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21.1
ONSDAGSSERIEN 9
Musikhuset kl. 19.00

Susanna Mälkki, dirigent 
Steven Isserlis, piano 

Claude Debussy: Gigues  8 min

William  Walton: Cellokonsert   32 min
I Moderato 
II Allegro appassionato 
III Tema ed improvvisazioni (Lento – Allegro molto)
 

PAUS 20 min

 
Kaija Saariaho: Circle Map, Finlandspremiär  28 min
Timo Kurkikangas, ljuddesign 
I Morning Wind
II Walls closing
III Circles
IV Days are Sieves
V Dialogue
VI Day and Night, Music

Claude Debussy: Rondes de printemps  9 min
  

Paus ca kl. 19.50. Konserten slutar ca kl. 21.00.
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på webben (yle.fi/rso)
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CLAUDE DEBUSSY 
(1862–1918): SATSERNA 
GIGUES OCH RONDES 
DE PRINTEMPS UR 
SVITEN IMAGES

Konstnärer brukar i allmänhet inte vara 
särskilt förtjusta i de stämplar som man 
sätter på dem. Det var inte heller Claude 
Debussy. Han har i allmänhet uppfat-
tats som den musikaliska impressionis-
men personifierad men själv upplevde 
han sig stå symbolisterna närmare. Han 
tog intryck av symbolistiska författare 
såsom Baudelaire, Mallarmé, Verlaine 
och Maeterlinck. Icke desto mindre 
kunde han inte låta bli att skryta med 
att han i sina kompositioner var kapa-
bel att förverkliga de impressionistiska 
målarnas syften bättre än de själva.

Trots Debussys egen syn på saken vi-
lar ändå ofta en obestridlig känsla av 
impressionism över hans verk. Då kär-
nan i den symbolistiska konsten åter-
finns i betydelserna och hur de tolkas, 
något som svårligen kan härledas ur 
rent musikaliska fenomen, är impressi-
onismen som begrepp snarare associe-
rad med utförandet. På den nivån kan 
musikens samband med t.ex. Monets, 
Renoirs, Degas’, Pissarros, Sisleys och 
liknande konstnärers produktion vara 
mycket mer uppenbara. Speciellt starkt 
motiverat kan det vara att dryfta dylika 
samband i de fall då kompositionen i 
fråga har ett namn som redan i sig hän-
visar till ett visuellt uttryck som Images 
(Bilder).

Orkestersviten Images började ta 
form strax efter La mer (1905), som hör 

till de mest kända manifestationerna 
för den musikaliska impressionismen. 
Debussy skrev till en vän, att han i det 
nya verket ville göra någonting annor-
lunda, skapa ett ”intryck av verklighet”. 
Orsakerna till att orkestersviten blev 
färdig först år 1912 är de nya och an-
norlunda utgångspunkterna samt ar-
betet på operan La chute de la maison 
Usher (Huset Ushers undergång), som 
byggde på en novell av Edgar Allan Poe 
men som förblev ofullbordad. Vid sam-
ma tid komponerade Debussy även två 
samlingar pianostycken under rubriken 
Images (1905, 1907), men den musiken 
har inget samband med orkestersviten.

Gigues

Debussy gav ursprungligen den inle-
dande satsen Gigues namnet Gigues 
tristes, vilket redan i sig är en motstridig 
rubrik, eftersom gigue eller ”jig” egentli-
gen är en glad dans. Debussy strök det 
preciserande epitetet men inte melan-
kolin ur själva musiken. Verket börjar 
som ett impressionistiskt känsligt kling-
ande glimmer, ur vilket framträder en 
vemodig melodi för oboe d’amore, ing-
en äkta folkmelodi utan en imitation av 
en sådan. Det andra centrala tematiska 
motivet är ”Keel Row”, en livligare och 
kantigare engelsk folkdans som flöj-
ten redan hänvisat till i introduktionen. 
Debussy binder samman dessa två te-
man, låter musiken kulminera och åter-
vänder sedan till oboe d’amore-temat 
och stämningarna i början. 

Traditionellt har man trott att 
Debussys vän, kompositören och diri-
genten André Caplet slutförde orkest-
reringen av satsen enligt kompositö-
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rens instruktioner. Å andra sidan har 
man på basis av manuskriptet lika kate-
goriskt hävdat att Caplet inte haft nå-
gonting med orkestreringen att göra. I 
alla fall klingar musiken i så hög grad 
som äkta Debussy att om Caplet del-
tagit i orkestreringen så måste han ha 
gjort det som en ödmjuk assistent un-
derkastad Debussys vilja, inte som en 
självständig konstnär.

Rondes de printemps

Den avslutande satsen Rondes de prin-
temps (Vårliga ringdanser) har försetts 
med mottot ”Vive le mai, bienvenue 
soit le mai/Avec son gonfalon sauvage” 
(Hurra för maj, välkommen maj, med 
sin vilda fana). Orden är lånade ur en 
gammal italiensk sång, som är förknip-
pad med medeltida vårfester i Toscana. 
Satsens musik har emellertid starkare 
band med Frankrike. Debussy använ-
der nämligen här den franska barnvisan 
”Nous n’irons plus au bois”, som också 
förekommer i några av hans tidigare 
kompositioner.

Rondes de printemps är en represen-
tant för Debussys allra mest sofistike-
rade, impressionistiskt nyanserade och 
transparenta orkesterteknik. Satsen 
badar i vårligt ljus men där finns även 
skuggor som ljuset skapat. Uttrycket 
och stämningarna är flyktigare än i 
Gigues. Barnvisan som Debussy använ-
der sig av dyker upp i texturen i många 
olika former som ändå i allmänhet är 
igenkännbara.

WILLIAM WALTON 
(1902–1983): 
CELLOKONSERT

Cellokonserten (1956) kom till under 
William Waltons period av moget mäs-
terskap. Den beställdes av den rysk-
födde amerikanske cellisten Gregor 
Piatigorsky, som uruppförde den i 
Boston i januari 1957. Detta var Waltons 
egen favorit bland hans konserter.  

Konserten utstrålar ett uttryck som 
är typiskt för Walton, emotionellt men 
undviker överdriven sentimentalitet. 
Cellons breda sångbarhet dominerar 
och de kraftfulla rent av aggressiva 
känslor som ofta förekommer i Waltons 
musik har fått en mindre roll. I verkets 
klanger har man ofta hört något av en 
medelhavsatmosfär. Alltsedan 1946 
vistades Walton ofta på ön Ischia och 
samma år som cellokonserten blev till, 
1956, köpte han ett hus som blev hans 
ordinarie bostad. Konserten har tre sat-
ser, men han har svängt på det vanliga 
schemat snabb-långsam-snabb så att 
den mellersta satsen är den snabbaste. 

I den lugnt slingrande första satsen 
råder en behärskat meditativ stämning 
som så att säga balanserar på grän-
sen mellan subjektiv upplevelse och 
”landskapsmusik” efter engelsk tradi-
tion. Verkets effektfulla energicentrum 
är ett scherzo som kommer på andra 
plats. Det är snabbt i vändningarna, har 
skarpa kanter och visar upp cellons vir-
tuosare sida.

Finalsatsen är den mest omfattande 
både vad volym och innehåll beträffar. 
Utgångspunkten är ett innerligt sjung-
ande tema som ger upphov till en svit 
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variationer eller ”improvisationer” som 
Walton kallar dem för. Stämningarna 
och texturerna varierar som brukligt är 
i variationssatser och två av variationer-
na har skrivits som solokadenser för cel-
lon. Stundtals är uttrycket återhållsamt, 
stundtals lyriskt. Orkestervariationen 
mellan solokadenserna är energiskt slå-
ende. I en omfattande coda kommer re-
miniscenser från första satsens tematik 
och i och med den tonar musiken bort.

KAIJA SAARIAHO 
(1952–): CIRCLE MAP 

Den första impulsen till Kaija Saariahos 
orkesterverk Circle Map (2012) har an-
knytning till ungefär samma tidsperiod 
som operan L’amour de loin men kom-
mer geografiskt något längre ifrån. 
Inspirationskällan är den persiske po-
eten Jalal ad-Din Muhammad Balkhi-
Rumi (1207–1273), allmänt känd under 
det kortare namnet Rumi. Som mus-
limsk filosof anslöt han sig till sufismen, 
en mystisk riktning som skapat en egen 
kulturtradition och som många orto-
doxa muslimska filosofer förhåller sig 
kritiskt till. 

Utgångspunkten för de sex satserna 
i Circle Map är Rumis fyrradingar. De 
ursprungliga dikterna har inga rubriker 
men Saariaho lyfter fram ord ur den 
engelska översättningen. I verket hörs 
dikterna på band på originalspråket per-
siska upplästa av iraniern Arshia Cont 
som arbetar vid institutionen för nuti-
da musik IRCAM vid Pompidoucentret i 
Paris. Saariaho har bearbetat recitatio-

nen med elektroniska medel och kom-
binerar på detta vis de urgamla dikter-
na med modernistiska medel. 

Recitationen på persiska och dikter-
nas metaforer har givit satsernas musik 
impulser på åtminstone två plan. Det 
har skett både genom att ge texten ett 
musikaliskt uttryck och genom att an-
vända texten i elektroniskt bearbetad 
form som en del av verkets musikaliska 
textur. Exempelvis i satsen Circles hörs 
recitationen som en spöklig körliknan-
de klang som kan röra sig i rummet. I 
satsen Dialogue hörs den som en för-
tunnad damröst i början, sedan som ut-
vidgad kör och slutligen som ett djupt 
manligt svar på damröstens fråga.

Verkets klangvärld är oändligt rikhal-
tig, vilket ju är typiskt för Saariaho. Den 
har både känsliga och nyansrikt gnist-
rande klangfärger och kraftfulla, grova, 
kantiga och komplexa klanger. Ställvis 
utnyttjar Saariaho differentierade fär-
ger och texturer som förknippas med 
olika instrument eller instrumentgrup-
per. Ställvis använder hon färgkombina-
tioner som blandats upp och fåtts att 
smälta samman på många plan. Ofta 
är texturens kärna en upprepad puls av 
slagverk, harpa, piano och celesta.

Kimmo Korhonen (sammandrag)

SUSANNA MÄLKKI 

Susanna Mälkki är känd som en mång-
sidig dirigent. Hon ställer sig lika natur-
ligt i täten för en symfoniorkester som 
en ensemble för nutidsmusik eller ope-
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ra. Hon studerade orkesterdirigering vid 
Sibelius-Akademin för Jorma Panula, Eri 
Klas och Leif Segerstam. Före dirigent-
studierna hade hon en framgångsrik 
karriär som cellist. Åren 1995–98 var 
hon en av stämledarna för cellosek-
tionen vid Göteborgs symfoniorkester. 
För närvarande är Mälkki första gäst-
dirigent för Gulbenkian-orkestern och 
hon tillträder som chefsdirigent för 
Helsingfors stadsorkester hösten 2016.

Tidigare har hon varit musikchef 
för den prestigefyllda franska or-
kestern för nutidsmusik Ensemble 
Intercontemporain samt konstnärlig 
ledare för Stavangers symfoniorkester. 
Mälkki har gästdirigerat ett flertal be-
tydande europeiska och nordamerikan-
ska orkestrar. 

Som uppskattad operadirigent ledde 
Susanna Mälkki Mozarts Figaros bröl-
lop på Finlands Nationalopera i augus-
ti i fjol. Efter Figaro och andra uppdrag 
i hemlandet gästspelade Mälkki vid 
statsoperan i Hamburg, där hon dirige-
rade Janáčeks Jenůfa med Karita Mattila 
i titelrollen. I april 2011 blev Susanna 
Mälkki den första kvinnan som dirige-
rat opera på La Scala-operan i Milano. 
Efter gästspelet fick hon omedelbart 
förnyad inbjudan till operahuset. År 
2010 dirigerade Mälkki uruppförandet 
av Bruno Mantovanis balett Siddharta 
vid Parisoperan, dit hon återvände förra 
säsongen för att dirigera Janáčeks ope-
ra Fallet Makropoulos.  

I juni 2010 utnämndes Susanna 
Mälkki till Fellow i Royal Academy of 
Music i London och utländsk ledamot 
av Svenska Musikaliska Akademien i 
Stockholm. År 2011 beviljades hon Pro 
Finlandia-medaljen. 

STEVEN ISSERLIS
Den brittiske cellisten Steven Isserlis hör 
till världens mest uppskattade musiker 
på sitt instrument. Under sin mångsi-
diga karriär har han etablerat sig som 
en lovordad kammarmusiker, solist med 
olika orkestrar, lärare och skivartist. 

Isserlis uppträder regelbundet som so-
list med topporkestrarna i världen, bl.a. 
Berliner Philharmoniker, Philharmonia 
Orchestra London, Cleveland Symphony 
Orchestra och Minnesota Symphony 
Orchestra. Han ger årligen solokonser-
ter i de mest prestigefulla konserthu-
sen och uppträder tillsammans med 
bl.a. pianisterna Kirill Gerstein, Stephen 
Hough, Olli Mustonen och Andras 
Schiff. 

Som kammarmusiker konserterar 
Isserlis i bl.a. Wigmore Hall i London 
samt vid musikfestivalerna i Salzburg 
och Verbier, som han planerat flera te-
matiserade konserter för. Till dessa hör 
en konsert med tjeckisk musik, en kon-
sert som belyser likheterna mellan sång 
och cello samt en Robert Schumann-
konsert. Vid temakonserterna samar-
betar Isserlis med en grupp toppmusi-
ker, bl.a. violinisten Joshua Bell, altisten 
Tabea Zimmermann och violinisten 
Isabelle Faust.  

Steven Isserlis uppmärksammade 
skivinspelningar ger en bild av hans 
mångsidiga repertoar. Till hans senaste 
prisbelönta skivor hör inspelningar av 
Bachs sviter för solocello och Dvořáks 
cellokonsert. Därtill har han givit ut en 
komplett upplaga av Beethovens verk 
för cello och piano med Robert Levin 
samt inspelningar med musik av Olli 
Mustonen och Thomas Adès. Till hans 
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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.

kommande utgåvor hör inspelningar av 
Prokofjevs och Sjostakovitjs cellokon-
serter med Frankfurtradions symfoni-
orkester.

Isserlis instrument är Feurmann 
Stradivarius 1730, som han har till låns 
av The Nippon Foundation of Japan.


