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30.1 
ONSDAGSSERIEN 8 
Musikhuset kl. 19.00

Santtu-Matias Rouvali, dirigent 
Alisa Weilerstein, cello
  

György Ligeti: San Francisco Polyphony 11 min

Esa-Pekka Salonen: L.A. Variations 20 min

   
PAUS 20 min

Antonín Dvořák: Cellokonsert h-moll op. 104 40 min

I Allegro 
II Adagio ma non troppo 
III Final: Allegro moderato 

Paus ca kl. 19.45. Konserten slutar ca kl. 21.00. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på Internet yle.fi/rso.   
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GYÖRGY LIGETI
(1923–2006): 
SAN FRANCISCO 
POLYPHONY

San Francisco Polyphony (1973–74) har 
den traditionella symfoniorkestern som 
utgångspunkt förstärkt med en tredje 
uppsättning träblåsinstrument. Verket 
utgör kulmen bland Ligetis mikropo-
lyfona experiment. Då föregångarna 
strålar som statiska monoliter, är San 
Francisco Polyphony rörligare och mera 
dramatiskt. Stycket spinner en väv av 
melodiska motiv som oberoende av va-
randra skenar iväg längs egna spår. 

Helheten i San Francisco Polyphony 
domineras icke desto mindre av en 
”plan bestående av intervall och har-
monier, som styr sinsemellan olika ele-
ment som metallbitar i ett magnetfält. 
I San Francisco Polyphony är skillnaderna 
i det melodiska materialet större är den 
harmoniska dragningskraften. Ordning 
och kaos alternerar”, säger Ligeti. 

Verket börjar i ett fritt tillstånd som 
litet påminner om en orkester som 
stämmer instrumenten – ett kaos ur 
vilket musik skall födas. Den harmo-
niska magneten börjar sluta leden, gal-
lra ämnena och sortera dem mot nya 
höjder. Stråkarna skär in i en stagnerad 
ackordklunga som en fågelflock som 
strax skingras. Därefter blir musiken 
igen tätare och fastare. Den börjar ska-
pa pelare med blecket och långa pas-
sionerade bågar med stråkarna. 

Ligetis mikropolyfoni kan inte anses 
vara speciellt kompatibel. Verkets ”ens-
kilda melodilinjer och motiv är slutna 

och följer sina egna regler, men då lin-
jerna och motiven kombineras, de sam-
tida och de konsekutiva, blir de kaotis-
ka.”

Man behöver inte vara någon Stanley 
Kubrick för att ana sig till att det som 
döljer sig bakom kaoset i San Francisco 
Polyphony är panik. Anhopade drill-
mönster leder till brutala dunsar i slag-
verket och pianissimona ruvar på dystra 
tankar. Figurer som föds utan inbördes 
synkronisering låter oss förstå att inget 
lyckligt slut är i sikte. Till sist är det som 
om musiken körde rakt i en vägg. 

ESA-PEKKA SALONEN 
(1958–): L.A. 
VARIATIONS 

L.A. Variations (1996) är ett öppet, till-
gängligt verk som är skrivet av en ny, 
annorlunda Salonen. Det är som om 
han här försökte ge svar på de kommu-
nikationsproblem som han studerade 
på 1980-talet, som om han nu försökte 
finna gemensamma nämnare, komma 
över kulturella och sociala skiljemurar. I 
variationerna finner man spår av de ti-
digare verkens dialektiska konstellatio-
ner, motsättningarna mellan det som 
är andäktigt själfullt och det som är av-
siktligt andefattigt, mellan det skarpt 
analytiska och det intuitivt poetiska, 
samt mellan det tragiska och det ko-
miska. 

L.A. Variations ansluter sig självsäkert 
till de stora variationsverkens traditi-
on. Till detta hör musikens fluktuatio-
ner i ett modalt, kromatiskt landskap 
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samt en förtäckt serialism som begrän-
sats till bara en möjlighet bland många. 
Variationernas karaktärer speglar den 
mångkulturella miljonstadens mång-
fald, etniska smakriktningar och kultu-
rella motsättningar: Hollywoods bluff 
och förtrollning, Arnold Schönberg 
som spelar tennis med bröderna Marx, 
Stravinsky som skakar hand med 
Chaplin.

Orkesterbehandlingen karaktärise-
ras av Lutoslawskiliknande kontraste-
rande klangtexturer, självständigt kon-
serterande instrumentgrupper och en 
färgrik slagverkspalett samt av synt-
hens milda overklighet. Helheten är 
dramatiserad med allt från ståtligt 
uppsluppna passager till rasande vul-
kanutbrott. Det dunkande slutcrescen-
dot smälter in i violinfigurer som uppe i 
höjden letar efter klar skönhet. 

Musikens hexatonala tudelning speg-
lar kanske även Salonens ambivalens, 
hans nordiska utanförskap i vimlet i 
staden med sina närmare 14 miljoner 
invånare. I den stora smältdegeln fö-
renas musikens perioder och stilrikt-
ningar, olika människor och passioner 
till sjudande liv. 

L.A. Variations är även ett uppvis-
ningsstycke för en stor symfoniorkester 
som kompositören är i total symbios 
med: “Jag skrev L.A. Variations uttryck-
ligen för Los Angeles-filharmonikernas 
musiker. Jag är mycket stolt över orkes-
terns kraft och virtuositet.” 

ANTONÍN DVOŘÁK 
(1841–1904): 
CELLOKONSERT 
H-MOLL OP. 104

I Cellokonserten låter Dvořák solisten 
agera motspelare till en stor roman-
tisk orkester. Konsertens monumenta-
la dimensioner blottas redan i första 
satsens (Allegro) orkesterintroduktion, 
som visar upp ett rikhaltigt tematiskt 
material. Huvudtemat presenteras av 
valthornet som ger förberedelserna en 
känsla av natur och rum. 

Cellon behöver emellertid inte nöja 
sig med statistens roll utan tar sig ock-
så an huvudtemat – först litet trevande 
(quasi improvisando). Under den fritt 
utformade genomföringen får solis-
ten gång på gång spänna krafterna till 
det yttersta för att prestera våldsamma 
crescendon och virtuosa uppvisningar. 
Dvořák är som bäst i slutuppgörelsen 
markerad grandioso där bägge temana 
segervissa seglar i hamn efter en liten 
kadens för solisten.

Den långsamma satsen (Adagio ma 
non troppo) är tonsatt i formen A-B-A. 
Trogen sin stil ägnar sig Dvořák åt ly-
riska stämningar samt låter sig drivas 
av slaviska känslor och ”dumkaliknan-
de” meditation, men han förblir på aler-
ten när det gäller att nyansera färgerna 
i orkestern. I den mellersta delen dun-
sar det till burdust mitt i den stillsamt 
mysiga stämningen men Dvořák beva-
rar sin spontaneitet också då han blir 
litet melodramatisk. 

I finalen (Allegro moderato) har 
Dvořák införlivat nationella ingredi-
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enser i allra mest medryckande form. 
Ett marschliknande huvudtema inle-
der en beslutsam vandring mot en kul-
men som blir speciellt festlig, då första 
satsens huvudtema återkommer. I den 
därpå följande avslutande kavalkaden, 
som fylls av epiloger, reminiscenser 
och allmän nostalgi, utelämnar Dvořák 
den traditionella solokadensen och 
komponerar i stället en gripande coda, 
där solocellon drar sig till minnes den 
långsamma satsens melodi ända tills 
hela konserten rycks med i ett mäktigt 
slutcrescendo.

Antti Häyrynen (sammandrag)

SANTTU-MATIAS 
ROUVALI 

Santtu-Matias Rouvalis dirigentkar-
riär har på en kort tid gått framåt med 
stormsteg. Vid sidan av sina dirigent-
studier, som han inledde 2007 för Leif 
Segerstam, Jorma Panula och Hannu 
Lintu, har Rouvali hunnit dirigera be-
tydande symfoniorkestrar både i hem-
landet och utomlands. Före dirigent-
studierna studerade han slagverk vid 
Sibelius-Akademins ungdomsutbild-
ning.

Rouvali har utnämnts till föl-
jande chefsdirigent för Tammer-
forsfilharmonin och han tillträ-
der sin post hösten 2013. Samtidigt 
blir han även förste gästdirigent för 
Köpenhamns filharmoniska orkester. I 
juli 2011 kom Rouvali i åtnjutande av 
Los Angeles Philharmonic Orchestras 
program Dudamel Fellowship. Inom 
ramen för programmet fick fyra unga 

dirigenter personlig handledning och 
tillfälle att dirigera filharmoniker-
na samt bl.a. delta i orkesterns arbe-
te med publiken. Sedan september 
2011 har Rouvali även varit konstnärlig 
partner vid Tapiola Sinfonietta. Under 
kommande år fortsätter han även det 
nära samarbete som han etablerat med 
RSO.

Under innevarande säsong dirigerar 
Santtu-Matias Rouvali bl.a. Sveriges 
Radios symfoniorkester, Orchestre 
Philharmonique Radio France, 
Dresdner Sinfoniker och Philharmonia 
Orchestra London. Rouvali har sedan 
år 2009 arbetat som Sakari Oramos as-
sistent vid Karleby operasommar, där 
han dirigerat bl.a. Bizet’s Carmen och 
Mozarts Trollflöjten. 

ALISA WEILERSTEIN

Den amerikanska cellisten Alisa 
Weilerstein (f. 1982) debuterade i 13 
års ålder med Cleveland Orchestra. År 
1997 gjorde hon sin debut i Carnegie 
Hall som solist för New York Youth 
Symphony Orchestra. Hon fick sin ut-
bildning vid Cleveland Institute of 
Music och har också examen i rysk his-
toria från Columbia University. 

Weilerstein är känd som en passione-
rad musiker med en spelstil som kom-
binerar naturlig virtuositet och teknisk 
precision. År 2011 utnämndes hon till 
”fellow” vid MacArthur Foundation och 
2010 blev hon den första cellisten på 
över 30 år som fått ett kontrakt med 
det prestigefulla skivbolaget Decca 
Classics.
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Weilerstein har uppträtt med de 
största orkestrarna i Förenta Staterna 
och Europa och med dirigenter som 
Daniel Barenboim, Sir Andrew Davis, 
Gustavo Dudamel, Sir Mark Elder, 
Manfred Honeck, Paavo Järvi, Lorin 
Maazel och Osmo Vänskä. Hon har 
också uppträtt vid musikfestivaler på 
olika håll i världen som solist med or-
kester, med egna konserter och som 
kammarmusiker. 

Under spelåret 2012–2013 samar-
betar Weilerstein med New York 
Philharmonic, Toronto Symphony 
Orchestra och San Francisco Symphony 
Orchestra samt uppträder med 
Orchestra of Saint Luke’s i Carnegie 
Hall. I Europa spelar hon med Orchestre 
de Paris, Berliner Staatskapelle och 
Sinfonieorchester Wien. Hon är även 
residensartist vid Barcelonas sym-
foniorkester. Denna säsong deltar 
Weilerstein i turnéer bl.a. i Förenta 
Staterna, Australien och Japan. 

År 2009 inbjöds Weilerstein av 
Michelle Obama till Vita Huset, där hon 
uppträdde med tre andra artister för 
bl.a. president Obama med familj. 

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.


