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22.3
FREDAGSSERIEN 12 
Musikhuset kl. 19.00

Manfred Honeck, dirigent 

  
Alfred Schnittke: (K)ein Sommernachtstraum 11 min

Joseph Haydn: Symfoni nr 93 D-dur  24 min

I Adagio – Allegro assai  
II Largo cantabile 
III Menuett (Allegro) – Trio 
IV Final (Presto ma non troppo)

PAUS 20 min

Pjotr Tjajkovskij: Symfoni nr 5 e-moll op. 64 45 min

I Andante – Allegro con anima 
II Andante cantabile, con alcuna licenza – Moderato con anima
III Vals (Allegro moderato)
IV Final (Andante maestoso – Allegro vivace)

Paus ca kl. 19.50. Den egentliga konserten slutar ca kl. 21.05. 

KAMMARMUSIK I SENA KVÄLLEN, Schnittkes stråktrio, börjar i Konsertsalen 
efter en paus på ca tio minuter. Publiken ombeds sätta sig på parketten. 
Platserna är onumrerade under kvällens kammarmusik. 
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KAMMARMUSIK I SENA KVÄLLEN

Alfred Schnittke: Stråktrio  26 min
 
I Moderato
II Adagio

Emma Vähälä, violin 
Tommi Aalto, viola 
Jukka Rautasalo, cello  

Sänds direkt i Yle Radio 1 (orkesterkonserten) och på internet yle.fi/rso. 
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ALFRED SchNIttKE 
(1934–1998): 
(K)EIN SoMMER- 
NAchtStRAUM 

Schnittke blev känd som en kompo-
sitör som kombinerar olika historiska 
stilar och kompositionstekniska stra-
tegier, t.o.m. så känd att han betrakta-
des som en musikalisk personifiering 
av den postmodernistiska estetiken. 
(K)ein Sommernachtstraum (1985) – 
på svenska ”(Ing)en midsommarnatts-
dröm” – är speciellt kännetecknande 
för Schnittkes överhistoriska inställ-
ning som kombinerar olika stilelement. 
han gav själv en kort och inte speci-
ellt upplysande beskrivning av verket: 
”Detta verk borde framföras vid en 
konsert med kompositioner till texter 
av Shakespeare, trots att stycket inte 
egentligen har någon direkt koppling 
till Shakespeare. Det är ändå inte det 
som är anledningen till styckets namn 
(K)ein Sommernachtstraum. och det är 
allt som kan sägas om mitt Mozart-
Schubert-besläktade rondo.”

Verkets släktskap med Mozart-
Schubert blir uppenbart genast i de 
första takterna. Först klingar musi-
ken i enkel pastischstil som ett his-
toriskt lån, både som musik i sig och 
som en bild av musiken. Schnittke be-
tonade att han inte stulit verkets ”an-
tika drag” eller gammaldags ingre-
dienser utan förfalskat dem. Denna 
”förfalskning” hade egentligen gjorts 
redan över ett decennium tidigare, då 

Schnittke som en födelsedagspresent 
till violinisten Mark Lubotski skrev ett 
Gratulationsrondo (1973) för violin och 
piano, som (K)ein Sommernachtstraum 
lånat sitt material ur. 

Mycket snart börjar bilden av harmo-
nisk stilpastisch få allt större sprickor 
ända tills verkets yta slutligen brister 
och förvittrar till dissonanser och gro-
teska missbildningar. När allt kommer 
omkring är verkets väsentliga innehåll 
inte dess Schubert-Mozart-material 
som sådant utan den upprepade för-
störelsen och förvrängningen av ma-
terialet. Det är som om en så oskyldig 
och ren musik bara inte fick förbli oför-
störd. 

JoSEPh hAYDN 
(1732–1809): 
SYMFoNI NR 93 D-DUR 
 
haydns arbetsgivare i många år, furst 
Nikolaus Esterházy, dog i september 
1790. Efter furstens död blev haydn fri 
från sina plikter som hovmusiker och 
det var bara en tidsfråga när han skul-
le erbjudas en ny anställning. I decem-
ber samma år uppenbarade sig en man 
bakom dörren till haydns bostad i Wien 
och meddelade: ”Jag är Salomon från 
London och jag har kommit för att ta 
er med mig.” 

För Salomons konserter komponera-
de haydn sina 12 sista symfonier, de s.k. 
Londonsymfonierna (nr 93–104) som 
utgjorde höjdpunkten på hans karriär 
som symfoniker. Numreringen av sym-
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fonierna motsvarar inte den ordning i 
vilken de tillkom. Symfonierna num-
mer 95 och 96 var nämligen de första 
Londonsymfonierna och nummer 93 
D-dur var först den tredje i ordningen. 
haydn komponerade den sommaren 
1791 i hertfordshire norr om London, 
dit en bankir hade inbjudit honom för 
att tillbringa sommaren.

Liksom alla andra Londonsymfonier 
på ett undantag när börjar första sat-
sen med en långsam introduktion. 
huvuddelens första tema börjar be-
härskat men snart får musiken ett 
mera pampigt uttryck och genomför-
ingen färgas av ståtlig kontrapunkt. I 
början av den långsamma satsen kling-
ar originellt nog en stråkkvartett som 
introducerar ett tema som utgångs-
punkt för variationer. I det första for-
tet får musiken en ton som klart hänvi-
sar till händel. haydn ville förmodligen 
helt medvetet hänvisa till den tidigare 
mellaneuropeiska mästaren som va-
rit den engelska publikens favorit. han 
ger också prov på sin benägenhet för 
humoristiska inslag: i slutet då allting 
håller på att tona ut kommer ett frap-
pant fortissimo från fagotten som igen 
sparkar igång musiken.

tredje satsen är en menuett som 
har pompösa, ceremoniella och dan-
santa drag. I triodelen alternerar blå-
sarnas och pukornas fanfarer originellt 
med stråkarnas mera stillsamma svar. 
Finalen inleds med ett tema i lätt ton 
som emellertid inom sig döljer möjlig-
heter till mera dramatiska vändning-
ar. Satsen avancerar smidigt som om 
haydn uttryckligen njöt av rikhaltig-
heten och oförutsebarheten i sina på-
fund. 

PJotR tJAJKoVSKIJ 
(1840–1893): SYMFoNI 
NR 5 E-MoLL oP. 64

Brahms började arbeta på sin första 
Enligt de fragment av femte symfonins 
program som bevarats i skrift skulle in-
troduktionen till första satsen beskriva 
underkastelse inför ödet och det snab-
ba huvudavsnittet ”klagan, tvivel och 
kamp mot XXX”. Vad detta hemlighets-
fulla ”XXX” kunde vara kan vi bara gissa 
oss till. De flesta anser att det hand-
lar om tjajkovskijs homosexualitet som 
i den tidens Ryssland var en tung so-
cial börda. Men man har också fram-
kastat teorin att det skulle kunna hän-
visa till hans spelbegär. Ödesmotivets 
musikaliska symbol är ett motto som 
hörs i varje sats. Dess varierande ge-
stalter i olika skeden återspeglar den 
psykologiska utvecklingen i symfonin. 
tjajkovskij lånade motivet ur Glinkas 
opera Livet för tsaren där det sjungs till 
orden ”låt inte sorgen ta överhanden”.

Ödesmotivet, fatum, hörs genast i 
början av inledningen till första satsen 
i en mörkt klingande version för klari-
netter. Satsens snabba huvudavsnitt är 
fullt av tjajkovskijs ”klagan, tvivel och 
kamp” men i slutet av satsen tynar mu-
siken bort och lämnar situationen öp-
pen. Den långsamma satsen har blivit 
berömd för sitt ståtliga valthornssolo; 
mottot klingar två gånger i en hotfull 
version för blecket. tredje satsen är en 
vals och i slutet av den klingar mottot 
stillsamt i klarinetterna och fagotter-
na. I början av finalen hörs mottot för 
första gången i en durvariant. Gesten 
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förebådar symfonins segervissa avslut-
ning men först måste den avgörande 
kampen utkämpas och i den deltar 
även mottot aktivt. I slutets jublande 
segerstämningar öppnar sig mottot till 
en bred hymn i E-durs fulla strålglans.

Utvecklingen från den dystra bör-
jan till finalens segerfest och tanken 
på ödet associerar till Beethovens 
”Ödessymfoni”. Liksom hos Beethoven 
får segerfesten också hos tjajkovskij 
sådana storvulna proportioner att den 
enskilda människans kamp med sitt 
öde växer och får kollektiv betydelse, 
det privata blir allmänt. Då tjajkovskij 
dirigerade symfonins uruppförande i 
S:t Petersburg hösten 1888, tre måna-
der efter verkets tillkomst, tog publiken 
emot symfonin med jubel. Sedermera 
har den etablerat sig som den stora rys-
ka segersymfonin. 

Kimmo Korhonen  (sammandrag)

MANFRED hoNEcK

Österrikaren Manfred honeck var i över 
tio års tid verksam som violast i Wiens 
filharmoniker och Wiens statsoperas 
orkester. han inledde sin dirigentkarriär 
i Wiener Jeunesse orchester samt som 
claudio Abbados assistent i Gustav 
Mahler-ungdomsorkestern. honeck 
har sedan 2008 varit musikchef för 
Pittsburgh Symphony orchestra. Åren 
2007–2011 var honeck även musikchef 
för statsoperan i Stuttgart. tidigare har 
han arbetat som musikchef för Norska 
operan och Sveriges Radios symfoni-

orkester. honeck har även varit förste 
gästdirigent för oslofilharmonikerna 
och för tjeckiska filharmonin.

Som förste gästdirigent har honeck 
dirigerat några av de mest bety-
dande europeiska orkestrarna, bl.a. 
concertgebouworkestern, Wiens fil-
harmoniker, London Philharmonic 
orchestra, orchestre Philharmonique 
de Radio France samt i Förenta Staterna 
Los Angeles Philharmonic orchestra, 
chicago Symphony orchestra och 
Boston Symphony orchestra. 

År 2010 beviljade St. Vincent college 
i Latrobe, Pennsylvania, honeck dok-
torsgraden h.c. han har även i över fem-
ton år varit konstnärlig ledare för den 
tyska musikfestivalen Internationale 
Wolfegger Konzerte.

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.
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 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 mu-
sik av bl.a. Eötvös, Nielsen, hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt premiärinspelning-
en 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’ vi-
olinkonserter 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.


