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4.3
ONSDAGSSERIEN 11
Musikhuset kl. 19.00

Jukka-Pekka Saraste, dirigent
Nicolas Hodges, piano   

Magnus Lindberg: Pianokonsert nr 2, Finlandspremiär     30 min

I – II – III

 
PAUS 20 min

Dmitrij Sjostakovitj: Symfoni nr 11 g-moll op.103 65 min 
”Året 1905”
 
I Palatstorget (Adagio)
II Den nionde januari (Allegro–- Adagio – Allegro – Adagio) 
III Evig åminnelse (Adagio)
IV Larmklocka (Allegro non troppo – Allegro – Moderato – 
Adagio – Allegro) 

Paus ca kl. 19.40. Konserten slutar ca kl. 21.15. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på webben (yle.fi/rso).
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MAGNUS LINDBERG
(1958–):
PIANOKONSERT NR 2

Magnus Lindberg har komponerat 
två pianokonserter, båda uruppförda 
i New York, den första 1994 med Paul 
Crossley som solist. Den föreliggan-
de andra pianokonserten skrevs för 
New York Philharmonic Orchestra och 
Yefim Bronfman år 2012 som avslut-
ning på Lindbergs tre år som orkes-
terns residenstonsättare. Verket är en 
sambeställning som gjordes av New 
York-filharmonikerna, Concertgebouw-
orkestern i Amsterdam och Göteborgs 
Symfoniker.  

I den andra pianokonserten utmanar 
solisten den stora symfoniorkestern 
genast från de första takterna men 
i sista hand har pianot och orkestern 
ändå gemensamma mål. Musiken do-
mineras av en stigande rörelse från det 
låga registrets mörka färger till allt kla-
rare, strålande klanger och harmonier.

Första satsen bygger dramatiskt glö-
dande klangpelare som ofrånkomligt 
och hänsynslöst banar sig väg allt hö-
gre upp. Anhopningen av pianistisk 
och orkestral bravur blir nästan tryck-
ande men i de höjder som satsen upp-
når i slutet kommer ingen dundrande 
fullbordan utan texturen öppnar en ny 
skönhetsvision som hedrar Debussys 
anda.

Härifrån leder solopianot över till ett 
avsnitt i verket som i grunden har lång-
sam puls men vars frid skärs av snab-
bare avsnitt. Musiken gestaltas stund-
tals som en dialog mellan pianot och 
orkestern, men koncentrerar sig ibland 

på att röra om i material och textur. 
Mellan de känsliga skönhetsvisionerna 
tränger stolta deklarationer och mörkt 
sjudande drama sig på. Det som impo-
nerar mest är kanske Lindbergs stilis-
tiska blandning, där många impulser 
och epoker strömmar och smälter sam-
man till ett uttryck som blir hans eget. 

Musiken tycks än en gång nå upp till 
ett nytt plan då pianot ackompanjerat 
av slagverken närmar sig konsertens 
avslutande avsnitt. Med sin fysiska 
prakt och virtuositet ansluter den sig 
till genrens tradition men den trängan-
de rörelsen som upplevdes i de tidiga-
re satserna blir ännu mera koncentre-
rad och drar samman det musikaliska 
materialet som en centrifugal kraft. 
Rörelsen avtar i en klar scen för strå-
kar med vilken Lindberg förbereder en 
stor utskriven solokadens. Slutet glöder 
av virtuos optimism och ogenerat livs-
patos. 

Antti Häyrynen

DMITRIJ SJOSTAKOVITJ 
(1906–1975): SYMFONI 
NR 11 ”ÅRET 1905” 

Den nionde januari 1905, den blodiga 
söndagen, marscherade över 100 000 
människor, män, kvinnor och barn, mot 
Vinterpalatset under prästen Georgij 
Gapons ledning sjungande andliga 
sånger och hymnen Gud beskydde 
tsaren. Deras avsikt var att vädja till 
Nikolaj II för bättre levnadsvillkor och 
ett slut på kriget med Japan. Tsaren 
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hade avlägsnat sig från palatset och 
lämnat soldaterna kvar för att besvara 
petitionen.

Dmitrij Sjostakovitj föddes ett år ef-
ter dessa händelser men hans far och 
farbror var vittne till dem. Symfonin nr 
11 op. 103 från år 1957 fick binamnet 
”Året 1905” och förutom den tragiska 
sammandrabbningen i januari hänvisar 
verket också till det åtföljande organi-
serandet av motståndet och tsarens ef-
tergifter. 

Symfonins tematiska utgångspunkt 
var körsången Den nionde januari som 
Sjostakovitj komponerade 1951 och 
som andra satsens huvudtema här-
stammar från. Första satsen öppnar sig 
för ett dåsigt och väntande Palatstorg. 
Pukornas ljud i bakgrunden hör till 
symfonins ledmotiv. Virveltrumman 
och de sordinerade trumpeterna vitt-
nar om att soldaterna håller på att vak-
na upp. Flöjterna introducerar de döds-
dömda fångarnas sång Slusjaj! och litet 
senare hörs en annan sång – kanske 
från Peter-Paulfästningen på andra si-
dan av Neva – sjungen av de politiska 
fångarna. 

Andra satsen (Den nionde januari) 
beskriver sammandrabbningen som 
ett montage påminnande om actionfil-
mer. Folkmassornas tilltagande rörelse 
kommer in på katastrofkurs. Med en 
eldkraft bestående av virveltrummor, 
pukor och tam-tam mejar soldaterna 
ner demonstranterna. Då röken sking-
ras återvänder första satsens isande 
stämning.

Tredje satsen (Evig åminnelse) bör-
jar med glesa pizzicaton över vilka en 
viola stämmer upp med en känd me-
lodi, Arbetarnas sorgmarsch. En an-

dra melodi utvecklas mera dynamiskt 
av Sjostakovitj och fogas till den fö-
regående satsens körmotiv. Temanas 
rörelse och deras mäktigt bullrande 
unisonohöjdpunkter för tanken till kör-
scenerna i Musorgskijs operor som vid 
den tiden sysselsatte Sjostakovitj.

I finalen klingar larmklockorna till 
tecken på en ny resning. Sjostakovitj lå-
nar två revolutionära sånger, Besnuites 
tiranni samt den också i Finland bekan-
ta Varsjavjanka. De härstammar från 
Polen som på 1800-talet gjorde upp-
ror mot den ryska makten. De påmin-
ner även om tonsättarens polska rötter, 
som hans upproriska förfäder förvisa-
des till Sibirien för. 

Även i detta fall drivs temana till ett 
dundrande unisonoutbrott som inte 
kan fortsätta. Returen till första satsens 
väntande stämningar och ett elegiskt 
solo för engelskt horn ger en andnings-
paus tills basklarinetten startar ett het-
sigt slutcrescendo. Larmklockorna kling-
ar då de förtryckta kräver rättvisa. 

Antti Häyrynen

JUKKA-PEKKA SARASTE
Jukka-Pekka Saraste har sedan 
2010 varit chefsdirigent för WDR-
symfoniorkestern i Köln. Åren 2006–
2013 var han även musikchef för 
Oslofilharmonikerna och vid slutet av 
sitt mandat utnämndes han till orkes-
terns första hedersdirigent. Saraste är 
konstnärlig rådgivare för Finländska 
Kammarorkestern och konstnärlig le-
dare för Ekenäs Sommarkonserter. Han 
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har nyligen även varit konstnärlig råd-
givare för Sinfonia Lahti. 

Saraste var chefsdirigent för Radions 
symfoniorkester 1987–2001, varefter 
han utnämndes till orkesterns heders-
dirigent. Under denna period gjorde 
orkestern bl.a. ett flertal Europaturnéer, 
två resor till Fjärran östern och sin debut 
i USA. Saraste var förste gästdirigent 
för BBC:s symfoniorkester 2002–05 
och musikchef för Toronto Symphony 
1994–2001. Han har även arbetat som 
konstnärlig chef för Scottish Chamber 
Orchestra.  

På sistone har Saraste dirige-
rat bl.a. London Philharmonic 
Orchestra, Münchner Philharmoniker, 
Philharmonia Orchestra London, 
Concertgebouw-orkestern i Amster-
dam, Staatskapelle Dresden och de 
största orkestrarna i Förenta Staterna. 
Under innevarande säsong dirige-
rar Saraste Sibelius Kullervosymfoni 
på Finlands Nationalopera, turnerar i 
Österrike med Wiener Symphoniker och 
gästspelar i Spanien med Kölnradions 
orkester (WDR).

NICOLAS HODGES
Magnus Lindbergs pianokonsert tol-
kas ikväll av Nicolas Hodges, som spe-
cialiserat sig på nutida musik. Förutom 
vår tids musik trivs Hodges även med 
musik av Beethoven, Berg, Brahms och 
Stravinsky. Han föddes i London men 
är för närvarande bosatt i Tyskland, där 
han är professor vid musikhögskolan i 
Stuttgart. 

Hodges uppträder regelbun-
det som solist med topporkestrar-
na i världen. Han har spelat bl.a. med 
Boston Symphony Orchestra, Chicago 
Symphony Orchestra, BBC Symphony 
Orchestra, New York Philharmonic 
Orchestra, London Philharmonic 
Orchestra och Berliner Philharmoniker 
samt Tonhalle-Orchester Zürich. På 
sistone har Nicolas Hodges spelat en 
hel del musik av de nutida tonsättarna 
Elliott Carter, Beat Furrer och Thomas 
Adès. Han har uruppfört Adès In Seven 
Days samt konserter av bl.a. Georges 
Aperghis, Gerald Barry, Harrison 
Birtwistle och Wolfgang Rihm.

Solokonserter håller Hodges såväl i 
Wigmore Hall i London och Carnegie 
Hall i New York som vid BBC:s Proms, 
musikfestspelen i Salzburg samt ett 
flertal festivaler för nutida musik från 
Paris till Wien och Zürich. Nicolas 
Hodges spelar kammarmusik med bl.a. 
Arditti-kvartetten, Ilya Gringolts och 
Anssi Karttunen.

Hodges har spelat in på skiva kon-
serter av bl.a. Adams, Adès, Birtwistle 
och Carter. Kommande utgåvor om-
fattar bl.a. skivor med musik av Brian 
Ferneyhough, Walter Zimmermann och 
Harrison Birtwistle.
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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.


