yndet emne i denne 
periode, som kaldes romantikken.
 Brahms var som ung knyttet til den tyske litterære 
romantik og sværmede for Novalis, Jean Paul, E.T.A. 
Hoffmann – kaldte sig endda den ”unge Kreisler” efter 
Hoffmanns fiktive person – og han var ganske porøs, 
da han mødte Robert og Clara Schumann. Robert 
Schumann skrev en glødende artikel om den unge 
Brahms og nævnte i den forbindelse også violinisten 
Joseph Joachim, der blev en central figur i begge 
komponisters liv både som musiker og inspirator. 
”Frei, aber einsam” var Joachims motto, men det 
kunne også være et motto for hele den romantiske 
bevægelse og henvise til den situation, den ægte 
kunstner stod i, når han fulgte sine idealer og sit 
inderste kunstnersind frem for at gå på kompromis i 
fornuftens navn.
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 Fri, men ensom. Det var et stærkt motto for 
romantikkens kunstner. Ensomheden kunne man søge 
i naturen, sådan som Casper David Friedrich havde 
skildret det i sine motiver eller den ”byronske helt” 
– en rastløs, skyldtynget enspænder opfundet af 
Lord Byron. Den engelske maler J.M.W. Turner var 
ultimativ i sine naturskildringer især fra 1840’erne, 
hvor billedrummet åbnes, jeg’et forsvinder derind 
og bliver et med naturen. Det samme forhold har 
musikken til kærligheden, som den bliver skildret 
af Wagner i Tristan og Isolde – ikke mindst i Isoldes 
Liebestod, hvor døden skildres som en underskøn 
forløser af kærligheden.
 Knap så ekstatisk var Brahms, hvis fundament 
i de klassiske former og traditioner aldrig lod sig 
fornægte. Og således blev Brahms bundet for en vogn 
af såkaldte ”nyklassicister” over for Wagner-Liszt-
kredsens ”nytyskere”. En æstetisk diskussion med 
udgangspunkt i en artikel af den frygtede wiener-
kritiker Eduard Hanslick, der talte om det ”musikalsk 
skønne”, hvortil Wagners musik efter hans mening 
bestemt ikke hørte. Man taler også om den absolutte 
musik versus programmusikken og diskuterer 
hermed, om musikken har et indhold endsige et 
budskab ud over blot det at være klingende toner.
 Diskussionen om absolut musik over for program- 
musik havde dybe rødder i kunstens forhold til virkelig- 
heden. Romantikken tegnede i sin oprindelse et 
idealistisk billede af menneskets symbiose med 
naturen, hvor der blev plads til følelser båret af politisk 
handlekraft. Wagners Nibelungens Ring skildrer både 
i sin tilblivelse og handling dette forløb, og i Tristan og 
Isolde er den kunstneriske kraft vendt indad og ender 
i selvfornægtelse. Wagners kunstfilosofi levede videre 
både i musik, kunst og litteratur. Modbevægelsen 
hertil var at skildre verden, som den virkelig så ud. 
I 1855 malede Gustave Courbet Malerens atelier og 
provokerede det parisiske kunstetablissement med sin 
realistiske stil. Siden skulle Manet bl.a. male Frokost 
i det grønne (1863) og han lå i kunstnerisk forlængelse 
af den litterære realisme med Balzac, Flaubert og Zola.
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 Brahms var ikke bekendt med disse ting, men på 
sin egen facon fulgte han også en realistisk måde at 
komponere på. Hvor følsom, til tider indadvendt og 
fyldt med kærlighedshentydninger til Clara musikken 
end kunne være, var den forankret i det musikalske 
materiale og de klassiske former. Til allersidst i 1896 
var han afklaret, da han komponerede Vier ernste 
Gesänge og havde døden inde på livet: først Claras 
død siden forventningen om sin egen. Men selv i 
denne situation er der et fortrøstningens skær over 
disse sange. Funderet i en dyb tillid til det kristne 
budskab fra 1. Brev til Korinterne: ”Men det største 
af dem er kærligheden” – kærligheden forstået som 
næstekærligheden. Hævet op over den personlige 
sfære, som det var tilfældet i 1861.
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Caspar David Friedrich
Der Wanderer über
dem Nebelmeer,
1818
Kunsthalle, hamburg
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MOZART
Strygekvartet B-dur KV589

DEBuSSy
Strygekvartet g-mol op. 10

SMETANA
Strygekvartet nr. 1 e-mol

ABO VII / Torsdag 18. & fredag 19. april 2013 kl. 20
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1876 / Smetana strygekvartet e-mol

h vornår blev tjekkisk musik tjekkisk? Og 
er E-mol kvartetten af Smetana særlig 
tjekkisk? Indtil midten af 1800-tallet 

var romantisk musik i høj grad baseret på det, man 
kalder den germanske eller den centraleuropæiske 
tradition. Tyskland og Østrig var kraftcentrene 
for den musikalske udvikling i 1800-tallet med 
undtagelse af operaen, der stadig var domineret af 
Italien og Frankrig. Det var i instrumentalmusikken 
– arven efter Beethoven – at den tysk-østrigske 
tone blev dominerende. Og det i en grad, så det 
kunne mærkes. Der var skabt tradition for en særlig 
centraleuropæisk stil, som andre landes komponister 
både blev uddannet i og rettede sig efter. 
 Hverken i forhold til symfoniorkestret eller genrer 
inden for kammermusikken adskilte udenlandske 
komponister sig afgørende fra de tysk-østrigske. 
Alligevel taler man om en nationalromantik som 
udtryk for en musik, der på en særlig måde udtrykte 
forskellige landes forskellige karakteregenskaber. 
Det er et yderst indviklet område at beskæftige sig 
med. Set fra den rent musikalske side, var det som sagt 
den germanske tradition, der dominerede og set i et 
politisk perspektiv var spørgsmålet om dannelsen af 
nationalstater fuld af selvmodsigelser både af sprog-
lig og historisk art.
 Tjekkiets historie er et godt eksempel. Egentlig er 
landet fra 900-tallet sammensat af fyrstendømmet 
Bøhmen og nabolandet Mæhren.Det har eksisteret som 
del af det habsburgske rige op gennem historien frem 
til en egentlig selvstændighed 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 nationalopera – Keddelflikkeren af Jan 
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Skroups – over scenen, der blev indsamlet folkesange, 
og i revolutionsåret 1848 blev der skrevet hymner på 
tjekkisk.
 Bedrich Smetana gik entusiastisk på barrikaderne 
og skrev marcher dertil, 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 at 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. Som det også 
er tilfældet i Strygekvartet i e-mol fra 1876 med titlen 
Fra mit liv, hvor folkelige melodier hele tiden dukker 
op. I 4. sats konfronteret med den personlige tragedie: 
Komponisten var døv. I sin helhed er kvartetten en 
hyldest til fædrelandet – fire år senere fulgt op af 
orkesterstykket Mit fædreland.
 Fra 1866 dirigerede Smetana det Tjekkiske 
Nationalteaters Orkester. Blandt musikerne sad 
Antonin Dvorák, der ikke blot spillede bratsch, men 
som også var en komponist af et format, der skulle 
føre arven videre. Også Dvorák var påvirket udefra. 
Først af Liszt og Wagner siden af Brahms. Ligesom 
Smetana skrev Dvorák tjekkisk musik direkte 
inspireret af den folkelige musik. Det var ånden 
i det nationale, der betog Dvorák. Så meget at han 
skrev sin mest tjekkiske musik i de år, han var ansat 
i New York som konservatoriedirektør fra 1892-
95. Og samtidig med at han skrev sin 9. symfoni  
Fra den nye verden (1893) med stof fra amerikansk 
folkemusik for at demonstrere for amerikanske 
komponister, hvilken rigdom der lå gemt her. Der var 
andre tjekkiske komponister i samme generation 
som Dvorák – bl.a. Zdenek Fibich og Leos Janácek, 
og det er især hos Janácek, man genkender denne 
interesse for materialets sammensætning, men på 
en ny måde i forhold til Dvorák.
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 Tingene hang nemlig ikke logisk sammen hos 
Janácek, der både skrev en række markante operaer 
som Jenufa og Katja Kabanova (1921), levendegjorde 
kortraditionen og i øvrigt skrev både symfonisk 
musik, kammermusik og soloklaverstykker. I sine 
operaer og vokalmusik i det hele taget 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. Janácek 
var den foreløbige krone på værket i tjekkisk musik. 
Udover sin dybe interesse i den folkelige musik 
eksperimenterede han vildt på alle planer: tonalt, 
fraseringer, instrumentalt. På den måde var han 
modernist, men han var det på en intuitiv måde, som 
havde en uforlignelig fascinationskraft, mens hans 
stil havde dybe rødder i det romantiske.
 Hvis man altså taler om en særlig national 
tjekkisk musik, så stammer den fra Smetana. I hans 
mange operaer, kormusik, orkesterstykker, sange, 
klavermusik og kammermusik. Gennemstrømmet af 
en folkelig musik og tone, som man kun finder i denne 
del af Europa.
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Ferdinand Georg 
Waldmüller
Bondebryllup
1857
Österreichische Galerie



Torsdag 7. & fredag 8. juni 2012 kl. 20 30 31
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DEN DANSKE STRyGEKVARTET
Søndag 17. juni 2012 kl. 17.30 i Bådehuset
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CARION KVINTETTEN
27/28/29. juli 2012 kl. 12, 14 & 16 

Skulpturparken

MIChAEL RIESSLER & 
JEAN-LOuIS MATINIER

3/4/5. august 2012 kl. 12, 14 & 16 
Skulpturparken

PALLE MIKKELBORG & 
MIChAEL RIESSLER 

10/11/12. august 2012 kl. 12, 14 og 16  
Skulpturparken

ENSEMBLE 
INTERCONTEMPORAIN 

BLæSERKVINTET
6. marts 2013 kl. 19.30 

Bådehuset
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Per nørgaarD — 80 år
ENSEMBLE MIDTVEST

Fredag 1. juni 2012 kl 19.30 
I samarbejde med Wilhelm Hansen Nodeforlag

klezmer
MAZEL

Fredag 8. februar 2013 kl. 20

leeDs Piano comPetition
PRISVINDER 2012

Koncertdato endnu ikke fastlagt
I samarbejde med Steinway & Sons, Hamborg

   kabaret
En tur til 20’ernes Berlin

hELENE GJERRIS & FIGuRA ENSEMBLE
Fredag 12. oktober 2012 kl. 20

   musikalske tanker
Foredrag

ALFRED BRENDEL
Søndag 9. september 2012 kl. 15

nytårskoncert
DE NORDISKE SPILLEMæND

Søndag 6. januar 2013 kl. 15
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Sponsor for LOUISIANA Koncerter
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schumann 
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beethoven
schubert 
ligeti 
hayDn 
Prokofiev 
smetana 
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