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The art of the impossible: piano transcriptions of Sibelius’s symphonies

There are composers who work at the piano and often on the terms of the keyboard, 
even when writing orchestral music: they generally write a piano score first and then 
orchestrate it. Sometimes the look and feel of a piano piece may remain even in the 
finished product, for all that it may be great music and a fine work otherwise.
And then there are composers like Jean Sibelius (1865–1957) who conceive their music 
for orchestra from the very first. To be sure, Sibelius might try out details on the piano 
during the composition process, but principally he created his music in his head, and 
his symphonies and other orchestral works never sound like orchestrated piano pieces. 
In fact, they are not even ‘orchestrated’ in the strict sense of the word, having been 
conceived ready-made in their final guise. “My music comes to me fully orchestrated. 
Orchestration as a separate process is completely alien to me,” he once said.
How, then, could one possibly conceive of Sibelius’s symphonies transcribed for piano? 
Is that even possible? The difficulties are many and obvious: the symphonies contain 
orchestral gestures which on the face of it are tricky if not impossible to render on the piano, 
such as the characteristic brass sforzatos followed by a crescendo emerging from silence; 
or the layered and interleaved orchestral textures; or the shimmering string tremolos. 
Yet it is possible to overcome these obstacles, as demonstrated by the transcriptions of 
Sibelius’s Second and Fifth Symphonies by Henri Sigfridsson and Karl Ekman (1869–
1947), respectively. And we should remember that Sibelius himself arranged some of his 
orchestral works for piano, though admittedly none of the symphonies.
Piano transcriptions of symphonies have a long and venerable history. The majority of 
them were written for amateurs to play at home and were adapted for two hands or four 
hands. Similar arrangements also existed of operas and other popular works, and in the 
days before the invention of recording they were the only vehicle through which one might 
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be able to hear what these musical masterpieces sounded like if one did not happen to 
have access to live performances of them in their original form.
The Sibelius transcriptions of Sigfridsson and Ekman, however, have a slightly different 
pedigree, as they are in the same tradition as Franz Liszt’s transcriptions of Beethoven’s 
symphonies. Liszt wrote a wide variety of piano versions of works by other composers, 
sometimes taking considerable liberties with their content; with Beethoven, however, he 
remained scrupulously faithful to the originals. More importantly, Liszt’s transcriptions 
were far too difficult for amateur pianists and were thus concert pieces rather than house 
music.

Henri Sigfridsson’s transcription of Sibelius’s Second Symphony (1902) was completed 
in spring 2011 for this recording and for subsequent concert use. He came up with the 
idea for this after encountering Ekman’s piano version of Sibelius’s Fifth Symphony.
Sigfridsson has followed in the tradition of Liszt’s Beethoven transcriptions, writing 
a version that is faithful to the original yet exploits the potential of the piano in many 
ways. What he found particularly challenging were the passages with several overlapping 
elements: “I had to leave something out yet preserve the character.” Indeed, piano 
transcriptions reflect an element of personal interpretation in deciding what to leave out 
and focusing on what the important elements in a piece are: its core.
The Second Symphony was at once the culmination of Sibelius’s early period and a 
pathfinder for new departures. It is a purebred late Romantic symphony with expansive 
gestures and impressive culminations, but it is lighter in tone and more Classical in feel 
than its Tchaikovskian predecessor, the First Symphony. Its form also hints at advanced 
structural features that were to come.
In Sigfridsson’s piano version, the grandiose Romanticism of the Second Symphony 
acquires new dimensions. Its elements are actually more prominently discernible when 



6

stripped of their orchestral colouring. The growth of the first movement from its pastoral 
opening to the homogeneous, soaring melodic arc at the end is reminiscent of Liszt’s 
quasi-orchestral piano textures. Sustained notes are played as tremolos to prolong their 
duration. The pizzicato opening of the second movement, on the other hand, is more 
austere than in the original, almost a funeral march.
The energetic scherzo is a respectful nod from Sibelius towards Beethoven, more clearly 
so than with any other of his symphonic movements, and the Beethoven connection is 
brought into sharp highlight in the piano transcription. In the tumultuous finale, then, 
the cascading octaves and massive chordal textures again evoke Liszt. The whirling 
accompaniment of the second subject acquires almost intoxicating power in the 
concluding section, and Sigfridsson lends a tremolo effect to the granite-hewn concluding 
chords.
Ever since its triumphant premiere, the Second Symphony has been one of Sibelius’s most 
frequently performed works; of his symphonies, only the Fifth comes close in popularity. 
These two symphonies lie a decade apart, during which time Sibelius made a long 
journey both mentally and artistically. The budding Classicism of the Second Symphony 
blossomed fully in the Third Symphony (1907) and then turned to a Modernist, austere, 
almost Expressionist idiom in the Fourth Symphony (1911).

After the soul-searching agony of the Fourth, the Fifth Symphony turned towards the 
light, embracing a natural force of almost cosmic proportions. It is indicative that in 
Sibelius’s diary ecstatic experiences of nature punctuate the composition process. The 
work was completed in the nick of time before its premiere at Sibelius’s 50th birthday 
concert in December 1915. He was not happy with the symphony, though, and rewrote 
it in the following year; but it was not until 1919, after another rewrite and concluding a 
five-year struggle, that the Fifth acquired its final shape.
Pianist Karl Ekman, a friend of Sibelius’s (not to be confused with Karl Ekman Junior, his 
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son, who wrote a biography of Sibelius), transcribed the Fifth Symphony for piano in 1922. 
The transcription was published by Wilhelm Hansen in Denmark, also the publisher of the 
original symphony. Hansen later also published Sibelius’s Sixth and Seventh Symphonies.
The Fifth Symphony presented a considerable technical arranging challenge for Ekman. In 
contrast to the Second, it is much more emphatically orchestral in its textures, relying on 
the colours and nuances of the orchestra for a lot of its effect. At places the textures are so 
expansive and complicated that Ekman was forced to omit some elements altogether and 
to divide some motifs between the pianist’s hands. On the other hand, there are passages 
on this recording where Sigfridsson has added material to Ekman’s transcription.
Although Ekman probably had Liszt in mind when writing his transcription, it does not 
come across as overwhelmingly Lisztian; the influence is more in the general approach. To 
be sure, the novel textural techniques of the symphony, grandiose but translucent, served 
to make the arrangement unconventional too. In many places, Ekman wrote the piano 
transcription on three staves, and he included remarks about the original instrumentation 
for the purpose of guiding performers in their choice of dynamics and phrasing.
Sibelius created a more original architecture than ever before in his Fifth Symphony. 
The first movement and scherzo, which were separate movements in the first version, 
eventually merged. The finale is built up of a dense tremolo texture in spring spate and a 
majestically undulating theme commonly referred to as the ‘swan motif’. When the latter 
appears, the pianist is called upon to execute a texture with three distinct layers: the 
undulating theme in the middle register, a triply augmented version of the same theme 
in the bass, and a soaring woodwind motif above them. This is also the material that 
generates the final culmination of the work, where the pianist is required to execute 
thunderous chords spreading out into space with the inexorability of a natural force.

Kimmo Korhonen
Translation: Jaakko Mäntyjärvi
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One of the major Finnish musical talents of his generation, pianist Henri Sigfridsson 
(b. 1974) has performed at major concert venues and European music festivals, including 
Salzburg, Lucerne, Ruhr, Gstaad Menuhin, and Lockenhaus. He has appeared with 
numerous orchestras throughout Europe and Japan under the baton of conductors Vladimir 
Ashkenazy, Lawrence Foster, and Sakari Oramo, among others. Henri Sigfridsson has also 
given chamber music performances with artists such as Leonidas Kavakos, Gidon Kremer, 
Ivry Gitlis, Mischa Maisky, Patricia Kopatchinskaja, Sol Gabetta, and Johannes Moser.
Henri Sigfridsson’s many successes in international competitions include First Prize at the 
2005 Beethoven International Piano Competition in Bonn, where he also won the Audience 
Prize and the Chamber Music Prize. Earlier, he won First Prize at the 1994 International 
Franz Liszt Piano Competition in Weimar and at the 1995 Nordic Soloist Competition, and 
Second Prize along with the Audience Prize at the 2000 Géza Anda Competition in Zurich. 
During the 2001–2002 season, he was a scholarship recipient of the Mozart Society in 
Dortmund, and in 1996, Finland Festivals named him ‘Young Artist of the Year’. 
Henri Sigfridsson began his piano studies at the Turku Conservatory and went on to study 
with Erik T. Tawaststjerna at the Sibelius Academy and, in 1995, with Pavel Gililov at the 
Cologne University of Music. At the same time, he attended the master class of Lazar 
Berman at the Liszt School of Music Weimar until 1997. In 2011, Henri Sigfridsson was 
appointed Professor at the Folkwang University of the Arts in Essen.

www.henrisigfridsson.com
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Mahdottoman taidetta: Sibeliuksen sinfonioita pianosovituksina

On säveltäjiä, jotka työskentelevät pianon ääressä ja usein pianon ehdoilla, myös silloin 
kun he kirjoittavat orkesteriteoksia. He tekevät teoksistaan yleensä ensin pianopartituurin, 
jonka he sitten orkestroivat, ja joskus pianistisen alkutyön tuntu on jäljellä vielä lopullisessa 
orkesteriteoksessakin, niin hienoa musiikkia ja hienoja teoksia kuin näinkin on syntynyt.
Sitten on Jean Sibeliuksen (1865–1957) tapaisia säveltäjiä, jotka hahmottavat musiikin 
alusta lähtien orkesterille. Hänkin saattoi kokeilla sävellystyön aikana pianon ääressä 
joitakin yksityiskohtia, mutta pääosin hän sävelsi omassa sisäisessä sävelmaailmassaan, 
eivätkä hänen sinfoniansa ja muut orkesteriteoksensa koskaan kuulosta pianoteosten 
orkestraatioilta eivätkä sanan ankarassa mielessä ”orkestroiduilta” ylipäätään vaan kuin 
luonnostaan ja väistämättä juuri omaan asuunsa syntyneiltä. ”Musiikkini on valmiiksi 
soitinnettua. Sen vuoksi varsinainen soitinnustyö onkin minulle aivan vierasta”, hän 
kerran totesi.
Miten siis Sibeliuksen sinfoniat soivat pianoversioina? Onko niitä ylipäätään mahdollista 
kääntää pianomusiikin kielelle? Vaikeudet ainakin ovat ilmeisiä: Sibeliuksen sinfonioissa 
on monia sellaisia orkestraalisia eleitä, joita tuntuisi olevan vaikeaa ellei mahdotonta 
toteuttaa pianolla, esimerkiksi vaskien tunnusomaiset sforzato-iskut, joita seuraa 
hiljaisuuden rajoilta hitaasti esiin kasvava crescendo, orkestraalisen ajattelun 
monitasoisuus ja tekstuurien limittyminen sekä monet jousten tremolopinnat. Mahdollista 
se silti on, sen osoittavat Henri Sigfridssonin ja Karl Ekmanin (1869–1947) sovitukset 
Sibeliuksen toisesta ja viidennestä sinfoniasta. Ja pitää muistaa, että Sibelius sovitti 
pianolle itsekin muutamia orkesteriteoksiaan, ei kuitenkaan sinfonioitaan.
Sinfonioista tehdyillä pianosovituksilla on pitkä historia. Usein on ollut kyse kotimusisointiin 
tarkoitetuista versioista, joita on voitu soittaa kaksi- tai nelikätisinä. Samanlaisia sovituksia 
syntyi myös oopperoista ja muista suosikkiteoksista, ja aikana ennen äänilevyjä ne olivat 
musiikkikeskusten ulkopuolella usein ainoa tapa tutustua musiikin suuriin mestariteoksiin.
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Sigfridssonin ja Ekmanin Sibelius-sovitukset kumpuavat kuitenkin toisenlaisesta taustasta, 
sillä niiden edeltäjinä ovat pikemminkin Franz Lisztin pianosovitukset Beethovenin 
sinfonioista. Lisztin tuotantoon kuuluu laaja kirjo muiden säveltäjien musiikista tehtyjä 
pianoversioita aina alkuteosten materiaalia hyvinkin vapaasti ja luovasti hyödyntävistä 
fantasioista alkaen, mutta Beethovenin sinfonioiden sovituksissa hän on ollut ehdottoman 
uskollinen alkuperäisille teoksille. Sovitukset olivat myös liian vaativia kotipianisteille, 
jolloin ne saivat lähinnä konserttielämää palvelevan tehtävän.

Henri Sigfridssonin sovitus Sibeliuksen toisesta sinfoniasta (1902) on valmistunut 
keväällä 2011 tätä levytystä ja myöhempää konserttikäyttöä varten. Ajatus sovituksesta 
syntyi sen jälkeen, kun Sigfridsson oli tutustunut Ekmanin pianoversioon Sibeliuksen 
viidennestä sinfoniasta.
Sigfridsson on seurannut Lisztin Beethoven-sovitusten linjoilla ja luonut toisesta 
sinfoniasta teosuskollisen mutta samalla moniulotteisesti pianon mahdollisuuksia 
hyödyntävän version. Erityiset haastaviksi Sigfridsson koki sovitustyössä ne kohdat, 
joissa oli samanaikaisesti useampia elementtejä: ”Jotain piti jättää pois, mutta samalla 
piti säilyttää karakteeri.” Näin pianosovituksissa korostuu yksilöllisen tulkinnan elementti: 
on valittava, mikä teoksessa on tärkeintä, missä on sen ydin.
Toinen sinfonia oli Sibeliuksen tuotannossa samalla sekä hänen varhaiskautensa 
huipentuma että avaus kohti uutta. Se on vielä suuri myöhäisromanttinen sinfonia 
komeine eleineen ja mahtavasti paisuvine nousuineen, mutta esikoissinfonian osin 
tšaikovskimaiseen paatokseen verrattuna sen ilmapiiri on kokonaisuudessaan valoisampi 
ja klassisempi. Myös sen muodonkäsittelyssä on uusia, tulevaan viittaavia piirteitä.
Sigfridssonin pianoversiossa toisen sinfonian suurieleinen romanttisuus saa uusia 
piirteitä. Elementit avautuvat paljaampina, kun ne on riisuttu orkesteriväreistä. Ensiosan 
kasvu pastoraalisesta alusta huipennuksen yhtenäiseksi, uljaasti soivaksi laajakaariseksi 
melodiavirraksi tuo usein mieleen Lisztin orkestraalisesti sävyttyneet pianotekstuurit. 



12

Pitkään soivia ääniä on korvattu tremoloilla, jotta äänen läsnäolo säilyy. Toisen osan 
pizzicato-nauhojen tahdittama alku puolestaan saa orkesteriversiota karumman, melkein 
surukulkueen tapaan soivan asun.
Energisessä scherzo-osassa Sibelius kumartaa kunnioittavasti Beethovenin suuntaan, 
selvemmin kuin missään muussa sinfoniaosassaan, ja Beethoven-yhteys vain korostuu ja 
terävöityy pianoversiossa. Mahdikkaisiin huipennuksiin kasvavassa finaalissa puolestaan 
oktaavien kuohu ja massiiviset akordivyörytykset tuovat jälleen Lisztin mieleen. Toisen 
teeman pyörteinen säestyskuvio saa loppujaksossa suorastaan huumaavan tehon, ja 
päätöksen graniittisten akordien voimaa Sigfridsson tehostaa tremoloiden avulla.
Toinen sinfonia on kuulunut triumfinomaisesta kantaesityksestään lähtien Sibeliuksen 
esitetyimpiin teoksiin. Sinfonioista sen rinnalle on suosiossa kavunnut vain viides. 
Kahta sinfoniaa erottaa ajallisesti reilu vuosikymmen, jonka kuluessa Sibelius vaelsi 
henkisesti ja taiteellisesti pitkän matkan. Toisen sinfonian orastava klassistisuus toteutui 
puhdaspiirteisemmin kolmannessa sinfoniassa (1907) ja sai neljännessä sinfoniassa 
(1911) modernistisen ja karun, jopa ekspressionistisesti sävyttyneen ilmeen.

Viides sinfonia kääntyi neljännen sinfonian sielullisesti raastavista syvyyksistä 
jälleen kohti valoa, kohti kosmiset mitat saavaa luonnonvoimaisuutta. On kuvaavaa, 
että Sibeliuksen päiväkirjassa maininnat sinfonian sävellystyöstä vuorottelevat 
hurmioituneiden luonnonelämysten kanssa. Teos valmistui viime tingassa ennen sen 
kantaesitystä Sibeliuksen 50-vuotisjuhlakonsertissa joulukuussa 1915. Sibelius ei 
kuitenkaan ollut tyytyväinen teokseen ja laati siitä seuraavana vuonna uuden version. 
Lopullisen muotonsa sinfonia sai kuitenkin vasta 1919, kolmannella yrittämällä ja viiden 
vuoden taistelun jälkeen.
Sibeliuksen ystävä pianisti Karl Ekman (jota ei pidä sekoittaa Karl Ekman nuorempaan, 
pianistin poikaan ja Sibeliuksen elämäkerturiin) laati viidennestä sinfoniasta 
pianosovituksen vuonna 1922. Ekmanin sovituksen julkaisi tanskalainen Wilhelm 
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Hansenin kustantamo ja kaikella syyllä, olihan viides sinfonia myös orkesterimuodossa 
ensimmäinen sen julkaisema Sibeliuksen sinfonia. Sittemmin Hansen julkaisemina 
ilmestyivät myös Sibeliuksen kuudes ja seitsemäs sinfonia.
Viides sinfonia on asettanut Ekmanille huomattavan sovituksellisen haasteen. Esimerkiksi 
toiseen sinfonian verrattuna sen tekstuurit ovat yksiselitteisemmin orkestraalisia ja 
tukeutuvat paljossa orkesterin väri- ja sävykirjon varaan. Paikoin tekstuurit leviävät niin 
laajoiksi ja monitasoisiksi, että materiaalia on pitänyt jättää pois ja orkesterilla yhtenäisinä 
esiintyviä ideoita jaetaan kahdelle kädelle. Toisaalta muutamassa paikassa Sigfridsson on 
myös lisännyt materiaalia Ekmanin sovitukseen.
Vaikka Lisztin esikuva on luultavasti ollut Ekmanin mielessä, ei pianosovituksen 
sointikuva ole korostetun lisztmäinen, vaan esikuva ilmenee enemmän periaatteellisella 
tasolla. Tähän vaikuttaa suurelta osin sinfonian uudenlainen, toki usein suurieleiseksi 
kasvava mutta samalla läpikuultavampi, usein ikään kuin perinteisestä satsista irtaantuva 
tekstuuri. Usein Ekman on kirjoittanut piano-osuuden kolmelle viivastolle, minkä lisäksi 
hän on merkinnyt nuotteihin nyanssointia varten alkuperäisen orkestraation soitintietoja.
Sibelius on muodon arkkitehtina viidennessä sinfoniassa entistä omaperäisempi. 
Esimerkiksi alkuperäisversiossa erillisinä osina olleet ensiosa ja scherzo ovat 
sulautuneet yhdeksi osaksi. Finaali puolestaan rakentuu tiheäsykkeisen, keväisesti 
kohisevan tremolokudoksen ja majesteetillisesti keinuvan, usein ”joutsen-aiheeksi” 
kutsutun aiheen välisen jännitteen varaan. Joutsen-aiheessa pianistin on toteutettava 
kolmitasoista tekstuuria, jossa soivat päällekkäin keskirekisterin keinuva teema, saman 
teeman kolminkertaisesti harvennetty muoto bassossa sekä ylärekisterissä alun perin 
puupuhaltimille kirjoitettu pitkälinjaisempi aihe. Saman aiheen pohjalta nousee myös 
teoksen komeasti, kuin luonnonvoiman väistämättömyydellä kasvava loppunousu, jossa 
pianisti saa rakentaa raskaiden akordien mahtavasti purkautuvia, avaruudellisesti leviäviä 
kenttiä.

Kimmo Korhonen
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Henri Sigfridsson (s. 1974) on sukupolvensa huomattavimpia suomalaisia pianisteja. 
Hän on esiintynyt merkittävissä konserttitaloissa ja mm. Salzburgin, Luzernin, Ruhrin, 
Gstaad Menuhinin ja Lockenhausin musiikkijuhlilla. Hän on esiintynyt useiden orkesterien 
solistina Euroopassa ja Japanissa mm. Vladimir Ashkenazyn, Lawrence Fosterin ja Sakari 
Oramon johdolla. Lisäksi hän on esiintynyt kamarimuusikkona kumppaneinaan mm. 
Leonidas Kavakos, Gidon Kremer, Ivry Gitlis, Mischa Maisky, Patricia Kopatchinskaja, Sol 
Gabetta ja Johannes Moser.
Henri Sigfridsson on menestynyt useissa kansainvälisissä kilpailuissa. Hänellä on mm. 
1. palkinto vuoden 2005 kansainvälisestä Beethoven-pianokilpailusta Bonnista, missä 
hän voitti myös yleisöpalkinnon ja kamarimusiikkipalkinnon. Tätä ennen hän oli voittanut 
1. palkinnon kansainvälisessä Franz Liszt -pianokilpailussa Weimarissa vuonna 1994 
ja Pohjoismaisessa solistikilpailussa vuonna 1995 sekä 2. palkinnon ja yleisöpalkinnon 
Géza Anda -kilpailussa Zürichissä vuonna 2000. Kaudella 2001–2002 hän oli Dortmundin 
Mozart-seuran stipendiaatti, ja hän oli myös Finland Festivals -ketjun ”Vuoden nuori 
taiteilija” vuonna 1996.
Henri Sigfridsson aloitti piano-opintonsa Turun konservatoriossa ja jatkoi niitä Erik 
T. Tawaststjernan johdolla Sibelius-akatemiassa. Vuonna 1995 hän jatkoi opintojaan 
Pavel Gililovin johdolla Kölnin musiikkikorkeakoulussa ja osallistui Lazar Bermanin 
mestariluokalle Liszt-musiikkikoulussa Weimarissa vuoteen 1997. Vuonna 2011 hänet 
nimitettiin professoriksi Folkwang -korkeakouluun Esseniin.

www.henrisigfridsson.com 
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Also available:

ODE 1127-2
“hugely enjoyable, and (...) dashingly well played by Henri Sigfridsson.  

A very worthwhile disc” – The Guardian
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