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8.5
FREDAGSSERIEN 13
Musikhuset kl. 19.00

Kent Nagano, dirigent
Jan Lehtola, orgel
 
Kaija Saariaho: Maan varjot, orgelkonsert, 15 min 
Finlandspremiär  
I Misterioso ma intenso
II Lento calmo 
III Energico

PAUS 20 min
 
Anton Bruckner: Symfoni nr 4 Ess-dur 72 min 
”Den romantiska” 
I Ruhig bewegt (nur nicht zu schnell) 
II Andante 
III Scherzo (Bewegt) – Trio (Gemächlich) 
IV Final (Mässig bewegt)

KAMMARMUSIK I SENA KVÄLLEN börjar i Konsertsalen efter en 
paus på ca tio minuter. Publiken ombeds ta plats på parketten 
för att lyssna till musiken. Platserna är onumrerade.

Emma Vähälä, violin 
Jouko Laivuori, piano

Kaija Saariaho: Nocturne 6 min
Kaija Saariaho: Tocar 8 min

Paus ca kl. 19.25. Konserten slutar ca kl. 21.05. 
Kammarmusiken slutar ca kl. 21.35. Sänds direkt i Yle Radio 1 och på webben (yle.fi/rso).
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KAIJA SAARIAHO 
(F. 1952): 
MAAN VARJOT 

Kaija Saariahos Maan varjot (Jordens 
skuggor) för orgel och orkester (2013) 
är en sambeställning som gjordes av 
Orchestre symphonique de Montréal 
och Orchestre national de Lyon samt 
London Symphony Orchestra och 
Southbank Centre. Verket är tillägnat 
tonsättaren Henri Dutilleux' minne. 

I samband med Passion de Simone 
sade Saariaho, att musiken är hennes 
sätt att nalkas det gudomliga: ”Musiken 
är mitt sätt att meditera, att tränga in i 
djupet av vår tillvaro, att betrakta saker 
som jag inte kan tala om”. Det är som 
om de stillsamma inledande tonerna i 
basen vällde fram någonstans ifrån ut-
anför verket. Från första början är lyss-
naren medveten om att musiken efter-
strävar både det evigas mysterium och 
nuets ställvis våldsamma men flyktiga 
drama.

De tre satserna i Jordens skuggor har 
sina ordningstal men tempobeteckning-
arna kan gestaltas som en struktur som 
på ett ungefär följer mönstret snabb-
långsam-snabb. Efter första satsens 
mystiska start följer en laddad huvud-
del där orgelns och orkesterns klangliga 
paletter överlappar, förenas och skiljs åt. 
Därmed skapar de både gnisslande frik-
tion och spektral strålning. 

Saariaho har kallat den långsamma 
mittsatsen för verkets hjärta. Här är det 
som om jordens skuggor blev djupare 
samtidigt som musiken får en spöklig, 
elegisk och lugn ton. Orgelns förmåga 
att bära upp breda melodiska bågar står 
i förgrunden och klangen tycks utvid-

gas till breda ytor, som kanske beskriver 
evighetens vita sken.

Tredje satsen är tydligt verkets mest 
virtuosa och dynamiska avsnitt, dra-
matisk utmanande musik. Orkestern 
besvarar orgelns energiska attack med 
slagverk och bleck. Genom hela verket 
är lyssnaren medveten om de två ele-
mentens seismiska kraft som i finalen 
visar upp hela sin vilda prakt. Alldeles i 
slutet lugnar sig musiken och tonar av.

Antti Häyrynen

ANTON BRUCKNER 
(1824–1896): SYMFONI 
NR 4 ESS-DUR, DEN 
ROMANTISKA

Bruckner började skissera upp sin fjär-
de symfoni i början av januari 1874, bara 
två dagar efter att den föregående sym-
fonin blivit färdig. Uruppförandet i Wien 
i februari 1881 leddes av Hans Richter 
och blev en storartad framgång. Vid si-
dan av sjunde symfonin har den fjärde 
också i fortsättningen hört till Bruckners 
mest omtyckta verk. Den är den enda av 
hans symfonier som han själv gav ett bi-
namn åt ("Den romantiska"). Han sam-
manställde också en programbeskriv-
ning som han emellertid inte fogade 
till partituret. Bruckners tid som sym-
fonisk mästare hade börjat i och med 
tredje symfonin och också den fjärde 
innehåller drag som kännetecknar hans 
symfoniska stil: monumentala dimensi-
oner, en introduktion i form av ett stil-
la tremolo över vilket det första temat 
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tecknas, den ofta förekommande s.k. 
brucknerska rytmen (en tvåtakt där den 
senare delen uppdelats på en triol) samt 
första huvudtemats retur i finalen slut-
crescendo. 

Första satsens huvudtema teck-
nas som en hornsignal över en magisk 
stråkbakgrund och valthornen har över 
huvudtaget en viktig roll i symfonin. 
Den brucknerska rytmen intensifierar 
crescendot och sedan följer ett luftigare 
andra tema. I den tredje temagruppen 
ingår återigen material ur det inledande 
temat. I början av genomföringen hål-
ler Bruckner sig till sin tids lyriska stäm-
ningar, innan han låter musiken uppnå 
sin monumentala höjdpunkt. 

Den långsamma satsen är ett rörligt 
Andante quasi Allegretto och inte ett 
långsammare Adagio som i alla hans 
övriga numrerade symfonier. Satsen 
framskrider litet som en sorgmarsch 
och Bruckner talar själv i samband med 
satsen om "en förälskad bondegos-
ses kärleksbesvikelser". Den bruckner-
ska rytmen får igen en viktig ställning 
i scherzot; valthornen klingar så prakt-
fullt som de bara kan med jaktmotiv 
som lämpar sig väl för instrumentet. 
Trion är en balanserande ländler, med 
Bruckners egna ord som "dansvisa vid 
måltidsrasten under jakten".

Det centrala materialet i finalen är ett 
mäktigt unisont tema, som framträder 
i början av satsen ur ett långt crescen-
do, samt en andra temagrupp som bör-
jar mera vilsamt. Före andra temat hörs 
också en reminiscens av första satsens 
inledande tema, som återkommer för 
att sätta guldkant på finalens slutcres-
cendo. 

Kimmo Korhonen 

KENT NAGANO
Den amerikanske dirigenten Kent 
Naganos mångsidiga repertoar sträck-
er sig från klassicismen till romantiken 
och den samtida musiken både på kon-
serterstraderna och i operahusen. För 
närvarande är Nagano musikchef för 
Orchestre symphonique de Montréal 
och konstnärlig rådgivare och förste 
gästdirigent för Göteborgs Symfoniker. 
I höst axlar han posten som konstnärlig 
ledare för Hamburgs statsopera och fil-
harmoniska orkester.   

Nagano har även varit konstnärlig le-
dare för Bayerska statsoperan, Deutsche 
Oper Berlin och Los Angeles Opera. 
Därtill har han gästdirigerat bl.a. filhar-
monkerna i Wien, Berlin och New York, 
Gewandhaus-orkestern i Leipzig och 
Chicago Symphony Orchestra.  

Under sin tid vid Bayerska statsope-
ran beställde Nagano nya operor av Jörg 
Widmann, Wolfgang Rihm och Unsuk 
Chin. Därtill dirigerade han bl.a. Boris 
Godunov, Wozzeck och Ringtetralogin. 
Till hans produktioner i andra opera-
hus hör bland andra uruppförandet av 
Saariahos L'amour de loin vid musikfest-
spelen i Salzburg, Sjostakovitjs Näsan 
vid Berlins statsopera och Hindemiths  
Cardillac vid Nationaloperan i Paris. 

Med Montréals symfoniorkester 
har Nagano dirigerat alla Beethovens 
och Mahlers symfonier, Schönbergs 
Gurrelieder samt konsertanta versioner 
av Wagners operor Tannhäuser, Tristan 
und Isolde och Renguldet. Han har även 
gjort skivinspelningar med orkestern av 
bl.a. Mahlers Das Lied von der Erde och 
Beethovens pianokonserter nr 4 och 5. 
Med Tyska symfoniorkestern i Berlin 
har har Nagano spelat in bl.a. Saariahos 
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L'amour de loin, Bruckners symfonier nr 
3 och 6, Schönbergs Jakobs stege och 
symfonier av Brahms och Mahler.

JAN LEHTOLA
Musikdoktor Jan Lehtola har stude-
rat orgelspel i Helsingfors, Amsterdam, 
Stuttgart, Lyon och Paris för Olli Porthan, 
Kari Jussila, Jacques van Oortmerssen, 
Ludger Lohmann, Naji Hakim, Jean 
Boyer och Louis Robilliard. Lehtola blev 
musikmagister från kyrkomusikavdel-
ningen vid Sibelius-Akademin år 2000 
och doktor 2005. Lehtola har arbetat 
som lektor i orgelmusik vid Sibelius-
Akademins avdelning i Kuopio sedan 
2007.

Jan Lehtola har uppträtt som so-
list med bl.a. Radions symfoniorkester, 
Lahtis stadsorkester, Tammerfors stads-
orkester och Tapiola Sinfonietta. Han har 
gästspelat vid bl.a. den internationella 
orgelveckan i Lahtis, Kuhmo kammar-
musik, Musica Nova och musikfestiva-
len i S:t Michel. Till de betydande kon-
sertplatserna där han spelat hör Trinité 
i Paris, Westminster Abbey, St. Paul’s 
Cathedral i London, Altenburgs slotts-
kyrka, Gewandhaus och Thomaskyrkan 
i Leizig samt domkyrkorna i Tallinn och 
Riga. 

Lehtola samarbetar regelbundet med 
olika kompositörer och han har ur-
uppfört över 100 verk. Kalevi Aho, Naji 
Hakim, Juha T. Koskinen, Jukka Linkola, 
Paola Livorsi, Martin Stacey, Riikka 
Talvitie m.fl. har skrivit musik för ho-
nom.  

Lehtola har gjort bandningar för 
Yleisradio Ab och givit ut över trettio 

inspelningar inom ramen för två olika 
skivserier. Därtill har han spelat in samt-
liga verk för orgel av Oskar Merikanto, 
Jean Sibelius och Einojuhani Rautavaara. 
Lehtola har också spelat in en hel del 
kammarmusik och konserter. 

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 
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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.


