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20.11
FREDAGSSERIEN 5
Musikhuset kl. 19.00

Olari Elts, dirigent
Paavali Jumppanen, piano 

Arvo Pärt: Silhouette 7 min

Seppo Pohjola: Pianokonsert, uruppförande  27 min

  
PAUS 20 min

Johannes Brahms: Symfoni nr 1 c-moll op.68 45 min
I Un poco sostenuto – Allegro 
II Andante sostenuto 
III Un poco allegretto e grazioso 
IV Adagio – Più andante–- Allegro non troppo, ma con brio

Inom ramen för utbildningssamarbetet mellan 
Sibelius-Akademin och RSO spelar vid kvällens konsert fyra 
studerande i orkesterns led: Johannes Hakulinen, violin I, 
Aino Räsänen, viola, Sara Viluksela, cello och 
Joel Raiskio, kontrabas.
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KÖRKLANGER I SENA KVÄLLEN börjar i Konsertsalen efter en paus på ca 
kl. 10 minuter. Publiken ombeds ta plats på parketten för att 
lyssna till körmusiken. Platserna är onumrerade.

Musikhusets Kör 
Tapani Länsiö, dirigent 

Johannes Brahms: Einförmig ist der Liebe Gram  3 min

Arvo Pärt: Solfège     4 min

Johannes Brahms: Vierzehn Volkslieder: Täublein weiss 4 min

Arvo Pärt: Da Pacem  6 min

Johannes Brahms, arr. Tapani Länsiö:
Wiegenlied, Op. 49, nr 4 2 min

Paus ca kl. 19.55. Konserten slutar ca kl. 21.10. 
Körmusiken i sena kvällen slutar ca kl.  21.45. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på webben (yle.fi/rso).
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ARVO PÄRT (F. 1935): 
SILHOUETTE 

I Silhouette för stråkar och slagverk från 
år 2009 återvände Arvo Pärt till något 
som han hade tillämpat i sina genom-
slagsverk i slutet av 1970-talet, en kom-
bination av stråkarnas och slagverkens 
olika klangvärldar. Som impuls till ver-
ket fungerade den estniske dirigenten 
Paavo Järvi och dennes engagemang 
som dirigent för Orchestre de Paris.

“Jag kom omedelbart att tänka på 
Gustave Eiffel och dennes arbete. Det var 
trevligt att höra att orkestern reagerade 
positivt på mina tankar. En bok med il-
lustrationer av Eiffels planer och ritning-
ar för tornet hade en viktig plats på mitt 
arbetsbord. Hans konstnärliga vision im-
ponerade och inspirerade mig på många 
sätt, en kombination av klart förstånd 
och elegans.” (Arvo Pärt)

Man kan leta efter stålstrukturens 
gestalt i Silhouette i de metalliska slag-
verksklangerna i början utgående från 
vilka musiken långsamt börjar söka sig 
upp i höjden. Helheten bildar inget por-
trätt utan snarare en skuggbild, en stor 
och symbolisk konstruktions stiliserade 
närvaro. 

Pizzicaton och klockspel samt milt 
utformade melodier påminner om den 
motsägelsefulla konstruktionen, dess 
parisiska luftighet och elegans som 
tack vare rationell ingenjörskonst och 
massiva stålbalkar sträcker sig upp till 
molnen. Verket höjer sig som ett mak-
ligt crescendo men återgår i sin sista 
replik till tystnad och balans.

Antti Häyrynen

SEPPO POHJOLA 
(F. 1965): 
PIANOKONSERT

Seppo Pohjolas tonsättarbana har 
styrts av hans förmåga att gång på 
gång omvärdera sin egen roll och sitt 
eget arbete. Pohjola studerade kom-
position vid Sibelius-Akademin för 
Olli Kortekangas, Olli Koskelin, Paavo 
Heininen och Erkki Jokinen, och han 
gjorde sitt genombrott år 1991 med sin 
första stråkkvartett. Pohjola har en ge-
digen musikalisk bakgrund från släk-
tens sida och det har nog hjälpt honom 
att betrakta komponerandet och kom-
positionerna ur många olika synvinklar. 

Pohjolas uttryck har varierat och för-
ändrats mycket genom karriären men 
det är värt att observera att konstmusi-
kens mest traditionella genrer kommit 
att utgöra stöttepelarna i hans produk-
tion: tre symfonier, fyra stråkkvartet-
ter och ett antal operor. I dem har olika 
distanser, tekniker och impulser fått en 
”klassisk” kontext som har hjälpt lyss-
narna att gestalta Pohjolas mångfaset-
terade musik. 

Seppo Pohjola berättar själv 
om hur han kommit fram till 
sina lösningar:

”Utgångspunkterna till mina piano-
konserter finns i mina symfonier. I an-
dra symfonins andra sats finns en li-
ten stump av ett pianosolo i Thelonius 
Monks stil som kämpar med orkestern. 
I tredje symfonins andra sats finns ett 
violinsolo och på det stället i partitu-
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ret har Sakari Oramo skrivit ordet ”vi-
olinkonsert”. Denna solistiska idé som 
träder fram ur orkestern och får en 
central plats började intressera mig. 
Jouni Kaipainen kallade en gång min 
andra symfoni för en konsert för or-
kester. Så ville jag spela mina kort. 
Pianokonserten är mitt första konser-
terande stycke  men jag har för avsikt 
att inom en nära framtid också kom-
ponera både en violin- och en cellokon-
sert.

Tanken på en solist som andas inne 
i orkestern förverkligas måhända tyd-
ligast i ett avsnitt där orkestern spin-
ner ett pointillistiskt, harmoniskt spin-
delväv kring solistens expressiva gestik. 
Det avsnitt där orkesterns långa ljud 
bildar valv under vilka solisten så små-
ningom försvinner ur synfältet är enligt 
min mening nattmusik av något slag. 

Under komponerandet av konserten 
kom nya synvinklar i dagen. En viktig 
sak är idén med orkestermusik och 
dess pianotranskription, antingen efter 
varandra, på varandra eller om varan-
dra.  Som exempel på detta duger ge-
nast verkets öppning, men speciellt det 
snabba slutavsnittet där solisten och 
orkestern utkämpar en rytmisk duell. 
På ett lugnare sätt förverkligas detta 
överlapp i ett tidigare avsnitt där tring-
elns hjärtklappning berättar så varsamt 
som möjligt om ondskan i världen. 
Viktigt blev än en gång även tanken på 
ett historiskt kontinuum. Genast i bör-
jan blinkar musiken på ögat i riktning 
mot Tjajkovskijs konsert. Det är inspi-
rerande att känna sig som en del av en 
sekelgammal musikalisk evolution.

Konsertens solistparti är krävande, 
naturligtvis, men verket innehåller även 
två mellanspel för orkester. En kadens 

eller någonting som kanske kan upp-
fattas som en kadens är placerad allde-
les i slutet.”

Presentation av kompositören: 
Antti Häyrynen
Presentation av verket: Seppo Pohjola

JOHANNES BRAHMS 
(1833–1897): 
SYMFONI NR 1  

Brahms symfoni nr 1 c-moll op. 68 blev 
slutligen färdig år 1876. I sin egenskap 
av stort orkesterdrama som sträcker 
sig från mörker till ljus har den sin mot-
svarighet i Beethovens ”Ödessymfoni”, 
men hos Brahms börjar både första och 
sista satsen i c-moll och slutar  C-dur. 
Efter uruppförandet var många benäg-
na att iklä Brahms Beethovens mantel 
och dirigenten Hans von Bülow kallade 
förstlingssymfonin för ”Beethovens ti-
onde”.

Då symfonin redan var färdig lade 
Brahms en introduktion (Un poco sos-
tenuto) till första satsen för att balan-
sera upp finalen. Den påminner inte 
om de klassiska symfoniernas lång-
samma introduktioner utan där klingar 
snarare en allmän känsla av otrygghet 
med tillfogad spänning i kontrapunk-
tisk i stil efter Bachs Johannes- och 
Matteuspassioner. Pukornas slag beto-
nar oåterkalleligheten, medan stråkar-
nas stigande och träblåsinstrumentens 
sjunkande linje för fram de kämpande 
motsatta krafterna. 
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Den snabba huvuddelen (Allegro) 
har utformats dramatiskt med ett tra-
giskt laddat och rytmiskt spänt huvud-
tema. Sidotemana och utvidgningar-
na som eftersträvar lugn och klarhet 
sätter provokativt igång huvudtemat 
gång på gång – ”eld och kristall”, såsom 
Jorge Luis Borges skriver i en dikt som 
han tillägnat Brahms. Första satsen får 
episka dimensioner, då Brahms banar 
väg för en omfattande koda, där hu-
vudtemat äntligen försvagas och i slu-
tet ger en glimt av dur.

Samtiden upplevde mellansatserna 
snarare som musik i serenadstil än som 
symfonisk argumentation. Brahms vil-
le att hans c-mollsymfoni skulle kom-
ma lyssnarna nära och låter andra sat-
sen (Andante sostenuto) sjunga milt 
i avlägsen E-dur. Ingenting i den inti-
ma scenen har heroiska dimensioner, 
men motivtänkandet går vidare i pend-
landet mellan höga och låga register, 
nutid och förflutet, passion och resi-
gnation. Den stilistiska genren ger möj-
ligheten att odla musikaliska detaljer, 
såsom upprepandet av huvudtemat på 
soloviolin, en duo med valthornet samt 
dröjande slutackord.

I stället för ett uppsluppet scher-
zo är tredje satsen (Un poco alle-
gretto e grazioso) ett lyriskt inter-
mezzo som är så typiskt för Brahms. 
Träblåsinstrumentens lyckliga tema får 
senare seriösare tonfall men huvudvik-
ten vilar på smakfull rytmisk variation. 
Det festliga mellanavsnittet kommer 
med förebud om finalen.

I finalen dramatiserar Brahms igen 
moll-durkonflikten som han fört fram 
i första satsen. Satsen förbereds igen 
med en långsam introduktion (Adagio), 

slitande stråklinjer och pukornas dova 
ljud, som musiken försöker undfly 
med tilltagande pizzicaton. Orkesterns 
rusch utmynnar slutligen i ett ”alphorn-
stema” (valthorn), som får ett aposto-
liskt vittne då basunernas koraltema 
dyker upp. Det finns de som ansett att 
dessa budbärare symboliserar ”natu-
ren” och ”andligheten” (religion) som 
löser symfonins konflikter. 

Även dessa motiv är blott förberedel-
ser inför en stor stråkmelodi (Allegro 
non troppo, ma con brio) som visar 
sig vara symfonins melodiska fullbor-
dan. ”Varenda åsna kan väl höra” te-
mats släktskap med Beethovens ”Ode 
till glädjen”, men melodins trösterika 
karaktär för även tankarna till Brahms 
vaggvisa (Sandmännchen). Temat har 
långt perspektiv, vilket Borges accentu-
erar i slutet av sin dikt om Brahms [och 
hans uttryck]: ”Varken symbol, spegel el-
ler suck, ditt är som en flod som ström-
mar och blir bestående.”

Ingenting annat är emellertid bestå-
ende hos Brahms än variationen som 
berikar stråktemats och sidotemanas 
framfart. Höjdpunkterna uppnås med 
hårt arbete och teknisk färdighet. Efter 
det sista crescendot låter Brahms inte 
längre huvudtemat återvända utan då 
segrar basunkoralen och C-dur som 
klingar i hela orkestern.

Antti Häyrynen
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OLARI ELTS 

Olari Elts har blivit känd för sin för-
domsfria programplanering. Han är för-
ste gästdirigent för Estlands Nationella 
Symfoniorkester. Samma roll hade 
han även vid Helsingfors stadsorkes-
ter 2011–2014, Orchestre de Bretagne 
2006–2011 och Scottish Chamber 
Orchestra 2007–2010. Han gästdiri-
gerar regelbundet bland andra Wiener 
Philharmoniker, City of Birmingham 
Symphony Orchestra, radioorkestrarna 
i Hamburg och Stuttgart, Orchestre na-
tional de Lyon, Malaysias filharmoniker 
samt Melbourne Symphony Orchestra. 

Under den pågående säsongen de-
buterade Elts som dirigent för RAI:s 
symfoniorkester, Ungerns nationalor-
kester och Brnos filharmoniker. Därtill 
dirigerar han bland annat Portos sym-
foniorkester, Sloveniens filharmoni-
ker samt Seattle Symphony. Elts arbe-
tar även ofta med kammarensembler. 
År 1993 grundade han NYYD, en fort-
farande verksam ensemble för nu-
tida musik. Han har även dirigerat 
Tapiola Sinfonietta och Münchener 
Kammerorchester.  

Opera har Olari Elts dirigerat bland 
annat vid Nordnorsk Opera i Norge, 
där han under detta år ledde en ny pro-
duktion av Jevgenij Onegin. Därtill har 
han dirigerat Brittens Albert Herring 
och Puccinis Il Trittico vid Estlands 
Nationalopera och Mozarts Don 
Giovanni och Idomeneo vid Lettlands 
nationalopera. Berlioz’ Fausts fördö-
melse dirigerade Elts vid Opéra de 
Rennes 2010.

Ondine gav ifjol ut en skiva med mu-
sik av Erkki-Sven Tüür under Elts led-
ning. På skivan finns symfoni nr 5 för 
elgitarr, orkester och big band samt 
konserten Prophecy för dragspel och 
orkester.  

PAAVALI JUMPPANEN

Paavali Jumppanen är en av de akti-
vaste och framgångsrikaste finländska 
pianisterna i sin generation och han 
uppträder regelbundet både som so-
list och kammarmusiker på olika håll 
i världen. Hans’ omfattande reperto-
ar sträcker sig från Bach till avantgar-
de. Jumppanen har samarbetat med 
många av vår tids tonsättare och ur-
uppfört ett stort antal pianostycken 
och kammarmusikaliska verk. Arbetet 
med bland andra Pierre Boulez, Henri 
Dutilleux, William Duckworth, Perttu 
Haapanen och Lauri Kilpiö har givit 
Jumppanen ett mångsidigt perspektiv 
på musikens ständigt föränderliga vä-
sen.

Studierna förde Jumppanen via 
Sibelius-Akademin till Schweiz där han 
arbetade i tre års tid under ledning av 
Krystian Zimerman. Vid musikakade-
min i Basel studerade han utöver pia-
no även orgel, fortepiano och klavikord. 

Jumppanen tillbringade läsåret 2011–
12  som gäst vid musikinstitutionen vid 
Harvard University i Förenta Staterna 
där han arbetade på en bok om 
Beethovens pianosonater. Bokprojektet 
utgick från Jumppanens mångåriga in-
tresse för Wienklassicismen. Han har 
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framfört både Beethovens och Mozarts 
pianosonater vid konserter som fått en 
hel del uppmärksamhet både i Finland 
och i Förenta Staterna. Han är den 
första finländska pianisten som spe-
lat in samtliga 32 pianosonater av 
Beethoven. Den första delen i serien 
kom ut på Ondine våren 2014 och hela 
serien kommer ut på marknaden under 
åren 2015–16.

Utöver sin internationella solistkar-
riär är Jumppanen uppskattad som lä-
rare. Under denna säsong håller han 
mästarkurser bland annat i Nyslott och 
i Melbourne. Jumppanen har även va-
rit lektor i piano och kammarmusik vid 
musikinstitutet i sin hemstad Esbo. Han 
tillträder som konstnärlig ledare för den 
internationella festivalen PianoEspoo 
år 2015. Paavali Jumppanen fick år 2011 
pris av Jenny och Antti Wihuris Fond för 
sitt arbete till förmån för det finländska 
kulturlivet.  

Följ Paavalis blog på adressen: www.
paavalijumppanen.com

MUSIKHUSETS KÖR

Musikhusets Kör (MK) grundades hös-
ten 2011 på initiativ av dirigenterna 
Hannu Lintu, Jukka-Pekka Saraste och 
John Storgårds. MK är en symfonikör 
med ca 80 medlemmar som vid behov 
även kan uppträda som manskör eller 
damkör.  

MK samarbetar med Musikhusets 
alla huvudaktörer: Helsingfors stads-
orkester, Radions symfoniorkester 

och Sibelius-Akademin. Kompositören 
Tapani Länsiö har sedan grundandet 
varit konstnärlige ledare för kören. 

Kören debuterade år 2012 med 
Brahms Ein deutsches Requiem vid en 
konsert med Radions symfoniorkester 
under Jukka-Pekka Sarastes ledning. 
Det första året kulminerade med Ode 
till glädjen under Leif Segerstams led-
ning. Beethovens nionde symfoni spe-
lades då av Helsingfors stadsorkester. 

MK:s repertoar består huvudsakli-
gen av symfoniska kör- och orkester-
verk. Repertoaren planeras långsiktigt 
tillsammans med Musikhusets huvud-
aktörer. Körens a cappella-repertoar ut-
görs av musik skriven för stor kör inklu-
sive vår egen tids musik. MK:s egen a 
cappella-konsert ’Hymnernas natt’ hålls 
i Musikhusets konsertsal varje år vid ti-
den för Alla helgons dag.

MK konserterar åtta till tio gånger om 
året, huvudsakligen i Musikhuset men 
även annorstädes, som till exempel i 
sommar under festivalen Orgelnatt och 
aria i Esbo. Körmedlemmarna är pas-
sionerat motiverade amatörsångare. 
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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 Radio-
orkestern 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-romantis-
ka mästerverken omfattar RSO:s reper-
toar 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.

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. 


