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16.9
ONSDAGSSERIEN 2
Musikhuset kl. 19.00

Osmo Vänskä, dirigent

Anton Bruckner: Symfoni nr 7 E-dur 68 min

I Allegro moderato 
II Adagio (Sehr feierlich und sehr langsam) 
III Scherzo (Sehr schnell) – Trio (Etwas langsamer) 
IV Final (Bewegt, doch nicht zu schnell)

Konserten ges utan paus och slutar ca kl. 20.20. 

Sänds direkt i Yle Radio 1 samt på webben (yle.fi/rso).
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ANTON BRUCKNER
(1824–1896): 
SYMFONI NR 7 

Med början i september 1881 tog 
Bruckner två år på sig att skriva sin 
sjunde symfoni. Första satsen med 
sina komplicerade kontrapunktiska 
konstruktioner tog över hälften av ti-
den i anspråk och den blev färdig först 
mot slutet av 1882. Andra satsen kom 
däremot till överraskande snabbt. Hela 
symfonin låg färdig i september 1883. 
Sedan visade det sig vara svårt att få 
ett framförande till stånd. Våren 1884 
kom dirigenten Arthur Nikisch äntligen 
med förslaget, att premiären skulle äga 
rum i Leipzig i juni. På grund av diver-
se sjabbel och olyckliga sammanträf-
fanden fick konserten flytta på sig ett 
antal gånger och symfonin hördes se-
dan för första gången först i slutet av 
december 1884. Det blev en stor succé 
– i själva verket var det den viktigas-
te framgången i Bruckners hela karri-
är. Kompositören ropades in efter varje 
sats och i slutet varade applåderna i en 
kvarts timmes tid. 

E-dursymfonin är fortfarande en av 
Bruckners mest omtyckta. Kompositören 
sade sig ha fått första satsens omfattan-
de huvudtema i färdig form: i en dröm 
spelade en ängel temat för honom på 
viola. Då det hörs för första gången i 
satsen gör det genast ett eteriskt och 
samtidigt ändå enträget intryck. Först 
sträcker det sig uppåt mot himlen och 
försjunker sedan i intensiva kromatiska 
vändningar, där varje detalj är full av löf-
ten om vidare utveckling. Som ett kuri-
osum kan man konstatera att melodins 
dimensioner skvallrar om att änglarna 

åtminstone har en ton mer på sina vi-
olor än vi vanliga dödliga. Melodin går 
som lägst ända ner till tonen H och  
därför blev Bruckner tvungen att göra 
en kompromiss och ge tonen åt cel-
lorna! Alla satsens teman och enskilda 
mindre motiv förekommer både ”rätt” 
och ”fel” skrivna, ofta båda på en gång. 
Början av återtagningen är en verita-
bel snilleblixt. Huvudtemat sträcker sig 
uppåt och gestaltas först som en del 
av en tonalt trevande vandring tills det 
blottar sin verkliga karaktär.

Adagiots huvudtema rör sig värdigt i 
ytterst långsam tvåtakt, utan att för den 
skull vara någon utpräglad sorgmarsch. 
En kromatisk laddning är starkt närva-
rande. I början har temat som uppgift 
att tillföra en mystisk dimension; senare 
bidrar det till den harmoniska och däri-
genom också den dramatiska spänning-
en. I temats klangliga gestalt har wag-
nertuban en viktig andel, ett instrument 
som ingen tidigare inkluderat i ett sym-
foniskt partitur. Förutom klanglig värme 
bidrar tubafamiljen med en ”känsla av 
livet efter detta”. Detta får oanad bety-
delse i codan som skrivits efter Wagners 
död. Husgudens bortgång är i början av 
satsen blott en föraning, som blir verk-
lighet i slutet. I bägge situationerna 
kommer Bruckner med en lösning som 
involverar det nya instrumentets djupt 
berörande, mörka klang – och han lyck-
as skapa två olika mörka färgsättningar 
på dessa två ställen i partituret. I denna 
ståtliga sats handlar det om den lång-
samma men intensiva övergången mel-
lan dem. Ett mera rörligt sidoavsnitt 
skapar tillfälligt mjukare belysning, men 
också här har en viss mystik insmugit 
sig. 
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Scherzots huvudavsnitt har bipolär 
karaktär: trumpetens kärnfulla fanfar-
motiv och den därpå följande fallan-
de tonföljden vill förankra sig stadigt i 
en tonal grund, medan det verkar som 
om det energiska ackompanjerande 
motivet när som helst vore berett att 
rusa iväg utanför ramarna för den rå-
dande tonarten. Dekokten har en vild 
tonal agenda. Om man mitt i villerval-
lan kastar fram frågan ”i vilken tonart 
befinner vi oss nu”, blir man sanningen 
att säga ofta tvungen att svara ”ingen 
tonart alls men vi på väg någonstans 
med hög fart”. Den klara fanfaren, de 
okonstlat karga motiven och den strik-
ta och tvära framryckningen håller nog 
ihop strukturen. Triodelen har separe-
rats från huvudavsnittet med general-
paus och små solon för pukorna. Den 
är en ren idyll, i samma anda som en 
tidig romantisk Ländlerpastisch. Då den 
flärdfria huvuddelen kommer tillbaka 
betonas det jordnära intrycket ytterli-
gare. I hela den symfoniska bågen är 
väl just detta scherzots uppgift: vad de 
två fantasierna beträffar svävar satsen 
hejdlöst för att sedan återföra lyssna-
ren till jordytan för att invänta följande 
kuriositeter. 

Finalen avviker i många avseenden 
från både epokens huvudströmning 
och Bruckners egna motsvarande sat-
ser. Såväl huvud- som sidotemat får 
en tonal behandling av skeendet som 
verkligen inte är stereotyp: snabb mo-
dulering har plötsligt blivit temats vik-
tigaste egenskap. Här uppkommer en 
känsla av att temanas tonartskänning 
så att säga ”brinner i händerna”. Så fort 
känningen börjar etablera sig, kullkas-
tas den. Exempelvis det andra temat är 

vid första påseendet en enkel koral och 
dess karaktär är mjuk, lyrisk, lugn. Det 
tycks helt motsvara definitionen på ett 
klassiskt ”sidotema”. Icke desto mindre 
byter det tonart med två takters mel-
lanrum, om inte ännu oftare. En ännu 
mer anmärkningsvärd sak är det märk-
ligt slängande tempot som är förknip-
pat med huvudtemats många mani-
festationer. Brucknerdirigenterna har 
verkligen fått synnerligen fria händer 
att välja de mest olika lösningar. I vissa 
tolkningar gungar huvudtemats tempo 
bara lätt, i vissa andra får hela temat en 
bångstyrig karaktär som sviker lyssna-
rens förväntningar. Detta drag kan an-
ses vara ett sällsynt prov på brucknersk 
humor vilket å sin sida får en att grubb-
la över hur de bisarra, nyckfulla dragen 
bäst kan kombineras med den synner-
ligen annorlunda behandlingen av de 
övriga motiven. 

Som helhet är finalen en av Bruckners 
märkligaste och fräschaste skapel-
ser. De nämnda anomalierna – bland 
många andra givetvis – hindrar fina-
len från att bli alltför högtidlig. Den fa-
ran finns otvivelaktigt med tanke på 
den sublima stämningen i symfonins 
två första satser och då man beaktar 
att verket är skrivet, in memoriam, till 
minnet av en vördad mästare. Nu då 
Bruckner alldeles i slutet låter första 
satsens huvudtema med sitt stora valv 
höja sig över helheten, uppkommer ett 
alldeles riktigt dimensionerat katharsis.

Jouni Kaipainen
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OSMO VÄNSKÄ 

Osmo Vänskä som fått beröm för sina 
dynamiska och intensiva tolkning-
ar valdes till musikchef för Minnesota 
Orchestra år 2003. Vänskä och orkes-
tern har sedermera skördat lagrar till-
sammans.

Innan han flyttade till Minnesota var 
Vänskä konstnärlig ledare för Sinfonia 
Lahti sedan 1988. Han har även ar-
betat som chefsdirigent för Tapiola 
Sinfonietta, Islands symfoniorkester 
och BBC Scottish Symphony Orchestra. 
Vänskä dirigerar regelbundet toppor-
kestrar runt om i världen i Chicago, 
San Francisco, London, Berlin och 
Amsterdam. 

Utöver sina prisade Sibelius-
inspelningar med Sinfonia Lahti har 
Vänskä spelat in Sibelius också i 
Minnesota. Inspelningen av symfonier-
na 1 och 4 gav orkestern och Vänskä det 
prestigefulla Grammypriset. Minnesota 
Orchestra och Vänskä har också gjort 
en komplett inspelning av Beethovens 
symfonier som fått en hel del beröm. 

Osmo Vänskä är hedersdoktor vid 
universitetet i Glasgow och Minnesota. 
Royal Philharmonic Society har också 
givit honom pris för hans meriter inom 
den klassiska musiken. Därtill valde 
Musical America Vänskä till årets diri-
gent 2005. År 2013 fick han den tyska 
kritikerföreningens årliga pris för sina 
Sibeliusinspelningar på skivmärket BIS.

RADIONS 
SYMFONIORKESTER 

Radions symfoniorkester (RSO) är Oy 
Yleisradio Ab:s orkester och har som 
uppgift att producera och befrämja fin-
ländsk musikkultur. Orkesterns chefs-
dirigent är Hannu Lintu som tillträdde 
sin post hösten 2013. RSO:s hedersdi-
rigenter är Jukka-Pekka Saraste och 
Sakari Oramo. 

Den ursprungliga tiomanna 
Radioorkestern grundades år 1927. På 
1960-talet utvidgades den till en full-
talig symfoniorkester. RSO:s tidiga-
re chefsdirigenter är Toivo Haapanen, 
Nils-Eric Fougstedt, Paavo Berglund, 
Okko Kamu, Leif Segerstam, Jukka-
Pekka Saraste och Sakari Oramo.

 Förutom de stora klassisk-roman-
tiska mästerverken omfattar RSO:s re-
pertoar en hel del nutida musik och or-
kestern uruppför årligen ett flertal verk 
som beställt av YLE. Till RSO:s upp-
gifter hör även att förse radions arkiv 
med friköpta inspelningar av hela den 
inhemska orkesterrepertoaren.  Under 
spelåret 2015–2016 uruppför orkestern 
sex verk som beställts av Yleisradio 
Ab.  Därtill består programmet bl.a. 
av pianokonserter av Beethoven och 
Prokofjev, symfonier av Schumann och 
Brahms samt Mendelssohns oratori-
um Elias. Till orkesterns gästartister 
hör bl.a. pianisterna Murray Perahia, 
Nelson Freire och András Schiff, diri-
genterna David Zinman, Tugan Sohijev 
och Mandfred Honeck samt sopra-
nen Karita Mattila och mezzosopranen 
Anne Sofie von Otter.
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RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Ligeti, Eötvös, Nielsen, Hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt premiärinspel-
ningen av Armas Launis opera Aslak 
Hetta. Orkesterns skivor har fått pris av 
bl.a. BBC Music Magazine, Académie 
Charles Cros och MIDEM Classical. 
RSO:s skiva med Ligetis violinkonsert 
och verk för orkester valdes till Editor´s 
Choice i tidskriften Gramophone i fe-
bruari 2014. 

 RSO företar regelbundet konserttur-
néer på olika håll i världen. Under sä-
songen 2015–2016 uppträder orkestern 
under Hannu Lintus ledning i Japan och 
i Österrike.  

RSO:s radiokanal, Yle Radio 1, radierar 
alla orkesterns konserter. I allmänhet 
sänds såväl de utländska som inhem-
ska konserterna direkt. Konserterna 
kan även avlyssnas på RSO:s webbsidor 
(yle.fi/rso) och ses live i hög resolution. 
En stor del av konserterna televiseras 
också direkt på Yle Teema. 


