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26.11
ONSDAGSSERIEN 7
Musikhuset kl. 19.00

Heinz Holliger, dirigent 
Christian Gerhaher, baryton 
Key Ensemble, instud. Teemu Honkanen 

Wolfgang Amadeus Mozart: Maurerische Trauermusik  6 min 

J. S. Bach: Kantat nr 82 „Ich habe genug“  24 min
Oboesolo Heinz Holliger

Joseph Haydn: Symfoni nr 44 e-moll, 22 min 
Hob.I:44 “Sorgesymfonin” 
I Allegro con brio 
II Menuetto 
III Adagio 
IV Final  

PAUS 20 min
 
Jan Dismas Zelenka: Lamentationes pro die 16 min
Mercurii Sancto   

Heinz Holliger: Eisblumen 8 min 

J. S. Bach: Kantat nr 56  20 min
“Ich will den Kreuzstab gerne tragen” 
Oboesolo Heinz Holliger
  
Paus ca kl. 20.00. Konserten slutar ca kl. 21.20.
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på webben (yle.fi/rso)
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WOLFGANG AMADEUS 
MOZART (1756–1791): 
MAURERISCHE 
TRAUERMUSIK KV 477, 
“SORGEMUSIK FÖR 
FRIMURARNA”

Wolfgang Amadeus Mozart upptogs 
år 1784 som frimurare i logen Zur 
Wohltätigkeit. Följande år komponerade 
han sorgemusiken KV 477 som spelades 
vid en minnesceremoni med anledning 
av två frimurarbröders bortgång.

Mozarts Maurerische Trauermusik kom 
till 1785 som gesällprov inom organisa-
tionen. Ett flertal manuskriptversioner 
har bevarats och de har ofta använts vid 
frimurarnas minneshögtider. I sorgemu-
siken koncentrerade Mozart sin syn på 
döden som han också belyste i sitt sista 
brev till sin far Leopold som låg på sitt 
yttersta år 1787.

Sorgemusikens ”resa till den evi-
ga östern” ackompanjeras av ståtliga 
blåsarkörer med tillhörande bassett-
horn och med stråkar som finner sin 
plats i bakgrunden. Verkets melodiska 
motiv är hymnen Te decet av Mozarts 
vän Michael Haydn, som ärvt den från 
en medeltida ”vandrande psalmmelo-
di” (Tonus peregrinus). Mozarts sorge-
musik strävar att stärka brödraskapets 
ideal och symboliserar övergången från 
döden till ett nytt liv. Efter dyster c-moll 
slutar verket med ett magiskt durack-
ord. 

JOHANN SEBASTIAN 
BACH (1685–1750): ICH 
HABE GENUG BWV 82

Det finns inte så många solokantater i 
Bachs produktion, men den för kyndels-
mässodagen avsedda Ich habe genug 
BWV 82 hörde redan under tonsätta-
rens livstid till hans mest omtyckta vo-
kala verk. Kantaten skrevs år 1727 för 
bas och oboeobligat, men omskrevs se-
nare för sopran och mezzosopran, var-
vid soloinstrumentet byttes ut till flöjt.  

I den inledande arian (Ich habe genug) 
klingar i stråkarnas ackompanjerande 
motiv en elegisk känsla av övergivenhet 
och ett blåsarsolo bidrar med en själfull 
idé. Sångaren bekänner sig vara färdig 
att lämna denna världen och ta emot 
frälsningen och med barockens symbo-
liska medel visar Bach vägen. 

Genom att upprepa inledningsorden 
(Ich habe genug) strävar det följande 
recitativet att stärka beslutet och på-
minner om Simeons exempel. I arian 
Schlummert ein framstår döden som en 
mild vän, en förberedelse för den sista 
viloplatsen. Arians struktur är överras-
kande komplicerad: ackompanjemang-
ets pedalstämmor, långa fermat och 
pauser förebådar den kommande vilans 
oändlighet. 

I sitt recitativ (Mein Gott! wenn kommt 
das schöne: Nun!) blir sångaren redan 
otålig och är redo att önska världen god 
natt. I slutarian (Ich freue mich) symbo-
liserar det figurerade och dansanta in-
strumentala ackompanjemanget gläd-
jen inför döden. I melodin som sångaren 
dekorerar har han skakat av de jordiska 
sorgerna från sitt hjärta. 
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JOSEPH HAYDN 
(1732–1809): SYMFONI 
NR 44 E-MOLL, 
“TRAUER”
Joseph Haydns symfoni nr 44 kom 
förmodligen till på Eszterháza un-
der åren 1770–71. Sitt binamn “Trauer” 
(“Sorgesymfonin”) har symfonin fått 
senare. Haydn sägs ha önskat att den 
långsamma satsen skulle spelas vid 
hans begravning och symfonin spela-
des åtminstone vid minneskonserten i 
Berlin 1809.

Den unisona repliken som öppnar för-
sta satsen (Allegro con brio) är ovanligt  
tvär och satsens huvudtema för violi-
ner låter tröstlöst och utmattat. Fastän 
Haydn nog gör genomföringen till en in-
tensiv kamp lyckas inget av sidotemana 
skyla över den sorgliga stämning som 
huvudtemat har skapat. I slutet uppre-
pas det unisona motivet i spökligt pia-
nissimo och huvudtemat rusar nästan 
förtvivlat mot slutet. 

Menuetten (Allegretto) har kommit 
en lång väg från dansparketten. Den 
smyger som en asketisk kanon i oktaver 
(Canone in Diapason). En sorgsen pia-
nissimodominerad stämning råder även 
här men triodelen (E-dur) ger en glimt 
av hopp med sina stråkar som sänker 
sig som ljusstrålar och med sina högt 
rusande valthorn.

Långsamma satsen (Adagio) är vär-
dig och lugn. Sordinerade violiner och 
klangfulla blåsarkörer ger den behärs-
kade satsen en stillsam sublim karaktär. 
I ”sorgesymfonins” Adagio inramas de 
sorgliga känslorna av en klassicistisk ele-
gans och minnet av den humanistiske 

tonsättaren klingar flärdfritt men ome-
delbart som mellan fyra ögon.  

Finalens (Presto) bistra unisona tema 
sveper undan friden. Det blir ett hårt 
och oeftergivligt gatulopp som inte hel-
ler denna gång ger plats för kontraste-
rande teman. Bara strax innan slutet lät-
tar stämningen lite ända tills det dystra 
unisona motivet slår sista spiken i kis-
tan.

JAN DISMAS 
ZELENKA (1679–1745): 
LAMENTATIONES PRO 
DIE MERCURII SANCTO 
ZWV 53:1
Zelenkas Lamentationes pro die 
Mercurii Sancto ZWV 53:1 hänvisar med 
sin rubrik till skärtorsdagens skymnings-
gudstjänst associerad med det katol-
ska Tenebrae. Texten om det förstörda 
Jerusalem är ur en av Bibelns Klagovisor 
och den hör till de passager där Gud 
framstår som allra strängast. Den sista 
versen påminner om att det är de oskyl-
diga som lider mest av världens ondska. 
”Hennes ovänner hava fått övermakten, 
för hennes fiender går allt väl. Ty Herren 
har sänt henne bedrövelser för hen-
nes många överträdelsers skull. Hennes 
barn hava måst gå i fångenskap, bort-
drivna av ovännen.” (Klag. 1:5)

I verket har barockens typiska aria-re-
citativ-struktur bytts ut mot någonting 
som påminner om en genomkompone-
rad form bestående av alternerande ari-
osoavsnitt, recitativ och orkestrala mel-
lanspel. Enligt historisk praxis tonsatte 
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Zelenka även de hebreiska initialerna 
som inleder rubriken och stroferna. De 
blir i hans händer melismerande prelu-
dier. Samlingens första klagovisa hör till 
de dystraste, en rivande kromatisk djup-
dykning i en mörk värld som förlorat sin 
tro och rättfärdighet. 

Det är som om bassolisten letade ef-
ter ljuspunkter i texten och då han gör 
det presterar han präktig koloratur. 
Verkets slut är skrivet som en separat 
epilog, som ett högstämt kontrapunk-
tiskt krav på att den ogudaktiga fram-
farten bör upphöra (Jerusalem conver-
tere). I det sista durackordet klingar en 
gnista av hopp.

HEINZ HOLLIGER 
(1939–): 
EISBLUMEN (UR 
SCARDANELLICYKELN)

Heinz Holliger är känd som en av vår 
tids mest mångsidiga oboister och han 
hör även till de mest intressanta ton-
sättarna under den senare hälften av 
1900-talet. Holliger studerade kompo-
sition i Schweiz för Sandor Veress och 
i Paris för Pierre Boulez, men Holligers 
estetik har också påverkats av hans er-
farenheter inom barockrepertoaren och 
av Schumanns musik.

Scardanellicykeln kom till under åren 
1975–85 och bygger på diktfragment 
skrivna av pseudonymen Friedrich 
Hölderlin. Den är ett av Holligers verk 
där historiska hänvisningar spökar bak-
om ett modernistiskt reducerat ut-
tryck. Många minns uppförandet vid 

Helsingforsbiennalen 1989 som en stark 
upplevelse men många av delarna i den 
stora helheten fungerar också separat. 

Isblommor (Eisblumen) hör till 
Scardanellicykelns instrumentala skis-
serna för liten orkester. De fungerar 
som ”kommentarer, spegelbilder, svar 
och randanmärkningar” till Hörderlins 
dikter Årstiderna som framförs av kö-
ren. I verket används naturliga flöjttoner 
och oliksvävande intervall som skapar 
en aktiv men stagnerande eller ”frusen” 
klangvärld. I den har infrysts minnet 
av en koral som Bach använde, Komm, 
o Tod, du Schlafes Bruder, som avslutar 
kantaten Ich will den Kreuzstab gerne tra-
gen BWV 56.

JOHANN SEBASTIAN 
BACH (1685–1750): 
ICH WILL DEN 
KREUZSTAB GERNE 
TRAGEN BWV 56
Johann Sebastian Bachs solokantat Ich 
will den Kreuzstab gerne Tragen BWV 56 
kom till i Leipzig 1726 för att framföras 
den 19:e söndagen efter Pingst. Texten 
är skriven av en okänd poet och åbero-
par på olika punkter den samtida publi-
kens Bibelkännedom, men metaforen 
som går genom hela verket – att se livet 
som en pilgrimsfärd påminnande om en 
sjöresa – härstammar redan från med-
eltiden. 

Livets prövningar hörs i arian som 
bär kantatens namn. Orkesterns ri-
tornell tycks röra sig i steniga vat-
ten och i basens solo tilldelas ordet 
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”Kreuzstab” (korsstav) ett smärtfyllt in-
tervall. Bördans tyngd betonas av or-
det ‹tragen› (bära) och dess långa 
melismer. Bach varierar sina teman då 
texten går mot ljusare nyanser. Han 
ändrar till slut takten och sammanfat-
tar hoppet med ord som hänvisar till 
Uppenbarelseboken (7:17): ”...och Gud 
skall avtorka alla tårar från deras ögon”.

I ackompanjerade recitativ beskriver 
sångaren sitt liv som en böljande (cello) 
sjöfärd (Mein Wandel auf der Welt) med 
Guds nåd som ankare. Då han kommit 
till himlens portar (Himmelreich) över-
går sången till seccorecitativ. I den andra 
arian (Endlich wird mein Joch) firar bas-
solisten sin befrielse med rik ornamen-
tering och med honom dansar oboen i 
likhet med en skyddsängel. Den meller-
sta sektionen bekräftar att bördan har 
lättat och sångsolot får luft under ving-
arna som en örn. 

I kombinationen recitativ och ario-
so förklarar sångaren sig vara färdig 
och beredd (Ich stehe fertig und bereit). 
Inledningsarians motiv saktas av till ett 
adagio och framtiden öppnar sig i mild 
C-dur. I slutet placerade Bach en fyr-
stämmig koral som med sina ord av-
slutar färden på livets hav: ”Kom Död, 
drömmens broder, befria min farkosts 
roder, för mig tryggt i hamn.”

Antti Häyrynen (sammandrag)

HEINZ HOLLIGER
Heinz Holliger är känd som både 
toppoboist, tonsättare  och dirigent. 
Han har studerat oboespel i Bern och 
Paris. I början av1960-talet började 
Holliger också studera komposition för 
Pierre Boulez.

Som dirigent har Holliger arbe-
tat med många betydande orkest-
rar på olika håll i världen. Han har di-
rigerat bl.a. Berliner Philharmoniker, 
Wiener Philharmoniker, Philharmonia 
Orchestra London, Concertgebouw-
orkestern i Amsterdam, Cleveland 
Orchestra och Europeiska kammaror-
kestern.  

Heinz Holliger har som oboist, ton-
sättare och dirigent gjort inspelning-
ar för skivbolagen Teldec, Philips och 
ECM. Hans skiva med sopranen Juliane 
Banse fick prisen Midem Classical 
Award och Echo Classics 2006.

CHRISTIAN GERHAHER
Christian Gerhaher har studerat sång 
för Paul Kuen och Raimund Grumbach 
samt speciellt med fokus på lied vid 
Hochschule für Musik und Teater i 
München under ledning av Friedemann 
Berger. Han har även deltagit i mäs-
tarkurser för Dietrich Fischer-Dieskau, 
Elisabeth Schwarzkopf och Inge Borkh. 

Till Gerhahers operaroller hör bl.a. 
Wolfram i Tannhäuser vid Wiener 
Staatsoper och Royal Opera House i 
London samt Papageno i Trollflöjten 
vid festivalen i Salzburg. Därtill har 
han sjungit Mozarts Don Giovanni, 
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Monteverdis Orfeo och Debussys 
Pelléas. 

Utöver lied och opera sjung-
er Gerhaher ofta som solist med 
symfoniorkestrar. Han har upp-
trätt som solist med bl.a. Wiener 
Philharmoniker, Gewandhausorkestern 
i Leipzig, Boston Symphony Orchestra, 
Chicago Symphony Orchestra och 
Concertgebouw-orkestern och sam-
arbetat med toppdirigenter, bl.a. Kent 
Nagano, Riccardo Chailly, Herbert 
Blomstedt, Gustavo Dudamel, Pierre 
Boulez, Riccardo Muti, Bernard 
Haitink, Sir Simon Rattle och Nicolaus 
Harnoncourt. Under förra spelåret 
blev han den första sångare som valts 
till ’Artist-in-Residence’ för Berliner 
Philharmoniker. 

Under pågående säsong uppträ-
der Gerhaher bl.a. i Trollflöjten vid 
Bayerische Staatsoper  och Tannhäuser 
vid Berliner Staatsoper. Därtill sjung-
er han Brahms Tyska rekviem i Berlin, 
i Carnegie Hall i New York och i San 
Francisco samt håller liedkonserter i 
Wigmore Hall i London och Lincoln 
Centre i New York.  

Christian Gerhaher har spelat in en 
stor del av den centrala liedrepertoa-
ren tillsammans med Gerold Huber, 
bl.a. Schumann, Schubert och Mahler. 
Deras skiva ”Melancholy” med musik 
av Schumann fick BBC Music Award, 
Echo Klassik och MIDEM Classical 
Award. Förutom lied har Gerhaher 
spelat in bl.a. Mendelssohns Elias 
som solist med Gewandhausorchester 
Leipzig under Herbert Blomstedt samt 
Orffs Carmina Burana med Berliner 
Philharmoniker under Sir Simon Rattle. 
På en skiva med Orchestre symphoni-

que de Montréal sjunger Gerhaher som 
solist i Mahlers Das Lied von der Erde 
under Kent Naganos ledning.  

KEY ENSEMBLE
Kammarkören Key Ensemble från Åbo 
grundades år 2005 och hör till de mest 
intressanta inom köreliten i vårt land. 
Den har blivit känd framför allt för sin 
rena och fylliga klang  samt sina inno-
vativa konsertprogram. 

Kören leds av Teemu Honkanen och 
deras debutskiva Missa Baltica ut-
nämndes år 2011 i Finland till Årets 
körskiva och i USA till bästa klassis-
ka album i tävlingen Contemporary 
A Cappella Recording Award (CARA) 
2012. Körens andra album Ave Maria - 
Aurora borealis vann samma amerikan-
ska pris år 2013.

Key Ensemble är en halvprofessionell 
kör som arbetar i perioder och som för 
närvarande består av en sångarbank på 
ca 32 sångare. Utgående från reper-
toarens behov väljs lämpliga sångare 
för det för tillfället aktuella projektet. 
Körens mångsidiga repertoar sträcker 
sig från renässansen till den allra senas-
te musiken i vår tid. Kören har beställt 
och uruppfört ett flertal nya inhemska 
körkompositioner. Förutom sina egna 
produktioner har Key Ensemble gäst-
spelat i hemlandet vid bl.a. operafes-
tivalen i Nyslott, Åbo musikfestspel, 
Nådendals musikfestspel, Orgelnatt 
och aria samt Tammerfors vokalmusik-
festival. Kören har också ofta uppträtt i 
YLE:s och Rondo FM:s radiokanaler. 
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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 
Jukka-Pekka Saraste och Sakari Oramo. 

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

 Utöver de klassisk-romantiska 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 företar en tur-
né i hemlandet. Med dirigenten Joshua 
Weilerstein gästspelar RSO vid EBU-
festivalen 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.


