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25.11
ONSDAGSSERIEN 6
Musikhuset kl. 19.00

Jukka-Pekka Saraste, dirigent
Kari Kriikku, klarinett 

Antti Auvinen: Junker Twist, uruppförande 10 min 
(Yles beställning)  

Unsuk Chin: Klarinettkonsert, Finlandspremiär  25 min
I Mirage – Fanfare – Ornament
II Hymnos
III Improvisation on a Groove

  
PAUS 20 min

Jean Sibelius: Symfoni nr 5, Ess-dur op.82,  31 min
första versionen 
I Tempo tranquillo assai 
II Allegro commodo 
III Andante mosso 
IV Allegro commodo – Largamente molto

Paus ca kl. 19.50. Konserten slutar ca kl. 20.55.

VÄNLIGEN KOM IHÅG ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN!
Förbjudet att fotografera och att  göra videoupptagningar eller ljudinspelningar 
under konserten.
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ANTTI AUVINEN 
(F.1974): 
JUNKER TWIST 

Viljan att bli kvitt sin ångest mani-
festerar sig i dans. Dansen ger en möj-
lighet att nå längre bort från de bekläm-
mande fördomarna. I dansen klingar 
excessiv användning av våld. Med sina 
vapensköldar och statyer som sublima 
totempolar höjer sig de små gemakens 
nationalsocialist glimtvis till junker, en 
ung ädling som sväller av kraft.

Enligt tonsättaren Antti Auvinen är 
det möjligt att uppleva positiva under-
toner i patriotism och religion, men det 
finns även ofattbart förvrängda, över-
spända, absurda tolkningar. Vi ser nog 
vilken ynklig stackare de små gema-
kens nationalsocialist är, men samti-
digt anar vi en glimt av den värdighet 
som denna junker eftersträvar med sin 
dans, utan att uppnå den. 

Man känner av en viss rädsla för våld 
i verket. Det är typiskt för de små gem-
akens nationalsocialister att låsa sig i 
sina egna villfarelser och stöda sig på 
dem. Det syns genom de rytmiska si-
tuationerna som kör fast och stann-
ar upp. På samma sätt hör de klangli-
ga, nästan militanta vibrationerna och 
smattrandet ihop med den ångest som 
trångsintheten förorsakar. Å andra si-
dan kan man i verket lägga märke till 
en sprittande upptäckandets glädje 
och tillika drag av en rent av tragiko-
misk fars. 

I Junker Twist filtreras människorö-
sten genom bleckinstrument och me-
gafoner. Klangerna byggs ofta upp som 
hybrider, till exempel som en kombina-

tion av hyperventilation och upplösning 
av spänningen, en suck. Ytterligheterna 
är närvarande i klangerna, i kontrasten 
mellan de friktionsfria suckarna och 
friktionsfyllda ljuden, samt å andra si-
dan även i hur snabbt spelandet sker 
— ända till den yttersta gränsen för vad 
som är möjligt. Spelanvisningarna ger 
ett visst tempo men antyder att det 
även kan spelas snabbare. 

Auvinens kompositionsidéer bör-
jar i allmänhet som sinnestillstånd el-
ler sinnestämningar av något slag.  
Föreställningarna kan vara rätt statiska, 
orörliga men i kompositörens sinne ma-
nifesterar de sig i tiden och bildar psy-
kologiskt spända kontinuum. Rörelsen 
gestaltas som klanger och impulser 
som direkt blir till rytmik, täthet, ha-
stighet och avstånd mellan impulserna. 

I det andra skedet blir det nödvän-
digt för kompositörens välbefinnande 
att komponera, att behandla materi-
alet. Materialbehandlingen styr arbetet 
och öppnar nya perspektiv. Men det 
är även fråga om ärlighet: resultatet 
måste utformas så att det tilltalar en 
själv och så att det bevarar sambandet 
med de ämnen som behandlas. 

Enligt Antti Auvinen erbjuder kon-
sten, speciellt konstmusiken, ett me-
del att behandla frågor som är grund-
läggande för vår existens. Rasism, våld, 
död, kärlek, det är sånt som är svårt att 
uttrycka i ord, men som kan behand-
las i konsten. Konstmusiken kan vara 
en väg att spegla ångestfyllda känslor. 
Bakom Junker Twist finns ångestfulla 
föreställningar om våldsam patriotism 
och intolerans. 

Ville Komppa (sammandrag)
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UNSUK CHIN (F. 1961): 
KLARINETTKONSERT

Sydkoreanen Unsuk Chin studerade vid 
universitetet i Soul åren 1981–1985 för 
Sukhi Kang och fortsatte i Hamburg 
1985-88 som György Ligetis elev. 
Numera är han bosatt i Berlin men up-
plever inte att hans verk representerar 
vare sig österländsk eller västerländsk 
kultur. För sina kompositioner har Chin 
fått bl.a. Gaudeamuspriset och Arnold 
Schönberg-priset 2005. Han har besö-
kt Finland bl.a. som tonsättargäst vid 
Musica nova i Helsingfors 1999.

Klarinettkonserten är den måhända 
mest impressionistiska av Chins kon-
serter hittills. Den största utmaningen 
för kompositören visade sig vara att 
kombinera soloinstrumentets specifi-
ka karaktär med orkestern: ”Klarinetten 
förmår genomtränga orkestern men 
dess klang är synnerligen specifik. Det 
är svårt att skapa orkesterfärger som 
låter solisten integreras med den ge-
mensamma helheten. Om man inte 
går varsamt till väga, blir klarinetten 
kvar i sina egna sfärer.”

Den sist tillblivna första satsens ru-
brik är Mirage-Fanfare-Ornament. Den 
börjar i tystnad och med multifoner, 
glissandon och arabesker lockar so-
listen fram reaktioner och rörelse från 
en metalliskt klingande orkester. Chin 
har jämfört det svävande och fladdran-
de klarinettsolot med en fågel. 

Från början av verket tilltar spän-
ningen i riktning mot en vision som 
får utlopp i en fanfar med färggranna 
och festliga gester. Efter en energisk 
kulmen blir figurer guppande i luften. 

Långa strålande ackord för dem tillba-
ka mot tystnaden ända tills musiken 
plötsligt bryts.  

Tystnaden är ännu mera väsentlig 
för den långsamma satsen, Hymnos. 
Soloklarinetten presenterar ett koral-
liknande motiv i skört pianissimo som 
multifoner där flera toner klingar sam-
tidigt. Melodin är i sig som ett bud 
från en annan tid, en annan värld eller 
kanske det undermedvetna. 

Motivet avancerar som en långsam 
passacaglia och orkestern – först cel-
lorna, sedan klarinetterna – börjar re-
ferera, fortsätta och kommentera 
soloklarinetten. Hymnen och dess va-
rianter blir fler och hetsigare som i en 
fantastisk spegelsal ända tills melodin 
återvänder och börjar sväva i sitt ur-
sprungliga tillstånd. En serie orkester-
ackord med varierande instrumentati-
on ackompanjerar slutet i barock anda.

I samband med sin klarinettkonsert 
har Chin hänvisat till soloinstrumentets 
lekfulla och ritualistiska egenskaper 
som har sin plats i den sista och snabba 
satsen Improvisation on a Groove som 
spelas attacca. Det är allt skäl att hålla 
huvudet kallt fastän slagverkarna i bör-
jan först gräver fram sina fiskeredskap. 
Svirvelspolar lockar fram vilda virtuosa 
uppvisningar av solisten och orkestern 
accelererar till våldsamt. Här såg Kent 
Nagano som dirigerade uruppförandet 
ett drag av dödsdans.

Innan all kontroll går förlorad koncen-
treras handlingen på soloklarinettens 
”improvisation”, en vision av den lång-
samma satsens stillsamma salighet. 
Klarinetternas och slagverkens avtag-
ande sorl för stycket till sitt slut. 

Unsuk Chins klarinettkonsert är en 
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gemensam beställning av fem orkestrar 
(Göteborg, New York, Köln, London, 
Barcelona) och den har tillägnats Kari 
Kriikku.

Antti Häyrynen (sammandrag)

JEAN SIBELIUS 
(1865–1957): 
SYMFONI NR 5 
ESS-DUR, VERSION 1915 

Femte symfonin op. 86 har ibland be-
skrivits som en motreaktion till fjärde 
symfonin, men då glömmer man hur 
mycket av fjärde symfonin som finns 
med i den femte, speciellt i dess förs-
ta version från 1915. Femte symfonins 
kompositionsprocess 1914–1919 blev 
den längsta och svåraste i Sibelius kar-
riär.  

Den första versionen av femte sym-
fonin börjar i ytterst modern anda och 
är mera oslipad än den slutliga upplag-
an. I början av Tempo tranquillo assai 
hörs inga inledande takter för valthorn 
och pukor, det som Erik Tawaststjerna 
kallar för ”bukolistisk signal”. I den slut-
liga versionen vittnar signalen för lyss-
naren om två dominerande impulser 
i verket och den fungerar som ett 
slags fråga till träblåsinstrumentens 
”svar”, som inleder versionen från 1915. 
Symfonins öppning är därmed rent pa-
storal och saknar antydningar om kom-
mande monumentala drag.  

På motsvarande sätt vållar stråkarnas 
öppning en mycket större förändring, 
en rörelse via djupa skuggor och vida-

re till det våldsamma crescendots förs-
ta kulmen. Genomföringens ton verkar 
mera gåtfull och mystisk. Övergången 
till fagottsolot ackompanjerat av pia-
nissimostråkar känns därför naturligt, 
men det följande crescendot med sina 
hotfullt fluktuerande ackord slutar litet 
ex tempore i pizzicaton som förebådar 
scherzot.  

Dagens lyssnare tycker kanske att 
Allegro commodo-scherzot redan här 
kunde sammanfogas som fortsätt-
ning till första satsen men versionen 
från 1915 saknar ännu förenande länkar 
på motivnivå. Den slutliga versionens 
marcatotema för trumpet har givits åt 
stråkarna och detta ger inte scherzot 
en lika tydlig vändpunkt. Ett fugatoa-
vsnitt visar motivmosaikens potential 
och en kort acceleration i slutet räcker 
till som kulmen i det separata scherzot.

I versionen från 1919 har den lång-
samma satsen stiliserats, fått en slut-
ligare form och blivit mera strömlinje-
formad, men i versionen från 1915 och 
dess Andante mosso skapas ett intryck 
av mera primitiv kraft. Det sker med en 
mera gradvis exposition av temat, med 
genomgående pedalstämmor och eko-
effekter samt en kollision med bleck-
forzato som påminner om fjärde sym-
fonin. Vissa variationer som ingick i 
versionen 1915 lämnade Sibelius senare 
bort. Satsens slut är kargare, utan att 
ge lillfingret åt romantisk nostalgi.

Då Sibelius först 1916 och ytterligare 
1917–1919 beslutade sig för att revidera 
symfonin, sade han sig längta efter att 
göra den mera ”mänsklig och jordnära”. 
Det som tog den längsta tiden var den 
slutliga lösningen på finalen och han 
”erkände” att han skrivit om den så 
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sent som våren 1919.  
År 1915 var finalen, Allegro commodo 

- Largamente assai, mycket mer omfat-
tande än den blev till sist. Början är be-
kant men träblåsmotivet som hörs mot 
det gungande valthornsmotivet har 
inte ännu funnit sin form. Den största 
skillnaden finns emellertid i slutcre-
scendot som tar sats mycket längre 
ifrån. Det utvecklas långsammare och 
fastnar stundtals i schamanistiska osti-
naton och ensamma träblåsarklanger. 

Det blir fler omvägar via sorgsna 
och dunkla dälder som sjunker dju-
pare och har mer bitande dissonans. 
Slutcrescendot tycks likaså släpa med 
sig mera av livets börda. 

Antti Häyrynen (sammandrag)

JUKKA-PEKKA SARASTE

Jukka-Pekka Saraste har sedan året 
2010 varit chefsdirigent för WDR-
symfoniorkestern i Köln. Åren 2006–
2013 var han även musikchef för 
Oslofilharmonikerna och då han avs-
lutade sin period utnämndes han 
till orkesterns förste hedersdirigent. 
Saraste är konstnärlig rådgivare för 
Finländska kammarorkestern och kon-
stnärlig ledare för Ekenäs sommarkon-
serter. Han har även varit konstnärlig 
rådgivare för Sinfonia Lahti.

Saraste var chefsdirigent för Radions 
symfoniorkester 1987–2001, varefter 
han utnämndes till hedersdirigent för 
orkestern. Under hans ledning gästspe-
lade orkestern ofta i Europa, företog 

två turnéer i Fjärran östern och debute-
rade i Förenta Staterna. Åren 2002-
05 var Saraste förste gästdirigent för 
BBC Symphony Orchestra och 1994-
2001 musikchef för Toronto Symphony 
Orchestra. Han har även varit kon-
stnärlig ledare för Scottish Chamber 
Orchestra. 

Under de senaste åren har Saraste 
dirigerat bl.a. filharmonikerna i 
New York och Los Angeles, Chicago 
Symphony Orchestra, filharmonikerna 
i London och München, Philharmonia 
Orchestra i London, Concertgebouw-
orkestern i Amsterdam, Wiens symfo-
niker, Gewandhausorkestern i Leipzig 
och Staatkapelle Dresden.  

Sarastes repertoar omfattar de sto-
ra verken från romantiken och även 
nutida musik. Han dirigerade nyligen 
uruppförandet av Wolfgang Rihms 
Trippelkonsert i Berlinfilharmonin och 
uruppförandena av Friedrich Cerhas 
Drei Orchesterstücke och Pascal 
Dusapins violinkonsert i Köln. 

Saraste har med RSO spelat in samt-
liga symfonier av Sibelius och Nielsen. 
Med Toronto Symphony Orchestra 
har han spelat in musik av Bartók och 
Dutilleux och med Olsofilharmonikerna 
och Kölnradions symfoniorkester sym-
fonier av Mahler. WDR-radioorkestern i 
Köln och Saraste har därtill gjort kriti-
kerrosade inspelningar av Schönbergs 
Pelléas och Mélisande, Stravinskys 
Eldfågeln och symfonier av Brahms. 

Saraste har beviljats det statliga 
tonkonstpriset, Pro Finlandia samt 
Sibeliusmedaljen. Han har utnämnts 
till hedersdoktor vid York University 
(Toronto) och Sibelius-Akademin. 
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KARI KRIIKKU

Kari Kriikku är känd som tolk för nuti-
da musik. Unsuk Chins klarinettkonsert 
är det senaste tillägget i hans reper-
toar. Kriikku uruppförde konserten 
med Göteborgs symfoniorkester och 
Kent Nagano våren 2014. Sedermera 
har han redan framfört verket som so-
list med bl.a. New York Philharmonic 
Orchestra, radioorkestern WDR i Köln, 
Philharmonia Orchestra i London och 
Concertgebow-orkestern i Amsterdam.   

Tidigare har Kriikku uruppfört och 
spelat in på skiva bl.a. Kaija Saariahos 
D’OM LE VRAI, Kimmo Hakolas  och 
Magnus Lindbergs klarinettkonserter 
och Jukka Tiensuus Missa. Inspelningen 
av Saariaho verk med RSO fick BBC 
Music Magazines pris 2013. 

Kriikkus följande uruppförande är 
Michel van der Aas verk Hysterisis 
med Lapplands kammarorkester och 
John Storgårds och senare spelar han 
in stycket på skiva med Amsterdams 
Sinfonietta. Till innevarande säsong 
hör även en turné med New Zeeland 
Symphony Orchestra och Miguel 
Harth-Bedoya samt konserter som so-
list med symfoniorkestrarna i Soul, 
Stavanger och Indianapolis.

Utöver sin solistkarriär är Kari Kriikku 
konstnärlig ledare för Kammarorkestern 
Avanti!. Kriikkus mångsidiga karriär be-
lönades 2009 med Nordiska rådets 
musikpris. 
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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. 


