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FREDAGSSERIEN 13
Musikhuset kl. 19.00

Jakub Hrůša, dirigent
Sol Gabetta, cello

Miloslav Kabeláč: Mystery of Time 27 min

Bohuslav Martinů: Cellokonsert nr 1  27 min

I Allegro moderato 
II Andante moderato 
III Allegro

PAUS 20 min

Leoš Janáček: Sinfonietta 25 min

I Allegretto – Allegro – Maestoso (Fanfar) 
II Andante – Allegretto (Slottet) 
III Moderato (Drottningens kloster) 
IV Allegretto (Gatan) 
V Andante con moto – Allegretto (Stadshuset)

Paus ca kl. 20.05. Konserten slutar ca kl. 21.05.
Sänds direkt på Yle Radio 1 och webben (yle.fi/rso). 
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MILOSLAV KABELÁČ 
(1908–1979): MYSTERY 
OF TIME   

Till de mest betydande verken i tjecken 
Miloslav Kabeláčs produktion hör hans 
åtta symfonier och han betraktas som 
en av de viktigaste symfonikerna efter 
Dvořák och Martinů. Han komponera-
de också andra betydande verk för or-
kester och till de mest spelade bland 
dessa hör Mystery of Time. Namnet 
speglar Kabeláčs intresse för filosofis-
ka funderingar medan underrubriken 
“passacaglia för stor orkester” hänvisar 
till musikens strukturella grund. 

Tidens mysterium börjar grubbla hem-
lighetsfullt på gränsen till tystnad i ett 
stagnerat musikaliskt tillstånd näs-
tan bortom tiden, där blott en däm-
pad rytmisk puls påminner om tidens 
obönhörliga gång. Texturen börjar växa 
långsamt, melodiska motiv uppkom-
mer, tempot tilltar och musiken får 
kraft. Då den närmar sig höjdpunkten 
har den förändrats och fått ett kraft-
fullt uttryck. Den har blivit snabb med 
intensiv puls i motsats till hur den lät 
i början. I höjdpunkten börjar textu-
ren öppna sig i bredare linjer, musiken 
dämpas gradvis och inför slutet återgår 
den till samma stämningar som i bör-
jan.  

BOHUSLAV MARTINŮ 
(1890–1959): 
CELLOKONSERT NR 1
 
Bohuslav Martinů var en äkta kosmo-
polit. Från år 1923 bodde han hela res-
ten av sitt liv utomlands, först i Paris, 
från början av andra världskriget i 
Förenta staterna och sedan 1950-talet 
igen huvudsakligen i Europa. Trots sitt 
kosmopolitiska liv hade Martinů kvar 
starka band till fosterlandet. Han res-
te ofta Tjeckoslovakien från Paris och 
besökte konserter där hans verk spe-
lades. Om somrarna semestrade han i 
sin födelsestad Polička på gränsen mel-
lan Böhmen och Mähren. Det var just i 
Polička sommaren 1930 som Martinůs 
första cellokonsert kom till. I sin ur-
sprungliga form hade konserten en 
mera kammarmusikalisk prägel. Precis 
på tröskeln till andra världskriget 1939 
gjorde han en andra version för stor or-
kester.

I sin slutgiltiga form har första cello-
konserten blivit ett av Martinůs mest 
omtyckta verk. Den långsamma satsen 
i mitten är utformad som konsertens 
emotionella kärna. Dess vackra, seriö-
sa och milda stämning etableras redan 
i klarinettens öppningsfraser men får 
ett mera förinnerligat uttryck då cellon 
kommer med. Satsens stämning blir 
rådande även i kadensen som är mera 
meditativ än virtuos till sin karaktär.

Den långsamma satsen inramas av 
två snabba satser. De är båda övervä-
gande energiskt rörliga och speciellt i 
finalen får musiken ett verkningsfullt 
om barocken påminnande motoriskt 
uttryck. Icke desto mindre har bägge 
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satserna även vissa mera behärskade 
dimensioner: i öppningssatsen ett kor-
alliknande andäktigt sidotema, i finalen 
ett lyriskt, känslosamt andantino-av-
snitt. Därifrån leder cellons figurer mu-
siken till en allt tätare avslutning. 

LEOŠ JANÁČEK 
(1854–1928): 
SINFONIETTA 

Leoš Janáčeks musik föddes i allmän-
het utgående från programmatiska el-
ler självbiografiska impulser. Sinfonietta 
(1926) hör till hans mest kända verk. 
Vid första påseendet ser den ut att ut-
göra ett undantag och hänföra sig till 
den absoluta musiken, men komposi-
tören har berättat att den har ett in-
officiellt program enligt vilket musiken 
beskriver vyer från hans hemstad Brno. 
Men verket följer snarare sin egen mu-
sikaliska logik och är trots allt inte 
strukturerat enligt något narrativt pro-
gram. 

Då Sinfoniettan står på programmet 
är fler trumpetare än vanligt i farten. 
Utöver orkesterns normala blecksek-
tion behövs nämligen nio C-trumpeter 
och två bastrumpeter samt därtill yt-
terligare två tenortubor. Musiken i 
Sinfonietta är en typisk representant 
för Janáčeks sena stil som känneteck-
nas av en originell, personlig orkestre-
ring, uttrycksfullt och kargt klingande 
harmonier samt en musikalisk drama-
turgi som uppkommer genom plötsliga 
klipp och upprepning av korta motiv.

Man kan nalkas Sinfoniettans femsat-
siga form ur den traditionella fyrsatsiga 

symfoniska formens synvinkel, varvid 
dess första introduktionssats framstår 
som ett extra element. Men lika väl 
kan verket gestaltas som en symme-
trisk helhet à la Bartók. Första satsens 
bleckfanfarer återkommer i slutet kryd-
dade med stråkar och träblåsare, vilket 
ger verket ett strålande slut. Andra och 
fjärde satserna rör sig huvudsakligen i 
tempot allegretto. Mellan dem finns en 
långsam sats med övervägande nattlig 
stämning och ett våldsamt crescendo 
i mitten.

Kimmo Korhonen

JAKUB HRŮŠA

Tjecken Jakub Hrůša utnämndes år 
2011 av den prestigefulla tidskriften 
Gramophone till en av tio unga diri-
genter ”som befinner sig på tröskeln till 
konstnärligt storhet”. Hrůša är för när-
varande chefsdirigent och musikalisk 
ledare för Pragfilharmonikerna, musik-
chef för Glyndebourne Opera och för-
ste gästdirigent för Tokyo stadsorkes-
ter.  

Hrůša har dirigerat ett flertal be-
tydande europeiska orkestrar, bl.a. 
Gewandhausorchester Leipzig, Philhar-
monia Orchestra London, Orchestre 
Philharmonique de Radio France, 
BBC Symphony Orchestra samt 
Westdeutsche Rundfunks symfonior-
kester i Köln. Han debuterade i Förenta 
staterna 2009 och har sedermera gäst-
dirigerat bl.a. Cleveland Symphony 
Orchestra, Dallas Symphony Orchestra, 
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER

Radions symfoniorkester (RSO) är Oy 
Yleisradio Ab:s orkester med uppgift att 
producera och befrämja finländsk mu-
sikkultur. Orkesterns nye chefsdirigent 
är Hannu Lintu.

År 1927, ett år efter Rundradiobolagets 
grundande, bildades en tiomanna en-
semble som utvidgades till en full-
talig symfoniorkester på 1960-talet. 
Orkesterns tidigare chefsdirigenter är 

Atlanta Symphony Orchestra och 
National Symphony Orchestra i 
Washington. 

I Australien har Hrůša dirigerat bl.a. 
Melbourne Symphony Orchestra. I 
Asien har han gästdirigerat filharmo-
nikerna i Hong Kong, Seoul och Osaka 
samt New Japan Symphony Orchestra. 
Han har även dirigerat opera, bl.a. på 
Det Kongelige Teater i Danmark och 
Nationaloperan i Prag.   

Under denna säsong debute-
rar Hrůša bl.a. med Los Angeles 
Philharmonic Orchestra, ORF Radio 
Symfonieorchester Wien, Ryska natio-
nalorkestern och Olsofilharmonikerna. 
Vid Finlands Nationalopera dirigerade 
han i början av detta år Janáčeks opera 
Jenůfa med Karita Mattila i titelrollen.  

SOL GABETTA

Efter debuten som solist med Wiener 
Philharmoniker år 2004 var argen-
tinskan Sol Gabettas namn på al-
las läppar. Hon vann sin första seger 
i en cellotävling redan i tio års ålder 
och sedermera har hon vunnit såväl 
Tjajkovskijtävlingen i Moskva som 
ARD-tävlingen i München. 

Sol Gabetta har gästspelat som so-
list med bl.a. London Philharmonic 
Orchestra, Concertgebouw-orkestern 
i Amsterdam, Philadelphia Orchestra, 
Tonhalle-orkestern i Zürich, City of 
Birmingham Symphony Orchestra, 
Rundfunkorchester Frankfurt och 
Orchestre national de France. Gabetta 

uppträder regelbundet vid bl.a. 
Beethovenfestivalen i Bonn, Verbier 
Festival och Schleswig-Holstein Musik 
Festival, vars Artist-in-Residence hon är 
i sommar. Under denna säsong spelar 
hon också som solist med bl.a. Berliner 
Philharmoniker, Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia och National Orchestra 
i Washington.  

Utöver sin solistkarriär är Sol Gabetta 
även en uppskattad kammarmusiker. 
Hon har uppträtt i bl.a. Wigmore Hall 
i London, Palau de la Música Catalana 
i Barcelona samt på Théâtre des 
Champs-Élysées i Paris. Gabetta har 
även grundat en egen kammarmusik-
festival, ”SOLsberg Festival”, som ar-
rangeras varje år i Schweiz.  

Sol Gabettas instrument är en cello 
av Giovanni Battista Guadagnini från år 
1759.  
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Toivo Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, 
Paavo Berglund, Okko Kamu, Leif 
Segerstam, Jukka-Pekka Saraste och 
Sakari Oramo. Saraste och Oramo är 
RSO:s hedersdirigenter.

Den nya inhemska musiken utgör en 
viktig del av RSO:s repertoar. Varje år 
uruppför orkestern ett flertal verk som 
beställs av Yle. Till RSO:s uppdrag hör 
också att göra friköpta inspelningar av 
all inhemsk orkestermusik. Under spelå-
ret 2013–2014 uruppför orkestern sex 
inhemska verk som Yle beställt.

RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Eötvös, Nielsen, Hakola, Lindberg, 
Saariaho, Sallinen, Kaipainen och 
Kokkonen samt premiärskivinspelnin-
gen av Armas Launis’ opera Aslak Hetta. 
Orkesterns inspelningar har fått bety-
dande pris bl.a. av BBC Music Magazine 
och Académie Charles Gros. Skivan med 
Lindbergs och Sibelius violinkonserter 
(Sony BMG) där solostämman spelas 
av Lisa Batiashvili fick MIDEM Classical 
Award 2008. Samma år valde New York 
Times orkesterns andra Lindbergskiva 
till årets skiva. 

RSO turnerar regelbundet på olika håll 
i världen. Under spelåret 2013–14 åker 
orkestern ut på turné i Mellaneuropa 
under Hannu Lintus ledning. 

RSO:s radiokanal är YLE Radio 1 som 
radierar alla orkesterns konserter. I all-
mänhet sänds både de inhemska och 
utländska konserterna direkt. På webb-
sidan yle.fi/rso kan konserterna avnjutas 
live med hög upplösning. 


