
10:00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 
15:30 Alexandra Dovgan 
17:15 Koncertintroduktion v. Mathias Hammer  
20:00 Cuarteto Casals 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torsdag d. 14. juli 2022, kl. 20:00 
 

CUARTETO CASALS 
Abel Tomás, violin 
Vera Martínez, violin 
Jonathan Brown bratsch 
Arnau Tomás cello 
 

Joseph HAYDN (1732-1809) 
Strygekvartet i g-mol, op. 20, nr. 3 (1772), 26’ 

I. Allegro con spirito 
II. Menuetto. Allegretto – Trio 

III. Poco adagio 
IV. Allegro molto 

 
Dmitri SJOSTAKOVITJ (1906-1975) 

Strygekvartet nr. 1 i C-dur, op. 49 (1938), 15’ 
I. Moderato 
II. Moderato 

III. Allegro molto 
IV. Allegro 

 
PAUSE 

 
Felix MENDELSSOHN (1809-1847) 

Strygekvartet nr. 3 i D-dur, op. 44, nr. 1 (1838), 29’ 
I. Molto allegro vivace 

II. Menuetto. Un poco allegretto 
III. Andante espressivo ma con moto 

IV. Presto con brio 



 

Om musikken 
Joseph Haydn (1732-1809): 
 Strygekvartet i g-mol, opus 20 nr. 3 (1772) 
Med sine i alt 68 strygekvartetter kaldes Haydn af god 
grund Strygekvartettens fader. I sine tidligste 
kvartetterne udforsker Haydn mediet i sin søgen efter 
en personlig stil. Men med de seks strygekvartetter 
opus 20 i 1772 er komponisten modnet, og værkerne 
står i dag som milepæle i strygekvartettens historie. 
1770’erne var præget af den gryende romantiske æra, 
kaldet Sturm und Drang-perioden, hvor fokus på 
menneskelige følelser kom til udtryk som en 
modreaktion på oplysningstidens rationelle idealer. 
Filosoffen Rousseau samt forfatterne Goethe og 
Schiller inspirerede Haydn til at lægge den galante og 
musikalsk regelbundne stil fra sig. Haydns Sturm und 
Drang-værker er musik med menneskelighed og 
individualitet. 
 
Strygekvartet i g-mol er mørk og gådefuld. 1. sats er 
dramatisk og kompleks. De fire instrumenter 
interagerer jævnbyrdigt, indfald pibler frem, erstattes 
uventet af unisone forløb og eksploderer i 
temperamentsfulde udbrud. Det gådefulde fortsætter 
i 2. sats, en menuet i mol, så dyster og langsom, at 
den dansante karakter er forvandlet til 
uigenkendelighed. Den langsomme 3. sats er en 
overjordisk klagesang med soli til alle kvartettens fire 
musikere. Og i 4. sats eksperimenterer Haydn med 
effekten af pludselige pauser og dynamiske 
kontraster, der indtil 1772 havde været utænkelige 
 
Dmitrij Sjostakovitj (1906-1975):  
Strygekvartet nr. 1 i C-dur, opus 49 (1938) 
Sjostakovitjs i alt 15 strygekvartetter har givet ham 
status som en af musikhistoriens vigtigste 
strygekvartetkomponister. Det kan derfor undre, at 
han først debuterede i genren som 32-årig - og det 
nærmest ved en tilfældighed. 
Symfoni nr. 5 fra 1937 var blevet en gevaldig succes for 
den berømte sovjetkomponist, der inden da havde 
oplevet Stalins dødbringende trusler og 
beskyldninger om, at han ikke skrev musik i den rette 
sovjetånd. Sjostakovitj makkede ret og kunne 
omsider ånde lettet op efter års frygt for sin eksistens. 
Optimistisk, og afslappet komponerede han i 
sommeren 1938 sin Strygekvartet nr. 1. Han skrev den 
som et privat projekt og havde ikke oprindeligt 
ambitioner om, at den skulle udgives officielt. ”Det er 
blot musikalske billeder fra min barndom, naive og lyse 
stemninger associeret med forår”, forklarede Sjostakovitj.  
Værkets fire satser varer tilsammen blot 15 minutter 
og emmer af idyl og romantisk nostalgi. Det er musik 
af en veltilpas komponist, der hviler i sig selv.  1. sats 
flyder roligt og melodisk kvidrende fremad, 2. sats er 

variationer over et folkemusikinspireret tema, den 
hurtige 3. sats viser en flig af Sjostakovitjs sædvanlige 
bid mens 4. sats afslutter i lysende C-dur-klange 
 
Felix Mendelssohn (1809-1847):  
Strygekvartet nr. 3 i D-dur, opus 44 nr. 1 (1838) 
Det kan give enhver åndenød at tænke på tyske 
Mendelssohns aktivitetsniveau. I år 1838 var han ikke 
blot tidens mest efterspurgte komponist. Han var 
også travl dirigent, orkesterchef, konservatoriestifter, 
klavervirtuos, organist, kunstmaler, filolog, 
musikhistoriker og samlingsfigur for Europas 
kulturelle elite. Mendelssohn var et 
renæssancemenneske, et lysende geni, der brændte ud 
alt for tidligt i 1847 – blot 38 år gammel. 
Opus 44 består af tre mægtige strygekvartetter, 
komponeret i en kreativ raptus i 1838. Det er værker 
der flyder over af melodisk overskud, lysende energi 
og musikalsk velvære. 
Strygekvartet nr. 3 kaldte Mendelssohn selv for sin 
mest ånd- og yndefulde i genren. 1. sats er som en 
sprudlende og livgivende samtale mellem de fire 
instrumenter. De to midtersatser giver kontrast med 
2. sats’ silkebløde og symmetrisk dansante udtryk og 
den langsomme 3. sats’ længselsfulde melankoli. 
Punktum bliver sat med en energisk Saltarello, en 
festlig italiensk danseform, som leder tankerne mod 
Mendelssohns geniale, solvarme symfoni nr. 4, Den 
italienske.  
             Mathias Hammer 
 
Om kunstnerne 
“[…] no other quartet can match this group’s four-
voiced marriage, with its particular blend and fine-
honed precision and passionate expressiveness.” 

– Michael Church, The Independant, 2017 
 
Når man læser anmeldelser af den spanske 
strygekvartet Cuarteto Casals konkluderer man 
hurtigt, at de er en kvartet af topkarakter på den 
internationale scene – rost for deres subtile, poetiske 
og ekspressive udtryk – ikke kun som individuelle 
strygere, men i allerhøjeste grad også som kvartet. 
Kvartetten, der i år kan fejre 25 års, udgøres af Abel 
Tomás og Véra Martinez (violiner), Jonathan Brown 
(viola) og Arnau Tomás (cello), har givet mange 
koncerter i de store koncertsale verden over. 
Quarteto Casals’ repertoire spænder vidt – som 
programmet for denne koncert netop er et eksempel 
på. Casals spiller alt fra Haydn til uropførelser af 
værker komponeret af nulevende store spanske og 
catalanske komponister.  
Navn og inspiration henter de fra Pablo Casals – den 
verdenskendte spanske/puertoricanske cellist fra 
Barcelona – og det kan de altså godt være bekendt. 


