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Útdráttur 

Árið 1781 sagði Mozart upp störfum sínum í Salzburg og flutti til Vínarborgar til að starfa 

sem sjálfstætt tónskáld. Mozart var framúrskarandi hljómborðsleikari og íbúar Vínarborgar 

dáðu hann fyrir snilligáfuna. Til þess að svara óskum aðdáenda sinna skrifaði Mozart 12 

píanókonserta, númer 14 – 25 á árunum 1784 til 1786. Þessir konsertar eru stærri í formi, 

dýpri í tilfinningu og ríkari í litbrigðum en hann eða önnur tónskáld höfðu nokkurn tímann 

samið. Á þessum árum samdi Mozart píanókonsertana í d- og c-moll, K. 466 og K. 491. 

Þessir konsertar eru þeir einu í moll af öllum 27 sem hann samdi. Þessir tveir 

píanókonsertar eru meginefni ritgerðarinnar. Það er ýmislegt sem aðgreinir 

píanókonsertana tvo frá öðrum píanókonsertum Mozarts bæði hvað varðar tónmál og form. 

Í verkunum eru andstæður sem  mætast og sólistinn hefur tilhneigingu til að streitast á móti 

yfirráðum hljómsveitarinnar, taka frumkvæðið og stjórna samræðunni.  
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Inngangur  

Um páskana 2019 var ég svo lánsamur að fá að spila d-moll píanókonsertinn eftir Mozart 

með Sinfóníuhljómsveit Norðurlands. Á fyrsta fundi mínum með hljómsveitastjóranum 

Anne-Maria Helsing talaði hún um að þetta væri fyrsti „rómantíski“ píanókonsertinn. 

Rómantískur með stórum gæsalöppum því hvernig getur Mozart verið rómantískur? Þetta 

er píanókonsertinn sem rómantísk tónskáld 19. aldar dáðu og dýrkuðu og hljómaði verkið 

oft í tónleikasölum Evrópu á þeim tíma. Mozart var mikill dúr-maður en þegar hann samdi 

í moll stafaði það af einhverri mikilli tilfinningalegri þýðingu. Þegar ég heyri Mozart og 

moll í sömu setningu er talan tveir mér efst í huga. Af 41 sinfóníu eru aðeins tvær í moll, af 

öllum 18 píanósónötum hans eru aðeins tvær í moll og sagan endurtekur sig í 27 

píanókonsertum tónskáldsins þar sem aðeins tveir eru í moll, píanókonsert nr. 20 K. 466 í 

d-moll og píanókonsert nr. 24 K. 491 í c-moll. 

 Konsertarnir eru samdir árin 1785 og 1786 á gulltímabili konserta í lífi Mozarts þar 

sem tónskáldið kemur með nýjungar inn í konsertformið og eykur vægi píanókonserta í 

tónlistarsögulegu samhengi. Tónmál tónskáldsins er orðið dýpra og samræðuformið á milli 

einleikara og hljómsveitar þróast og fullkomnast. 

 Tilgangur ritgerðarinnar er að skoða þessa tvo píanókonserta og sjá hvað aðgreinir 

þá frá hinum 25 píanókonsertum Mozarts. Hvaðan fékk Mozart innblástur fyrir moll-

skrifin sín, varð innblástur Mozarts einhverjum öðrum tónskáldum að innblæstri? Í lokin 

verður gerður samanburður á konsertunum tveimur og skoðað hvað þeir eiga sameiginlegt 

og hvað ekki. Eru einhver atriði í konsertunum sem leiða af sér ,,rómantískan” blæ? Getur 

Mozart verið rómantískur?  
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1. Árin í Vín 

Árin 1781-1785 voru meðal afkastamestu ára Mozarts í Vínarborg. Áður fyrr hafði Mozart 

starfað hjá Colloredo í Salzburg árin 1773-77 og aftur árin 1779-81. Mozart kunni vel við 

heimabæinn sinn Salzburg og samdi þar mörg af sínum bestu verkum. Það er hins vegar 

ekki hægt að segja það sama um samband Mozarts og Colloredo. Það var mjög stirt á milli 

félaganna en Mozart fékk léleg laun og Colloredo var illa við að leyfa Mozart að ferðast. 

Mozart var með hug sinn við óperuskrif en það reyndist erfitt að setja upp óperur í 

Salzburg og þess vegna þurfti Mozart að ferðast til þess að uppfylla óskir sínar. Colloredo 

leit aðeins á Mozart sem auðmjúkan þjón og ekki mikið meira en það. Fyrir honum 

tilheyrði það ekki verkahring Mozarts að ferðast og vera á „sérstökum kjörum“. Árið 1781 

fékk Mozart nóg af Colloredo og sagði upp störfum sínum. Hann kvaddi þá Salzburg fyrir 

fullt og allt og flutti til Vínarborgar til að starfa sem sjálfstætt tónskáld.1  

 Mozart hafði nóg að gera í Vín og lífið lék við hann. Hann tók að sér nemendur, 

spilaði á tónleikum og byrjaði að skrifa óperuna Brottnámið úr kvennabúrinu. Árið 1782 

var óperan frumflutt en hún naut strax mikilla vinsælda og Mozart var nú enn þekktari um 

alla Evrópu sem snillingur. Á sama ári giftist hann Konstönsu, nutu þau lífsins mjög og 

bjuggu í glæsilegri íbúð í hjarta Vínarborgar. Þau höfðu efni á að senda son sinn Karl í 

dýran heimavistarskóla og hafa þjónustufólk á heimilinu. Á árunum 1782-85 skifaði 

Mozart þrjá til fjóra píanókonserta á hverju tímabili. Það gat verið erfitt að finna sali til 

þess að leigja fyrir tónleikahald þannig að tónleikar Mozarts voru oft á óhefðbundnum 

stöðum eins og í danssölum og á dýrum veitingastöðum. Tónleikarnir voru vel sóttir og 

Mozart upplifði sérstaka tengingu við áheyrendur sína.2 Íbúar Vínarborgar elskuðu Mozart 

fyrst og fremst fyrir hljómborðsleik hans, en það gleymist seint að Mozart var 

framúrskarandi hljómborðssnillingur. Til þess að svara óskum aðdáenda sinna skrifaði 

Mozart 12 píanókonserta, númer 14 – 25 á árunum 1784 til 1786. Þessir konsertar eru 

dýpri í tilfinningu, stærri í formi og ríkari í litbrigðum en hann eða önnur tónskáld höfðu 

einhverntíma samið.3  

 

                                                
1 „Wolfang Mozart Biography,“ Biography, 13. ágúst 2020.  https://www.biography.com/musician/wolfgang-
mozart. 
2 „Wolfang Mozart Biography.“ 

2 „Wolfang Mozart Biography.“ 
3 Don Anderson, „Mozart, Wolfgang Amadeus – Piano Concerto no. 20, K.466“ Arkansas Symphony 
Orchestra, https://tinyurl.com/4s98wmj4.  
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2. Mozart og áheyrendur hans 

Fyrir tíma Mozarts rötuðu einleikskonsertar sjaldan inn á tónleikaprógrömm í Vínarborg. 

Það virðist hafa byrjað með honum, að einleikskonsertar fengu sitt pláss reglulega inn í 

tónleikarprógrömmum. Þetta tímabil frá 1784 til 1786 þar sem Mozart er að semja þessa 

píanókonserta og spila þá fyrir áheyrendur skildi eftir sig tónlistarperlur sem enn er hlustað 

á í dag. Aðallega er það samt tilfinningalega upplifunin sem kemur sterkari inn með 

tónlistarlegu innleggi Mozarts á þessu tímabili. Það sem er athyglisvert eru þau áhrif sem 

þetta hafði á samband listamanns við áheyrendur og upplifun áheyrenda á tónlistinni. Á 

þessu tímabili stækkar Mozart konsertformið og eykur vægi píanókonserta í 

tónlistarsögulegu samhengi. Hvaða samskipti eiga sér stað í konsertforminu? Eins og 

samskipti tónlistarflytjenda við áheyrendur þá er samræðuform innan tónlistarinnar. Það er 

samtal þar sem hljóðfæri kallast á og svara hvert öðru. Slíkt samræðuform á sér líka stað á 

milli einleikara og hljómsveitar. Þessi samræða er ekki einstök fyrir Mozart. Til dæmis má 

finna hana í fiðlukonsertum Vivaldis, en það sem er einstakt fyrir Mozart er tilfinningin í 

samræðunum. Í konsertum Tchaikovskys er t.d. talað um togstreitu þar sem 

einleikshljóðfærið er persónugert, hljómsveitin er voldug og einleikurinn léttur og fimur 

eins og í einvígi eða sambandi mótherja. Togstreitan er þannig einkennandi fyrir konserta 

19. aldar. Það er ekki mikil togstreita í fiðlukonsertum Vivaldis og ekki heldur í 

píanókonsertum Mozarts. Mozart kemur hins vegar með nýjung í konsertformið sem hefur 

gríðarleg áhrif. Samræðan á milli hljómsveitar og einleikara er orðin dýpri, innihaldsríkari 

og persónulegri. Þetta tilfinningaríka samband er einmitt einkennandi fyrir rómantíska 

tónlist 19. aldar. Að þessu leyti var Mozart langt á undan sínum samtímamönnum.4  

 Á seinni hluta 19. aldar var venjan að einleikskonsertar voru inni í miðju 

prógramminu, sem þýddi að það var ólíklegra að konsertinn myndi fanga athygli 

áheyrendanna með háværri byrjun eins og sinfóníurnar gerðu, sem opnaði yfirleitt 

tónleikaprógrammið. En það er ein af ástæðum þess að píanókonsertar Mozarts hafa 

tilhneigingu til að byrja á piano, sem er andstæðan við sinfóníurnar sem byrja yfirleitt á 

forte. Önnur praktísk ástæða er að ef upphafsstefið í ritornello kafla hljómsveitarinnar 

byrjar veikt, þá á einleikshljóðfærið (sérstaklega fortepiano, á tímum Mozarts) meiri 

möguleika á að túlka stefið á jafn áhrifaríkan hátt og hljómsveitin.5  

                                                
4 James M. Morris, On Mozart (New York: Woodrow Wilson Center Press and Cambridge University Press, 
1994), bls.151.   
5 David Grayson, Mozart Piano Concertos nos. 20 and 21 (New York: Cambridge University Press, 1998), 
bls. 30-31.  
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3. Mozart í moll 

Mozart er eitt af lykiltónskáldum í þróun píanókonsertsins. Notkun hans og nálgun á 

hljómsveitinni var stærri og mikilfenglegri en hjá fyrirrennurum hans. Í síðari 

píanókonsertum Mozarts má heyra og finna fyrir tónlistarlegri dýpt og krafti, ásamt 

ákveðnum tær- og skírleika. Eldmóður og ást Mozarts á píanóinu varð til þess að hann 

skrifaði píanókonserta alla sína ævi. Hann samdi 27 píanókonserta en aðeins tveir af þeim 

eru í moll, píanókonsertinn í d-moll K. 466 og píanókonsertinn í c-moll K. 491. Báðir 

konsertarnir eru samdir á gulltímabili konserta í lífi Mozart frá febrúar 1785 til desember 

1786. Þessir sex konsertar (K. 466, K. 467, K. 482, K. 488, K. 491, K. 503) sem hann 

skrifaði á þessu tímabili eru taldir hans virtustu og bestu tónverk í bókmenntum 

píanókonserta. Notkun moll tóntegunda var tiltölulega sjaldséð í tónlist á þessu tímabili 

þannig að þegar tónskáld sömdu í moll þá stafaði það af einhverri mikilli tilfinningalegri 

þörf. Á tíma sínum í Vínarborg skrifaði Mozart aðeins tvö stórverk í d-moll (K. 421 og K. 

466), fjögur verk í c-moll (K. 388, K. 457, K. 475 og K. 491) og þrjú verk í g-moll (K. 

478, K. 516 og K. 550).6 Til samanburðar samdi Mozart á þessum tíma meðal annars 6 

sinfóníur, 15 píanókonserta, 8 píanósónötur og 9 strengjakvartetta öll í dúr tóntegund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Mei-Na Hsu, Mozart Piano Concerto in d minor, K. 466: Analysis and Discussions of Interpretation and 
Performance (The Ohio State University, 1994), bls 4.  
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4. Innblástur frá Sturm und Drang 

Þegar Mozart dvaldist í Vínarborg 1773 heyrði hann og kynntist mikið af nýrri tónlist 

meðal annars eftir Haydn, Johann Baptist Vanhal, Florian Leopold Gassmann og Carlos 

d’Ordonez. Þetta voru verk sem tengdust að vissu leyti þeirri hreyfingu þýskra bókmennta 

og tónlistar sem þekkt er undir nafninu Sturm und Drang. Tónverkin voru oft í moll, 

tónlistin var stórfengleg og dramatísk, byggð upp af sterkum andstæðum og endurspeglaði 

gjarna „dimma“ tíma. Nefna má verk eins og Sembalkonsert í d-moll (1748) eftir C. P. H. 

Bach, d-moll lokaþáttinn í Ballettinum sem er byggður á Don Juan eftir Christoph 

Willibald Gluck og mikinn fjölda af Sturm und Drang sinfóníum eftir Vanhal. Einkenni 

Sturm und Drang verka fela í sér eftirtalið: Skyndilegar breytingar á tóntegundum, óvæntar 

pásur (fermötur) í tónlistinni, samdrátt í rytma, þagnir og ýktar dýnamískar breytingar 

(crescendo, eftirslög, sforzando). Þessi einkenni höfðu greinilega mikil áhrif á stórverk 

Mozarts: Sinfóníuna í g-moll (K. 183), píanókonsert nr. 20 í d-moll (k. 466) og nr. 24 í c-

moll (k. 491), kvintett í g-moll (K. 516) og sinfóníu no. 40 í g-moll (K. 550). Mozart sleit 

sig aldrei alveg frá stílbrögðum Sturm und Drang tímabilsins sem voru mikilvæg tæki og 

tól í hans persónulegu tjáningu.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Hsu, Mozart Piano Concerto in d minor, K. 466: Analysis and Discussions of Interpretation and 
Performance, bls. 3.  
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5. Hljóðfæri á tímum Mozarts 

Mozart lifði á tímum þar sem hljómborðshljóðfæri voru stöðugt að þróast og breytast. Á 

æskuárum sínum spilaði Mozart á allar gerðir hljómborða en semballinn var það hljóðfæri 

sem hann spilaði mest á á tónleikarferðarlögum sínum. Fljótt datt semballinn úr 

sviðsljósinu því Mozart var farinn að semja tónlist með litbrigðum sem semballinn gat ekki 

boðið upp á. Í kringum 1770 var Mozart orðinn vel kunnugur fortepiano en fornslagharpan 

(clavichord) var honum mikilvæg í gegnum allt hans líf.  

 Það er mikill munur á öllum þremur hljómborðs hljóðfærunum sem Mozart samdi 

fyrir, þar að segja sembal, fornslaghörpu og fortepiano. Dýnamíkin fer algjörlega eftir því 

hvernig snertingin við hljómborðið er á fornslaghörpu og fortepiano, en það á ekki við um 

sembal. En það sem öll þessi þrjú hljóðfæri eiga sameiginlegt er skírleiki í snerpu og tóni 

og nótur hljóma ekki í langan tíma. Þetta gerir hljóðfærin líkari hvert öðru fremur en að 

eitthvert þeirra sé líkt nútímapíanói. Fjölbreytt sérstaða hvers hljóðfæris hafði áhrif á 

hljómborðsskrif Mozarts.  

 Þegar Mozart frumflutti píanókonsertinn sinn í d-moll er líklegt að hann hafi spilað 

á pedal-píanó. Í bréfi sem Leopold Mozart skrifaði dóttur sinni í mars 1785, lýsir hann 

píanóinu og segir meðal annars að fortepíanóið sé með pedala undir hljóðfærinu, sé um það 

bil tveimur fetum lengra og ótrúlega þungt. Pedal-píanóið er fyrirrennari nútíma píanósins 

með pedulum undir píanóinu ekki ósvipað þeim sem eru á orgeli. Pedalarnir spönnuðu 1½ 

áttund frá lægsta c-inu á nútíma píanói. Mozart notaði pedalinn oft til þess að tvöfalda 

bassann í vinstri hendi. Eitt dæmi um notkun pedalsins finnst í fyrsta kafla d-moll 

konsertsins þar sem hann skrifar sjálfstæða bassalínu fyrir pedalinn á meðan vinstri hendin 

spilar hljóma á miðju hljómborðinu og hægri hendin spilar sextánduparts nótur. Þróun 

hljóðfærisins helst í hendur við þróun tónlistarstíla í hljómborðsleik, alveg frá pólífónískri 

áferð barokktímans yfir í hómófóníska áferð klassíska tímans, þar sem melódían nýtur 

stuðnings hljómagangsins.8  

 

 

 

 

 

                                                
8 Hsu, Mozart Piano Concerto in d minor, K. 466: Analysis and Discussions of Interpretation and 
Performance, bls. 11-12. 
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6. Klassíska konsertformið 

Áður en talað verður um konsertana tvo er mikilvægt að gera sér grein fyrir hugtökum og 

þýðingum á einstökum orðum sem varða konsertformið. James Hepokoski og Warren 

Darcy komu með skilgreiningar sem birtust meðal annars í Elements of Sonata Theory árið 

2006 og stuðst verður við þær. Til þess að halda samræmi og tengja við skilgreiningar á 

öðrum tungumálum er hér notað ítalska orðið ritornello (R) yfir hljómsveitarkaflana og 

sólisti (S) yfir hluta einleikarans.  

• Ritornello, skammstafað R: Hljómsveit leikur ein, skiptist í R1, R2, R3 og R4.  

• Sólisti, skammstafað S: Einleikari með hljómsveit, skiptist í S1, S2 og S3. 

• Fyrra stefjasvæði, skammstafað F: Hægt er að gera greinarmun á mismunandi 

hlutum stefs t.d. framsögufrasa og framhaldsfrasa með stefin F1.1, F1.2 og jafnvel 

F1.3.  

• Seinna stefjasvæði: Skammstafað S og skiptist í S1.1, S1.2. S2 kemur oft í kjölfar 

nýrrar brúar og tilheyrandi miðpunkti. Allt ferlið er þá kallað þrískipt seinna 

stefjasvæði.  

• Loka stefjasvæði: Skammstafað L og skiptist í L1.1, L1.2, L2 og jafnvel L3.  

• Brú: Tengir saman fyrra og seinna stef í framsögu og ítrekun. 

• Burðarforhljómur: Pedalpunktur á forhljómi þeirrar tóntegundar sem stefnt er á, 

eða ferli þar sem forhljómurinn er í aðalhlutverki og haldið gangandi með 

frumhljómi og/eða breyttum undirforhljómum. 

• Miðpunktur: Stoppið sem skiptir framsögunni og ítrekuninni í tvo hluta. 

Miðpunktur er oftast byggður á og birtist þá sem hálfendir í frumtóntegund (I:HE) 

eða hálfendir í tóntegund seinna stefs (V:HE eða III:HE í moll)9 

 

William Caplin lýsir klassíska konsertforminu á þennan veg: „Eins og á barokktímanum er 

klassíska konsertformið byggt upp af hljómsveitarköflum, ritornellóum, þar sem 

hljómsveitin spilar ein; þeir marka formið og skiptast á við hluta einleikarans sem leikur 

með undirleik hljómsveitarinnar. Eins og í klassíska sónötuforminu er hlutverk hinna 

þriggja kafla einleikarans meira og minna það sama og framsaga, úrvinnsla og ítrekun.“10 

                                                
9 James Hepokoski og Warren Darcy, Elements of Sonata Theory (New York, Oxford University Press, 
2006), xxv-xxviii. 

10 William E. Caplin, Analyzing Classical Form (Oxford University Press, Kindel Edition), bls. 673.  
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Caplin tiltekur síðan hvernig konsertformið skiptist í sex aðalhluta, með þremur 

ritornellóum: R1-S1-R2-S2-S3-R3 með þeim rökum að ekki sé um að ræða „alvöru“ 

ritornelló milli S2 og S3 heldur aðeins hljómsveitarinnskot sem fái ekki vægi sem 

ritornelló. Árið 1793 listaði hins vegar þýski tónfræðingurinn Heinrich Christian Koch 

fjögurra ritornellóa konsertform og bendir á C.P.E. Bach og Mozart í því sambandi. 

Hepokoski og Darcy benda á að í flestum konsertum Mozarts sé um að ræða fjögur 

ritornelló, þeir styðjast báðir við rannsóknir Jane. R Stevens, Shelley Davis og Joel Galant. 

Planið er í grófum dráttum: R1-S1-R2-S2-R3=>S3-R4.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 James Hepokoski og Warren Darcy, Elements of Sonata Theory, bls. 436-7. 
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7. Píanókonsert nr. 20 í d-moll K466 

Mozart lauk við að semja píanókonsertinn 10. febrúar 1785 og frumflutti hann daginn eftir. 

Sökum þess að hann rétt náði að klára konsertinn í tæka tíð fyrir frumflutninginn var 

útgefandinn enn að hreinskrifa verkið daginn sem tónleikarnir áttu að eiga sér stað.12 Þegar 

við tölum um d-moll konsertinn er ekki aðeins hægt að tala um verkið sem konsert. Þegar 

Mozart skrifaði d-moll konsertinn skapaði hann verk sem tilheyrir jafnmikið sögu 

sinfóníunnar og jafnvel óperunnar eins og það tilheyrir sögu konsertsins. Alveg eins og 

með Brúðkaup Fígarós þar sem við erum komin inn í heim þar sem ópera og kammermúsík 

mætast. Mikilvægi konsertsins í sögulegu samhengi er að verkið á heima í sérflokki sem 

gerði Mozart að æðsta tónskáldinu í huga flestra tónlistarmanna innan tíu ára frá andláti 

hans. Verkið er táknrænt fyrir þann Mozart sem rómantísku tónskáldin töldu vera þann 

besta og það var karakter verksins sem að ýtti Haydn úr sviðsljósinu og í farþegasætið í 

meira en heila öld. Þetta var konsertinn sem Beethoven spilaði og skrifaði kadensur fyrir 

og var verkið talið djöfullegt í augum 19. aldar manna.13 Ástríðan og dramatík verksins 

gerði það mögulegt að titla Mozart sem fyrirrennara Beethovens og út frá uppruna verksins 

er auðvelt að rekja línu frá Mozart til Beethovens og inn í rómantíkina.14  

 Konsertinn í d-moll brýtur engin blöð hvað varðar konsertformið sjálft en Mozart 

horfir fram í tímann með músíkalskri færni sinni og listinni í að viðhalda aukningu 

rytmískrar hreyfingar. Í klassískum stíl getur þetta aðeins tekist í stökum skrefum en 

möguleikarnir eru margir og listin felst í því að hafa stjórn á þessu sambandi, þ.e.a.s. 

viðhalda og efla tónlistarlegan hápunkt. Í fyrsta mikilvæga hápunkti konsertsins sem varðar 

bæði einleikara og hljómsveit má sjá að Mozart eykur hreyfinguna á fjölbreyttan máta.15  

 

 

 

                                                
12 Hsu, Mozart Piano Concerto in d minor, K. 466: Analysis and Discussions of Interpretation and 
Performance, bls. 8. 
 
13 Charles Rosen, The Classical Style, Haydn, Mozart, Beethoven (New York: W.W. Norton & Company), 
bls. 228. 
14 Hsu, Mozart Piano Concerto in d minor, K. 466: Analysis and Discussions of Interpretation and 
Performance, bls. 8. 
15 Rosen, The Classical Style, Haydn, Mozart, Beethoven, bls. 228.  
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Mynd 1: Fyrsti mikilvægi hápunktur konsertsins. 

 

Hvernig Mozart leikur sér með hreyfingu hljómanna, nótnagildi, rytmann og melódísk 

munstur er gert á svo fullkominn hátt að þegar eitt af þessu rennur út í sandinn eða hægir á 

sér þá tekur annað við og tvöfaldast eða fjórfaldast í hraða. Hann meðhöndlar aðskilin og 

fullmótuð form á dramatískan máta í þeim tilgangi að skapa tónlistarlegt flæði með 

fíngerðum kaflaskiptum þ.e.a.s í nýja tóntegund, öðruvísi rytma eða hreyfimunstur. 

Samkvæmt Rosen gæti þessi nýja leið Mozarts við að viðhalda aukningu rytmískrar 

hreyfingar verið sú hlið konsertsins sem leiðir af sér þessa „rómantísku“ stemmingu.16  

 

                                                
16 Rosen, The Classical Style, Haydn, Mozart, Beethoven, bls. 232.  
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7.1 Þegar takmörkun klassíska stílsins er náð 

Upphafið á fyrsta kafla d-moll konsertsins er sérstakt á nokkra vegu. Dularfullu d-moll 

hljómarnir í strengjunum, sem eru á eftirslaginu, ásamt ógnandi, rísandi bassalínunni í 

meðferð sellóa og kontrabassa virkar frekar eins og púls heldur en hefðbundin laglína. 

Opnunin er í eðli sínu mjög „hljómsveitarleg“ og þessa áferð eða stemmingu sem 

hljómsveitin nær að skapa er erfitt að umrita yfir í píanísk skrif. Mozart hefur áttað sig á 

því og séð fyrir sér að opnunarstef einleikarans yrði að vera gjörsamlega ólíkt. Beethoven 

tekur hins vegar fyrsta stefið í R1 og vinnur úr því í kadensunni sem hann skrifaði fyrir 

konsertinn og það sannar að maður verður að fara yfir þau mörk sem hljómborðsstíl 

Mozarts býður upp á til þess að afreka slík áhrif.17  

 Ef við tökum fyrstu fjóra taktana af dæminu sem vitnað var til hér að ofan, sem er 

nákvæm endurtekning af opnunartöktum konsertsins, gengur tónlistin eins langt og 

klassíski stíllinn leyfir því að fara hvað varðar rytmískan óstöðuleika. Í klassíska stílnum er 

svona rytmískur óstöðuleiki sjaldgæfur. Í þessum opnunartöktum halda synkópurnar ótrautt 

áfram þegar fyrsta stefið er leikið. Þegar ógnvænlegt stef bassans læðist inn í formúluna 

gefa synkópurnar sérstakan blæ frá sér og verða eins og fyrirboði. Þegar þessir taktar eru 

spilaðir forte gerbreytast þeir í eitthvað sem minnir á bardaga Don Giovanni við II 

Commendatore. Kraftur tónlistarinnar er svo mikill að það er erfitt að halda henni í 

grunnhljómstóntegund allan opnunarhluta ritonello kaflans. Þegar seinna stef kemur í R1 

stoppar tónskáldið í stutta stund í F-dúrnum áður en hann sest aftur á d-mollinn. Þetta 

skilur eftir sig stærra hlutverk fyrir sóló píanóið til að leysa úr þegar það festir F-dúrinn í 

sessi í S1. Það sem er áhugavert við seinna stefið er aðdragandinn. Í öll þrjú skiptin áður en 

stefið er sett fram kemur sami miðpunkturinn; HE í d-moll. Þessi tenging er afar sjaldgæf, 

þ.e.a.s. að byrja á seinna stefi í F-dúr eftir miðpunkt á HE í d-moll.18  

 

 

                                                
17 Grayson, Mozart Piano Concertos nos. 20 and 21, bls. 30-31.  

18 Rosen, The Classical Style, Haydn, Mozart, Beethoven, bls. 233. 
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Mynd 2: Stef 2 F-dúr. 

 
Mynd 3: Tónlistin fikrar sig í átt að d-moll. 

 
Mynd 4: Komin aftur í d-moll. 

 

7.2 Úrvinnsluhluti 1. kaflans 

Fyrra stef S1 í úrvinnsluhluta konsertsins kemur þrisvar sinnum fyrir, í F-dúr, g-moll og 

Es-dúr. Píanóið fær ekki að syngja línur sínar í friði þar sem hljómsveitin ónáðar sólistann 

tvívegis og ryðst inn með upphafsstefi konsertsins sem leiðir ferlið í næstu tóntegund. Það 

sem má sjá í þessum upphafstöktum úrvinnslukaflans eru miklar andstæður og átök þar 

sem lýrísk melódía sólistans og kvíðafull mótíf hljómsveitarinnar takast á. Mozart sleppir 

síðan fyrra stefi S1 í ítrekun. Það að Mozart byrji úrvinnsluna með fyrra stefjaefni í 

framsögu sólistans og sleppi því síðan í ítrekuninni kemur aðeins fyrir tvisvar sinnum í 

öllum píanókonsertum hans. Þessa undantekningu má aðeins sjá í d-moll konsertinum og í 

c-moll konsertinum K.491.19  

 

                                                
19 Hsu, Mozart Piano Concerto in d minor, K. 466: Analysis and Discussions of Interpretation and 
Performance, bls. 36. 
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Mynd 5: Fyrsta stef sólistans í F-dúr í takti 192. 

 

 

 
Mynd 6: Hljómsveit ryðst inn með fyrra stef hljómsveitarframsögunnar í takti 201. 

 

Enginn konsert á undan K. 466 kannar jafn vel hina átakanlegu duldu hlið formsins, þar 

sem andstæður mætast, barátta einnar raddar á móti öllum öðrum. Mozart notar aldrei 

hendingar sólistans eða hljómsveitarinnar án þess að endurskrifa eða endurmóta þá. Sem 

dæmi leikur píanóið aldrei ógnvænlegt opnunarstef hljómsveitarinnar í sínu synkópíska 

formi heldur umbreytir því í eitthvað sem er órólegra og hefur meiri rytmískan stöðugleika. 

Hljómsveitin spilar aldrei opnunarstef píanósins sem endurtekur sig í gegnum 

úrvinnsluhlutann. Efnistök konsertsins eru samt sem áður merkilega samofin. Mikið af 
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efninu sem unnið er úr í konsertinum á samleið með opnunarstefi píanósins, þar sem 

melódían nýtur ávallt stuðnings samstígra þríunda.20  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Rosen, The Classical Style, Haydn, Mozart, Beethoven, bls. 233. 
 

Mynd 7: Fyrra stef píanóframsögunnar. 

Mynd 8: S-stef hljómsveitarframsögunnar og S1 -stef píanóframsögunnar. 

Mynd 9: S2-stef píanóframsögunnar. 

Mynd 10: Opnunarstef þriðja kaflans. Mynd 11: Seinna stef þriðja kaflans. 
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Þessi tengsl eru nánast of augljós, þríundirnar eru gegnumgangandi í öllum konsertinum og 

setja svip sinn á allt verkið. Þetta er í fyrsta skipti í sögu konserta að fyrsti og síðasti kafli 

séu svo sláandi líkir. Þegar Mozart opnar dyrnar fyrir tengslum stefja milli kafla, 

undirstrikar hann heildaráhrif konsertsins sem tengjast innri dramatískri þörf hans. Kraftur 

hins sorglega karakters er svo mikill að hann villist meira að segja inn í hæga kafla 

konsertsins. Svipað gerist í stóru a-moll sónötunni K. 310, þar sem Mozart kannaði fyrst 

harmleikinn og sorgina sem mollinn ber á herðum sér.21  

 Annar kaflinn leiðir okkur inn í allt annan heim og fær okkur til þess að gleyma 

öllum átökum og ágreiningi sem átti sér stað í fyrsta kaflanum. Titill kaflans er „Romanza“ 

og kaflinn er í B-dúr og rondo formi. Taktvísirinn segir 2/2 sem gerir okkur ljóst að 

tempóið eigi að vera í „gönguhraða“, andante. Róin varir samt sem áður ekki lengi því að 

hugljúft opnunarstef kaflans er í rauninni lognið á undan storminum þar sem ágreiningur 

fyrsta kaflans spillist yfir í miðhluta annars kaflans. Miðhlutinn er í g-moll og 

skapgerðarbreytingarnar eru miklar, dýnamíkin fjölbreytt og rytminn á stöðugri breytingu. 

Kaflinn endar síðan eins og hann byrjaði, í himneskri ró.22 

 

 
Mynd 12: Stef 1 í B-dúr. 

 

 
 

                                                
21 Rosen, The Classical Style, Haydn, Mozart, Beethoven, bls. 235. 
22 Hsu, Mozart Piano Concerto in d minor, K. 466: Analysis and Discussions of Interpretation and 
Performance, bls. 45-49. 
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   Mynd 13: Miðhluti í g-moll. 

 

7.3 Tónmál sem minnir á Schubert  

Þriðja þáttur konsertsins er prestissimo kafli í sónötu-rondó formi þar sem önnur epísódan 

(úrvinnslan) sameinast beint í þriðju epísóduna án endurtekningar. Hepokoski og Darcy 

kalla þetta sónötu-rondó af gerð 41 með kóda. Formið er útvíkkað og lýsir sér þannig að 

farið eru tvær umferðir í gegnum formið með úrvinnslu efnum í episódum sólistans.23 

Þegar viðlagið er síðan endurtekið í þriðja sinn er það kódinn í dúr.  Þessi sérstaka týpa af 

rondói var sérstaklega hönnuð af Mozart fyrir þennan konsert. Beethoven þótti þetta flott 

og er það alveg ljóst að hann fylgdi sömu formúlunni í síðasta píanókonserti sínum í Es-

dúr op. 73. Spennuþrungin og kraftmikil tjáning í formi tóna eru orðin sem lýsa kaflanum 

best og greinir hann frá öllum öðrum sem Mozart hafði skrifað. Kaflinn byrjar í moll en 

endar í sigursælum D-dúr sem tíðkaðist hjá tónskáldum fyrri tíma.24 Í þessum þriðja og 

síðasta þætti konsertsins er hinn sorglegi karakter d-mollsins rauði þráðurinn í gegnum 

kaflann, þrátt fyrir að kaflinn sé ekki jafn formfastur og sá fyrsti og kódinn sé í D-dúr. Dúr 

og moll flakk tónskáldsins í þriðja kaflanum er áhugavert en hann leikur sér með annað 

stef kaflans með því að breyta því frá dúr yfir í samhljóma moll. Þetta stöðuga flakk frá dúr 

yfir í moll gefur í skyn að kaflinn endi í dúr og er eitthvað sem við eigum eftir að sjá 

nokkrum árum seinna í tónsmíðum Schuberts. Nánast allar módúleringarnar eru hranalegar 

og fyrsti tutti kafli hljómsveitarinnar er ofsafenginn, hann býður upp á ofsa sem við höfum 

ekki séð hingað til í sinfónískum skrifum Mozart, hvað þá í konsertunum.25 Opnunarstef 

                                                
23 Hepokoski og Darcy, Elements of Sonata Theory, bls. 419. 
24 Hsu, Mozart Piano Concerto in d minor, K. 466: Analysis and Discussions of Interpretation and 
Performance, bls. 53-54. 
25 Rosen, The Classical Style, Haydn, Mozart, Beethoven, bls. 235. 
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síðasta kaflans minnir vissulega á síðasta kafla g-moll sinfóníunnar (K. 550) og einnig á 

fyrstu sónötu Beethovens í f-moll op. 2. no. 1. Stefið er mótíf sem er byggt á rísandi 

arpeggíu og er stundum kallað „Mannheim raketta“. Beethoven átti eftir að nota slíkt mótíf 

í mörgum af sínum píanósónötum.26  

 

 
Mynd 14: Upphafsstef þriðja kafla konsertsins K. 466. 

 

 
Mynd 15: Upphafsstef 4 kaflans í sinfóníu Mozarts K. 550. 

 
 

 

 

 

 

 
Mynd 16: Upphafsstef 1 kaflans í fyrstu sónötu Beethovens op. 2 no. 1. 

 

 

                                                
26 Hsu, Mozart Piano Concerto in d minor, K. 466: Analysis and Discussions of Interpretation and 
Performance, bls. 54-55. 
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8. Píanókonsert nr. 24 í c-moll K. 491 

Píanókonsertinn í c-moll var saminn í mars árið 1786, þremur vikum eftir að Mozart 

kláraði píanókonsert númer 23 og rétt fyrir óperuna Brúðkaup Fígarós K. 492. C–moll 

konsertinn fangar mun dimmri og villtari stemmingu heldur en d-moll konsertinn gerir. 

Mikil angist og tilfinningaleg stemming einkennir konsertinn.27  Það reyndist Mozart erfitt 

að semja þennan konsert, ekki bara í smáatriðum heldur einnig í stærra samhengi. Í 

frumhandritinu er hann mikið að endurskrifa og krota út, sem er mjög óvenjulegt fyrir 

Mozart sem gerði sjaldan svona stórar breytingar á verkum sínum.28  

 Píanókonsertinn er áhugaverður á marga vegu. Fyrsti kafli hans er sláandi og brýtur 

sig frá ýmsum hefðum klassíska konsertsformsins. Frelsið er einkennandi fyrir fyrsta 

kaflann þar sem einleikarinn mótmælir ráðandi valdi hljómsveitarinnar. Einleikurinn 

gengur lengra en í öllum öðrum píanókonsertum Mozarts til þess að streitast á móti 

hljómsveitinni, taka frumkvæði og stjórna samræðunni. Aldrei áður hafði Mozart samið 

einleik sem er jafn djarfur og berskjaldaður og þessi píanókonsert er. Nokkur óvenjuleg 

tilfelli í konsertinum sanna það.29 Upphafsstef kaflans hefur stuttar og einbeittar útlínur 

sem finnast ekki oft í tónlist Mozarts og er meira í anda Haydn. Það má einmitt sjá líkindi á 

milli c-moll konsertsins og sinfóníu nr. 78 eftir Haydn sem er í sömu tóntegund og var 

aðeins samin fjórum árum á undan konsertinum.30 Stef Mozarts er svo hljómfræðilega ríkt 

að allir 12 tónar krómatíska tónstigans eru notaðir í fyrstu 11 töktum verksins.31 Þannig 

vísar Mozart veginn til krómatíkur 19. aldar.  

 

 

 

 

                                                
27 Morris, On Mozart, bls. 162. 
28 Rosen, The Classical Style, Haydn, Mozart, Beethoven, bls. 245. 
29 Morris, On Mozart, bls. 162.  
30 Rosen, The Classical Style, Haydn, Mozart, Beethoven, bls. 247. 
31 James M. Keller, „Mozart: Concerto No. 24 in C minor for piano, K.491“ Sfymphony.org, 
https://tinyurl.com/4mkmn2rz. 
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Mynd 17: Stef 1 í fyrsta ritornelló kafla hljómsveitarinnar. 

 

 
Mynd 18: Stef 1 í Haydn sinfóníu nr. 78. 

 

8.1 „Tvöföld framsaga píanistans“32 

Í fyrstu framsögu einleikarans eru tvö seinna stefs svæði, ekki eitt – kaflar sem hvor um sig 

gætu balanserað fyrra stefs svæðið og brúnna. Það eru sem sagt tvö S-stef í framsögu 

píanistans eins og í d-moll konsertinum. Þetta ferli er hins vegar mun lengra og vekur 

óróleika hljómsveitarinnar. Sónötu-allegro formið er hið hefðbundna klassíska konsertform 

sem Mozart studdist við í langflestum af sínum fyrstu köflum í píanókonsertunum. Hefðin 

er að byrja konsertinn á framsöguhluta hljómsveitarinnar (ritornello 1) þar sem 

hljómsveitin kynnir öll helstu stef og mótíf kaflans. Þegar hljómsveitin hefur lokið leik 

sínum hefst framsöguhluti píanistans þar sem hann leikur fyrra og seinna stef, í báðum 

tilfellum gat Mozart bætt við nýjum stefjum í stað eða auk þeirra sem hljómsveitin kynnti 

til sögunnar. Eftir bæði framsöguhluta hljómsveitarinnar og píanistans ætti hljómsveitin 

undir „venjulegum“ kringumstæðum að koma með ritornello 2.33 Í c-moll konsertinum 

reynist það ekki vera sagan. Í takti 201 virðist Mozart vera að ljúka seinna stefinu, trillan 

og fullkomni aðalendirinn er til staðar en í stað þess að fara í ritornello 2 skrifar Mozart 

                                                
32 Rosen, The Classical Style, Haydn, Mozart, Beethoven, bls. 246. 
33 Marilina Tzelepi, „The Evolution of the Concerto“ Academia. 
https://www.academia.edu/19847402/The_Evolution_of_the_Concerto 
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annað seinna stef fyrir einleikshljóðfærið með tilheyrandi framhalds- og lokastefjum sem 

tvöfaldar seinna stefja svæðið. Í samanburðinum við framsögu hljómsveitar verður 

framsaga einleikarans tæplega tvöföld, 166 taktar á móti 99. Þetta er alveg einstakt dæmi 

og þjónar stærri tilgangi hjá tónskáldinu.34  

 Ef við skoðum framhaldið, þá sést að frumkvæðið af hálfu einleikarans gerir 

einmitt hljómsveitina órólega og jafnvel óþolinmóða. Því í seinni einleikskafla píanistans 

fáum við saldgjæft dæmi um togstreitu á milli einleikara og hljómsveitar. Þegar 

hljómsveitin er að vinna úr stefjum framsögukaflans slítur píanóið sig frá hljómsveitinni og 

kemur með kraftmikið stef. Það virðist hafa verið of kraftmikið fyrir hljómsveitina sem 

ryðst inn með látum án þess að leyfa stefinu að þróast og þetta ferli endurtekur sig aftur og 

aftur. Í fjórða skiptið gefst hljómsveitin upp og leyfir píanistanum að klára sínar runur án 

frekari truflana. Það sem gerist eftir þessa takta endurspeglar það sem áður hafði gerst. 

Píanistinn dregur úr sínum hvatvísu einkennum og einleikurinn verður áberandi 

undirgefinn. Þegar píanistanum er gefið nýtt stef til að skreyta og vinna með, gerir hann 

ekki mikið með það og einleikurinn verður aðeins skuggi af því sem hann áður var.35    

 Sundrungur á forminu samsvarar sundurslitnu opnunarþema hljómsveitarinnar. 

Þegar klassísk tónskáld vildu nota efni sem var á melódískan máta sundurslitið, reynist 

hvert einasta smáatriði þjóna mikilvægum tilgangi. Beethoven var til dæmis snillingur 

þegar kom að þeirri list. Hann vann úr hverju smáatriði á einstakan máta með reglusamri 

fraseringu svo að tónlistin fengi á sig einhverja heild og myndi ekki hljóma sundurslitin. Í 

c-moll konserti Mozarts reynist það ekki vera sama sagan. Mozart á við brotakennda 

laglínu sem krefst óreglulegrar hendingar. Það er ástæða þess að í kaflanum finnst mikið af 

fjölbreyttum stefjum sem standa á augljósan hátt á eigin fótum en á sama tíma má finna 

skyldleika á meðal þeirra. Hvert stef er sífellt að endurtaka brot af sér og uppbygging 

stefjanna verður eins og einhvers konar mósaík.36 Nú verða skoðuð aðal aukastef fyrsta 

kaflans. 

 

 

 

                                                
34 Rosen, The Classical Style, Haydn, Mozart, Beethoven, bls. 248. 
35 Morris, On Mozart, bls. 162-165. 
36 Rosen, The Classical Style, Haydn, Mozart, Beethoven, bls. 248. 
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Mynd 19: Laglínan í flautu og óbói. 

Mynd 20: Píanó leikur. 

Mynd 21: Blásturshljóðfæri leika. 
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Þessi aðal aukstef eru þrásækin og krefjast endurtekningar í minni einingum. Þetta er 

óhefðbundið fyrir Mozart og sést frekar í skrifum Haydns. Eðli stefjanna er þannig að þau 

bjóða ekki upp á mikla þróun og geta því ekki orðið að löngum setningum. Mozart þarf 

bitastæðari skammta sem efnið uppsker ekki. Þetta er ástæða þess að Mozart freistast til að 

tvöfalda framsögu hluta píanistans og bíður með að fara í úrvinnsluhlutann.37  

 

8.2 Kadensa án enda? 

Það sem gerist í lok kadensunnar í fyrsta kafla konsertsins er óvenjulegt fyrir Mozart og 

enn og aftur er hann að brjótast út úr hefðum klassíska konsertformsins. Þrátt fyrir að 

Mozart skrifaði enga kadensu fyrir þennan konsert, gaf hann vísbendingu um hvernig 

kadensan ætti að enda. Mozart skrifaði oft sínar hugmyndir fyrir kadensur á blað en það 

var þó ekki venja hjá honum að gefa þær út. En það sem hann skrifaði nánast alltaf 

skilyrðislaust var endirinn á kadensunni. Þá skrifar hann trillu á V. sætið í tóntegundinni 

sem leysist á I. sætið. Það má segja að þetta sé kennimerki Mozarts. Í c-moll konsertinum 

skrifar hann engan endi á kadensuna og gefur það til kynna að hann hefur viljað að 

kadensan myndi renna saman við kódann án trillu. Þetta hljómar ekki mjög sláandi fyrir 

okkur í dag en þetta er eina skiptið sem Mozart á að hafa brugðið frá þessum áberandi og 

helgaða sið sínum. Yfirgefna trillan er hluti af stærri tilgangi. Þar sem píanistinn hefur ekki 

lokað hendingunni með trillu getur hann haldið leik sínum áfram með áhrifaríkum hætti til 

þess að ásækja hljómsveitina alveg fram í blálokin, í frægum enda, sem veitti Beethoven 

mikinn innblástur. Þokukenndu, glitrandi arpegíunar sem hanga yfir síðasta ritonello kafla 

                                                
37 Rosen, The Classical Style, Haydn, Mozart, Beethoven, bls. 248. 

Mynd 22: Píanó leikur. 
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hljómsveitarinnar, kafla sem hljómsveitin ætti að eiga fyrir sig, setur enn eitt 

spurningamerki á yfirvald hljómsveitarinnar.38  

 

 
Mynd 23: Kadensa endar án trillu. 

 

 
Mynd 24: Lokataktar fyrsta kaflans þar sem píanistinn ásækir hljómsveitina fram í blálokin. 

 

                                                
38 Morris, On Mozart, bls. 165. 
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8.3 Þriðji kafli K. 491 

Hvað varðar lokakafla c-moll konsertsins, brýtur hann líka ýmsar hefðir. Kaflinn er ekki 

rondo, sem er óvenjulegt fyrir Mozart, heldur þema með tilbrigðum. Mozart vinnur þannig 

úr kaflanum að það er lítið samskiptaform á milli hljómsveitar og einleikara. Það er 

táknrænn staður undir lok kaflans sem samanstendur af síðasta tilbrigðinu og kóda. Bæði 

tilbrigðið og kódinn eru einokuð af einleikshljóðfærinu. Í staðinn fyrir að tvinna saman 

píanó og hljómsveit er Mozart upptekinn af þráhyggju einleikarans og þegar hljómsveitin 

reynir að blanda sér í málin, hrifsar einleikarinn sviðsljósið til baka. Mozart skrifar síðan 

frasa (Des – C, í tveimur rytmum) sem hann síendurtekur og virkar eins og ostinato. Þetta 

fyrirbæri kemur fyrir hvorki meira né minna en fjórtán sinnum og er óhefðbundið, 

óklassískt og ó-Mozartlegt.39  

 

 

 

 
Mynd 25: Óhefðbundinn frasi (Des – C). 

 

 

 
 

                                                
39 Morris, On Mozart, bls. 166. 
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9. Samanburður á K. 466 og K. 491  

Bæði c- og d-moll konsertarnir eru skrifaðir í stíl sem minnir á harmleik. C-moll 

konsertinn er meira eins og persónuleg tjáning og forðast leiklistalegt dramað sem d- moll 

konsertinn býður upp á. Ef d-moll konsertinn minnir á óperu þá á c-moll konsertinn meiri 

samleið með kammertónlist. Það sem c-moll konsertinn tapar í tignarleika vinnur hann upp 

með fágun og konsertinn afrekar samsvarandi breidd og d-mollinn, en á allt annan máta.40 

Opnanirnar á konsertunum eru gjörólíkar. Fyrstu línur c-moll konsertins eru einróma þar 

sem melódían er dvínandi og leitandi krómantísk lína. Í upphafstöktum d-moll konsertsins 

verðum við hins vegar miklu varari við áferð tónlistarinnar þar sem synkópur strengjanna 

gefa púlsinn ásamt ónvekjandi rísandi línu kontrabassanna. Upphafstaktar c-moll 

konsertsins eru einkennilega hlutlausir þar til afleiðing taktanna gerir grein fyrir sér. Hér er 

hlédrægni og tónlistarlegt aðhald sem ekki er hægt að segja um d-moll konsertinn. Í d-moll 

konsertinum næst tónlistarleg breidd auðveldlega í reglusömum upphafstöktunum, sem 

hópast saman í fjóra og tvo takta. Aðdragandi og undirbúningur fyrsta hápunktins næst 

auðveldlega. Efnistök c-moll konsertsins virðast hins vegar hafað skroppið saman. 

Opnunarfrasinn leggur allt í sölurnar með röðum af stórum sexundum og litlum tvíundum. 

Þótt fyrsta blaðsíða d-mollsins sé aðallega byggð á sinkópum og rísandi línu kontrabassans 

er það samt sem áður reglusemin sem Mozart temur sér, bæði í skipulagi á frösum ásamt 

stigmagnandi hækkandi laglínu, sem gefur hlustandanum tilfinningu fyrir fullkominni 

málsgrein fremur en aðskildum orðum. Óreglusamir opnunartaktar c-mollsins einblína 

meira á smáatriði en stóran heildarsvip og við erum óhjákvæmilega mun meðvitaðri um 

aðskilin mótíf.41  

  Í fyrsta kafla d-moll konsertsins er þjáning mollsins Mozarti óyfirstíganleg og 

endar kaflinn í moll en í lokakafla konsertsins er sigri loks náð og konsertinn endar á 

glaðlegum D-dúr. Í c-moll konsertinum er það ekki raunin og konsertinn endar í c-moll. 

Fyrsti kafli d-moll konsertsins er skrifaður í marserandi 4/4 takti en fyrsti kafli c-moll 

konsertsins er í flæðandi 3/4 takti sem hefur tilhneigingu til að binda hendingar saman. 

Annar þáttur d-moll konsertsins, „Romanza“ ber með sér tignarlegan blæ á meðan 

„Larghetto“ þáttur c-moll konsertsins felur í sér mun meiri depurð. En þar sem má finna 

mesta ágreininginn í samanburði þessa tveggja píanókonserta er í lokakafla þeirra. Aðal 

                                                
40 Rosen, The Classical Style, Haydn, Mozart, Beethoven, bls. 245. 

41 Rosen, The Classical Style, Haydn, Mozart, Beethoven, bls. 248. 
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stef í lokaþætti d-mollsins er ákaft þema sem mætti líkja við flugeldasýningu en aðal stef í 

lokaþætti c-mollsins er krómatísk laglína sem verður að tilbrigðum.42  

                                                
42 Hsu, Mozart Piano Concerto in d minor, K. 466: Analysis and Discussions of Interpretation and 
Performance, bls. 11. 
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Lokaorð 

Það er rík ástæða fyrir vinsældum píanókonsertanna tveggja og þeirri staðreynd að þeir eru 

meðal mest spiluðu píanókonserta Mozarts í dag og sönnunargögnin má finna í tónlistinni 

sjálfri. Í báðum konsertunum má finna nýjungar sem ekki höfðu áður sést í konsertum 

Mozarts og tónmál mollsins er alveg einstakt. Ákvörðun Mozarts að tvöfalda 

framsöguhluta einleikarans og að sleppa endi á kadensunni í K. 491 er aðdáunarverð. Það 

sama má segja um fyrsta mikilvæga hápunkt í K. 466 þar sem tónlistin gengur eins langt 

og klassíski stíllin leyfir henni að fara hvað varðar rytmískan óstöðuleika. Að þessu leyti er 

tónskáldið að horfa fram í tímann. Bæði með músíkalskri færni sinni og listinni í að 

viðhalda aukningu rytmískrar hreyfingar auk þess hvernig hann brýtur af sér ýmsar hefðir 

klassíska konsertsformsins.  

 Það sem aðgreinir konsertana frá öllum öðrum konsertum Mozarts eru 

andstæðurnar sem mætast, barátta einnar raddar á móti öllum öðrum. Hvernig Mozart 

kannar hina átakanlegu duldu hlið formsins í K. 466 er áhugavert. Eða hvernig djarfi og 

berskjaldaði einleikurinn í K. 491 mótmælir valdamiklu hljómsveitinni og fer lengra en 

allir aðrir píanókonsertar Mozarts í því að streitast á móti, taka frumkvæði og stjórna 

samræðunni. Getur Mozart verið rómantískur? 

  Það er heldur djarft að setja Mozart á sömu hillu með rómantískum tónskáldum 19. 

aldar. Þótt samræðan á milli hljómsveitar og einleikara sé orðin dýpri, innihaldsríkari og 

persónulegri og að þetta tilfinningaríka samband sé einkennandi fyrir rómantíska tónlist 19. 

aldar er ekki hægt að segja að píanókonsertarnir tveir séu rómantískir. Aftur á móti var 

Mozart að þessu leyti langt á undan sínum samtímamönnum og hvernig tónskáldið horfir 

fram í tímann með tónverkunum tveimur væri kannski hægt að segja að konsertarnir séu 

gott innlegg inn í rómantíska tónlist 19. aldar þar sem frelsi og tilfinningar eru ríkjandi. 

Þannig er hægt að rekja línu frá Mozart til Beethovens og inn í rómantíkina. 
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