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27.3
ONSDAGSSERIEN 12 
Musikhuset kl. 19.00

François-Xavier Roth, dirigent
Patricia Kopatchinskaja, violin 

Bruno Mantovani: Time Stretch (on Gesualdo) 17 min

  
Peter Eötvös: Violinkonsert “Seven” 21 min

PAUS 20 min

Richard Strauss: Ein Heldenleben (En hjältes liv), 
symfonisk dikt op. 40 40 min

Jari Valo, violinsolo

I Der Held (Hjälten)
II Des Helden Widersacher (Hjältens vedersakare)
III Des Helden Gefährtin (Hjältens ledsagarinna)
IV Des Helden Walstatt (Hjältens valplats)
V Des Helden Friedenswerke (Hjältens fredsverk)
VI Des Helden Weltflucht und Vollendung (Hjältens flykt från 
världen och fulländning)

Paus ca kl. 19.50. Konserten slutar ca kl. 21.00. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på internet yle.fi/rso. 
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BRUNO MANTOVANI 
(1974–): TIME STRETCH 
(ON GESUALDO)

Sedan slutet av 1990-talet har Bruno 
Mantovani varit en av Frankrikes 
mest uppskattade nutida tonsättare. 
Betydande beställningar, ett flertal ut-
märkelser och pris (Prix de Rome) samt 
fruktbart samarbete med framståen-
de konstnärer har bidragit till hans 
snabbt växande produktion. Många 
av Mantovanis verk kommenterar mu-
sikhistorien och innehåller hänvisnin-
gar till verk av Bach, Rameau, Mozart, 
Schubert, Schumann, m.fl.

Time Stretch (on Gesualdo), 2006, är 
ett verk som beställts av Bambergs 
symfoniker och tillägnats Jonathan Nott 
som leder orkestern. Utgångspunkten 
är sången S’io non miro non moro (Om 
jag inte tittar, dör jag inte) ur Carlo 
Gesualdos (1566–1613) femte madri-
galbok. Renässansfursten som är känd 
för sin dystra historia låter med skäran-
de harmonier tanken gå vidare i madri-
galen: “Om jag inte tittar, lever jag inte, 
då är jag död, men inte utan liv”.

Ur det femstämmiga verket har 
Mantovani härlett en harmonisk grund 
bestående av 130 ackord “ur vilken jag 
försöker eliminera alla element som 
saknar betydelse vid lyssnandet (ok-
taver). Därefter utsträckte jag det-
ta ’nätverk’ till att täcka hela verket”. 
Gesualdos harmonier blir svävande i 
bakgrunden medan orkestern försöker 
lösa styckets filosofiska problem med 
handling.

Mantovani riktar in sig på ”att leta 
efter kontinuerlig energi, på radikala 

kontraster samt på förvandling av sin-
semellan kämpande episoder. De fö-
renas av rytmiska cykler, pulser, som 
skapar en inre ordning i den ursprung-
ligen rapsodiska musiken”. Gesualdos 
paradox förvandlas i Mantovanis orkes-
ter till blixtrande drabbningar, gnisslan-
de protester och individuella ryck (kla-
rinett), som i slutet upplöser sig i en 
hemlighetsfull dallring. 

Antti Häyrynen (sammandrag)

PETER EÖTVÖS (1944–): 
VIOLINKONSERT
“SEVEN”, TILL MINNET 
AV ASTRONAUTERNA 
PÅ COLUMBIA

För drygt tio år sedan förstördes rymds-
kytteln Columbia under återinträdet i 
atmosfären ovanför delstaterna Texas 
och Louisiana. Den höll på att avsluta 
sin 28:e mission STS-107. Hela den sju-
manna besättningen omkom. 

Peter Eötvös berättar: 
”Denna dramatiska händelse gjor-

de ett mycket djupt intryck på mig. 
Speciellt TV-bilden av en tom astro-
nauthjälm som hittades på marken os-
kadad framstod för mig som en symbol 
för denna tragiska olycka som krävde 
sju personers liv före returen till Jorden. 

Jag hade länge övervägt att skriva en 
violinkonsert. Då jag tänkte på tragiken 
bakom den 28:e rymdskytteln tog jag 
fasta på idén på nytt. Violinkonserten 
som ju är en musikalisk dialog mellan 
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en solist och en orkester kändes spe-
ciellt lämplig för att ge en musikalisk 
form åt minnet av de omkomna astro-
nauterna. 

Var och en av de sju astronauter-
na har tillägnats en personlig kadens. 
Kompositionen speglar rent av dem 
som personer, t.ex. den förste israelen i 
rymden Ilan Ramon och den indiskföd-
da kvinnliga, amerikanska astronauten 
Kalpana Chawla genom minnesbilder 
av hennes musikkultur.

Antalet sju bestämmer verkets mu-
sikaliska och rytmiska struktur och 
beskriver samtidigt kompositionens 
grundtanke: 49 musiker har indelats i 
sju grupper. Utöver soloviolinen har yt-
terligare sex violinister placerats i salen. 
De är som sju satelliter eller själar som 
sjunger och svävar i rymden. 

Violinkonserten Seven är en mycket 
personlig monolog och min musikalis-
ka sympatiyttring för de sju astronau-
ter som offrade sina liv för utforskan-
det av rymden och förverkligandet en 
mänsklighetens grunddröm.”

Hannele Segerstam (sammandrag)

RICHARD STRAUSS 
(1864–1949): EIN 
HELDENLEBEN OP. 40

Verket är indelat i sex satser som bil-
dar en omfattande men överraskan-
de fast sonatform. ”Hjälten” presente-
ras med ett självsäkert unisonomotiv 
som skuttar över tre oktaver för att se-

dan via sidoteman återgå till en mus-
tig återtagning. ”Hjältens vedersakare” 
eller motståndare springer fram i ett 
sarkastiskt scherzo för träblåsare, sor-
dinerade basuner och tuba, ett scherzo 
som varierar från hånfulla till pompösa 
nyanser. Hjältemotivet har övergått i 
moll och lider i stråkarna av motstån-
darnas attacker, som med kaotisk ato-
nalitet beskriver kritikernas alienation 
från verkligheten. 

Den följande satsen, ”Hjältens ledsa-
garinna”, syftar på Strauss´ hustru 
Pauline de Ahna. Hjälten (orkestern) 
ackompanjerar ömt soloviolinens im-
pulsiva krumbukter och konstellatio-
nen antyder varsamt, att Pauline var 
känd för att vara nyckfull och Strauss 
för att vara en toffelhjälte. Scenen slu-
tar i kärleksfullt samförstånd vars ero-
tiska utveckling störs av insmygande 
kritikermotiv. Fanfarer kallar hjälten 
till valplatsen (dvs. stridsplats) där han 
med ståtlig orkestrering och kontra-
punktisk korseld slår motståndarnas 
motiv i spillror. 

Segervisst övergår hjältetemat från 
krig till fredsverk, till komponerandet. 
Den femte satsen innehåller över tjugo 
lån ur Strauss› egna verk. Om Strauss 
i de föregående satserna beskrev livet 
sådant som han ville se det, så bygger 
han här ett självporträtt med stöd av 
dokumentärt material. Till de lyriska lå-
nen fogar Strauss sin ”ledsagarinnas” 
motiv och förbereder sig för verkets 
final där hjälten drar sig tillbaka från 
världen. 

Än en gång trakasseras han av kri-
tikermotivens mardrömmar. Från dem 
räddas han av pastorala orkestermo-
tiv och ett yppigt solo för engelskt 
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horn. Att övergiva världen innebar för 
Strauss’ Zarathustra en återgång till 
astral ensamhet, medan hjälten i Ein 
Heldenleben drar sig tillbaka tillsam-
mans med sin hustru till hemmets härd 
och jordisk lycka. Strauss komponera-
de först ett stillsamt slut för tondikten 
men ersatte det senare med en mera 
storvulen slutkläm. 

Antti Häyrynen (sammandrag)

FRANÇOIS-XAVIER 
ROTH 

Den franske dirigenten François-Xavier 
Roth har sedan 2011 varit chefsdirigent 
för SWR Sinfonieorchester Baden-
Baden och Freiburg. Han är även gäst-
dirigent för BBC National Orchestra of 
Wales och har ett speciellt förhållande 
till London Symphony Orchestra, som 
han dirigerar regelbundet. 

 År 2003 grundade Roth orkestern 
Les Siècles, som han gjort skivor med 
och turnerat med i Europa och Japan. 
I Frankrike hade de i tre års tid i ka-
nalen France 2 ett eget TV-program 
Presto som presenterade populära verk 
inom den klassiska musiken och som 
varje vecka samlade över tre miljoner 
tittare. På sistone har de uppträtt bl.a. i 
Kölner Philharmonie, vid Klara Festival 
i Bryssel, Rheingau Musik Festival i 
Tyskland och Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia i Rom.

Till tidigare och kommande höjd-
punkter hör en Japanturné med SWR-

orkestern, konserter med London 
Symphony Orchestra, Rotterdams fil-
harmoniker, Göteborgs symfoniorkes-
ter, Dresdens och Bergens filharmoni-
ker och Ensemble Intercontemporain. 

Roth dirigerar även opera och har 
fått kritikerberöm för sina tolknin-
gar av Ambroise Thomas Mignon och 
Offenbachs Les Brigands i Paris samt 
Mozarts Idomeneo med periodinstru-
ment i Luxemburg. 

PATRICIA 
KOPATCHINSKAJA

Den moldaviska violinisten Patricia 
Kopatchinskaja uppträder som so-
list med de ledande europeiska or-
kestrarna, under denna säsong med 
bl.a. WDR-symfoniorkestern, London 
Philharmonic Orchestra, Orchestre de 
la Suisse Romande och Islands sym-
foniorkester. Hon turnerar även flitigt 
under denna säsong med Amsterdam 
Sinfonietta i Holland, med BBC Scottish 
Symphony Orchestra samt Australian 
Chamber Orchestra i Australien där 
hon har hela 12 konserter våren 2013. 

Kammarmusiken är synnerligen vik-
tig för Kopatchinskaja och hon spe-
lar regelbundet med Fazıl Say, Sol 
Gabetta, Markus Hinterhäuser och 
Polina Leschenko samt med sina egna 
familjemedlemmar. Kopatchinskaja 
är  grundande medlem i stråkkvartet-
ten ´quartet-lab´ som debuterade i 
höstas och vars övriga medlemmar är 
Pekka Kuusisto, Lilli Maijala och Pieter 
Wispelwey. 
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Ofta prisbelönta Kopatchinskaja 
fick år 2012 Praetorius Musikpreis 
Niedersachsen i kategorin ”musikinno-
vation”. Hon gör inspelningar med ett 
exklusivt kontrakt för skivmärket Naïve 
Classique. 

Kopatchinskaja är goodwillambas-
sadör för organisationen Terre des 
Hommes och stöder via den olika 
projekt som hjälper barn i Moldavien. 
Hon trakterar en Giovanni Francesco 
Pressenda-violin från år 1834. 

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 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.


