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11.2
TORSDAGSSERIEN 6 
Musikhuset kl. 19.00

Mikko Franck, dirigent
Alina Pogostkina, violin   
 

Einojuhani Rautavaara: Angels and Visitations 20 min

Sergej Prokofjev: Violinkonsert nr 1 D-dur op.19 20 min

I Andantino (– Andante assai) 
II Scherzo (Vivacissimo) 
III Moderato (– Allegro moderato – Moderato – Più tranquillo) 

PAUS 20 min

Claude Debussy: Images 36 min

I Gigue 
II Ibéria 
III Rondes de printemps 

Paus ca kl. 20.00. Konserten slutar ca kl. 21.05.
Sänds direkt på Yle Teema, Yle radio 1 och webben yle.fi/rso. 
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EINOJUHANI 
RAUTAVAARA 
(F. 1928): ANGELS AND 
VISITATIONS

Angels and Visitation kom till vid en 
tid, då Rautavaara hade börjat skapa 
ett slags fri syntes av den musik som 
han dittills komponerat. Till de olika 
stilistiska skedena i hans musik hör 
nyklassicismen i de tidiga verken, do-
dekafonin inklusive några seriella ex-
periment från 1950-talet och slutligen 
fritonaliteten som han gav sig in på 
mot slutet av 1960-talet. Syntesskedet 
började på 1970-talet och då skapade 
han musik som ofta gick i nyromantisk 
anda. I bakgrunden kunde det emeller-
tid finnas långt drivna strukturer, ex-
empelvis radteknik och symmetrier. De 
mångfaldiga medlen återspeglas även 
på ytan där man kan höra både mjukt 
fylliga, rena treklanger och rivande dis-
sonanser, cluster och aleatorik.

Angels and Visitations tillhör en gen-
re som närmast är en modern variant 
av den symfoniska dikten men utan ett 
exakt definierat program. Det är fråga 
om ett slags skönhets- och skräckdikt 
som berättar sin historia med våldsam-
ma kontraster. Med tonsättarens egna 
ord är det en ”variationssvit vars te-
man är kontrast, polaritet, motpolens 
logik”. Till verkets uttrycksmässiga yt-
terligheter hör smekfullt klingande, 
palestrinamässigt strömmande stråkt-
exturer, som för tankarna till Sibelius 
sjätte symfoni samt våldsamma ut-
brott i blecket som liknar utropen i 
Rilkes dikter: ”...ein jeder Engel ist sch-

recklich...”. Med sina varierande stäm-
ningar och orkestertexturer hör Angels 
and Visitations till Rautavaaras mest 
färgstarka verk. 

SERGEJ PROKOFJEV 
(1891–1953): 
VIOLINKONSERT NR 1 

Prokofjevs violinkonsert domineras 
av en transparent och sagolikt glän-
sande klangvärld mot vilken violi-
nens högt svävande melodier tecknar 
sig klart. I finslipandet av solostäm-
man fick Prokofjev hjälp av den pols-
ke violinisten Pavel Kochanski, som på 
den tiden var verksam i Ryssland och 
som lite tidigare fungerat som Karol 
Szymanowskis rådgivare i samband 
med dennes första violinkonsert (1916). 
Det finns vissa beröringspunkter mel-
lan de strålande violinstämmorna i de 
båda verken, hur olika de än annars ter 
sig: Szymanowskis sinnligt poetiska 
konsert och Prokofjevs, trots all känslo-
samhet, klassiskt klara verk.  

Prokofjevs konsert har som vanligt 
tre satser men de bildar en avvikande 
helhet genom att de yttersta satserna 
är långsamma och den mellersta kort 
och snabb. Konsertens lyriska ladd-
ning börjar genast klinga i och med vi-
olinens öppningstema som växer fram 
ur tystnaden. Det andra temat och ge-
nomföringen ger musiken en mera ak-
tiv ton men i återtagningen kommer 
öppningstemat tillbaka i så skör och 
sårbar form att Prokofjev inte ville bry-
ta stämningen genom att låta också 
andra temat repriseras. 
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Mitt i konserten finns ett immate-
riellt ilande scherzo i vars strålande 
och skarpt tecknade takt violinpartiet 
är som mest virtuos. Här kommer oli-
ka specialeffekter till uttrycksfullt bruk: 
flöjttoner, spiccato och sul ponticello. 
I sin sångbarhet överger scherzot inte 
helt första satsens sagostämning men 
det har med sig även skarpare moder-
na kanter. 

Sista satsen återgår till första satsens 
lugnare tempo och flödande sångbar-
het men nu i jordnära och mera fyl-
ligt klingande stämningar. Ett stort 
crescendo växer fram mot violinens 
passionerade och ibland virtuosa figu-
rer, men på de sista sidorna övergår 
musiken i ett sagolikt skimmer, då kon-
sertens öppningstema vävs in i textu-
ren. 

CLAUDE DEBUSSY 
(1862–1918): IMAGES

Debussys orkesterverk Images kom 
till med stor möda och i olika skeden 
under åren 1905–1912. Arbetet förlöp-
te långsamt på grund av andra pro-
jekt, framför allt en ofullbordad opera 
vid namn La chute de la maison Usher 
(Huset Ushers undergång), som bygg-
de på en novell av Edgar Allan Poe. Den 
första av satserna i Images som kom 
till var Ibéria (1905–1908), sedan följde 
Rondes de printemps (1905–1909) och 
sist Gigues (1909–1912). Något tidigare 
hade Debussy tonsatt två pianosviter 
med namnet Images (1905, 1907), men 
de har inga musikaliska samband med 
orkesterverket.

Debussy betraktade Images som en 
helhet bestående av tre satser, men 
verket är inte enhetligt på samma sätt 
som det nära på symfoniskt utforma-
de La mer. Images’ satser uruppfördes 
skilt för sig och nuförtiden spelas de 
också ofta som självständiga stycken, 
speciellt den populära mellersta satsen 
Ibéria. Var och en av satserna i Images 
har anknytning till något land: den för-
sta till England, den andra till Spanien 
och den tredje till Frankrike. 

Gigues börjar med ett impressionis-
tiskt känsligt klangligt glimmer, ur vil-
ket en vemodig melodi för oboe d’amo-
re framträder, ingen äkta folkmelodi 
utan en imitation. Det andra centrala 
temat är en mera livfull och tvär eng-
elsk folkdans (”Keel Row”) som flöjten 
redan hänvisat till i introduktionen. 
Debussy knyter samman de två tema-
na, låter musiken kulminera och åter-
vänder sedan till oboe d’amore-temat 
och stämningarna i början. 

Den mellersta satsen Ibéria är redan 
i sig tresatsig och bildar därmed ett 
slags ”triptyk i triptyken”. Ibéria visar att 
Debussy i likhet med Ravel hade för-
mågan att leva sig in i den spanska kul-
turen och t.ex. tonsättaren Manuel de 
Falla uppskattade äktheten i Debussys 
spanska stiliseringar. Första satsen i 
Ibéria väcker till liv färgmättade stäm-
ningar på gator och gränder, mot vil-
ka den sensuella nokturnliknande mel-
lersta satsen står i smekande skön 
kontrast. Musiken glider direkt över i 
Ibérias finalsats, som växer utgående 
från aningsfulla morgonstämningar till 
glädje och gamman. Här är ”intrycket 
av verklighet” som Debussy nämner 
som tydligast och han konstaterade: 
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”En tilltagande stämning. Människorna 
och naturen vaknar upp. Där finns me-
lonförsäljare och visslande barn – jag 
ser dem alldeles tydligt.” Det gör också 
lyssnarna. 

Sista satsen i Images, Rondes de 
printemps, anknyter till Frankrike. I tex-
turen har Debussy introducerat barnvi-
san Nous n’irons plus au bois, som han 
även använt i några andra verk. Här är 
hans orkesterteknik som mest förfinad, 
full av nyanserad poesi, ljus och skug-
gor, vårens lyriska stämningar. 

Kimmo Korhonen (sammandrag)

MIKKO FRANCK 

Mikko Franck tillträdde som chefsdiri-
gent för Franska radions symfoniorkes-
ter i september 2015. Tidigare har han 
varit konstnärlig ledare för Finlands 
Nationalopera och Belgiska nationalor-
kestern.  Han har gästdirigerat bland 
andra filharmonikerna i Berlin, New 
York, Los Angeles och London samt 
symfoniorkestrarna i Chicago och San 
Francisco. 

Franck har studerat violinspel vid 
Sibelius-Akademin, i New York och i 
Israel. Han inledde sina dirigentstudier 
först privat för Jorma Panula 1995 och 
fortsatte sedan vid Sibelius-Akademin. 

Vid Finlands Nationalopera har Franck 
dirigerat bland annat Wagners Parsifal, 
Janáčeks Fallet Makropoulos, Aulis 
Sallinens Det röda strecket, Puccinis 
La Bohème och Verdis Rigoletto. Han 
har även gästspelat bland annat vid 
Statsoperan i Berlin, Kungliga Operan 

i Stockholm, Covent Garden i London 
och Metropolitan i New York.  

Francks inspelning med Sveriges 
Radios symfoniorkester av Sibelius 
En saga och Lemminkäinensviten 
fick priset Diapason d’or och en 
Grammynominering 2001. Franck 
har även spelat in på skiva bl.a. mu-
sik av Debussy och Tjajkovskij samt 
Rautavaaras operor Aleksis Kivi, 
Solhuset och Rasputin. Dessutom 
har WSOY gett ut en bok med texter 
och diskussioner mellan honom och 
Einojuhani Rautavaara. 

ALINA POGOSTKINA 

Alina Pogostkina gjorde sitt interna-
tionella genombrott efter segern i Jean 
Sibelius-tävlingen 2005. Hon har stud-
erat vid musikhögskolan Hanns Eisler 
i Berlin, där hennes lärare var Antje 
Weithaas.

Pogostkina har uppträtt som so-
list för bl.a. Los Angeles filharmoni-
ker, San Franciscos symfoniorkester, 
Franska radions symfoniorkester, Oslo- 
och Stockholmfilharmonikerna och 
Japanska radioorkestern. Under denna 
säsong debuterar hon som solist med 
Philharmonia Orchestra i London un-
der Vladimir Ashkenazys ledning och 
spelar vid Petersburgfilharmonikernas 
festival Arts Square. Därtill uppträder 
Pogostkina vid de internationella festi-
valerna Heidelberger Frühling och Aix-
en-Provence.

Inom kammarmusiken har Alina 
Pogostkina på sistone koncentrerat sig 
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speciellt på musik för pianotrio tillsam-
mans med cellisten Andreas Brantelid 
och pianisterna Shai Wosner och Ihle 
Hadland. Hon har även spelat kammar-
musik med bl.a. Steven Isserlis, Pekka 
Kuusisto, Jurij Basjmet, Gidon Kremer 
och Joshua Bell. 

Pogostkina har gjort ett flertal in-
spelningar för radio och teve. Hon är 
en passionerad interpret av nutida mu-
sik och har spelat in samtliga verk för 
violin av Peter Vasks.

Alina Pogostkinas instrument är 
Stradivarius violin ”Sasserno” från år 
1717, som hon har till låns från Nippon 
Music Foundation. 

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. 


