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1.4
ONSDAGSSERIEN 13
Musikhuset kl. 19.00

François-Xavier Roth, dirigent
Tabea Zimmermann, viola 
 
Béla Bartók: Danssvit Sz.77 17 min
I Moderato 
II Allegro molto 
III Allegro vivace 
IV Molto tranquillo 
V Comodo 
VI Final (Allegro)

György Kurtág: Movement for viola and orchestra 12 min

Béla Bartók: Violakonsert op. posth. Sz.120 21 min
I Moderato 
II Adagio religioso – Allegretto 
III Allegro vivace

PAUS 20 min 

Béla Bartók: Musik för stråkinstrument,  26 min
slagverk och celesta Sz.106  
I Andante tranquillo 
II Allegro 
III Adagio 
IV Allegro molto
  
Paus ca kl. 20.00. Konserten slutar ca kl. 21.00. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 samt på webben (yle.fi/rso).
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BÉLA BARTÓK
(1881–1945): DANSSVIT 
 
I vissa av Béla Bartóks kompositioner 
kan man inte skilja på hans insatser 
som kompositör och som folkmusik-
forskare. I Danssviten Sz 77 för orkes-
ter har det folkloristiska materialet, 
det äkta och det påhittade, smultit 
samman med Bartóks eget uttryck. 
Temana och instrumenten som spelar 
upp dem börjar påminna om djur eller 
växter som fullföljer sin uppgift i natur-
systemet.

En modernistisk anda råder i den 
första dansens (Moderato) fagotter, 
som tonsättaren beskrev som ”rätt 
arabiska”. Avslappnade rytmer och 
en grotesk grundatmosfär håller den 
”konstnärliga” folklorismen på avstånd. 
Stämningen utvidgas mot slutet av 
dansen och blir känsligt idyllisk. Den 
andra dansen (Allegro molto) är snab-
bare i sina oregelbundna rytmer och 
även frejdigare i basunernas glissandon 
och trumpeternas små terser. Efter en 
rivig start börjar melodiken blomstra i 
överledningen. Tredje dansen (Allegro 
vivace) som kombinerar rumänska och 
ungerska säckpiprytmer ilar först för-
bi i träblåsarna och hörs sedan ståt-
ligt instrumenterad i hela orkestern. 
Fjärde dansen (Molto tranquillo) är en 
typiskt bartoksk nattlig bild: ett lugnt 
men samtidigt hemlighetsfullt suck-
ande landskap, där träblåsinstrumen-
ten flammar upp ett i taget som rara 
nattfåglar och avlägsnar sig i omvänd 
ordning.

De två sista styckena är ännu tätare 
förknippade med varandra. Sedan sam-

las krafterna i en hotfullt pulserande 
tystnad (Comodo), ur vilken finalalle-
grot skjuter iväg med full fart. De tidi-
gare snabba satsernas motiv passerar i 
en vild kavalkad som tystnar för en kort 
stund före slutcrescendot.

GYÖRGY KURTÁG (F. 
1926): SATS FÖR VIOLA 
OCH ORKESTER 

György Kurtág hade ursprungligen för 
avsikt att studera komposition under 
ledning av Béla Bartók, men då den-
ne avled år 1945 blev Sándor Veress, 
Ferenc Farkas och Leo Weiner hans lä-
rare vid Liszt-akademien.  

Det var emellertid av Bartók som den 
unge Kurtág fick sitt “musikaliska mo-
dersmål”. Bartóks violakonsert fung-
erade som impuls för Kurtágs år 1953–
54 skrivna Sats för viola och orkester. 
Stycket är tillägnat violasten Imre 
Pataky, som uruppförde det år 1955 
med Debrecens Järnvägsorkester, men 
sedan dess har det legat i glömska. 

I jämförelse med Kurtágs senare 
produktion är violastycket otypiskt 
och ger tillfälle att lyssna på hur ton-
sättaren handskas med större former. 
Det är skrivet som öppningssats till en 
konsert som aldrig fick någon fortsätt-
ning. Satsen var även avsedd som ett 
lärdomsprov vid Liszt-akademien och 
därför hör man i den enligt Kurtág 
förutom Bartók även inflytande från 
Haydn och Brahms. 

Satsen börjar med en förberedande 
orkesterintroduktion, som får dystra 
tonfall av pukorna och blecket. Violan 
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introduceras med ett sångbart motiv 
men flammar snart upp virtuost. I en 
dramatisk genomföring alternerar so-
listen och orkestern men det hela kom-
mer fram till ett försonligt slut. 

BÉLA BARTÓK 
(1881–1945): 
VIOLAKONSERT 

Béla Bartók flydde undan andra världs-
kriget till Förenta Staterna år 1940, 
men där blev han till en början arbets-
lös. Musikkretsarna började så små-
ningom se till att han fick beställningar, 
men Bartók led av leukemi och tiden 
tog slut. Vid hans död var bland an-
nat hans violakonsert ofullbordad. Den 
hade beställts av violavirtuosen William 
Primrose. 

Violasten Tibór Sérly (1901–1978) be-
sökte Bartók en vecka före dennes död. 
Han såg Bartók arbeta på en pianokon-
sert och en violakonsert så snabbt han 
kunde. Violakonserten var enligt Bartók 
“nästan färdig” och det enda som sak-
nades var "orkestreringen och vissa de-
taljer”. 

För Bartóks arvingar Serly var det na-
turliga valet då det gällde att försätta 
violakonserten i spelbart skick och en 
version som kompletterats av honom 
kom ut år 1949. Tonsättarens son Peter 
Bartók publicerade år 1995 tillsammans 
med Nelson Dellamaggiore en kritisk 
upplaga av konsertens manuskript. 
Tabea Zimmermann spelar Bartóks vio-
lakonsert i Tibor Serlys version men har 
korrigerat uppenbara fel på basis av 
själva manuskriptet och Peter Bartóks 
upplaga.

Bartóks violakonsert följer till det 
yttre samma slags förklarade klas-
siska stil som tredje pianokonserten. 
Öppningssatsen (Moderato) är längre 
än de två senare satserna tillsammans. 
Dess sonatform breder ut sig i många 
riktningar börjande med ett solo för 
viola med pizzicatoackompanjemang i 
orkestern.

Violans monologer i första satsen 
koncentreras till en kort kadens före 
återtagningen av huvudmotivet, men 
violan fortsätter sin meditation ännu i 
slutet av satsen. Orkesterns fagott tar 
över och leder därmed musiken över 
till andra satsen som Serly gav samma 
namn som motsvarande sats i tredje 
pianokonserten. Långsamma satsens 
stämning är skör och intim, full av kutt-
rande nattliga ljud och stråkkvartetter-
nas ekon från pustan. I överledningen 
som rör sig i violans övre register får 
musiken ännu mer desperat framto-
ning. 

Även finalen spelas utan uppehåll 
och den domineras av dansrytmer i 
rumänsk stil. Den ungerska folkloren 
blommar i en långsammare episod i c-
moll men trots den levnadsglada virtu-
ositeten hörs en ofrånkomlig melankoli 
mellan raderna. Sluttakterna har emel-
lertid utformats med hurtig beslutsam-
het. 
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BÉLA BARTÓK 
(1881–1945): MUSIK FÖR 
STRÅKINSTRUMENT, 
SLAGVERK OCH 
CELESTA 

I Musik för stråkinstrument, slagverk 
och celesta fäste Bartók stor uppmärk-
samhet vid klangen: stråkarna och har-
pan bildar en egen grupp, de stämda 
slagverken sin grupp och de ostämda 
slagverken utgör en grupp som står för 
effekterna. 

Verket är fyrsatsigt vilket inte är van-
ligt hos Bartók. Första satsen är en 
symmetriskt byggd fuga som avance-
rar som en kanon för stråkar turvis en 
kvint över och en kvint under. Violorna 
som introducerar temat, beteckningen 
tranquillo samt den dämpade stråk-
klangen snarare bidrar till än minskar 
på den illavarslande stämningen. 

Ett crescendo växer fram i satsen och 
kulmen understreckas ytterligare av 
slagverken. Efter höjdpunkten följer ett 
diminuendo i vilket det spegelvända 
temat slutligen rinner ut. Celestan som 
böljar med sina brutna ackord ger det 
splittrade temat en överjordisk framto-
ning. 

Andra satsen är en sonatform som 
ärvt sitt tema av öppningssatsen, men 
tyngdpunkten ligger på rytmer av bul-
garisk typ. Bartók för sina motiv allt 
längre bort från sina utgångspunk-
ter och ur det lekfulla scherzot med 
sina varierande taktarter föds öm-
som diabolisk, ömsom barbarisk ener-
gi. Långsamma satsen hör till Bartóks 
”nattmusik”. Tystnaden bryts av en xy-

lofon och pukornas glissandon lämnar 
violorna famlande på vägen i mörkret. 
Varje tema har en efterföljande skugga 
i form av olika ljudeffekter.  

I finalen innehas huvudrollen av folk-
liga motiv som får fart av tempera-
mentsfull virtuositet. Symmetrin som 
dominerat de föregående satserna 
vacklar i flödet av nya motiv och ropan-
de mellanrepliker ända tills första sat-
sens huvudtema dyker upp som en an-
däktig hymn. I genomföringen spjälks 
hymnmotivet upp och rinner ut i milda 
solon. En barnligt diatonisk version av 
fugatemat och en slutkläm som växer 
till apoteos slungar ut musiken i solske-
net. 

Antti Häyrynen (sammandrag)

FRANÇOIS-XAVIER 
ROTH 
Den franske dirigenten François-
Xavier Roth tillträder som 
Generalmusikdirektor för staden Köln 
i september 2015. Sedan 2011 har han 
varit chefsdirigent för radiosymfo-
niorkestern SWR i Baden Baden och 
Freiburg. Roth håller som bäst på att 
göra en komplett inspelning av Richard 
Strauss tondikter med sin orkester.  

Roths repertoar sträcker sig från 
1600-tals tonsättare till nutida musik. 
Han framför sin omfattande reper-
toar med bl.a. orkestern Les Siècles 
som han grundade år 2003. Vid deras 
konserter förekommer samtidigt ba-
rockmusik som spelas på periodinstru-
ment och moderna verk. Les Siécles 
och Roth firade nyligen 100-årsjubi-
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leet av Stravinskys Våroffer med att 
spela in verket på periodinstrument 
och framföra det vid BBC Proms samt 
på Alte Oper i Frankfurt. Med SWR 
Sinfonieorchester Baden-Baden och 
Freiburg har Roth uruppfört verk av 
bl.a. Philippe Manoury, Georg-Friedrich 
Haas, Wolfgang Rihm, Jörg Widmann 
och Helmut Lachenmann. 

Kommande dirigentuppdrag har Roth 
med London Symphony Orchestra och 
BBC:s symfoniorkester. Därtill dirigerar 
han bl.a. Boston Symphony Orchestra, 
Wiener Symphoniker, Tokyo Symphony 
Orchestra, Berliner Philharmoniker, 
Concertgebouw-orkestern i 
Amsterdam samt Upplysningstidens 
orkester. Opera har Roth dirigerat i 
Paris och Berlin, där han lett Delibes 
opera Lakmé och Morton Feldmans 
opera Neither. Under detta år uppför 
han även Wagners Den flygande hol-
ländaren med orkestern Les Siècles.

Publikarbetet har stått François-
Xavier Roths hjärta nära. Vid London 
Symphony Orchestra är han diri-
gent för projektet Panufnik Young 
Composers Scheme. Roth har även va-
rit med om att grunda ungdomsorkes-
tern Jeune Orchestre Européen Hector 
Berlioz som trakterar periodinstru-
ment. Med orkestern Les Siécles hade 
Roth i Frankrike i tre års tid ett eget 
tv-program som presenterade klassiska 
pärlor. Programmet hette Presto! och 
hade varje vecka över tre miljoner tit-
tare på kanalen France 2.  

TABEA ZIMMERMANN

Violasten Tabea Zimmermann hör till 
den absoluta toppen på sitt instru-
ment. Hon uppträder regelbundet som 
solist med bl.a. Berliner Philharmoniker, 
London Symphony Orchestra och 
Orchestre de Paris. Zimmermann 
är även residensartist för Ensemble 
Resonanz och har konserterat med or-
kestern i Wien, Hamburg och Köln.

Tabea Zimmermann har studerat för 
Ulrich Koch vid Hochschule für Musik 
Freiburg och under ledning av Sandor 
Vegh vid Mozarteum i Salzburg. Hon 
vann de internationella tävlingarna i 
Geneve och Budapest 1982 och 1984. 
Sedan år 2002 har Zimmermann själv 
undervisat vid Hochschule für Musik 
Hans Eisler i Berlin. 

Kammarmusik spelar Tabea 
Zimmermann bl.a. i Arcanto-kvartetten 
tillsammans med violinisterna Antje 
Weithaas och Daniel Sepec samt cel-
listen Jean-Guihen Queyras. Kvartetten 
har uppträtt bl.a. i Carnegie Hall i 
New York, Cité de la Musique i Paris, 
Filharmonie Berlin och Konzerthaus i 
Wien. Kvartetten har spelat in på ski-
va musik av Bartók, Brahms, Ravel, 
Dutilleux, Debussy och Schubert.

Under pågående säsong håller Tabea 
Zimmermann en ”violadag” i Wigmore 
Hall i London, där hon tillsammans 
med sina kolleger Garth Knox, Antoine 
Tamestit och Rosalind Ventris framför 
violastycken från barocken till våra da-
gar. 

Tabea Zimmermann har inspire-
rat många tonsättare till att kom-
ponera för viola. Hon har uruppfört 
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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.

bl.a. György Ligetis solosonat, Heinz 
Holligers Recicanto, Wolfgang Rihms 
violakonsert och Bruno Mantovanis 
dubbelkonsert. 

Under Paul Hindemith-jubileumsåret 
2013 gav Tabea Zimmermann en prisad 
helhetsinspelning av Paul Hindemiths 
verk för viola. Hon har även spelat in 
musik av bl.a. Reger, Bach och Brahms 
och fått ett flertal pris för sina inspel-
ningar. 


