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13.3
FREDAGSSERIEN 10
Musikhuset kl. 19.00

Krzysztof Urbański, dirigent
Antti Siirala, piano   

Krzysztof Penderecki:  9 min
Threnody for the Victims of Hiroshima – 
Klagosång till Hiroshimas offer
 
W.A. Mozart: Pianokonsert nr 20 d-moll K 466  32 min
I Allegro       
II Romanze (Romans) 
III Rondo (Allegro assai) 

 
PAUS 20 min

Witold Lutosławski: Konsert för orkester  29 min
I Intrada (Allegro maestoso) 
II Capriccio notturno e Arioso (Vivace) 
III Passacaglia, toccata e corale (Andante con moto – 
Allegro giusto)

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.



2

Laura Vikman, violin
Hannu Vasara, violin
Riitta-Liisa Ristiluoma, viola 
Jussi Tuhkanen, viola
Mikko Ivars, cello   

W.A. Mozart: Stråkkvintett c-moll KV406 30 min
I Allegro 
II Andante 
III Menuetto in canone – Trio in canone al roverscio – 
Menuett 
IV Allegro 
  

Paus ca kl. 20.00. Konserten slutar ca kl. 21.00. 
Kammarmusik i sena kvällen slutar ca kl. 21.45.
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på webben (yle.fi/rso).
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KRZYSZTOF 
PENDERECKI (1933–): 
THRENODY FOR THE 
VICTIMS OF HIROSHIMA 

Krzysztof  Pendereckis genombrotts-
verk var Tren ofiarom Hiroszimy (1960) 
som ofta för enkelhetens skull kallas för 
Tren eller översatt till engelska Threnody 
for the Victims of Hiroshima; ’threnody’ 
betyder klagosång. Verket är orkest-
rerat för stor stråkorkester bestående 
av 52 musiker. På grund av texturens 
natur har varje musiker en individuell 
stämma. Men det är onödigt att vänta 
sig solistiska prestationer: tonsättaren 
opererar med ljudmassor som kräver ar-
betsinsatser från många personer. Den 
första impulsen till verket var helt prosa-
iskt en kompositionstävling i Katowice 
där kompositionen vann tredje pris. Då 
hette den 8’37”, vilket anger dess mate-
matiska speltid. Det var naturligtvis en 
uppskattande, småleende gest i riktning 
mot John Cage. Vid tiden för sin till-
komst var musiken så banbrytande, att 
Penderecki blev tvungen att skapa en 
egen metod för att notera den. Enligt 
egen utsago hade han ingen aning om 
hur den skulle låta i verkligheten. ”Den 
existerade bara i min fantasi på en nå-
gorlunda abstrakt nivå. Då jag hörde 
ett levande framförande, överraskades 
jag av de emotionella krav som verket 
ställer... Jag letade efter en grund att as-
sociera till och slutligen beslutade jag 
mig för att dedicera den till offren för 
atombomben i Hiroshima.” Senare till-
lade han: ”Tren må uttrycka min fasta 
övertygelse att offren i Hiroshima aldrig 
kommer att falla i glömska.”

När man dryftar verkets programin-
nehåll, bör man beakta att komposi-
tören ingalunda under arbetets gång 
tänkte på atombombens förödande 
verkan. Icke desto mindre har onekligen 
varje lyssnare rubrikens budskap i tan-
karna. Musikens strama, andligt ödsliga 
atmosfär förknippas med lidande och 
hemskheter. Stanley Kubrick som ut-
märkt sig med strålande musikval i sina 
filmer märkte detta och använde sig av 
ett avsnitt ur Tren (vid sidan av Ligeti 
och Bartók) i skräckfilmsklassikern The 
Shining. Detta ledde i tiden till en princi-
piell diskussion om varför nutida musik 
bara tycks lämpa sig som tolk för våld-
samma, skräckinjagande och bekläm-
mande stämningar, även om musiken 
enligt upphovsmännen haft en helt an-
nan innebörd (om den över huvudtaget 
har hänvisningar till någonting utanför 
sig själv). Det kan naturligtvis gå så, att 
det som är jätteroligt, förfinat och en-
tusiasmerande för den som skapat den 
klangliga innovationen klingar som en 
kärnkraftsexplosion eller något annat 
tecken på världens ände i den oinvig-
des öron. Det är nog inte enbart lek-
mannapublikens fel. Om man kompo-
nerar som Penderecki i Tren, kan man 
inte förvänta sig att få tillfälle att tjäna 
som ackompanjemang till Breakfast at 
Tiffany’s. Fastän Tren fick sin rubrik först 
efter fullgjort kompositionsarbete, bär 
den mer än väl upp det seriösa ämnet 
och manar till eftertanke. Rubriken har 
spelat en viktig roll även för kompositio-
nens världsrykte: de stycken som tog de 
två första prisen i tävlingen har inte ens 
närmelsevis blivit så berömda och inte 
fått samma antal spelningar som Tren.
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W.A. MOZART 
(1756–1791): 
PIANOKONSERT 
NR 20 K 466  

Mozart komponerade hela  27 pia-
nokonserter, som fördelar sig relativt 
jämnt över hans korta men desto mer 
intensiva karriär. Två reliefer blir synli-
ga på tidsaxeln. År 1777 komponerade 
den då 21-årige mästaren sin nionde 
pianokonsert (den s.k. Jeunehomme-
konserten, K 271), som med en alldeles 
ny slags dramaturgi förde hela genren 
ett långt kliv framåt. En annan tid-
punkt som så att säga väckte uppstån-
delse, inföll i mitten av 1780-talet. År 
1784 tillkom hela sex konserter (num-
ren 14-19) och ett år senare ytterliga-
re två. Det föregående årets konserter 
var för Mozart något av ett laboratori-
um: i dem överskred han exceptionellt 
många gränser i olika riktningar. Han 
modifierade solistens och orkesterns 
inbördes ställning, lekte med märkliga 
formlösningar och ändrade en gång 
helt t.o.m. musikens tonala bas. 

Då de sex konserterna blev färdiga 
höll Mozart ett litet uppehåll, men mer 
än så behövdes inte för att växla om. 
De två konserter som föddes med en 
månads mellanrum i början av år 1785 
är visserligen också resultatet av sam-
ma översvallande energiskov men nu 
nalkas han musiken på ett annat sätt: 
experimenterandet har berett vägen 
för Den Stora Syntesen. Mozart skjuter 
nu så att säga skarpt i ställe för med 
hagelbössa. Både d-moll- (K 466) och 
C-durkonserten (K 467) hör till Mozarts 
mest uppskattade och speciellt den 

förstnämnda har haft en riktgivan-
de betydelse för senare tiders estetik. 
Detta är uttryckligen fallet på ett prin-
cipiellt plan eftersom man inte egentli-
gen började imitera den. De mest per-
sonliga verken plagieras inte så ofta för 
då är risken större att bli ertappad.  

Två tips för avlyssningen av d-moll-
konserten. Det lönar sig att fästa upp-
märksamhet vid hur effektfullt syn-
koperna som suddar ut grundpulsen 
i första satsens början ger upphov till 
en rastlös nästan beklämd stämning. 
Idén ”individen kontra samhället” får 
mera spark av det faktum att solisten 
och orkestern egentligen inte har nå-
got gemensamt material. Pianot går 
exempelvis inte med i orkesterns syn-
kopering och orkestern blandar sig ald-
rig i pianots känsliga inledningsreplik. 
Detta var i tiden någonting fullständigt 
nytt. Nytt var även det aggressivt ener-
giska avsnittet mitt i den långsamma 
satsen, romansen. Finalen störtar fram 
ur djupen på ett sätt som tydligt fö-
rebådar g-mollsymfonins finalsats. Det 
lyckliga duravsnittet i slutet var en svår 
bit att svälja för romantikerna som äls-
kade patetiska uttryck men var och en 
får lyssna och avgöra själv hur det sitter 
som slutresultat av de djupa vattnens 
musik. I många av sina konserter pla-
cerade Mozart i slutet jublande glädje-
utbrott som vad tempo och stämning 
beträffar tydligt skiljer sig från den fö-
regående musiken. Detta bruk är nära 
besläktat med den italienska operans 
traditionella cabaletta. I många operaa-
rior blir slutklämmarna ytliga och lös-
ryckta, men i Mozarts händer ger detta 
medel ett balanserat och effektfullt re-
sultat.
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WITOLD LUTOSŁAWSKI 
(1913–1994): KONSERT 
FÖR ORKESTER

Witold Lutosławskis Konsert för orkester 
kom till då dirigenten Witold Rowicki 
år 1950 beställde ett nytt stycke för 
Warszawas nationella filharmoniska 
orkester som han nyligen hade grun-
dat – på grund av tidpunkten hörde 
det till villkoren att musiken skulle ha 
en folkloristisk grund. Lutosławski har 
berättat att han först hade tänkt sig 
ett stycke av uvertyrformat. Men tan-
karna utvidgades så småningom och 
förde i riktning mot ett större format. 
Resultatet blev en ansenlig konstruk-
tion som nog använder folkmelodier 
som bas men som både vad innehål-
let och formen beträffar har fått stora 
symfoniska dimensioner. Strukturerna 
och texturen är genomgående mång-
faldiga, virtuosa och minutiöst finslipa-
de. Verket kom till först efter en längre 
mognadsprocess år 1954 och urupp-
fördes i november samma år. Det blev 
en väldig framgång. Det har sagts att, 
fastän den ”polska musikens gryning” 
började synas och höras först några 
år senare, var detta uruppförande det 
egentliga startskottet.

Konsert för orkester är ett tidigt exem-
pel på en form med tyngdpunkten på 
slutet. Den har tre satser. I Intrada blan-
das en dallrande väntan upp med en 
precis lämplig dos långt gående kon-
struktioner så att lyssnaren aptit tilltar 
i lämplig grad. Andra satsen omfattar 
ett nattligt capriccio och ett sångbart 
avsnitt som domineras av blecket och 
som rusar förbi med hisnande fart. Den 

är besläktad med Bartóks berömda 
nattmusik men medan Bartóks natt-
liga stämningar ofta är orörliga, dan-
sar älvar, vättar och andra små väsen i 
Lutosławskis natt, väsen vars tidsupp-
fattning bygger på en tätare puls än 
människans. 

Finalen är längre och mera tungt vä-
gande än de två föregående satserna 
tillsammans. Det slagkraftiga uttryck-
ets mästare spiller emellertid inte nå-
gon tid här heller. Fastän Konserten 
för orkester på alla sätt är en skapel-
se av stort format, är den inte speci-
ellt lång. I Finalen kombineras tre olika 
element: passacaglia, toccata och ko-
ral. Passacaglian börjar smygande och 
växer intensivt. Den omfattar 15 varia-
tioner, som emellertid bygger en enda 
bred båge. Lyssnaren kommer knap-
past att tänka på att satsen är en va-
riationsform och inte heller på att te-
mat filtrerats ur folkmusiken. Toccatan 
börjar med fartfylld rusch vid en punkt 
som passacaglian nått fram till efter ett 
segt crescendo. I detta avsnitt skymtar 
överraskande ett känt motiv som be-
står av Dmitrij Sjostakovitjs initialer. 
Eftersom det klingar transponerat och 
inte hörs så länge kan man lätt tro att 
det är en tillfällighet. Det är emellertid 
en medveten gest till en kompositör 
som också fick känna av vad det inne-
bar att vara konstnär i totalitära för-
hållanden. Det tredje elementet är en 
koral som framförs med fin differentie-
ring. Med avsikt påminner den myck-
et om en temastump i andra satsen av 
Bartóks Konsert för orkester – ett ana-
logt fall till imitationsförhållandet mel-
lan finaltemat i Brahms första symfoni 
och Beethovens hymn An die Freude. I 
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slutet accelererar tempot många gång-
er så att svetten bryter fram på lyssna-
ren: skall det bli ännu snabbare?

Jouni Kaipainen 

KRZYSZTOF URBAŃSKI 
Krzysztof Urbański fick sin utbildning 
vid Chopin-Akademin i Warszawa. Han 
blev färdig 2007 och samma år vann 
han Pragvårens internationella diri-
genttävling. Sedermera har hans kar-
riär avancerat med stora kliv och för 
närvarande är den unge polacken mu-
sikchef för Indianapolis Symphony 
Orchestra, förste gästdirigent för Tokyo 
Symphony Orchestra och chefsdirigent 
och konstnärlig ledare för Trondheims 
Symfoniorkester. I augusti 2014 tog 
Krzysztof Urbański Trondheims 
Symfoniorkester på turné i Polen, där 
de öppnade den tionde internationel-
la Chopinfestivalen. I höst får Urbański 
ytterligare en ny post som förste gäst-
dirigent för NDR Sinfonieorchester 
Hamburg. 

Urbański debuterade under förra sä-
songen som dirigent för bl.a. Berliner 
Philharmoniker och Chicago Symphony 
Orchestra. Hans kommande engage-
mang omfattar konserter med New 
York Philharmonic Orchestra, London 
Symphony Orchestra, Philharmonia 
Orchestra London och Tonhalle-
Orchester Zürich. 

Krzysztof Urbański framför gärna 
musik från sitt hemland Polen. Han di-
rigerade Sinfonia Varsovia vid Krzysztof 
Pendereckis 80-årskonsert och delade 
podiet med Charles Dutoit och Valerij 
Gergijev. 

ANTTI SIIRALA 
Antti Siiralas framgångar i betydan-
de pianotävlingar ledde till hans in-
ternationella genombrott. Efter se-
gern i Beethoventävlingen i Wien 
1997 följde första pris i pianotävling-
arna i London 2000 och Dublin 2003. 
Tävlingssegrarna kulminerade hösten 
2003 med första pris i Leeds pianotäv-
ling, där Siirala också vann publikom-
röstningen. 

Siirala har blivit känd för sin skicklig-
het med färger och sin sjungande fra-
sering. Hans enastående tolkningar är 
uppenbara bland annat i hans skivin-
spelningar från 2012 av Beethovens so-
nater (AVI-Music) och Trippelkonserten 
(SONY). Utöver Beethoven har Siirala 
också spelat in Schuberts Forellkvintett 
samt musik av Brahms och Kalevi Aho.

Antti Siirala har uppträtt som so-
list med bland andra Deutsches 
Sinfonieorchester Berlin, Tonhalle-
Orkester Zürich, Wiener Symfoniker, 
Philharmonia Orchestra London, BBC 
Symphony Orchestra, San Francisco 
Symphony Orchestra samt Japanska ra-
dions symfoniorkester. Han har samar-
betat med många betydande dirigen-
ter, bland andra Herbert Blomstedt, 
Esa-Pekka Salonen, Sakari Oramo och 
François-Xavier Roth.

Solokonserter har Antti Siirala gi-
vit bl.a. vid pianofestivalerna i Luzern 
och Ruhr, Wigmore Hall i London, 
Concertgebouw i Amsterdam, Alice 
Tully Hall i New York och på Metropolitan 
Museum. I april 2010 uppträdde han i 
en serie pianokonserter med Berliner 
Philharmoniker tillsammans med pia-
nisterna Pierre-Laurent Aimard, Lang 
Lang och Martin Helmchen. Han deltog 
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också i tre års tid i residenssolistpro-
grammet vid konserthuset i Dortmund. 
Under denna säsong uppträder Siirala 
som solist med bl.a. Ireland National 
Symphony Orchestra och Deutsche 
Staatsphilharmonie och konserterar i 
Filharmonia i Köln.  

Kammarmusik spelar Antti Siirala 
regelbundet med cellisten Jan Vogler, 
Moritzburg Ensemble, klarinettis-
ten Martin Fröst, violinisten Caroline 
Widmann och cellisten Christian 
Poltera. 

Antti Siirala är professor i pianospel 
vid Hochschule für Musik und Theater 
München.

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.


