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26.9
FREDAGSSERIEN 2 
Musikhuset kl. 19.00

Thomas Zehetmair, dirigent och violinsolist

György Ligeti: Ramifications 8 min

Robert Schumann: Violinkonsert a-moll op.129 31 min

I Nicht zu schnell 
II Langsam 
III Sehr lebhaft

PAUS 20 

Charles Ives: The Unanswered Question 8 min

Franz Schubert: Symfoni nr 6 C-dur D.589,  30 min
Lilla C-dursymfonin
 
I Adagio – Allegro 
II Andante 
III Scherzo (Presto) – Trio (Più lento) 
IV Allegro moderato
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KAMMARMUSIK I SENA KVÄLLEN börjar i Konsertsalen efter en 
paus på tio minuter. Publiken ombeds ta plats på parketten för att lyssna till 
kammarmusiken. Platserna är onumrerade.

Petri Aarnio, violin
Siljamari Heikinheimo, violin 
Ilari Angervo, viola
Jussi Tuhkanen, viola 
Tuomas Lehto, cello 

Johannes Brahms: Stråkkvintett nr 2 G-dur op. 111  29 min

I Allegro non troppo, ma con brio 
II Adagio
III Un poco allegretto 
IV Vivace, ma non troppo presto

Paus ca kl. 19.55. Konserten slutar ca kl. 21.05.
Kammarmusiken i sena kvällen pågår till ca kl. 21.55.
Sänds direkt på Yle Radio 1 och webben (yle.fi/rso).
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GYÖRGY LIGETI 
(1923–2006): 
RAMIFICATIONS   

György Ligeti är känd för att ha utveck
lat mikropolyfonin. Då många andra var 
sysselsatta med odifferentierade, grå
daskiga tonkluster började han bearbe
ta den inre anatomin i komplicerade si
tuationer. Så föddes Atmosphères (1961), 
där myriader detaljer i olika ljudnätverk 
upphäver varandra och ett brus upp
står som kan associeras med rymdens 
nebulosor. På samma mikropolyfona 
väg kom senare mera subtilt filtrerade 
verk som Lontano (1967), Ramifications 
(1969), Kammarkonsert (1970), Melodien 
(1971) samt San Francisco Polyphony 
(1974). De var alla estetisk motiverade 
kompositioner med en stark egen röst 
och var och en av dem hade med sig 
någonting alldeles nytt.  

Ramifications (”Förgreningar”) har i 
viss mån hamnat i skuggan av kultver
ken Atmosphères, Lontano och Melodien, 
vilket kanske beror på att nyhetsfaktorn 
i stycket inte var speciellt kvalitativ utan 
snarare kvantitativ. Ligeti experimente
rade nämligen här med allt tätare klus
ter genom att ta i bruk tonhöjder som 
befinner sig mellan angränsande tradi
tionella tonhöjder. I normala fall skulle 
detta utgöra ett försök att ta i bruk s.k. 
mikrointervall, som t.ex. fjärdedels eller 
sjättedels tonsteg. Ligeti fann denna 
möjlighet alltför steril. Han ville inte skri
va ”mikrotonal” utan ”felstämd” musik 
där ”harmonierna så att säga farit illa”, 
som han själv sade. För att åstadkom
ma detta delade han stråkorkestern i två 
delar, den ena spelar i normalstämning 

(a=440 Hz), den andra är högre stämd 
(ca 453 Hz). Häri finns en liten paradox: 
det är inte meningen att ”ostämdheten” 
skall vara så strikt definierad att den ger 
riktigt exakt resultat. 

Ramifications kom till år 1969 som 
en gåva och ett tack till Koussevitzky
stiftelsen för ett pris Ligeti hade fått. 
Från första början har det funnits två 
olika versioner: en för stråkorkester och 
en för 12 solostråkar. Med tiden har 
tonsättaren visat sig föredra den sena
re versionen men bägge framförs jäm
bördigt. 

ROBERT SCHUMANN 
(1810–1856): 
VIOLINKONSERT 
AMOLL OP.129 

Schumanns Violinkonsert d-moll blev fär
dig år 1853 men fick inget opusnum
mer. Arbetet tog tre veckor i anspråk 
och var något av en snabb urladdning 
som så ofta när det gäller Schubert – 
ingenting underligt med det. Men det 
som skedde efteråt är desto mer ma
kabert. Schumann komponerade kon
serten för den ungerskfödde violinisten 
Joseph Joachim, som vid den tiden bara 
var ett storlöfte i tjugoårsåldern. Det var 
meningen att Joachim skulle spela vio
linkonserten i januari 1854, men fastän 
han spelade igenom den under repeti
tionerna bytte han vid själva konserten 
ut den mot Schumanns Fantasi. Han 
kom aldrig att spela violinkonserten. I 
stället gömde han partituret hemma 
hos sig och innan han dog 1907 stipu
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lerade han att den varken fick spelas el
ler publiceras förrän 100 år förflutit se
dan kompositörens död, dvs år 1956. På 
1930talet påstod Joachims nära släk
tingar, systrarna Jelly d’Arányi och Adila 
Fachiri, att de i samband med en spiritis
tisk seans hade fått ett bud av mästar
violinisten där denne uppmanade dem 
att gräva i gömmorna i Preussens stat
liga bibliotek – och där hittades konser
ten. Uruppförandet spelades av Georg 
Kulenkampff och Berlinfilharmonikerna 
i november 1937. 

Första satsen börjar dramatiskt men 
utvecklas i fortsättningen i mera lyrisk 
riktning. Temana och den fantasifulla fi
gureringen har stor bärkraft. Den lång
samma satsen har ett klarare grepp 
och är ett riktigt intermezzo. Finalen 
är ett energiskt äventyr i polonäsrytm. 
En finländsk lyssnare fäster sig vid lik
heterna med Sibelius konsert: alla sat
sernas tonarter, den långsamma satsens 
betoning på soloinstrumentets låga re
gister, finalens polonäsbakgrund, mm. 
Men Sibelius kände naturligtvis inte till 
Schumanns konsert; det gjorde ingen i 
början av 1900talet. 

CHARLES IVES 
(1874–1954): 
THE UNANSWERED 
QUESTION 

Charles Ives har av många orsaker an
setts vara den mest amerikanska av 
de amerikanska kompositörerna. Han 
fängslades av mångfalden, av det slags 
pluralism som kan anses vara en godar

tad reaktion på det heterogena samhäl
le som invandrarna har byggt upp, feno
menet folkens smältdegel.  

I verket The Unanswered Question 
(Den obesvarade frågan) från år 1908 
framträder han hellre som frågande 
part än svarande ”sokrat”. Tillsammans 
med systerverket Central Park in the 
Dark hör detta till Ives första avstånds
taganden från den akademiska tra
ditionen. Ives föddes samma år som 
Schönberg och började därför av natur
liga skäl gå sin egen väg vid samma tid 
som kollegan från Wien vände upp och 
ned på musikens grunder på andra si
dan om Atlanten. Om Ives sinne för hu
mor vittnar hans beslut att först ge de 
två verken namnen A Contemplation of 
a Serious Matter och A Contemplation of 
Nothing Serious (”En betraktelse över en 
allvarlig fråga” och ”En betraktelse över 
ingenting allvarligt”). Fastän han seder
mera bytte ut namnen, visar berättelsen 
att han ansåg An Unanswered Question 
vara ett inlägg i debatten om evighets
frågorna. Då Ives år 1930 gick i pension 
från sitt arbete inom affärslivet gjorde 
han en ny version av stycket, där den 
mystiska dimensionen betonas och pro
grammet blir mera konkret. En tredje 
version som kräver större orkester här
stammar från år 1946. 

The Unanswered Question är också 
ett kollage men jämfört med många 
av Ives senare arbeten är det mycket 
behärskat. Musiken består av tre skikt. 
Stråkarna spelar från början till slut en 
treklangstextur som låter himmelsk och 
som inte alls reagerar på de övriga skik
ten. Enligt programmet representerar 
den ”druidernas tystnad”; ”de som inget 
vet, inget ser och inget hör”. Mot denna 
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bakgrund ställer sedan solotrumpeten 
”den eviga frågan” allt som allt sju gång
er. Träblåsarna är för sin del ”kämpande 
besvarare”. Deras uppgift är att komma 
med mänskliga försök till svar på denna 
samma yttersta fråga, svar som emel
lertid gång för gång blir allt galnare. 
Sjunde gången ger de upp och frågan 
besvaras enbart med tystnad. 

FRANZ SCHUBERT 
(1797–1828): 
SYMFONI NR 6 CDUR 

Schuberts symfoni nr 6 kom till under 
åren 1817–1818, då kompositören var 
20 år gammal. Inga allvarliga sjukdomar 
hade ännu gjort sig påminta men fat
tigdomen var en ständig följeslagare. 
Schubert levde ett sorglöst bohemliv 
tillsammans med sina vänner. Om nå
gon av dem råkade ha pengar, fick alla 
äta och dricka av hjärtans lust. Om det 
inte fanns några pengar, tillbringade 
man tiden tillsammans utan förplägnad. 

Symfoni nr 6 har fått binamnet den 
Lilla C-dursymfonin, vilket enbart kom
mer sig av att den på detta sätt kan skilj
as åt från ett senare, exceptionellt om
fattande verk i samma tonart. Schubert 
hänvisade ibland i skrift till den Stora 
C-dursymfonins (1826) ”himmelska 
längd”. Annars gör benämningen ”den 
lilla” inte sjätte symfonin rättvisa. Dess 
speltid är något över en halv timme och 
den är således en fullt normal represen
tant för sin genre. Schubert skrev själv 
galet nog på titelbladet till denna sym
foni Grosse Sinfonie in C – detta var för

sta gången han använde den pretentiö
sa termen ’stor symfoni’!

Första satsens långsamma introduk
tion står i avlägsen skuld till Beethovens 
C-dursymfoni (1800) men då allegrot 
kommer i gång för det oss omedel
bart till bel cantooperans revir. Lungt 
och med upprepningar presenterar 
Andantet sitt tematiska material på ett 
sätt som närmast påminner om Haydn, 
medan det fartfyllda scherzot tumlar 
om på Beethovens marker. Finalen har 
en mängd ingredienser och där bygger 
Schubert en fungerande syntes av drag 
som är kännetecknande för Mozarts te
matik och Rossinis uvertyrer. 

Jouni Kaipainen (sammandrag)

THOMAS ZEHETMAIR 
Thomas Zehetmair hör till sin genera
tions mest betydande violinister och 
han är känd runt om i världen som solist, 
dirigent och kammarmusiker. Han belö
nades för sin mångsidighet med de tys
ka skivkritikernas pris 2005. Zehetmair 
är konstnärlig ledare för den engelska 
kammarorkestern Northern Sinfonia, 
konstnärlig partner med den amerikan
ska Saint Paul Chamber Orchestra samt 
chefsdirigent och konstnärlig rådgivare 
för Orchestre de chambre de Paris. 

Med Northern Sinfonia har Zehetmair 
turnerat i Asien, Nederländerna, de 
nordiska länderna och Tyskland. Han 
gästdirigerar regelbundet bland andra 
Hallé Orchestra, Bayerska radions sym
foniorkester, Rotterdamfilharmonikerna, 
Orchestre national de Lyon, Camerata 



6

Salzburg och Konzerthausorchester 
Berlin.  

Som violinist har Thomas Zehetmair 
spelat in nästan hela violinrepertoaren 
och hans skivor har fått många bety
dande pris. Till hans inspelningar med 
Northern Sinfonia hör bland annat 
Brahms och Stravinskys violinkonser
ter samt symfonier av Schumann och 
Sibelius. 

Thomas Zehetmair är hedersdoktor 
vid musikakademin Franz Liszt i Weimar 
och Newcastle University, UK.

RADIONS 
SYMFONIORKESTER

Radions symfoniorkester (RSO) har som 
sin uppgift att producera och befrämja 
inhemsk musikkultur. Hannu Lintu till
trädde som orkesterns chefsdirigent 
hösten 2013. RSO:s hedersdirigenter är 
JukkaPekka Saraste och Sakari Oramo. 

Den ursprungliga Radioorkestern 
grundades år 1927 och bestod då av tio 
musiker. På 1960talet utvidgades en
semblen till fulltalig symfoniorkester. 
RSO:s tidigare chefsdirigenter är Toivo 
Haapanen, NilsEric Fougstedt, Paavo 
Berglund, Okko Kamu, Leif Segerstam, 
JukkaPekka Saraste och Sakari Oramo.

 Utöver de klassiskromantiska mäs
terverken ingår en hel del nutida musik 
i RSO:s repertoar. Orkestern uruppför 
årligen ett flertal egna beställningsverk. 
Till RSO:s uppgifter hör även att spela 
in all finsk orkestermusik för radions ar
kiv och lösa in rättigheterna till dessa 
inspelningar. Under spelåret 2014–2015 
uruppför orkestern fyra verk som be

ställts av Yle. Därtill består program
met bland annat av Strauss färgstarka 
tondikter, Sjostakovitjs symfonier samt 
Haydns stora oratorium Skapelsen. 
Orkestern får även gästspel av bland an
dra dirigenterna Leonard Slatkin, Kent 
Nagano, Herbert Blomstedt och Esa
Pekka Salonen, sopranen Karita Mattila, 
altviolinisten Tabea Zimmermann och 
pianisten Olli Mustonen. 

RSO har spelat in verk av bland an
dra Ligeti, Eötvös, Nielsen, Hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt premiärinspelat 
Launis› opera Aslak Hetta. Orkesters 
skivinspelningar har fått ett flertal 
pris: bland annat BBC Music Magazine 
Award, Prix de l’Académie Charles Cros 
och MIDEM Classical Award. Skivan 
med violinkonserten och orkesterverk 
av Ligeti hörde till Editor´s Choice i tid
skriften Gramophone i februari 2014. 

 RSO turnerar regelbundet på olika 
håll i världen. Till höjdpunkterna under 
säsongen 2013–2014 hörde en fram
gångsrik konsert under chefsdirigen
ten Hannu Lintus ledning i Musikverein 
i Wien som ingick i orkesterns turné i 
Mellaneuropa. Under spelåret 2014–
2015 framträder orkestern och Hannu 
Lintu i Stockholm och Moskova samt 
företar en turné i hemlandet. Med di
rigenten Joshua Weilerstein gästspelar 
RSO vid EBUfestivalen i Bukarest. 

RSO:s radiokanal är Yle Radio 1 som 
radierar alla orkesterns konserter. I all
mänhet sänds både de inhemska och 
utländska konserterna direkt. På RSO:s 
webbsidor (yle.fi/rso) kan konserterna 
avlyssnas live och ses med hög resolu
tion. En stor del av konserterna televise
ras också direkt på Yle Teema.


