
Hej Kammarmusiklyssnare! 
 
Måndag 24 februari kl. 19.00 i Magle konserthus gästas Lunds Kammarmusiksällskap 
av världsartisterna Torleif Thedéen, cello och Marianna Shirinyan, piano.  
 

Cellisten Torleif Thedéen har i mer än 30 år haft en omfattande verksamhet över hela världen, och har spelat 
med orkestrar som London Philharmonic Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, BBC Philharmonic Orchestra 
och Wiener Symphoniker. 

Som kammarmusiker framträder Torleif i konsertsalar som Wigmore Hall i London, Carnegie Hall i New York och 
Concertgebouw i Amsterdam. Han har varit professor vid Edsbergs Musikinstitut i Stockholm (KMH) och är 
numera professor vid Norges Musikhögskola i Oslo. År 2016 tilldelades Torleif Thedéen Kungl. Musikaliska 
Akademiens Interpretpris för framstående insatser under flera decennier.  

Pianisten Marianna Shirinyan började sina musikstudier i hemstaden Yerevan i Armenien när hon var sju år 
gammal. Marianna har spelat med Nordens alla stora orkestrar och på otaliga kammarmusikkonserter. Hon är 
Steinwayartist och har en lysande diskografi. Hennes senaste utgåva, Fantasi för piano och orkester av Louis 
Glass, som hon spelat in tillsammans med Rheinische Philharmonie Koblenz under dirigering av Daniel Raiskin 
tilldelades Danska Radions P2-pris 2018. 

Även Marianna är professor vid Norges Musikhögskola i Oslo. Shirinyan gästade oss i en solorecital för tre år 
sedan. 

Konserten arrangeras i samarbete med Musik i Syd. 
 
Kvällens program: 
 
L. v. Beethoven: Sonat för piano och cello g-moll op. 5:2 
D. Sjostakovitj: Sonat för cello och piano d-moll op. 40 
A. Webern: Zwei Stücke für Cello und Klavier 
R. Strauss: Cellosonat F-dur op. 6 
 
Se verkbeskrivning i bilaga. 
 
 
Biljettkassan öppnar kl. 18.30 på Magle konserthus. Biljettpris för medlemmar och studerande 120 kr, för 
övriga 200 kr. Ungdomar under 18 år går in gratis. 
Du kan betala kontant eller med Swish. Du kan även förköpa biljett på Biljettbyrån vid Centralstationen, samt på 
nätet via www.ticketmaster.se (expeditionsavgift tillkommer). 
 
Konserten föregås av Årsmöte för medlemmar kl. 17.00 i Magle konserthus, 2:a våning. Kallelse och dagordning 
samt övriga handlingar hittas på hemsidan www.lkms.se 
 
Välkomna! 
Styrelsen 
 
Nästa konsert måndag 16 mars spelar Marmén Quartet  L. v. Beethovens Stråkkvartetter i a-moll op. 132 och B-
dur op. 130 
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LKMS. Medlemsutskick till spelafton den 24 febr. 2020 med Torleif Thedéen, cello

och Marianna Shirinyan, piano.

Kommentarer till verken.

Beethoven, Sonat för piano och cello g-moll op. 5:2
1. Adagio sostenuto e espressivo – Allegro molto più tosto presto

2. Rondo. Allegro
Varken Haydn eller Mozart hade skrivit cellosonater, så förebilderna var få. Cellon
hade hitintills används mest som förstärkning av klaverets baslinje. Beethovens första
sonater är därför onekligen ett stort steg på vägen mot instrumentens jämställdhet.
Båda sonaterna i op. 5 har en likartad uppbyggnad, som skiljer sig från den i violin-
sonaterna. De har endast två satser men den första har en ganska lång, långsam inled-
ning. Båda sonaterna lägger också tonvikten på det lyriska, kanske för att framhäva
cellons speciella klang, men möjligen också för att de tillägnades en amatör på instru-
mentet, kung Friedrich Wilhelm II. Denne var van att få musik sig tillägnad. Haydn och
Mozart hade skrivit fantastiska stycken för majestätet.1 Men han måste ha varit en god
cellist; andra göre sig knappast besvär med denna musik, och inte minst pianostämman
kräver en pianist av klass. Beethovens kompositioner var ju också ett verktyg för att
bana väg för en karriär som pianovirtuos. Ordningen på instrumenten i verkets titel,
med pianot först, är därför ingen tillfällighet.

Det inledande långsamma avsnittet till g-mollsonaten är mycket utrycksfullt och
börjar dramatiskt. Här presenteras en viktig, fallande och punkterad fras som får stor
betydelse i inledningen. Men efter några takter utkristalliserar sig ett nobelt tema i
cellon, karakteriserat av dubbelpunkteringarna:

Efter en stund hörs en underbar dialog mellan cello och piano. Den består av cellons
fallande fras som till svar får en stigande fras i pianot.
Efter denna episod i inledningen hörs på nytt temat. Slutet är fyllt av flera magiska
pauser.
Om inledningen präglats av fallande rörelser är det tvärtom i Allegro-avsnittet. Temana
här strävar uppåt. Huvudgruppen klaras snabbt av. Temat hörs omedelbart i växelspel
mellan instrumenten med början i cellon:

En kraftfull överledning med triolackomanjemang i pianot leder till den nästan 100
takter långa sidogruppen. Det första sidotemat (B-dur) tas upp i pianot:

Man ser hur sidotemat byggger på huvudtemat, en stigande skalrörelse.
Expositionen ska som brukligt vid denna tid tas i repris.
Genomföringen utvecklar både huvud- och sidogruppens teman, liksom överled-
ningens.

1 Haydn skrev t.ex. stråkkvartetterna op. 50 till kungen och Mozart stråkkvartetterna K 575, 589 och 590.
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Återtagningen följer gängse normer med sidotemat i G-dur. Den likaså gängse reprisen
på andra halvan av allegroavsnittet, alltså genomföring och återtagning, ska också ske
enligt partituret.
Nytt är emellertid det som följer. I ett långt avsnitt fortsätter genomföringen av satsens
teman. Detta är ett exempel på Beethovens långa codor med fortsatt temabearbetning,
och som han anses ha uppfunnit. Detta är kanske hans första verk där denna nymodig-
het presenteras.

Den rytmiska och energiska finalen i G-dur är ett rondo i mönstret ABACABA,
men melodierna är långt flera än tre. Det inledande huvudtemat, eller, som det också
kallas, ritornell, rondotema, refräng – kärt barn har många namn – tas omedelbart upp i
pianot:

Även den första episoden, B, introduceras i pianot:

Temat upprepas i cellons höga register. Därpå följer ett avsnitt i moll.
Andra A börjar i cellon.
Episod C, som går i C-dur och inleds med ett uppkäftig, punkterad fras i pianot som
följs av en mer trallvänlig melodi:

När temat går över i cellon ligger det i det övre registret. Episoden är dubbelt så lång
som de föregående avsnitten.
Tredje A har efter 16 takter en dialog mellan de två instrumenten. Denna leder i sin tur
till andra B.
Sista A är nästan dubbelt så långt som tidigare A-avsnitt.
En Coda avrundar satsen.

Sjostakovitj, Sonat för cello och piano d-moll op. 40
1. Allegro non troppo 2. Allegro 3. Largo 4. Allegro

1934

Cellosonaten skrevs samma år, 1934, som operan Lady Macbeth från Mzensk. Även
om tonspråket i operan var ännu radikalare motsvarar sonaten knappast den socia-
listiska realismens doktrin. Den blev tonsättarens första betydande kammarmusikverk
och fick stor framgång både i Sovjet och i västvärlden. Stig Jacobsson skriver i sin
biografi över tonsättaren att Sonaten … är en kammarmusikalisk satsning som saknar
motstycke i vår tid när det gäller djup och engagemang.
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Första satsen, Allegro non troppo, börjar vekt med följande lyriska tema i cellon till
ett ackompanjemang av brutna ackord i pianot.

Musiken utvecklas i en riktning, som blir alltmera orolig och melodiskt och tonalt svår-
gripbar. Men plötsligt ändrar stämningen karaktär, när det blir dags för sidogruppen.
Ett mycket ljuvt tema (H-dur) presenteras i pianot och repeteras i cellon. De tre första
takterna har stora likheter med ett inslag i Debussys cellosonat, andra satsen, som
Sjostakovitj säkert har hört och medvetet eller omedvetet kan ha påverkats av:

Expositionen ska enligt partituret tas i repris. Den intensiva genomföringen börjar med
pizzicatotoner i cellon. De utgör ekon av en liknande pianofras i slutet av expositionen:

Detta är ett rytmiskt motiv, kort-kort-lång, som Sjostakovitj ofta använder sig av. Man
kan t.ex. höra det i den första satsen i Stråkkvartett nr 3, 5, och 7 samt i Stråkkvartett nr
8, tredje satsen. Även här i sonaten kommer det att få betydelse i fortsättningen, bl.a.
avslutar det satsen. Genomföringen i övrigt kretsar kring material från huvudgruppen.
Återtagningen börjar med sidotemat, som först hörs i B-dur och sedan i D-dur. Huvud-
temat sparar Sjostakovitj till den långa och mycket originella avslutningen med beteck-
ningen Largo. Temat, visserligen identiskt med expositionens, är nu svårt att känna
igen p.g.a. det långsamma tempot. Det spelas sordinerat i cellon och ackompanjeras av
staccatotoner i pianot. Kombinationen skapar en eftertänksam och klangligt beslöjad
avslutning, som kommentatorn i Harenberg Kammermusikführer uttrycker det.

Andra satsen, Allegro, har scherzokaraktär. Den har en tydligare tonal struktur (a-
moll) än första satsen och är byggd kring två pregnanta teman i typisk Sjostakovitjstil.
Med sin regelbundna periodiska struktur har de tydliga folktonsdrag. Det första spelas i
pianot till en ostinatofras i cellon:

Det andra, som utgör första temat i trion, presenteras även det i pianot, nu till flageo-
lettglissandon i cellon:

Ytterligare ett tema i trion, som man lägger märke till, tas upp av pianot:

Formen är alltså ABA, där B är trion. A-delen återkommer i förkortad form. Den följs
av en coda som bygger på trions första tema.
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Den långsamma satsen med beteckningen Largo har en komplicerad form. Som
hjälp för orientering kan man kanske förenklat säga att den är tredelad, ABA, men
knappast enligt gängse mönster. B-delen är ca 4 gånger så lång som A och kan sägas
vara ett tema (B), med variationer, även om det i mitten verkar finnas inslag av A.
A består av en cello-kantilena, som saknar ackompanjemang de fyra första takterna:

B-delens tema, även det presenterat i cellon, inleds så här.

B utgör alltså satsens huvuddel, som följs av ett något förkortat A-avsnitt.
Sista satsen, Allegro, har rondoform ABACADA Rondotemat är burleskt med

omisskännlig Sjostakovitjkaraktär:

Avslutningen på rondodelen, A, låter så här:

Den första episoden, B, inleds i cellon i 6/8 takt medan pianot fortsätter i 2/4.

C börjar med ett tema i pianot:

D domineras av imponerande pianolöpningar, som åtminstone för en lekman förefaller
vara mycket tekniskt krävande. Sista A är långt med utveckling av det andra rondo-
temat.

Anton Webern, Zwei Stücke für Cello und Klavier
1899

Webern (1883-1945) förknippas såsom en av Schönbergs elever, nästan enbart med
tolvtons- och annan atonal musik. Dessa två stycken skrevs emellertid innan tonsättaren
fyllt 16 år och uppvisar den ljuvaste romantik. Liksom de flesta av ungdomsverken gavs
de aldrig ut under tonsättarens levnad. Hans första utgivna opus kom först 1908, när han
redan blivit Schönbergs elev och påverkats i modernistisk riktning. Dessa två stycken
framfördes antagligen i Weberns hem med Anton vid cellon och modern vid pianot, och
sedan först 1970 med Greger Piatigorsky på cello.
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Det första stycket går i G-dur och temat tas upp i cellon efter 2 takters pianoinledning:

Stycke nummer två går i F-dur. Det är något mera dramatiskt och stegras succesivt
mot en klimax. Temat presenteras omedelbart i cellon:

Richard Strauss, Cellosonat F-dur op 6
1. Allegro con brio 2. Andante ma non troppo 3. Finale. Allegro vivo

1881, 1883
Detta är inte ett verk skrivet för amatörer. Det kräver en ansenlig skicklighet av
cellisten, eftersom cellostämman ofta ligger i det höga, intonationsmässigt svåra,
registret. Att pianostämman också ställer stora krav är nästan en självklarhet; Strauss
var en mycket skicklig pianist. Verket tillägnades en av tidens mest framstående
cellister, tjecken, Hanuš Wihan (1855-1920).2

Första satsen har en kraftfull inledning i huvudsak förlagd till pianot. Den inne-
håller ett tema med punkterade motiv (takt 4-5) som får stor betydelse i satsen:

Nästa tema, det egentliga huvudtemat, är betydligt mera lyriskt och förlagt till cellon.
De växlingar mellan heroiskt och lyriskt, som är så typiska för satsen, är nästan
genomgående fördelade på detta sätt mellan instrumenten, det romantiska temat är i
huvudsak förlagt till cellons höga register:

Sidogruppen inleds i pianot med ett tema i c-moll:

Detta fortsätter efter ytterligare 8 takter i cellon med en uppåtsträvande melodi:

som så småningom utmynnar i en återtagning av temainledningen, nu i C-dur.
I C-dur går även ett fjärde tema, som vi här kan kalla sluttema:

Expositionen avslutas med några takter av inledningens punkterade motiv. Detta första
avsnitt har alltså fyllts till bredden med intagande melodier.

2 Det var för denne musiker, som Dvorak skrev sin cellokonsert 1894-95.
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I genomföringen hörs alla expositionens teman, möjligen med undantag av huvud-
temat. Temana bildar ibland motstämmor till varandra. Sista delen av genomföringen
utgörs av ett fyrstämmigt fugato med ett subjekt som är härlett ur inledningstemat; den
unge tonsättaren räds verkligen inte komplexa stämföringar. Notexemplet visar pianots
två stämmor:

I fugatot svarar pianot även för stämma 3 och cellon för den fjärde.
Återtagningen, som börjar med inledningen, löper först i konventionella spår men när
sidotemat, nu i a-moll, väl har hörts en första gång får det sällskap av en motstämma
byggd på inledningstemat.

Även sluttemat hörs nu i moll och en längre utveckling av detta leder till slut fram till
ett triumferande utbrott av sidotemat i F-dur i cellons högsta register.
En kort coda, Più mosso, avslutar satsen. Den är byggd kring inledningstemat och
huvudtemat, som spelas samtidigt.

Mellansatsen är ett långsamt andante i tredelad form ABA. Mellansatser är ofta
smeksamt insmickrande eller allvarsamma. Den unge Strauss har valt det andra
alternativet. Resultatet påminner om en sorgemarsch. Trots den mörka stämningen
förlägger Strauss även här mycket av cellostämman i det höga registret. Det skapar en
ovanlig kontrast.
A-delen inleds direkt med huvudtemat i cellon:

A-delen rymmer flera vackra inslag, inte minst ett som ska tolkas molto con
espressivo:

I B-delen ökas energin, vilket accentueras i ackompanjemangets trioler. Temat delas
mellan piano och cello i dialog:

A-delen återkommer och avslutar satsen.
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Finalen bjuder på en glad avslutning. Liksom den första satsen har den sonatform
med en rikedom på melodier.
Huvudtemat hörs omedelbart i pianot:

Det upprepas i cellon, något annorlunda utformat.
Ett överledningstema tas upp i cellon:

Det leder fram till sidotemat i C-dur, också det i cellon:

Ett sluttema i Dess-dur avslutar melodikavalkaden:

innan några takter av huvudtemats staccatomotiv avrundar expositionen.
Genomföringen utvecklar de tre första temana.
Återtagningen löper utan överraskningar med sidotemat i tonikan, F-dur. Något
överraskande inleds sluttemat i expositionens tonart. En kort coda med huvudtemat
avslutar satsen.

Yngve Bernhardsson


