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4.5
ONSDAGSSERIEN 14
Musikhuset kl. 19.00
     

Santtu-Matias Rouvali,  dirigent
Augustin Hadelich, violin

Aleksander Mosolov: Iron Foundry (Stålgjuteriet) op. 19  3 min

Thomas Adès: Violinkonsert “Concentric Paths”  20 min

I Rings 
II Paths 
III Rounds

PAUS 20 min  

Dmitrij Sjostakovitj: Symfoni nr 10 e-moll op.93  53 min

I Moderato 
II Allegro 
III Allegretto 
IV Andante – Allegro

Paus ca kl. 19.40. Konserten slutar ca kl. 21.05.
Sänds direkt i Yle radio 1 och på webben yle.fi/rso.
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ALEKSANDR MOSOLOV
(1900–1973): 
IRON FOUNDRY 
(STÅLGJUTERIET) OP. 19 

Aleksandr Mosolov som gick i lära hos 
Reinhold Glière och Nikolaj Mjaskovskij 
var ett barn av revolutionen. Han hade 
kämpat i det Röda kavalleriet och 
på 1920-talet förklarade han sig vara 
den ledande radikala tonsättaren i 
Sovjetunionen. Det var meningen att 
Stålgjuteriet (Zavod) från år 1926 skulle 
ingå som en del av baletten Stål, som 
beställts av Bolsjojteatern. Mosolov fär-
digställde denna motoriska och förmi-
nimalistiska toccata samt en fyrsat-
sig svit baserad på samma material. 
Maskinromantiken var ingen sovjetisk 
uppfinning och Stålgjuteriet är besläktat 
med vissa kompositioner av Pingoud, 
Honegger, Antheil och Villa-Lobos. 

I väst förundrade man sig över 
Stålgjuteriet och musiken betraktades 
som ett stridsrop från den proletära pri-
mitivismen. I Sovjetunionen uruppför-
des verket år 1927, men följande gång 
spelades det först år 1975. På 1930-ta-
let förklarades Mosolov i bojkott. Senare 
dömdes han till två år i arbetsläger och 
ytterligare fem år i intern landsflykt. 

Antti Häyrynen (sammandrag)

THOMAS ADÈS 
(f. 1971): 
VIOLINKONSERT 
“CONCENTRIC PATHS”  
 
Thomas Adès komponerade sin violin-
konsert Concentric Paths (”Koncentriska 
banor”) för Europeiska kammarorkes-
tern och violinisten Anthony Marwood 
år 2005. I sina tre satser Rings, Paths, 
Rounds hänvisar verket till olika banor 
eller rutter med en gemensam mitt-
punkt. Den kretsliknande strukturen 
kunde också tänkas hänvisa till antikens 
och medeltidens tankar om sfärernas 
musik. 

Första satsen (Rings) är försatt i ihär-
dig rörelse och violinsolisten svajar i 
stratosfäriska höjder som en överjordisk 
figur i likhet med Ariel i Adès Stormen. 
I denna karusell låter Adès instrumen-
tala kontraster snurra (violin versus blå-
sinstrument) och kommer även med 
stilistiska antydningar, där han beaktar 
1900-talets violinkonserter från Berg till 
Ligeti. 

Andra satsen (Paths) är dubbelt så 
omfattande som de övriga satserna och 
den kör igång som en dyster chaconne, 
där violinen försöker hävda sig mot för-
krossande orkesterackord. Det är som 
om orkestern gång på gång körde över 
soloviolinen och till slut klämde in den i 
ett hörn i det allra lägsta registret.

Adès har alltid varit väl insatt i pop-
kulturen som slinker in i finalens lättare 
men energiskt flödande bågar. Den av-
slutande satsen (Rounds) är även vad 
namnet beträffar besläktad med den 
traditionella rondoformen, men solovi-
olinen glider ofta undan orkesterns be-
lägrande ringar. I slutet höjer sig en rö-
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relsespiral där det även finns plats för 
någonting gemensamt som påminner 
om de sista takterna i Sibelius violin-
konsert. 

Antti Häyrynen (sammandrag)

DMITRIJ SJOSTAKOVITJ 
(1906–1975): 
SYMFONI NR 10  
 
I sin tionde symfoni trädde Dmitrij 
Sjostakovitj fram ur de monumentala 
kulisserna. Tonsättarens innersta tankar 
och erfarenheter, humanismen i all dess 
motstridighet, blev verkets nervcentrum 
på samma sätt som i många tidigare 
kammarmusikaliska verk. I symfonins 
vilda konflikter återfinns även åttonde 
symfonins mardrömslika krigsvisioner: 
kampen för en bättre värld fortsätter på 
det individuella planet.

I första satsens (Moderato) sorgmo-
digt vindlande stråkmotiv blir det up-
penbart att Sjostakovitj drar sig tillbaka 
i en inre sfär. Djupt i basregistret och i 
det grå mellanregistret bildas en poly-
fon spänning, tvåstämmig kontrapunkt 
som väller fram från suckande tystnad 
till skärande fortissimo.

Klarinetten markerar huvudtemats 
manifestationer. Det lättare men knap-
past alls mera trösterika sidotemat 
spelas av en ensam flöjt. Efter en sko-
ningslös genomföring och nedbrytan-
de utbrott drar sig musiken tillbaka i en 
ödslig coda, där piccolaflöjten sjunger 
en ensam psalm.

Scherzot (Allegro) är absolut ingen 
lek. Hamrande rytmer samlar sig till 
en framåt rusande häxkittel och även 

triodelen låter som om den flydde för 
brinnkära livet. Då huvuddelen åter-
kommer hopar sig rytmerna till en po-
lyfon skräcksyn. Efter att ha dämpats 
en aning slutar satsen med ett militaris-
tiskt krigsrop. Många har tolkat scher-
zot som ett porträtt av Stalin, men det 
är nog snarare ett maskineri än en per-
son som hörs i satsen. 

Den långsamma satsen (Andante) ta-
lar i mera gåtfulla tongångar. Dess hu-
vudtema rör sig med sneglande blickar, 
längtansfullt och meditativt, men för-
vandlas till ett uppsluppet valsmotiv. 
Där glimtar för första gången verkets 
monogrammotiv D-Ess-C-H, som ock-
så har en central roll i Sjostakovitjs övri-
ga produktion. Genomföringen präglas 
av en strävan till brytning, som pareras 
av känslosamma utvidgningar och en 
aningsfylld tystnad – valthornets invit 
ger emellertid nytt hopp. Valsepisoden 
tar slutligen över och startar en stram 
genomföring som, efter att ha kulmi-
nerat med ett cornomotiv, sluter sig till 
det tynande huvudtemat och flöjternas 
övergivna monogramtema. 

Finalen börjar med ett meditativt 
andante där oboen ackompanjerad av 
stråkarna framför en sorgmodig melo-
di. Olika träblåsinstrument experimen-
terar i tur och ordning med lämpliga 
motiv att starta med. Klarinetten hittar 
ett sådant men allegroavsnittet kom-
mer igång först efter en viss tvekan. 
Finalens optimism är inte särskilt enty-
dig. Händelserna präglas turvis av hu-
mor, ångest och demoni tills slutrakan 
öppnar sig med heroiskt dån och virtu-
os entusiasm.

Antti Häyrynen (sammandrag)
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SANTTU-MATIAS 
ROUVALI

 
Santtu-Matias Rouvali är konstnärlig 
ledare för Tammerfors Stadsorkester 
och förste gästdirigent för Copenhagen 
Phil. Han inledde sina studier i orkes-
terdirigering år 2007 för Leif Segerstam, 
Jorma Panula och Hannu Lintu. Numera 
har han hunnit dirigera berömda symfo-
niorkestrar både i hemlandet och utom-
lands. Före dirigentstudierna studera-
de han slagverk vid Sibelius-Akademins 
ungdomsutbildning. 

Under säsongen 2015–2016 debute-
rade Rouvali som dirigent för Bambergs 
symfoniker, Indianapolis Symphony 
Orchestra och radiosymfonikerna i 
Baden-Baden och Freiburg. Därtill tur-
nerar han i Schweiz med Lausannes 
kammarorkester och dirigerar bl.a. 
BBC Symphony Orchestra, Orchestre 
Philharmonique de Radio France och 
Tokyos symfoniorkester.

Vid Karleby Operasommar har Rouvali 
dirigerat Bizets Carmen och Mozarts 
Trollflöjten. Under innevarande säsong 
dirigerade han Verdis Ödets makt vid 
Tammerforsoperan. 

 Rouvali har spelat in på skiva verk av 
Hakola och Hosokawa med Uleåborgs 
stadsorkester och gitarristen Timo 
Korhonen. Hans senaste utgåva är 
Sibelius och Nielsens violinkonserter 
med Tammerfors Stadsorkester och vi-
olinisten Baiba Skride för skivmärket 
ORFEO.

 

AUGUSTIN HADELICH 

Augustin Hadelich föddes i en tysk fa-
milj men växte upp i Italien. År 2004 flyt-
tade han till New York för att fortsätta 
sin utbildning som musiker och numera 
är han också amerikansk medborgare. 
I New York studerade Hadelich vid be-
römda det Juilliard School of Music för 
Joel Smirnoff. 

År 2006 vann Augustin Hadelich hu-
vudpriset i den internationella violin-
tävlingen i Indianapolis och fick Avery 
Fisher Career-stipendiet 2009 samt 
Lincoln Centers Martin E. Segal-pris 
2012.

Under innevarande säsong debutera-
de Hadelich som solist bl.a. med symfo-
niorkestrarna i Chicago och Pittsburgh 
samt med Orpheus-kammarorkestern. 
Därtill uppträdde han med London 
Philharmonic Orchestra, Philadelphia 
Orchestra och Cincinnati Symphony 
Orchestra. Solokonserter håller Hadelich 
i Wigmore Hall i London och i Tyskland. 
Han uppträder även vid festivalerna i 
Ravinia och Aspen.

Thomas Adès violinkonsert som vi hör 
i kväll spelade Hadelich in på skiva med 
Hannu Lintu och Liverpool Philharmonic 
Orchestra år 2014. Inspelningen som 
även omfattar Sibelius violinkon-
sert var nominerad för Gramophone 
Award. Hadelich har även spelat in 
Mendelssohns violinkonsert, Bartóks 
andra violinkonsert och Dutilleux violin-
konsert. 

Augustin Hadelichs instrument är 
”ExKiesewetter” Stradivarius från år 
1723. Instrumentet har utlånats till ho-
nom av Clement och Karen Arrison via 
Chicago Stradivari Society. 
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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.


