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16.11 
FREDAGSSERIEN 6 
Musikhuset kl. 19.00

Andrew Manze, dirigent
Sunwook Kim, piano  

Witold Lutoslawski: Musique funèbre (Sorgmusik) 14 min

I Prolog
II Metamorfoser
III Apogeum 
IV Epilog

Ludwig van Beethoven: Pianokonsert nr 4 G-dur op. 58 30 min

I Allegro moderato 
II Andante con moto
III Rondo (Vivace) 

 
PAUS 20 min

Béla Bartók: Musik för stråkar, slagverk och celesta Sz. 106 26 min

I Andante tranquillo 
II Allegro 
III Adagio 
IV Allegro molto  
 

Paus ca kl. 20.00. Konserten slutar ca kl. 21.00. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på Internet yle.fi/rso. 
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ett avsnitt med dramatisk utveckling 
och en kort men desto mer verknings-
full kulmen som kompositören gjort till 
en egen sats med namnet Apogeum. I 
strukturellt hänseende är verket fast 
som stål precis som det anstår ett verk 
tillägnat Bartóks minne. I första satsen 
tillämpar Lutoslawski 2- till 8-stämmiga 
strikta kanonformer och bygger ståtligt 
klingande harmoniska ytor och pelare. 
Metamorfoserna påminner egentligen 
inte om variationer i ordets traditionel-
la bemärkelse, utan de är tänkta med 
utgångspunkt djupt i strukturen. Mera 
väsentlig är den virvel som utvecklas ur 
dem och som obönhörligt lyfter musi-
ken i Apogeum mot en skakande har-
monisk klimax. I Epilogen fortskrider vi 
längs Prologens båge i omvänd riktning 
och verket slutar i samma stämningar 
som i början. 

LUDWIG VAN 
BEETHOVEN 
(1770–1827): 
PIANOKONSERT NR 4
 
Vid första påseende gör Beethovens 
Fjärde pianokonsert intryck av att utgöra 
ett spännande undantag i Beethovens 
produktion under 1800-talets första 
decennium. Den kom till år 1806, mitt 
i mästarens mest produktiva period. 
Vid den tiden var Beethoven mitt uppe 
i sitt titaniska ”viljemonsterskede” och 
gav i många verk uttryck för individuell 
slagkraft och seghet i kampen mot 
starka begränsande krafter, men i den-
na pianokonsert överraskar han med 

WITOLD LUTOSLAWSKI 
(1913–1994): 
MUSIQUE FUNÈBRE 

Witold Lutoslawski avlade sitt kompo-
sitionsdiplom år 1937. Under kriget för-
sörjde han sig genom att spela piano 
på krog fyrhändigt tillsammans med 
kompositören Andrzej Panufnik. Han 
förhöll alltid sig mycket praktiskt till 
saker och ting. Under Stalintiden för-
sökte han förverkliga sina mål inom de 
snäva gränser som man dragit upp för 
konsten. “Då jag inte kunde kompone-
ra som jag ville, komponerade jag som 
jag kunde”, konstaterade han senare 
på sitt måttfulla sätt. Lutoslawski 
hade en omfattande produktion ba-
kom sig. Kronan på verket utgjorde 
Konsert för orkester, som säkert var den 
av Stalintidens kompositioner där han 
höll huvudet högst. 

Musique funèbre eller Sorgmusik fick 
sin första impuls redan år 1954, då diri-
genten Jan Krenz bad honom skriva ett 
stycke till Bartóks minne på tioårsdagen 
efter dennes död 1955. Stycket är un-
der en kvarts timme långt men det tog 
flera år innan det blev färdigt. Orsaken 
var Lutoslawskis kompositionstekniska 
omorientering. Den förändrade atmos-
fären hann inte påverka tonspråket och 
strukturerna i Konserten för orkester, 
men Sorgmusik är ett resultat av hans 
försök att förhålla sig till den nyvunna 
friheten så att de nya möjligheterna 
inte ledde till kaos i musiken. 

Sorgmusiken spelas som en hel-
het, men den är indelad i fyra avsnitt: 
Prologen i början och Epilogen i slutet in-
ramar de s.k. Metamorfoserna i mitten, 
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att vid sidan av Pastoralsymfonin (1808) 
skapa sitt mest poetiska och mjukas-
te storverk. På samma sätt skiljer sig 
fjärde pianokonserten också inom sin 
egen genre från de övriga pianokonser-
terna mellan den föregående, striktare 
tredje konserten och den följande, he-
roiska femte konserten som har tagit 
modell av Eroicans landskap. 

Förutom sina kända lyriska drag är 
verkets atmosfär sublim på samma sätt 
som så gott som all Beethovens musik 
från ungefär samma period. I hans fall 
betyder adjektivet ”sublim” en sällsynt 
kombination, där ett högst idealistiskt 
betraktelsesätt som självsäkert ser på 
världsliga fenomen von oben går hand 
i hand med en medmänniskas djupt 
mänskliga inställning, en människa 
som för en personlig jordnära kamp 
för tillvaron. I konserten återspeglar 
kombinationen av långsam sats och fi-
nal samma förlopp som i Ödessymfonin 
men i fokuserad miniatyr.

Beethovenlitteraturen har gärna be-
tonat de rytmiska likheterna mellan 
konsertens öppning och Ödessymfonins 
knackande rytmmotiv, men person-
ligen känner jag mig inte benägen 
att göra något större nummer av det-
ta. Intrycket är rent av det motsatta. 
Pianots första replik är förmodligen 
den mest underbara i hela konsertlit-
teraturen och stråkarnas svar har föru-
tom behag och mjukhet även en filo-
sofisk dimension genom att det börjar 
i en främmande tonart. Sedan sätter 
allegrot igång i samma anda som öp-
pningen. Romantiska skribenter med 
livlig fantasi har föreslagit att dialogen 
i den långsamma satsen beskriver be-
rättelsen om Orfeus som beveker fu-

rierna. Också utan detta konstgjorda 
program är avsnittet gestaltat som ett 
spirituellt motsatsförhållande, som krä-
ver en lösning (dvs. ”befrielse”) direkt i 
den följande finalen. 

Man kan emellertid nog associera 
något av den hellenistiska filoso-
fins värdighet med konsertens musik. 
Schumann talade å andra sidan om 
”denna lyriska skönhet bland konserter-
na” och det är inte svårt att instämma 
med det omdömet. 

BÉLA BARTÓK 
(1881–1945): MUSIK FÖR 
STRÅKAR, SLAGVERK 
OCH CELESTA 

Det är intressant att konstatera att 
Bartók aldrig kom att skriva en sym-
foni. Kanske han kände sig främman-
de för något element i den symfonis-
ka formen eller bara ansåg att han inte 
behöver en sådan inramning och så-
dana dimensioner för att uttrycka det 
han ville säga? Jag tror att Bartók var 
lite för känslig, introvert och sårbar för 
att vilja utsätta sig för en så öppet ”of-
fentlig” situation som han skulle befin-
na sig i om han framträdde som sym-
foniker. Det var kammarmusiken som 
stod honom närmast, den mest intima 
av alla musikgenrer. 

 Musik för stråkar, slagverk och celes-
ta är otvivelaktigt Bartóks mest sym-
foniska verk. Bakom denna ”monsterti-
tel” gömmer sig ett av 1900-talets mest 
obestridliga mästerverk. Och just gen-
om att lyssna på och begrunda detta 
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verk är det lätt att låta sig övertygas 
om att den djupaste inre konflikten 
för Bartók fanns någonstans mellan 
hans tillbakadragenhet och hans of-
fentliga tillvaro. En annan sak som 
det föreliggande verket ohjälpligen 
blottar kanske tydligare än något an-
nat exempel är Bartóks ”gröna” eller så 
att säga biologiska sätt att bygga upp 
sina formenheter organiskt. Han var 
ingen arkitekt eller ingenjör utan trä-
dgårdsmästare. ”Formenheterna” bör 
i det föregående påståendet absolut 
uppfattas i pluralis. Det är nämligen 
fråga om strukturer av alla format, från 
de minsta till de största. 

Titlar av typen ”musik för någon-
ting/några” har av förståeliga skäl varit 
mycket populära bland tonsättare som 
uppfattat sig själva som skapare av ab-
solut musik. Då en kompositör rubri-
cerar sin musik på detta sätt, fungerar 
det som en uppmaning till alla skriben-
ter att låta bli att kommentera musi-
ken på något sätt – låt den tala för sig 
på sitt eget ”språk”. Verket har fyra sat-
ser av vilka den första och den tredje är 
långsamma, den andra och den fjärde 
snabba. Schemat är så symfoniskt det 
kan vara men speciellt i det finkänsli-
ga uttrycket i de långsamma satserna 
finns det någonting som inte låter sig 
definieras.

Musik för stråkar, slagverk och celesta 
var det första av tre verk som dirigen-
ten för Basels kammarorkester, den be-
römde mecenaten Paul Sacher beställ-
de av Bartók. Det kom till år 1936. Det 
är intressant att konstatera, att fastän 
dess instrumentation med exceptionell 
smidighet skapar både hyperfunktio-
nella och nattligt magiska effekter, så 

har den blivit nästan utan efterföljare. 
Kanske just detta återspeglar verkets 
djupa originalitet – på så personliga 
marker har nästan ingen annan vågat 
gräfta. 

Jouni Kaipainen (sammandrag)

ANDREW MANZE

Andrew Manze har blivit en av sin ge-
nerations mest intressanta dirigenter. 
Hans repertoar omspänner musik från 
barocken till samtida verk. Manze hör 
även till de ledande barockviolinisterna 
i världen och han har specialiserat sig 
på uppförandepraxis av tidig musik.

Manze gästspelar regelbundet som 
dirigent i täten för betydande orkestrar, 
bl.a. Deutsches Symphonie-Orchester 
Berlin, Münchner Philharmoniker, 
Stockholms Filharmoniska orkester,  
Oslofilharmonikerna, City of Birming-
ham Symphony Orchestra, Göteborgs 
symfoniorkester, Mahler kam mar-
orkestern, Scottish Chamber Orchestra 
och Svenska kammarorkestern. Våren 
2012 debuterade han som dirigent 
för BBC Symphony Orchestra och 
Danmarks Radios symfoniorkester 
samt uppträdde vid Mostly Mozart-
festivalen i New York.

Andrew Manze är chefsdirigent och 
konstnärlig ledare för Helsingborgs 
symfoniorkester. Manze har gjort ett 
flertal inspelningar med orkestern, bl.a. 
Beethovens symfoni Eroica (Harmonia 
Mundi) och Stenhammars pianokon-
serter (Hyperion). Därtill är Manze 
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förste gästdirigent för BBC Scottish 
Symphony Orchestra. Åren 2003–2007 
var han konstnärlig ledare för barockor-
kestern The English Concert och åren 
2008–2011 förste gästdirigent för NRK 
Kringkastingsorkestret.

Manze undervisar vid Royal Academy 
of Music och han är även gästande pro-
fessor vid Norska akademin. I novem-
ber 2011 fick Manze det prestigefyllda 
Rold Schock-priset i Stockholm, som 
tidigare tilldelats bl.a. György Ligeti, 
Kaija Saariaho, Jorma Panula och Gidon 
Kremer.

SUNWOOK KIM

Segern i den prestigefyllda pianotäv-
lingen i Leeds gjorde den då 18-åri-
ge Sunwook Kim känd i hela världen. 
Sedan dess har den sydkoreanske pia-
novirtuosen turnerat i de mest bety-
dande konsertsalarna från London till 
Tokyo. 

Sunwook Kim föddes i Soul 1988 och 
började studera pianospel i tre års ål-
der. Då han var tio år gammal höll han 
sin debutkonsert och några år senare 
spelade han sin första konsert med or-
kester. Han utexaminerades år 2008 
från National University of Arts i Korea, 
där hans lärare var Daejin Kim. Utöver 
tävlingen i Leeds har Kim vunnit täv-
lingen i Ettlingen i Tyskland 2004 och 
Clara Haskil-tävlingen i Schweiz 2005. 
Därtill var han den första som tilldela-
des priset Daewon Artist of the Year 
år 2005. Två år senare fick han priset 
Kumho Musician of the Year. 

Sunwook Kim har uppträtt med 
bl.a. Concertgebouworkestern i 
Amsterdam, London Philharmonic 
Orchestra, Tokyofilharmonikerna, BBC 
Philharmonic Orchestra, Rundfunk-
Sinfonieorchester Berlin, Orchestre 
Philharmonique de Radio France, 
Scottish National Symphony Orchestra 
samt Philharmonia Ochestra London 
under toppdirigenters ledning, bl.a. 
Vladimir Ashkenazy, Gianandrea 
Noseda och Vladimir Sinaisky. Kim 
har hållit solokonserter bl.a. i den pres-
tigefyllda helgedomen för kammar-
musik i London, Wigmore Hall, vid 
Beethovenfest Bonn, Aspen Music 
Festival och Chopinfestivalen i Polen.

Under kommande säsong uppträ-
der Sunwook Kim som solist med bl.a. 
The Hallé Orchestra, Bournemouth 
Symphony Orchestra och Souls fil-
harmoniker. Han håller även sin de-
butkonsert i kammarmusiksalen i 
Berliner Philharmonie och i Salle Pleyel 
i Paris inom ramen för serien ”Piano 
4 Etoiles”. Med violinisten Veronika 
Eberle uppträder Kim i Italien och med 
Michelangelokvartetten i Korea.
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER 

 
Radions symfoniorkester (RSO) är Yles 
orkester med uppgift att producera och 
främja finländsk musikkultur. Hösten 
2013 tillträder Hannu Lintu som chefs-
dirigent för RSO. Under säsongen 
2012–2013 är han orkesterns förste 
gästdirigent. RSO:s hedersdirigenter är 
Jukka-Pekka Saraste och Sakari Oramo. 

Då Radioorkestern grundades år 
1927, bestod den av tio musiker. På 
1960-talet utvidgades ensemblen till 
fulltalig symfoniorkester. RSO:s chefs-
dirigenter har varit Toivo Haapanen, 
Nils-Eric Fougstedt, Paavo Berglund, 
Okko Kamu, Leif Segerstam, Jukka-
Pekka Saraste och Sakari Oramo.

 Den allra nyaste inhemska musiken 
har en viktig plats i RSO:s repertoar. 
Orkestern beställer och uruppför varje 
år ett flertal nya verk. Till RSO:s upp-
gifter hör också att för Yles arkiv spela 
in all finländsk orkestermusik med fulla 
radieringsrättigheter. Under säsongen 
2012–2013 uruppför RSO sex inhemska 
verk som beställts av Yle. 

  RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Eötvös, Nielsen, Hakola, Lindberg, 
Saariaho, Sallinen, Kaipainen och 
Kokkonen samt premiärinspelningen 
av Armas Launis’ opera Aslak Hetta. 
Orkesterns skivinspelningar har fått 
prestigefulla pris av bl.a. BBC Music 
Magazine och Académie Charles Cros. 
Skivan med Lindbergs och Sibelius’ vio-
linkonserter med Lisa Batiashvili som 
solist (Sony BMG) fick priset MIDEM 
Classical Awards 2008. Samma år valde 
New York Times en annan RSO-skiva 

med musik av Magnus Lindberg till 
årets skiva.  

 RSO har en regelbunden turnéverk-
samhet. Under säsongen 2012–2013 
företar orkestern tillsammans med 
Hannu Lintu en turné till östra Finland 
samt en Sydeuropaturné. 

RSO:s radiokanal är Yle Radio 1, som 
radierar alla orkesterns konserter. Såväl 
de inhemska som de utländska kon-
serterna sänds i allmänhet direkt. På 
RSO:s webbsidor (yle.fi/rso) kan man 
lyssna på och se konserterna live med 
hög upplösning.


