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13.2 
ONSDAGSSERIEN 9 
Musikhuset kl. 19.00

Marc Minkowski, dirigent 

  
W. A. Mozart: Symfoni nr 25 g-moll KV 183 29 min

I Allegro con brio
II Andante
III Menuett – Trio
IV Allegro

PAUS 20 min

Hans Rott: Symfoni E-dur 60 min

I Alla breve 
II Adagio (Mycket långsamt)
III Scherzo (Raskt och livfullt)
IV Sehr langsam – Belebt (Mycket långsamt – livligt) 

Paus ca kl. 19.35. Konserten slutar ca kl. 21.10. 
Sänds direkt i Yle Radio 1. 
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WOLFGANG AMADEUS 
MOZART (1756–1791): 
SYMFONI NR 25 
G-MOLL KV 183

Hårda stormvindar svepte över den 
mellaneuropeiska musiken vid decen-
nieskiftet 1760-70. Då komponera-
de bl.a. Joseph Haydn, Johann Baptist 
Vanhal och Karl von Ordóñez symfonier 
med okonventionellt uttryck och djup-
dykningar i molltonarterna. Fenomenet 
fick senare namnet ”Sturm und Drang”, 
ett uttryck som lånats från titel till ett 
drama av Friedrich Maximilian Klinger 
(1776). Också Mozart kom att tangera 
Sturm und Drang i sin musik men bara 
med ett enda verk som var desto mer 
övertygande, nämligen symfoni nr 25 
g-moll som kom till i oktober 1773.

Den tidiga g-mollsymfonin – eller 
den ”lilla g-mollsymfonin” – är full av 
febrila gester som hänför sig till Sturm 
und Drang men i Mozarts händer för-
vandlas de från retorik till äkta uttryck. 
Strax innan han komponerade symfo-
nin hade Mozart vistats i Wien, där han 
kan ha bekantat sig med Haydns och 
Vanhals verk. Möjliga förebilder är spe-
ciellt Haydns symfoni nr 39 g-moll och 
Vanhals g-mollsymfoni. Förutom tonar-
ten och samma anda i uttrycket finns 
ytterligare ett gemensamt drag: valt-
hornsgruppen har utvidgats från två 
till fyra musiker.

Öppningssatsen är som ett colla-
ge av den centrala Sturm und Drang-
vokabulären: rasande synkoprytmer, 
passionerade utbrott av melodiska fi-
gurer, nedåtgående små septimer, 

flammande tremolo, klagande linjer 
för oboe, snabba dynamiska snitt och 
kromatiska schatteringar. Inte ens si-
dotemat är någon lugn stund mitt i 
kampen utan ovanlig aktivt med sina 
jämna steg. Typiskt nog för många av 
Mozarts verk i moll blir uttrycket ännu 
djupare i reprisen, då det andra temat 
som ursprungligen gick i dur blir mör-
kare och modulerar i moll. 

Början av den långsamma satsen 
skapar med sina mjuka harmonier en 
kontrast till passionen i första satsen. 
Från sin milda början utvecklas satsen 
senare i riktning mot mörkare och till 
och med behärskat klagande toner. 
För att vara en danssats är menuetten 
dyster och stram. Triodelen är skriven 
uteslutande för blåsare och där är to-
nen idyllisk och ljus. Finalallegrot börjar 
med ett smygande unisonomotiv för 
stråkarna. Då motivet upprepas i forte 
återvänder de bekanta synkoperna och 
det passionerade uttrycket från sym-
fonins första sats. Förutom synkopryt-
merna skapas också samband med 
första satsen genom kromatik och lik-
nande melodiska gester.

HANS ROTT 
(1858–1884): 
SYMFONI E-DUR

Hans Rotts korta liv utgör ett sorgligt 
kapitel i historien om musikens sto-
ra outsiders. Speciellt sorgligt är det 
eftersom han var en verklig begåv-
ning som uppskattades högt av hans 
lärare Anton Bruckner och hans vän 
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Gustav Mahler. Det starkaste beviset 
på Rotts begåvning är hans huvudverk, 
E-dursymfonin, som skrevs åren 1878–
80. 

Rotts symfoni är en fullblods repre-
sentant för den senromantiska symfo-
nin och i den kombinerar han de int-
ryck han tagit av bl.a. Bruckner, Wagner 
och Brahms. Det mest spännande med 
symfonin är emellertid det sätt på vil-
ket den förebådar Mahlers symfoniska 
stil. Mahler kände Rotts symfoni och 
medgav att den givit honom impulser. 
Han såg i Rott ”en grundare av den nya 
symfonin” och konstaterade att han 
och Rott var ”frukter av samma träd, 
frambringade av samma jordmån, liv-
närda av samma luft ”.

Fastän Rotts symfoni följer den tra-
ditionella fyrsatsiga formen, finns det 
originella lösningar såväl i de enskil-
da satserna som i helhetens struktur. 
Avvikande från den symfoniska tradi-
tionen är öppningssatsen den kortaste 
av satserna. I slutet av den långsamma 
satsen som strömmar i breda melo-
diska bågar introducerar Rott överra-
skande ett nytt koralliknande tema, 
som inte går i satsens huvudtonart 
A-dur utan i E-dur. Tredje satsen är ett 
scherzo, vars mångtydiga, obeständiga 
stämningar, signalmotiv och ländlers-
tämningar ställvis ger en förbluffande 
stark Mahlerkänning. Efter trion utvid-
gar Rott satsens struktur med nytt ma-
terial före återtagningen av det egent-
liga scherzotemat.

Symfonins tyngdpunkt är finalen 
som är den längsta satsen. I den hörs 
både första satsens öppningsmotiv och 
den långsamma satsens koralmässiga 
tema i enlighet med den cykliska princi-

pen. I det långsamma första avsnittets 
blåsarrepliker är Mahler igen starkt när-
varande men i det mera rörliga mellers-
ta avsnittet börjar plötsligt ett hymn-
mässigt motiv klinga som för tanken 
till finaltemat i Brahms första symfoni - 
som å sin sida hos Brahms var en med-
veten hänvisning till Beethovens «Ode 
till glädjen». Då tempot blivit långsam-
mare kommer satsens största kulmi-
nation och hela verkets dramaturgiska 
höjdpunkt. På de sista sidorna utjäm-
nas musiken och sveps in i ett wagneri-
anskt klangligt halvmörker. 

Kimmo Korhonen (sammandrag)

MARC MINKOWSKI

Ursprungligen spelade Marc Minkowski 
fagott men han började studera orkes-
terdirigering i ett mycket tidigt skede 
under Charles Brucks ledning vid Pierre 
Monteux Memorial School i Förenta 
Staterna. 19 år gammal grundade han 
den berömda orkestern Les Musiciens 
du Louvre. 

Minkowski turnerar aktivt på oli-
ka håll i Europa och sedan 2008 
har han varit musikchef för orkes-
tern Sinfonia Varsovia. Han gästspe-
lar också regelbundet som dirigent 
för olika symfoniorkestrar företrädel-
sevis med en repertoar av 1900-tals-
musik. Minkowski inbjuds ofta dirige-
ra i Tyskland (Staatskapelle Dresden, 
Berliner Philharmoniker, DSO Berlin) 
och han dirigerar även Wiener 
Philharmoniker, Mozarteum Orchester i 



4

Salzburg, Cleveland Orchestra, Mahler-
kammarorkestern, Sveriges Radios 
Symfoniorkester, Orchestre national du 
Capitole i Toulouse, Mariinskijteaterns 
orkester och Qatars filharmoniska or-
kester. 

Minkowski har utnämnts till konstnär-
lig ledare för Mozartveckan i Salzburg 
och svarar för veckans program från 
och med år 2013. År 2011 grundade han 
festivalen Ré Majeure på ön Île de Ré 
vid den franska Atlantkusten. 

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.


