
Temperamentsfull stråkkvartett från Österrike på turné. Så beskrivs Minetti Quartet i Musik i Syds senaste 
Magasin. 
 
Hej! 
 
Lunds Kammarmusiksällskap välkomnar i samverkan med Musik i Syd Minetti Quartet måndag 4 februari, kl. 
19.00 i Magle Konserthus. 
 
Kvartetten består av Maria Ehmer, violin, Anna Knopp, violin, Milan Milojicic, viola och Leonhard Roczek, 
cello. 
 
Hemsida    -   YouTube 
 
”Minetti Quartet är en musikalisk sensation” skrev tyska tidningen Der Tagesspiegel redan 2009. Samma år 
beskrev Berliner Morgenpost kvartettens temperament som en explosion. Februari 2019 kommer de till södra 
Sverige för sex konserter. 
 
Säsongen 2008/09 nominerades Minetti Quartet till European Concert Hall Organization ”Rising Stars”, med 
erbjudanden att spela i konserthus runt om i Europa. Deras första Sverigeturné gjordes 2017, vilket gav dem 
mersmak att återvända. 
 
- Namnet Minetti kommer från en pjäs av dramatikern Thomas Bernhard, som bodde i Ohlsdorf, en liten by i 
Salzkammergut-regionen, där jag och Anna Knopp växt upp, berättar Maria Ehmer. 
 
Deras debutskiva innehöll verk av Haydn, och de vann Haydn-priset vid internationella Haydn-tävlingen i Wien 
2007. 
 
Kvällens program: 
Joseph Haydn: Stråkkvartett nr 32 i C-dur op. 33:3 ”Fågeln” 
Dmitrij Sjostakovitj: Stråkkvartett nr 10 i Ass-dur op. 118  
Antonin Dvorák: Stråkkvartett nr 10  i Ess-dur op. 51 
 
Verkbeskrivning följer. Se i bilagan! (på vissa datorer hamnar bilagan långt under mailets slut, så scrolla neråt). 
 
Biljettkassan öppnar kl. 18.30. Medlemmar och studerande 120 kr, övriga 200 kr. Ungdomar under 18 år, gratis. 
 
LKMS medlemmar hälsas välkomna till Årsmöte som hålls den 4 februari kl. 17.00 i stora salen i Magle, före 
konsert. Se dagordning mm. på www.lkms.se 
 
Välkomna! 
Styrelsen 
www.lkms.se 
 
Nästa konsert 25 februari är det annonserat Trio CZW & Magnus Holmander, klarinett som vann Kungl. 
Musikaliska Akademiens Blåsmusikpris 2019. Tyvärr kan varken Philip Zuckerman, violin eller Pontus Carron, 
piano komma. Ersättare blir Daniel Hormazábal, piano. Han spelar tillsammans med Kristina Winiarski, cello, och 
Magnus Holmander klarinettrior av Beethoven och Brahms, samt Brahms cellosonat i e-moll. 
Olivier Messiaens Kvartett för tidens ände som skulle ha spelats kommer publiken få tillfälle att höra på våren 
2020. 
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LKMS. Medlemsutskick nr 8 den 4 februari 2019 med Minetti Quartet. Något om

verken som spelas.

Haydn, Stråkkvartett C-dur op. 33:3, Fågelkvartetten
1. Allegro moderato 2. Scherzando: Allegretto 3. Adagio 4. Rondo: Presto

1781

År 1772 publicerar Haydn sina revolutionerande stråkkvartetter op.20. De beundrades

av Mozart, studerades noggrant av Beethoven och lyckliggjorde Brahms. För första

gången var alla stämmorna individuellt utformade. Innehållsmässigt präglas de både av

ett intensivt känsloutspel i den för tiden rådande Sturm und Drang-andan och av den

konstfulla kontrapunktiska stämföring som gick under namnet Der Gelehrte Stil.

I nästan ett decennium hade Haydn avstått från genren och hade därför kanske

anledning att påpeka att hans sex nya kvartetter op.33 var skrivna på ”ett nytt och

speciellt sätt”. Men det var inte bara ett utslag av marknadsföring; kvartetterna var

annorlunda än sina sex föregångare. De är ljusare i sin karaktär, med mindre Sturm und

Drang och mer dur än moll, och fugorna i finalsatserna är utbytta mot rondon.

Menuettsatserna är ersatta av scherzon, men skillnaden är inte så stor; möjligen har

dessa mellansatser nu fått lite snabbare tempon. Man kan också lägga märke till en

bearbetning av motiv, snarare än av hela teman, vilket är märkbart i ”Fågelkvartetten”.

Numera är det ingen som säkert vet vad smeknamnet syftar på. En del hävdar att det

är de ackompanjerande åttondelarna i första satsen (se första takten i notexemplet

nedan), andra att det är det kjippande
1
ljud, som de många för-slagen bidrar med i första

satsen. Några menar att det är drillarna i andra satsens Trio, som låter som ett fågelläte.

Första satsen, Allegro moderato, inleds direkt med huvudtemat:

I detta och nästa notexempel markerar * platsen för de ornament av typ för-slag som är

så typiska för första satsen. Även crescendot är ett viktigt element i temat.

Det ljuvliga sidotemats fyra första toner (understrukna nedan) kan betraktas som en för-

minskning
2
av motsvarande toner i huvudtemat (andra och tredje takten i notexemplet

ovan).

Expositionen tas i repris. I genomföringen bearbetas motiv ur båda temana. När

huvudtemat inleder återtagningen är melodin visserligen i huvudtonarten men

ackompanjemanget i en annan (e-moll i de första takterna). Detta är ett typiskt exempel

på de små överraskningar som Haydns musik är så rik på. Genomföring/återtagning ska

enligt partituret tas i repris, vilket sällan sker.

1
Ordet, som saknas i SAOL, är bildat från Erik Rosenbergs beskrivning av gråsparvens läte i hans bok i

Fåglar i Sverige 1953, 1972.
2
Både förminskning (förkortning, diminution) och förstoring (förlängning, augmentation) av ett motiv

eller tema spelar stor roll i fuga- och motivbearbetning liksom i variationsteknik och i hymnartad

stegring. Båda begreppen innebär att motivet uppträder i mindre resp. större notvärden.
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Första delen i andra satsen, Scherzando: Allegretto, är inte överdrivet munter, sna-

rare allvarligt eftertänksam.

Trion är gladare och har ett tema, som många förknippar med fåglalåt.

Den första delen återkommer i den tredelade satsen.

Den långsamma tredje satsen, Adagio, är också tredelad men inte på det gängse sät-

tet. Samma tema upprepas i de tre delarna. Kanske kan man säga att det rör sig om tema

med två variationer.

Satsens höjdpunkt inträffar i slutet av mittdelen (takt 59) där spänningen stegras med

hjälp av växling mellan 4 septimackord (Ess, C, F och D):

Finalsatsen, Rondo. Presto, har formschemat ABABA. A-delens första tema är fyllt

av humor:

B-episodens melodi har en släng av den turkiska stil som var så populär under dessa

år
3
:

En del av Haydns skämtsamheter, som t.ex. följande passus, renderade honom epitetet

”pajas” av en del av hans samtida.

Det känns skönt att dessa humorbefriade allvarsmän numera är glömda, medan Haydns

musik lever. Satsen slutar med rytmen hos huvudtemats 5 första toner:

3
Andra exempel på detta rådande mode är Mozarts Rondo alla turca i hans Pianosonat A-dur K 331från

1778.
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Sjostakovitj, Stråkkvartett nr 10 Ass-dur op. 118
1.Andante 2. Allegretto furioso 3. Adagio 4. Allegretto

1964

©With kind permission MUSIKVERLAG HANS SIKORSKI, Hamburg

Kvartettens första sats börjar på ett sätt som inte är ovanligt hos Sjostakovitj, med

endast ett instrument. Det är violin 1, som presenterar huvudtemat.

Som ett kuriosum kan nämnas att temat ovan faktiskt innehåller oktavens alla toner.

(Tio av dem finns med i notexemplet, de återstående, c och dess, kommer i slutet av

temat.)

Sidotemat spelas av cellon till ackompanjemang av upprepade 8-delar i violan.

Åttondelar karakteriserar även ett tredje tema, som avslutar expositionen.

Alla tre temana upprepas, tema 3 i form av surrande ponticello-toner, som i huvudsak

spelas i violastämman. Satsen avslutas genom att huvudtemat återkommer i en sista

omgång.

Andra satsen är ett Allegretto furioso, som gör skäl för namnet. Den startar i fortis-

simo – en styrkegrad, som aldrig blir mindre i satsen – och med ett mycket aggressivt

tema:

Ett annat tema, som presenteras i cellons högsta register, är inte mindre våldsamt:

Satsen innehåller många pregnanta melodier. Här ska bara nämnas ytterligare en, som

följer efter en ganska lång behandling av tema 2. Den spelas i violinerna:

Den får snart sällskap av huvudtemat, som vrålas fram i viola och cello. Detta avsnitt,

får nog betecknas som satsens klimax.

Efter att tema 2 hörts ytterligare en gång, även det i forte fortissimo, tar tema 1 och 3

över mer och mer. Med tema 3 avslutas satsen plötsligt.



4

Den långsamma satsen, Adagio, är en passacaglia
4
, med för Sjostakovitj ovanligt

ljus stämning. Temat, för det mesta 9-taktigt, går i 3/4 takt, med enstaka takter i 4/4.

Temat hörs 9 gånger, huvudsakligen i cellon eller i de lägre stämmorna. När en

pregnant motstämma spelas samtidigt i violin1, får man anstränga sig för att uppfatta

temat.

Sista satsen, Allegretto, med mönstret ABACABA, har formmässigt drag av sonat-

rondo. Rondotemat i A har en hoppande rytmisk karaktär och presenteras i violan.

Ett annat typiskt inslag i avsnitt A är en fras, som första gången hörs i violin 2.

Även i B-temat spelar violan huvudrollen.

Avsnitt C är långt och har genomföringskaraktär. Först hörs en ny bred melodi i de tre

lägre stämmorna till första fiolens motstämma i pizzicato.

Därefter börjar ett avsnitt, som byggs upp till en effektfull höjdpunkt, först svagt i

cellon med rondotemat (A1). Det följs av A2-tema i violin 1 och cello. Den egentliga

stegringen börjar med följande tema som hörs två gånger:

Atmosfären förtätas ytterligare med ett upprepat 16-delstema i cellon, som snart tas

över av violinerna. Detta leder fram till höjdpunkten, cellon spelande passacagliatemat

från sats 3 i forte fortissimo samtidigt med violinernas A1-tema. Som framgår av

schemat ovan, återkommer avsnitt av A och B, nu ganska korta, innan ett längre A-

avsnitt tar vid. Detta innehåller, förutom de två A-temana även citat från första satsen,

bl.a. huvudtemat, som spelas i cellon till övrigas pizzicatotoner. På detta sätt, som var

ganska vanligt redan under romantiken, knyts verket cykliskt ihop.

4
Passacaglian är en instrumental variationsform, som bygger på en basmelodi, en s.k. basso ostinato. En

liknande variationsform är chaconnen, som utgår från en given ackordsföljd. Sjostakovitj utnyttjade båda i

sin musik. I Pianotrion i e-moll har t.ex. den långsamma satsen chaconne-form.
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Dvorak, Stråkkvartett nr 10 Ess-dur op. 51
1. Allegro ma non troppo 2. Dumka: Andante con moto – Vivace

3. Romanza: Andante con moto 4. Finale: Allegro assai

1878-79

Detta verk komponerades vintern och våren 1878-79 på uppmaning av den framstående

och firade Florentinkvartetten. Den är full av rytmer och stämningar från tjeckisk och

slavisk folkmusik efter önskemål av Jean Becker, kvartettens grundare och primarie.

Av någon anledning står kvartetten sällan på repertoaren i vårt land trots sin charm.

Den utnyttjar förutom dumkan – en folkmusikform från Ukraina – även fraser och

rytmer som påminner om tjeckisk polka, furiant och skacna.
5
Pizzicato, som vid denna

tid inte längre var vanligt inom konstmusiken men väl inom folkmusiken, får också en

framträdande plats.

Första satsen, Allegro ma non troppo, börjar efter några takters inledande ackom-

panjemang med ett tema, som det tar ett tag att rytmiskt komma underfund med:

Sidotemat biter sig å andra sidan omedelbart fast:

Dvorák vill att expositionen ska tas i repris.

I genomföringen finns en augmentation
6
av huvudtemat, som ackompanjerar sidotemat.

För lyssnare utan tillgång till partitur är detta inte så lätt att uppfatta. Återtagningen

börjar med sidotemat och låter i gengäld huvudtemat bygga upp en avslutande coda.

Andra satsen, Dumka, börjar med ett Andante con moto, vars sorgmodiga tema in-

leds i violin 1 med en omedelbar upprepning i violan:

Den snabba andra delen, Vivace, har ett tema som är väldigt likt huvudtemat, men det

får i den nya taktarten (3/8) en helt annan rytm:

Andanteavsnittet återkommer följt av en coda, Presto, som bygger på det snabba temat.

Tredje satsen är en långsam sång med stor skönhet:

Finalen, Allegro assai, har sonatform och grundar sig rytmiskt på skacnan.

Huvudtemat av perpetuum mobile-typ presenteras omedelbart i violin1:

5
Furiant är en eldig böhmisk folkdans i snabbt tempo enligt Sohlmans musiklexikon. Skacna är en

snabb, stormig, böhmisk dans av reelkaraktär enligt Berger, Guide to Chamber Music.
6
Augmentation kommer av latinets augeo, öka, och innebär att noternas tidsvärde i ett tema fördubblas,

i detta fall blir t.ex. åttondelarna omvandlade till fjärdedelar o.s.v.
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Det blir föremål för bearbetning och det dröjer därför innan sidotemat presenteras:

Dvorák tycker antagligen att första temats utveckling redan fått sitt och använder därför

i huvudsak sidotemat i genomföringen. I återtagningen återkommer båda temana. En

kort coda, Più Allegro, avslutar.

Redan några månader efter färdigställandet våren 1879 spelades kvartetten privat av

Joachim-kvartetten i Berlin och Hellmesberger-kvartetten i Wien. Det officiella urupp-

förandet ägde rum i Prag i december med beställarens kvartett, Florentinerkvartetten.

Dvorák var nu en berömd tonsättare.

Yngve Bernhardsson


