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30.1
FREDAGSSERIEN 7
Musikhuset kl. 19.00

Sakari Oramo, dirigent 
Patricia Kopatchinskaja, violin  

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin,  16 min
svit för orkester
I Preludi
II Forlane
III Menuetti
IV Rigaudon

 
Bela Bartók: Violinkonsert nr 2 Sz.112 35 min
I Allegro non troppo 
II Andante tranquillo 
III Allegro molto
 

PAUS 20 min

 
Jean Sibelius: Dryaden, op. 45 nr 1 6 min 

Richard  Strauss: Tod und Verklärung,  23 min
symfonisk dikt, op. 24
I Largo. Lyckliga minnen från barndomen
II Allegro molto agitato. Dödskamp
III Meno mosso, ma sempre alla breve. Den döendes drömmar
IV Moderato. Förklaring
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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.

KAMMARMUSIK I SENA KVÄLLEN 

Emmi Tikkala, flöjt
Riitta-Liisa Ristiluoma, viola
Laura Hynninen, harpa  

Carlos Salzedo:  9 min
Variations sur un thème dans le style ancient

Claude Debussy: Sonat för flöjt, viola och harpa 20 min
I Pastoral
II Interlude 
III Finale
  

Paus ca kl. 20. Konserten slutar ca kl. 21.05.
Kammarmusik i sena kvällen slutar ca kl. 21.55. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på webben (yle.fi/rso).
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MAURICE RAVEL 
(1875–1937): 
LE TOMBEAU DE 
COUPERIN

Ravels Le tombeau de Couperin hör till 
hans många tidskrävande kompositio-
ner. Det fianns en fullgod orsak till att 
arbetet drog ut på tiden. Ravel börja-
de arbeta på stycket år 1914, då första 
världskriget just hade brutit ut, men 
det blev färdigt först år 1917 och or-
kestreringen krävde ytterligare två år.  

Både Ravel själv och en del av hans 
närmaste krets betraktade situatio-
nen som en skaparkris, något som bru-
kar tolkas som ett inre problem. I rim-
lighetens namn måste man tillstå att 
de uppdämda känslorna i högsta grad 
var resultatet av de yttre omständig-
heterna och framförallt den patrio-
tiska hänförelse som kriget lyft fram. 
Ravel värvades som bilchaufför vid ett 
transportföretag och fastän han i den-
na egenskap egentligen inte var verk-
sam vid fronten så råkade han ett fler-
tal gånger ut för farliga situationer då 
det var nära ögat. De hemska realite-
terna nötte så småningom på den för-
sta ivern och Ravel kom i ett tillstånd 
som idag skulle få diagnosen grav de-
pression. 

Le tombeau de Couperin har många 
samband med kriget. Sambanden be-
tonas av dedikationerna: Ravel dedice-
rade var och en av satserna till minnet 
av någon stupad vän. Då Ravel började 
arbeta 1914 trodde han som de flesta 
andra att kriget snart skulle vara över. 
Han kunde naturligtvis inte ana hur 

många offer och hur stort lidande det 
låsta ställningskriget skulle komma att 
kräva. Vid den tiden tänkte han sig en 
pianosvit för att hedra den franska 
klavermusiken från början av 1700-ta-
let. Han betonade själv att även om 
rubriken innehåller namnet François 
Couperin (”Le Grand”, 1668–1733), rik-
tar sig dedikationen till en hel epok. 
Det franska ordet tombeau betyder or-
dagrant grav eller gravvård, men inom 
konsten och speciellt musiken har det 
fått bibetydelsen hedersbetygelse. 

Verket fick först formen av en pia-
nosvit i sex satser där varje sats bygger 
på karaktärsdanser från den förklas-
siska sviten eller andra modeller från 
barocken. År 1919 orkestrerade kom-
positören fyra satser – han uteläm-
nade den jättelika grafiska Fugan och 
den pianistiskt briljerande Toccatan  – 
och ändrade en aning på ordningsföl-
jden. Resultaten blev en fyrsatsig svit 
för kammarorkester som i ännu högre 
grad än pianosviten minns krigets offer. 
Utgångspunkten är en sats ur François 
Couperins fjärde klaversvit, Forlane, en 
dans i italiensk stil som Ravel transkri-
berade. Den använde han sedan som 
strukturell modell för ett eget stycke 
med samma namn som förresten tyr 
sig till ett synnerligen modernt ton-
språk: kromatiska melodier och en in-
strumentation som tangerar gränsen 
till atonalitet, så att känslan av huvud-
tonarten e-moll stundtals känns avläg-
sen och diffus. Forlane fick sin plats 
som andra sats i sviten och omkring 
den återspeglar satserna Preludium, 
Menuett och Rigaudon var och en på 
sitt sätt barockens ideal genom moder-
nare uttryck. 
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BELA BARTÓK 
(1881–1945): 
VIOLINKONSERT NR 2

Partituret lämnade Bartóks arbetsbord 
helt enkelt rubricerad som Violinkonsert. 
Efter kompositörens död publicera-
de man på 1950-talet ett övergivet ti-
digt verk i samma genre under nam-
net Violinkonsert nr 1 (1907–08), varvid 
den nyare konserten fick ordningstalet 
2. Den beställdes år 1936 av den unger-
ske violinvirtuosen Zoltan Székely och 
den blev färdig 1937–38; exakt tre de-
cennier skiljer således åt den från det 
föregående försöket. 

Få verk börjar så fint som denna kon-
sert! Harpans lugna ackord och de låga 
stråkarnas modalt förankrade pizzica-
ton ger en bakgrund åt huvudtemat 
som samtidigt är vackert balanserat 
och full av löften med tanke på fortsatt 
bearbetning. Bartók låter temat böja 
sig i allt bredare bågar och introduce-
rar samtidigt små notvärden för att ac-
celerera rörelsen i smyg. Då man skri-
ver om denna musik, brukar man ofta 
beundra den ”organiska tillväxten” och 
om det finns något exempel par excel-
lence på detta så är det här vi har det. 

Efter huvudtemat följer ett över-
gångsmotiv stämplat av envisa kvin-
toler som leder till ett känsligt sido-
tema. Det omfattar den kromatiska 
skalans alla 12 toner, vilket i tiden ledde 
till en saftig musikanalytisk polemik. 
En del ansåg att Bartók trots sina tidi-
gare kritiska kommentarer gått in för 
Schönbergs dodekafoniska linje, med-
an andra uppfattade gesten som iro-
nisk. Den långsamma satsen omfat-

tar ett tema och sex variationer. Det 
i grunden flortunna temat blottar så 
småningom stoltare drag. Börjande 
med den tredje variationens dubbel-
stämmor får musiken en mera ener-
gisk karaktär. Då stämningen i början 
och till sist även själva temat återkom-
mer i den sista variationen, gestaltas 
helheten som en ABA-struktur, där det 
senare A:t bara är en kort reminiscens. 
I finalen har första satsens marschrytm 
förvandlats till en tretakt och därmed 
får temana en ny gestalt på en roligt 
sätt. Den dansanta grundstämningen 
kommer ständigt med nya drag och 
Bartók visar lejonklon genom sin origi-
nella behärskning av den violinistiska 
virtuostexturen. 

JEAN SIBELIUS 
(1865–1957): DRYADEN 
 
Sibelius komponerade Dryaden medan 
han kämpade med den Fjärde symfonin. 
I sin dagbok skrev Sibelius en förteck-
ning över hela 189 ofullbordade verk, 
vilket enligt Erik Tawaststjerna inne-
bar en flykt till det förflutna: symfo-
nin avancerade trögt och tonsättaren 
drog sig för att acceptera de lösningar 
som symfonin krävde. Han planerade 
en kompositionskonsert för april 1910, 
producerade Dryaden i rasande takt 
och ville förse konserten med ytterli-
gare ett stycke av något slag. Men det 
dröjde inte länge förrän han tog sitt 
förnuft till fånga, inhiberade konser-
ten och tog itu med symfonin på allvar. 
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Dryaden fick sedan sitt uruppförande 
i oktober samma år i Oslo (dåvarande 
Kristiania). Sibelius gjorde en uppoff-
ring, lade den ofullbordade symfonin åt 
sidan och åkte till Oslo.  Symfonin blev 
färdig bara en dag (!) före uruppföran-
det i april året därpå. 

Kombinationen Sibelius och skogen 
för automatiskt tankarna till mästa-
rens sista tondikt Tapiola, men även 
Dryaden har med samma ämnessfär 
att göra: i den grekiska mytologin var 
dryaderna nymfer som skyddade trä-
den. Vad klang, dramaturgi och väsen 
beträffar påminner verken ändå inte 
det minsta om varandra. Då Tapiola 
med sitt panteistiska grepp ger ut-
tryck för den stränga, oändliga, nordis-
ka kyliga barrskogen, har Dryaden med 
sin hellenska bakgrund anknytning till 
sydeuropeiska lövträd som prasslar i 
värmen. Beundran av nymfer och lik-
nande smidiga sagoväsen är impressio-
nistisk till sin natur. Avståndet till den 
lättjefulla faunens, Syrinx’, Dafnis och 
Chloés landskap är inte långt. Det finns 
ju även andra skapelser hos Sibelius 
med samma atmosfär: Okeaniderna 
och Najaderna i musiken till skådespe-
let Stormen kan anses vara systerverk 
till Dryaden. Dryaden kombinerar en 
fritt slingrande introduktion och en ge-
mytligt flytande vals. Tonspråket har 
snuddat vid symfonisk kromatik men 
i grund och botten är den problemfri. 
Koloriten är okonstlad och förfinad. 

RICHARD  STRAUSS 
(1864–1949): TOD UND 
VERKLÄRUNG

Tod und Verklärung kom till år 1889. 
Den 25-årige Strauß tog sig an ett 
ämne som inte för hans del var aktuellt 
på en lång tid. Så gör musiken också in-
tryck av att Strauss betraktar eller lyss-
nar på ämnet genom ett starkt filter. 
Filtret har ett namn: Wagner. Strauß 
kände Wagners operor som sin egen 
ficka och i dem fann han många be-
arbetningsmodeller. Han gjorde ett ut-
kast till ett program som han sedan un-
der arbetets gång följde plikttroget.

Tondikten är indelad i fyra avsnitt. 
Det första berättar vilken situationen 
är: ”I ett litet kargt rum, nödtorftigt be-
lyst av en ljusstump, ligger en sjuk man 
i en säng. Han är utmattad av sin våld-
samma kamp med döden. I tystnaden 
hörs bara en tickande klocka som fö-
rebådar slutet. Ett melankoliskt leen-
de lyser upp patientens bleka anlete. 
Drömmer han om ungdomens gyllene 
dagar medan han vacklar på gränsen 
mellan liv och död?” Sedan följer ett 
passionerat allegro-avsnitt: ”Men dö-
den ger honom inte så mycket tid att 
drömma. Den skakar omilt om sitt offer 
och kampen börjar på nytt.  Livslusten, 
dödens makt! Vilken förskräcklig upp-
görelse! Ingendera utgår ännu med se-
gern och det blir tyst igen.”

Tredje avsnittet, genomföringen i 
en fritt uppfattad sonatform, kastar 
från en stämning till en annan: ”Trött 
av kampen, sömnlös som i ett tillstånd 
av galenskap, ser den sjuke mannen 
nu sitt levnadslopp skede för skede, 
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scen för scen. Först kommer barndo-
mens rosiga gryning, strålande, oskyl-
dig; sedan ungdomens vilda lekar, ex-
periment, då han bygger upp sin kraft 
– dvs. förbereder sig för mandomens 
strider, mognandet till att med brin-
nande passion sträva efter livets vikti-
gaste mål: förklarandet av allt som han 
tycker är ädlast i livet, att lyfta upp det 
på en piedestal. Detta och blott detta 
har varit det höga målet i hans exis-
tens. Med kallt förakt lade världen hin-
der i vägen för honom. Då han trodde 
sig vara nära målet, skrek en dundran-
de röst: ”Stopp!’ Men en inre röst kräv-
de att han går vidare. ”Gör varje hin-
der till ett nytt steg uppåt”. Utan rädsla 
fortsatte han sina kraftansträngningar. 
Allt fortfarande i sin dödssmärta letar 
han efter det ouppnåeliga målet i hans 
oändliga strävan – men nej! Alltjämt 
förgäves. Fastän det kommer allt när-
mare, blir klarare och större, blir det 
aldrig möjligt att helt få kontroll över 
det, fullborda det i sin själ. Nu hörs 
dödens stålhammares sista slag, som 
krossar hans jordiska stoft och täcker 
hans blick med evigt mörker.”

Det fjärde avsnittet målar upp förkla-
ringen för vår blick: ”Från himlens rike 
och dess oändliga höjder hörs ett eko 
som ger honom det han törstade efter 
och förgäves letade efter här nere: be-
frielse, förklaring.” I en av sina fyra sis-
ta sånger lånade Strauss denna musik i 
en passage då texten lyder ”är detta lite 
som döden”. Det sägs att Strauss på sin 
dödsbädd sade till sin svärdotter: ”Det 
är underligt, Alice, döden är precis som 
jag beskrev den i Tod und Verklärung.”

Jouni Kaipainen (sammandrag)

SAKARI ORAMO

Sakari Oramo är chefsdirigent för 
Kungliga Filharmoniska Orkestern 
i Stockholm och BBC Symphony 
Orchestra i London. Därtill är han di-
rigent för West Coast Kokkola Opera 
och konstnärlig ledare för Mellersta 
Österbottens Kammarorkester. Oramo 
var chefsdirigent för Radions symfo-
niorkester 2003–2012, varefter han 
utnämndes till orkesterns hedersdiri-
gent. Han var även musikchef för City 
of Birmingham Symphony Orchestra 
(CBSO) 1998–2008. 

Oramo har dirigerat bl.a. Berliner 
Philharmoniker, Wiener Philharmoniker, 
New York Philharmonic Orchestra, 
Boston, Chicago och San Francisco 
Symphony Orchestra, Concertgebouw-
orkestern samt Staatskapelle Dresden. 
Under den pågående säsongen fö-
retar han bl.a. en Spanienturné med 
BBC:s symfoniorkester, dirigerar New 
York-filharmonikerna och Berliner 
Symphoniker. I augusti ifjol dirigera-
de Oramo den berömda Last Night-
konserten vid den prestigefulla 
Promsfestivalen i London.

Till Oramos senaste skivinspelning-
ar hör Nørgårds symfonier nr 1 och 8 
med Wienfilharmonikerna samt en in-
spelning med symfonier av Nielsen, 
Bruckner och Elgar med Kungliga 
Filharmonikerna i Stockholm. Med RSO 
har Sakari Oramo spelat in verk av bl.a. 
Bartók, Hakola, Saariaho, Kaipainen 
och Kokkonen samt premiärinspelning-
en av Armas Launis opera Aslak Hetta. 
Oramos, RSO:s och Lisa Batiashvilis in-
spelning av Lindbergs och Sibelius vi-
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olinkonserter (Sony BMG) fick priset 
MIDEM Classical Awards 2008. 

År 2004 förlänades Sakari Oramo dok-
torstiteln honoris causa vid University 
of Central England, Birmingham. 
Sommaren 2008 fick han den prestige-
fyllda Elgar-medaljen och år 2009 för-
länades han titeln Officer of the British 
Empire (OBE) för sina insatser till för-
mån för musiklivet i Storbritannien. I 
december 2010 beviljade republikens 
president Sakari Oramo Pro Finlandia-
medaljen. 

 

PATRICIA 
KOPATCHINSKAJA 

Patricia Kopatchinskaja är väl förtrogen 
med såväl barockmusik som den allra 
senaste nutida musiken. Under den-
na säsong uruppför hon Peter Eötvös 
DoReMi med Berlinfilharmonikerna. 
Därtill uppträder Kopatchinskaja som 
solist med bl.a. Tonhalle-orchester 
Zürich, Rotterdams filharmoni-
ker, Stuttgarts radiosymfoniker och 
Philharmonia Orchestra London och 
turnerar i Schweiz med Kungliga 
Filharmonikerna Stockholm under 
Sakari Oramos ledning. 

Kopatchinskaja utnämndes nyligen 
till konstnärlig partner för The Saint 
Paul Chamber Orchestra, där hon pla-
nerat konserter som kombinerar folk-
musik och klassisk musik. 

Kopatchinskaja spelar ofta kammar-
musik och uppträder regelbundet med 
bl.a. Sol Gabetta, Markus Hinterhäuser 
och Polina Leschenko samt sina egna 

familjemedlemmar. Kopatchinskaja 
är grundande medlem i den expe-
rimentella stråkkvartetten quartet-
lab tillsammans med Pekka Kuusisto, 
Lilli Maijala och Pieter Wispelwey. 
Kvartetten turnerade i höstas i presti-
gefulla konserthus från Wigmore Hall 
i London till Konzerthaus i Wien och 
Concertgebouw i Amsterdam. 

Patricia Kopatchinskaja har ett exklu-
sivt skivkontrakt med Naïve Classique. 
Till hennes senaste inspelningar hör 
Prokofjevs och Stravinskys konserter 
med London Philharmonic Orchestra 
samt Ligetis, Bartoks och Eötvös kon-
serter med hr-Sinfonieorchester i 
Frankfurt och Ensemble Modern. 

Patricia Kopatchinskajas instrument 
är en Giovanni Francesco Pressenda 
från år 1834. 

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.
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 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.


