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30.9
ONSDAGSSERIEN 3
Musikhuset kl. 19.00

I SAMARBETE MED FESTIVALEN PIANOESPOO

Anna-Maria Helsing, dirigent
Jeremy Denk, piano 

Franz Liszt: Mefistovals nr 1  10 min

Béla Bartók: Pianokonsert nr 2 Sz.95 27 min

I Allegro 
II Adagio – Presto – Adagio 
III Allegro molto – Presto  

PAUS 20 min

Sergej Rachmaninov: Symfoni nr 2 e-moll op.27 50 min

I Largo – Allegro moderato 
II  Scherzo (Allegro molto – Meno mosso – Tempo 1) 
III  Adagio 
IV Final (Allegro vivace – Adagio – Tempo precedente) 
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KAMMARMUSIK I SENA KVÄLLEN börjar i Konsertsalen efter en paus på ca 
10 minuter. Publiken ombeds ta plats på parketten för att lyssna till musiken. 
Platserna är onumrerade

Jeremy Denk, piano 

Syncopation / Ragtime Suite (sammanställd av Jeremy Denk)
William Byrd: Ninth Pavan och Galliard D-moll ur 
samlingen Lady Nevell’s Book
William Bolcom: Graceful Ghost Rag
Scott Hayden – Scott Joplin: Sunflower Slow Drag
Art Tatum: Tea for Two
Paul Hindemith: Ragtime ur sviten 1922
Igor Stravinsky: Piano-Rag-Music
Charles Ives: Dans nr 3 och 4 ur samlingen 
Four Ragtime Dances
Conlon Nancarrow: Canon
Donald Lambert: Pilgrimskören ur operan Tannhäuser

Paus ca kl. 19.50. Konserten slutar ca kl. 21.15. 
Kammarmusiken slutar ca kl. 21.50. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på webben (yle.fi/rso).
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FRANZ LISZT 
(1811–1886): 
MEFISTOVALS NR 1  

Doktor Johann Faust dök upp i världs-
litteraturen i en tysk folkbok år 1587. 
Sedan dess har konstnärer inom olika 
konstarter tolkat gestalten med aldrig 
sinande intensitet och allra mest glö-
dande var intresset under romantiken. 
Faust som sålt sin själ åt djävulen strä-
vade ständigt framåt och letade efter 
nya upplevelser till priset av sin egen 
undergång. Det är som om han personi-
fierade konstnärens heliga öde. 

Liszt sammanställde ett program för 
sin första Mefistovals med Faust som 
huvudperson men där den drivande 
kraften som etablerar stämningen ut-
tryckligen är Mefistofeles. I Liszts pro-
gram kommer Faust och Mefistofeles 
till en bröllopsfest på ett värdshus. 
Mefistofeles spelar fiol och Faust går 
med i dansen. Han lockar en vacker ung 
flicka med sig in i den nattliga skogen 
och där sjunger en näktergal.

Valsen börjar med modiga anhopade 
kvinter som beskriver Mefistofeles då 
han stämmer sin fiol. De dansanta dra-
gen i festen har en viss skärpa och nå-
got av djävulens försåtliga beröring och 
trolldom. Fausts förförelsedans får ett 
mera kärleksfullt uttryck i cellorna (spe-
lanvisningen är dolce, espressivo amo-
roso), flykten till skogen tillspetsas och 
utmynnar i nästan groteska stämningar 
och själva skogen där en flöjt imiterar 
näktergalen får Liszt att brista ut i käns-
lig naturlyrik. Liszt skrev två alternativa 
versioner av slutet: en som slutar slag-
kraftigt i fortissimo och en som dämpas 
sakta i pianissimo. 

BÉLA BARTÓK 
(1881–1945): 
PIANOKONSERT NR 2

Bartóks tre pianokonserter bildar en klar 
båge från den första konsertens strama 
och rytmiskt spända modernism till den 
tredje konsertens mjukare och mera ba-
lanserade stil. I denna utveckling har an-
dra konserten sin plats mellan de båda 
ytterligheterna. Då Bartók själv uppför-
de den första konserten fäste han sig 
vid de speltekniska svårigheterna och 
i den följande konserten strävade han 
medvetet till att skapa ett mindre kom-
plicerat verk; han konstaterade att må-
let var att föra fram ”färre svårigheter 
för orkestern och behagfullare teman”. 
Detta tog sig uttryck i en starkare sam-
hörighet med nyklassicismens tonspråk 
och här har man rent av hört samband 
med Bach. Verkets starka energiladd-
ning är ändå uppenbar. 

Allt sedan Allegro barbaro (1911) har 
Bartóks pianostil kännetecknats av en 
våldsamt hamrande, perkussiv behand-
ling av instrumentet. Första pianokon-
serten byggde vidare på denna strä-
van men i andra konserten är uttrycket 
i någon mån mindre aggressivt, fastän 
greppet ändå är slagkraftigt och hårt. 
Samtidigt intar pianot tydligare sin so-
listiska position; exempelvis i första sat-
sen har pianot en omfattande kadens 
som inte har någon motsvarighet i för-
sta konserten. I första satsen har pianot 
som sällskap bara blåsare och slagverk 
medan stråkarna håller paus. I andra 
satsens ytteravsnitt tiger däremot blå-
sarna.

Konserten är gestaltad i en symme-
trisk bågform som är kännetecknande 
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för Bartók. Tydligast syns denna i någ-
ra av hans femsatsiga verk såsom fjärde 
och femte stråkvartetten. Andra piano-
konserten har bara tre satser men hel-
heten är ändå vad tempot beträffar in-
delad i fem delar. Inskjutet mitt i andra 
satsen finns nämligen ett virtuost fram-
åt rusande scherzoavsnitt. Långsamma 
satsen är en variant av den hemlighets-
fulla, ibland rent av hotfulla ”nattmusik” 
som förekommer i många av Bartóks 
verk. Tanken på symmetri förverkligas 
förutom i tempoförhållandena också på 
materialnivå. Den energiska rondofina-
len har i sin tematik reminiscenser från 
första satsen. 

SERGEJ RACHMANINOV 
(1873–1943): 
SYMFONI NR 2

Arbetet på första satsen i Rachmaninovs 
andra symfoni tog tre månader i an-
språk. Hela symfonin blev därefter klar 
på ytterligare två månader. Den längre 
arbetstiden är så till vida förståelig, att 
första satsen med sin sonatform och 
med sin funktion att öppna den sym-
foniska problemställningen ofta är den 
sats som har den mest komplexa struk-
turen i symfonierna. I detta fall betonas 
öppningssatsens betydelse för helhet-
en ytterligare av det faktum att de för-
sta takterna på cello och basfiol genast 
introducerar ett mottotema som på 
många sätt berikar symfonins material 
och skapar underliggande enhetlighet i 
verket. 

Andra symfonin växer till ett monu-
mentalt ungefär en timme långt verk. 

Redan första satsens långsamma in-
troduktion är omfattande och ger en 
aning om verkets dimensioner. På sed-
vanligt sätt kontrasterar ett mera dyna-
miskt huvudtema med ett mera lyriskt 
sidotema. Huvudtemat dominerar den 
stormigt kulminerande genomföringen 
som i återtagningen övergår direkt i si-
dotemat. 

I den andra satsen som är ett scher-
zo utnyttjar Rachmaninov den medelti-
da melodin Dies irae som förekommer 
i många av hans centrala verk. Satsens 
stråkar sjunger även känslosamt. På tri-
ons plats finns ingen traditionell lugnare 
stund utan ett transparent avsnitt som 
är snabbt i vändningarna och börjar 
som en fuga. 

I den långsamma satsen ger 
Rachmaninov plats åt långt utdragna 
melodiska linjer som dryper av roman-
tiskt känslopatos och åt ståtliga fylligt 
klingande texturer. Efter violinernas 
öppningsmotiv tar klarinetten första 
älskarens roll i sitt solo. 

Finalen bildar ett segervisst och en-
ergiskt slut på verket. Till dess centra-
la material hör ett jublande huvudtema 
som också innehåller ett mera beslöjat 
marschavsnitt samt ett brett sjungan-
de sidotema som hör till Rachmaninovs 
många ”stora teman”. Musiken minns 
ett tag den långsamma satsen innan 
genomföringen börjar och kulminerar 
med en klocklikt klingande förtätning 
av olika nedåtgående skalor. Sidotemat 
får en viktig kulminerande uppgift i ver-
kets avslutning varvid det kombineras 
med glimtar ur huvudtemat och mot-
tomotivet. 

Kimmo Korhonen (sammandrag)
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ANNA-MARIA HELSING
Anna-Maria Helsing har vunnit erkän-
nande som dirigent för de främsta sym-
foniorkestrarna och operorna i Norden. 
Hon studerade i dirigentklassen vid 
Sibelius-Akademin för Leif Segerstam 
och Atso Almila åren 2004–2007. Därtill 
inbjöds Helsing till utbildning vid Allianz 
International Conductor’s Academy i 
London 2008.

Åren 2010–2013 var Helsing chefsdi-
rigent för Oulu Sinfonia. I Finland har 
hon även dirigerat bl.a. Radions sym-
foniorkester, Helsingfors stadsorkester, 
Tammerfors stadsorkester och Tapiola 
Sinfonietta. Utomlands har Helsing gäst-
dirigerat bl.a. Kungliga Filharmonikerna 
och Kungliga Hovkapellet i Stockholm, 
Göteborgs symfoniorkester, Islands sym-
foniorkester, Odense och Trondheim 
Symfoniorkester, Staatsorchester 
Braunschweig och Estlands nationalor-
kester.  

Anna-Maria Helsing debuterade vid 
Finlands Nationalopera 2008 och dirige-
rade då Kaija Saariahos opera Adriana 
Mater. Därtill har hon varit assisteran-
de dirigent vid operafestivalen i Nyslott 
och dirigerat opera även i Uleåborg, 
på Tammerforsoperan och Vasa Opera 
samt uruppfört Jukka Linkolas ope-
ra Hallin Janne i Jämsä med Jyväskylä 
Sinfonia. 

I en nära framtid gästdirigerar Anna-
Maria Helsing bl.a. Kungliga filharmo-
nikerna i Stockholm och Helsingborgs 
symfoniorkester samt debuterar som 
dirigent för Norrlandsoperan. 

Helsing fick första pris vid tävlingen 
20th Century Music for Young Artists 
1999 i Warszawa. År 2011 beviljades hon 
Louis Spohr-medaljen i Braunschweig.

JEREMY DENK
Jeremy Denk som numera hör till de 
mest intressanta amerikanska pianister-
na är känd inte bara för sin bländande 
pianism utan även för sina kolumner i 
tidningen New Yorker, för sin blog Think 
Denk och som operalibrettist. År 2014 
valdes han till Årets instrumentalist av 
tidskriften Musical America och fick 
Avery Fisher-priset.

Denk har uppträtt som solist bl.a. 
med filharmonikerna i New York och 
Los Angeles, med symfoniorkestrar-
na i Cleveland, Boston, Chicago, San 
Francisco och London samt hållit egna 
konserter i New York, Philadelphia och 
Boston. Förra säsongen tillträdde han 
även som konstnärlig partner för The 
Saint Paul Chamber Orchestra. Han 
gästspelar regelbundet vid musikfest-
spelen i Verbier, Tanglewood och Aspen 
samt festivalen Mostly Mozart. 

Under den pågående säsongen gör 
Jeremy Denk en omfattande solokon-
sertturné i Förenta Staterna under vil-
ken han spelar med bl.a. symfoniorkest-
rarna i Chicago, Detroit och Baltimore 
för att avsluta turnén i Carnegie Hall i 
New York. Därtill turnerar han i England 
och uppträder bl.a. i Wigmore Hall i 
London.  

Denk har spelat in ett flertal skivor 
och speciellt uppskattade är hans utgå-
vor med verk av Charles Ives och György 
Ligeti. Med violinisten Joshua Bell har 
Denk givit ut det prisbelönta albumet 
French Impressions. Inspelningen av 
Bachs Goldbergvariationer 2013 kom 
genast upp på första plats på Billboards 
lista både i New Yorker och i New York 
Times.
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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 
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-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. 


