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arena for utøvende kunst.
Vårt samarbeid bidrar til at flere
får gleden av de mulighetene
og tilbudene som finnes.
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Beethovens
fiolinsonater
Musikk som appellerer like mye til kropp som til hode.
Det er Ludwig van Beethoven som er kveldens hovedperson, riktignok ikke hans store symfonier eller pianokonserter, men en langt
mer beskjeden kammermusikalsk form, nemlig fiolinsonaten. Av
dem skal vi få høre tre: Før pausen nr. 4 og 5 som begge ble komponert i 1800–01, og etter pausen hans aller siste, nr. 10 fra 1812.

Velegnet for huslig bruk
Fiolinsonaten hadde ingen lang historie da Beethoven skrev sine
tre første i 1797–98. De tilhører begge – akkurat som nr. 4 og 5 –
Beethovens tidlige fase, den som ofte kalles den klassiske. Da var
han naturlig nok ennå i stor grad inspirert av Haydn og Mozart, og
likevel var han nesten fra første stund annerledes. Eller mer korrekt
– seg selv, altså «beethovensk». Det er blitt sagt om Beethoven at
han for over det fredelige og harmoniske musikalske landskapet på
1700-tallet som en storm, og veltet ned og rykket opp alt, slik at
det var klart for nye konstruksjoner. For alt han tok i, ble noe annet
enn det tidligere hadde vært. Det gjaldt i særlig grad symfonigenren,
men også piano- og fiolinsonaten maktet han å fornye.
Før hammerklaveret var utviklet – i cembaloens tid – var det ofte
vanskelig å høre melodistemmen, fordi man ikke kunne spille særlig
sterkt på en cembalo. Derfor ble den ofte forsterket med en fiolinstemme. Det skal være opprinnelsen til fiolinsonaten. Det er i hvert
fall karakteristisk for både Haydns og Mozarts tidlige fiolinsonater
at fiolinstemmen dobler den melodi som pianisten spiller med sin
høyre hånd, eventuelt ornamenterer den litt eller legger til en arpeggio-harmoni, det vil si at tonene i en akkord ikke klinger sammen,
men spilles raskt etter hverandre. I slike tilfeller kunne fiolinstemmen enkelt erstattes med en fløyte eller en obo, og det gjorde slike
stykker velegnet for huslig bruk av amatører.
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feller lot han fiolinsonatene nærme seg konsertformen, hvor de to
instrumentene nesten kjempet om å være hovedpersonen, slik at vi
kan snakke om en konkurranse mellom dem, men også at de i større
grad utfylte hverandre. Nå var ikke en slik utvikling uten problemer,
fordi fiolinens frigjøring lett kunne føre til mangel på balanse mellom
de to instrumentene.
Beethoven begynte i 1797 der Mozart slapp, og fortsatte å utvikle
formen videre – kanskje i disse årene først og fremst i detaljene,
mens hovedformen var inntakt. Og likevel skrev en kritiker i 1798 da
de tre første fiolinsonatene i op. 12 var ferdige at de «er tungt lastet
med uvanlige vanskeligheter (…) som gjør at lyttingen ligner på en
vandring gjennom en skog som ved første øyekast kan virke forlokkende, men som etterlater en trett og utslitt …». Kort sagt antyder
han at de ikke lenger lot seg spille av glade amatører. Og det var
for ham et beklagelig faktum. Men neppe for Beethoven, fordi han
arbeidet for en kunstmusikk som skulle appellere like mye til kropp
(utslitthet) som til hode.

Rikelig med føde for kropp og intellekt
Bortsett fra nr. 4 som har tre satser – hurtig, langsom, hurtig – går
Beethoven i den berømte nr. 5, Vårsonaten, over til fire satser – som
også nr. 10 har. Den første sats i hurtig tempo og i sonatesatsform.
Den andre er en tredelt langsom sats – den tredje en dansesats,
hos Beethoven en scherzo (som betyr spøkefull), og den siste en
middels hurtig finalesats, ofte en rondo eller variasjonssats. Det nye
hos Beethoven kommer som nevnt særlig frem i detaljene – i nye
teksturer og klanger, mer kontrapunkt og større dynamiske nyanser.
Og ikke minst i store kontraster. Så her kan både kropp (sensibilitet)
og intellekt (refleksjon) få rikelig med føde.
Tekst: Gunnar Danbolt

«Tungt lastet med uvanlige
vanskeligheter»
Det var Mozart som i 1778, da han oppholdt seg i Paris, skrev noen
fiolinsonater som endret denne situasjonen. Han lot fiolinstemmen
bli mer uavhengig og uunnværlig. Det skjedde ved at piano og fiolin
nå begynte å veksle mellom å ha melodistemmen og akkompagnere
den, og ved at de innledet samtaler rent kontrapunktisk. I noen til-
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Isabelle Faust
Isabelle Faust vant de prestisjefylte Leopold Mozart- og Paganinikonkurransene i ung alder, og ble snart invitert til å spille med verdens ledende orkestre, blant annet Berlinfilharmonien, Boston Symfoniorkester og NHK Symfoniorkester i Tokyo. Hun har spilt konserter og gjort innspillinger med dirigenter som Claudio Abbado, Frans
Brüggen, Mariss Jansons, Giovanni Antonini, Philippe Herreweghe
og Daniel Harding. Isabelle Faust utforsker alltid nye musikalske horisonter, og føler seg like hjemme som kammermusiker som hun gjør
som solist med store orkester eller tidligmusikkensembler. Hun har
gitt ut flere plater med sin faste konsertpartner Alexander Melnikov,
inkludert en innspilling av alle Beethovens sonater for piano og fiolin. Platen ble tildelt prisene Diapason d’ Or, Gramophone Award
og Tysklands ECHO Klassik. Hennes innspilling av Beethovens og
Bergs konserter med Claudio Abbado høstet stor jubel i internasjonal presse og ble belønnet med Diapason d’ Or, Echo Klassik-prisen,
Gramophone Award og Academy Award i 2012.

Alexander Melnikov
Alexander Melnikov er utdannet fra konservatoriet i Moskva hvor
han studerte med Lev Naumov. Melnikov er kjent for sine uvanlige musikalske og programmessige valg, og fattet tidlig en stor og
langvarig interesse for historisk oppføringspraksis. Han opptrer
regelmessig med tidligmusikkensembler som Concerto Köln og
Akademie für Alte Musik Berlin. Hans innspilling av Dimitrij Sjostakovitsjs samlede preludier og fuger ble tildelt BBC Music Magazine
Award, Choc de Classica og Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik. I 2011 ble albumet også kåret av BBC Music Magazine til en
av tidenes 50 beste plateinnspillinger. Melnikov har også spilt inn
flere kritikerroste plater med sin faste konsertpartner Isabelle Faust.
Deres siste album, med kammerverk av Weber, ble utgitt i januar
2013. Som solist har Alexander Melnikov opptrådt med orkestre som
Royal Concertgebouw Orchestra, Det russiske nasjonalorkester og
BBC Philharmonic. I sesongen 2013/14 har Alexander Melnikov vært
Artist-in-residence ved Muziekgebouw i Amsterdam.

Photo: Marco Borggreve
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Beethoven’s
Violin Sonatas
Music to appeal equally to body and soul.
The main character of the evening is Ludwig van Beethoven. Not
with his great symphonies or Piano Concertos, however, but rather
a more modest chamber music form, the violin sonata. We shall hear
three of them: before the interval numbers 4 and 5, both composed
in 1800–01, and after the interval his last violin sonata, number 10,
written in 1812.

Suited to home use
The Violin Sonata was not a well-established form when Beethoven
wrote his first three in 1797–98. They both belong to his early – often
referred to as the classical – period, as do his fourth and fifth. He was
naturally enough inspired primarily by Haydn and Mozart, but even
so he was noticeably different from the outset, or more specifically, himself – Beethovenesque. It has been said of Beethoven that he
rode over the peaceful, harmonious eighteenth century landscape
like a whirlwind, knocking over and pulling up everything, ready for
new constructions. Everything he touched became something different from before. This was particularly true of the symphony, but he
also revitalised the piano sonata and violin sonata.
Before the development of the fortepiano – in the day of the harpsichord – it was often difficult to discern the melody line, because it
was impossible to play particularly loudly on the instrument. It was
therefore often reinforced with a violin part, and this was the origin of
the violin sonata. It is at least characteristic of the early violin sonatas
of both Haydn and Mozart that the violin doubles the right hand tune
of the keyboard part, at times adding ornaments or arpeggiated harmonies – that is, playing all the notes in the pianist’s right hand, but
separately in quick succession. As the violin could thus be replaced
by a flute or oboe, the sonatas were suitable for domestic use by
amateurs.

FESTSPILLENE I BERGEN
2014

9

both instruments ostensibly vying for principal place, as if in competition, but complementing each other to a greater extent. This development was not without its own problems however, as the independence of the violin could easily result in a lack of balance between
the instruments.
In 1797 Beethoven took over where Mozart had left off, and continued
to develop the form, first of all in the details without major changes
to the form. Nevertheless a critic wrote in 1798, when the first three
violin sonatas of opus 12 were published, that they were ‘… heavily
laden with unusual difficulties … making him feel like a man who had
wandered through an alluring forest and at last emerged tired and
worn out.’ In brief, he suggested that the violin sonata was no longer
appropriate for amateur musicians to play. For him it was a regrettable truth, but not for Beethoven, who was striving for art music that
would appeal to the body (worn out) as much as to the mind.

Plenty of food for body and intellect
Apart from number 4, which has three movements – fast, slow, fast –
Beethoven adopts in the famous fifth ‘Spring’ Sonata the four movement form, which is also seen in the tenth. The first a fast movement
in sonata form, the second a slow tripartite movement, the third a
dance – Beethoven often preferred a scherzo (joke), and the finale in
moderate tempo, often a rondo or variation movement. Beethoven’s
innovation is particularly evident in the details – new textures, new
sounds, more counterpoint and greater dynamic variation. Not least
in great contrasts. All of this providing a wealth of food for body (sensibility) and intellect (reflection).
Text: Gunnar Danbolt
English version: Roger Martin

‘Heavily laden with unusual difficulties’
During his time in Paris in 1778, Mozart wrote violin sonatas that
would alter the situation. He made the violin part more independent
and more indispensable. The piano and violin took turns in playing
and accompanying the melody, and they interacted contrapuntally.
In some cases his violin sonatas approached concert format, with
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Isabelle Faust
After winning the prestigious Leopold Mozart and Paganini competitions at an early age, Isabelle Faust was soon invited to appear with
the world’s leading orchestras, including the Berlin Philharmonic,
the Boston Symphony Orchestra, and the NHK Symphony Orchestra Tokyo. She has performed or recorded with eminent conductors including Claudio Abbado, Frans Brüggen, Mariss Jansons,
Giovanni Antonini, Philippe Herreweghe and Daniel Harding. Always
exploring new musical horizons, she is equally at home as a chamber
musician or as a soloist with major orchestras or period ensembles.
She has made several recordings with her recital partner Alexander Melnikov, including the complete Beethoven Sonatas for Piano
and Violin, which was awarded the Diapason d’Or, the Gramophone
Award and Germany’s Echo Klassik Prize. Her recording of the Beethoven and Berg concertos conducted by Claudio Abbado was highly
acclaimed by international press and awarded a Diapason d’Or, the
Echo Klassik Prize, the Gramophone Award and the Academy Award
in 2012.

Alexander Melnikov
Alexander Melnikov graduated from the Moscow Conservatoire
under Lev Naumov. Known for his often unusual musical and programmatic decisions, Alexander Melnikov discovered a career-long
interest in historical performance practice at an early age. He performs regularly with distinguished period ensembles including Concerto Köln and the Akademie für Alte Musik Berlin. His recording of
the complete Preludes and Fugues by Shostakovich received the
BBC Music Magazine Award, Choc de Classica and the Jahrespreis
der Deutschen Schallplattenkritik, and in 2011 it was also selected
by the BBC Music Magazine as one of the ‘50 Greatest Recordings
of All Time.’ Melnikov has made several acclaimed recordings with
his recital partner Isabelle Faust. Their latest CD, featuring chamber
works of Weber, was released in January 2013. As a soloist, Alexander Melnikov has performed with the Royal Concertgebouw Orchestra, the Russian National Orchestra and the BBC Philharmonic
Orchestra. Alexander Melnikov is the 2013–14 Artist-in-residence at
Vithe
er Muziekgebouw
opptatt av et
levende kultur-,
in Amsterdam.

STOLT SPONSOR AV
MANGFOLDET
idretts- og organisasjonsliv, både
nasjonalt og lokalt. I over 60 år
har vi samarbeidet med
Festspillene i Bergen, en viktig
arena for utøvende kunst.
Vårt samarbeid bidrar til at flere
får gleden av de mulighetene
og tilbudene som finnes.
10

W W W. F I B . N O

DNB sponser levende kultur.

Festspillene
takker

FESTSPILLENE I BERGEN
2014

11

Samarbeidspartnere i kulturlivet
Arrangement Tjenester
Austevoll kommune
Barratt Due musikkinstitutt
Bekkjarvik Gjestgiveri
Bekkjarvik Torg
Festspillene i Bergen er
Bergen Backline
avhengig av mange og ulike
Bergen Dansesenter
støttespillere for å avvikle
Bergen Filharmoniske Orkester
vårens store eventyr. Disse
Bergen kulturskole
er med på å gjøre opplevBergen Kunsthall
Bergen Nasjonale Opera
elsen større.
BIT20 Ensemble
Bright
Festspillambassadører
Buekorpsenes dag
Yvonne og Bjarne Rieber
Bymuseet i Bergen
Grieg Foundation
Carte Blanche – Norges nasjonale
Trond Mohn
kompani for samtidsdans
Collegiûm Mûsicûm
Hovedsamarbeidspartnere
Cornerteateret
DNB
Columbi Egg
Statoil
Det felles innvandrerråd, Hordaland
Radisson Blu Hotel Norge
Bergen Internasjonale Kultursenter
Dagens Næringsliv
Den Nationale Scene
Det Norske Teatret
Prosjektpartnere
Dramatikkens Hus
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen
Dukkenikkerverkstedet
Kavlifondet
Edvard Grieg Kor
Sparebanken Vest
Ervingen kulturhus, Gimle
– allmennyttige midler
Fargespill
H. Westfal-Larsen og hustru Anna
Ferske Scener
Westfal-Larsens Almennyttige fond
Fosse-Gruppa
AP Møller Fonden
Fysak Allaktivitetshus
GC Rieber Fondene
Griegakademiet, institutt for musikk,
Universitetet i Bergen
Festivalpartnere
Grieghallen
Bergens Tidende
HiHat management
Nespresso
Holbergprisen
Anti Bergen
Hordaland Teater
PwC
Jiří Hlinka Klaverinstitutt
Telenor
Kirkemusikk i Bergen
Atea
Kolibri – Children At Risk Foundation
Norwegian Hull Club
Kompani Camping
SUMO
Kritikerlaget
07000 Bergen Taxi
Kulturoperatørene
Galleriet
KODE Kunstmuseene i Bergen
A7 Print
Logen Teater og Chagall
Avinor
Musikklinjen v/Bergen Private Gymnas
Securitas
Norges musikkhøgskole
Tesla
Norges Musikkorps Forbund
Olden
Norsk Forfattersentrum Vestlandet
Steinway Piano Gallery Oslo
Ole Bull Scene
Fjord Line
Ole Bulls villa, Valestrand
LEGO® Norge
Olsvik skolekor
LEGOLAND® Billund
Oseana
Park Hotel Vossevangen
Offentlige støttespillere
Raftostiftelsen
Kulturdepartementet
Revy & Teaterservice
Bergen kommune
Rekstensamlingene
Hordaland fylkeskommune
Sjøforsvarets Musikkorps
Utenriksdepartementet
Skranevatnet skolekor
Sort/Hvid
Prosjektstøtte
Stiftelsen Bryggen
Norsk Kulturråd
Stand Up Norge
Institut Français, Oslo
Studentorganisasjonene i Bergen
Oticon Fonden
Teater Innlandet
Nordisk kulturfond
Universitetet i Bergen
J.W. Eides Stiftelse
Ung i Kor-Vest
Bergens Riksmålsforening
Voss gamle kino
Fritt Ord
Østre
Sveriges ambassade
Aarhus Teater
Québec Government Office
W W W. F I B . N O
11

1W
2 W W. F I B . N O

FESTSPILLENE I BERGEN
2014

Redaksjon: Festspillene i Bergen / Design og konsept: ANTI Bergen, www.anti.as /
1 Trykkeri:
2
W W W. F I Granberg
B.NO
Bodoni / Formgiving: Anna-Julia
/ Foto forside: Marco Borggreve

