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14.10     
FREDAGSSERIEN 3
Musikhuset kl. 19.00 

Markus Stenz, dirigent
Marko Ylönen, cello

Dmitrij Sjostakovitj: Cellokonsert nr 2 G-dur op.126 33 min
I Largo 
II Allegretto 
III Allegretto

PAUS 20 min 
 
 
Anton Bruckner: Symfoni nr 5 B-dur 81 min
1. Introduktion (Adagio) – Allegro
2. Adagio. Sehr langsam
3. Scherzo. Molto vivace
4. Finale (Adagio) – Allegro moderato

Inom ramen för utbildningssamarbetet mellan Sibelius-Akademin och RSO 
spelar fem studerande från Sibelius-Akademin med i konserten: 
Kaia Voitka, I violin, Olivia Holladay, II violin, Valerie Albrecht, viola, 
Anna Westerlund, cello, Pauli Pappinen, kontrabas.
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KAMMARMUSIK I SENA KVÄLLEN börjar i Konsertsalen efter en paus på ca 
kl. 10 minuter. Publiken ombeds ta plats på parketten för att lyssna till 
kammarmusiken. Platserna är onumrerade.

Kammarmusik i sena kvällen: 
Laura Vikman, violin
Jukka Pohjola, violin
Riitta-Liisa Ristiluoma, viola
Marko Ylönen, cello
 

Dmitrij Sjostakovitj: Stråkkvartett nr 9 Ess-dur op.117 27 min
I Moderato con moto 
II Adagio 
III Allegretto 
IV Adagio 
V Allegro 

Paus ca kl. 19.45. Konserten slutar ca kl. 21.40. 
Kammarmusik i sena kvällen slutar ca kl. 22.25. 
Sänds direkt i Yle radio 1 och på webben yle.fi/rso.
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DMITRIJ SJOSTAKOVITJ 
(1906–1975): 
CELLOKONSERT NR 2

Dmitrij Sjostakovitjs andra cellokon-
sert kom till på tröskeln till tonsätta-
rens sena period, då döden började 
göra sig gällande som vedersakare vid 
sidan av de jordiska tyrannerna. Efter 
första cellokonserten (1959) och revo-
lutionsmotiven i tolfte symfonin (1961) 
hade Sjostakovitj bytt ton i Babi Jar-
symfonin (1962), där han utgående 
från Jevgenij Jevtusjenkos dikter enga-
gerade sig i bl.a. judarnas och kvinnor-
nas lott i Ryssland. Verket resulterade i 
att han fick Nikita Chrusjtjovs ilska över 
sig och därmed var det slut med säm-
jan som varat en tid mellan kompositö-
ren och makthavarna. 

Cellon inleder första satsen (Largo) 
med ett inåtvänt kromatiskt solo, som 
orkestern lägger djupa skuggor till. 
Därmed startar en polyfon rörelse för 
cellon och orkestern som intensifie-
ras då den sträcker sig uppåt. Tanken 
vandrar tungsint ända tills xylofonens 
pingel och blåsarnas klezmerantyd-
ningar fogar en ironisk och spöklig pro-
test till cellons repliker. Den beklämda 
stämningen kulminerar i en solokadens 
ackompanjerad av stora trumman och 
det slutar med en resignerad försoning. 

Cellon inleder också andra satsen 
(Allegretto), som av träblåsinstrumen-
ten förstärks till en grotesk judisk dans. 
Som tema används sången Bublitschki 
(Koift meine Beiguelech/Köp mina ba-
gel), känd i Finland bl.a. inspelad av 
Henry Theel, Olavi Virta (Volgan ran-
nalla) och Katri Helena. För Sjostakovitj 

var dylika schlagermelodier minnen 
från det hoppfulla 1920-talet, men även 
symboler för sekler lång förföljelse.  

Fagotternas, valthornens och slag-
verkens tillrop driver på solostämmans 
oroliga språngmarsch. Den tar slut då 
musiken utan uppehåll övergår i fina-
len (Allegretto), som inleds med en 
overklig fanfarscen där valthornen bra-
kar loss ackompanjerade av virveltrum-
man. Cellon upprepar fanfarmotivet 
i sin kadens som slutligen får elegisk 
karaktär på ett sätt som påminner om 
första satsen. 

Ett långsamt, känslosamt och i dril-
larna galant motiv tävlar med en bister 
dödsdans som intensifieras av blåsar- 
och slagverkseffekter. Dansen kulmine-
rar mot slutet av finalen i ett rasande 
och förtvivlat fortissimoutbrott av det 
judiska temat i hela orkestern. Efter 
det lunkar den ensamma cellon vida-
re ackompanjerad av knapprande slag-
verk. 

Utgången förblir slutligen öppen, en-
ligt vissa kommentatorer är det som en 
fråga som slängts ut i luften. På basis 
av fjortonde symfonin verkar det som 
om slutet var döden, som mitt i rörel-
sen klipper av den allt tunnare livstrå-
den. 

ANTON BRUCKNER 
(1824–1896): 
SYMFONI NR 5
Femte symfonin var det dittills längs-
ta och kanske mest utmanande ver-
ket i Bruckners hela symfoniska opus. 
Kontrasterna är spända till det ytters-
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ta och med motpoler – som inte en-
bart är lågmälda och starka, utan även 
" heliga och profana, ceremoniella och 
intima, dramatiska och lyriska, marsch, 
ländler och koral" (Constantin Floros) – 
drar Bruckner upp gränserna i sin värld. 

Spänningen mellan motpolerna kom-
mer till uttryck i första satsen, som 
inleds med en långsam introduktion 
(Adagio) med pizzicaton. Även knäp-
pandet som inleder andra och sista sat-
sen ger musiken en puls och arkitektu-
ren en skala på atomnivå. I stråkarnas 
spökliga motiv ingår verkets kontra-
punktiska initiativ, som emellertid kol-
liderar mot en mur av bleckinstrument 
som ryter till med full kraft. 

Den långsamma satsen (Adagio. 
Sehr langsam) är också en sonatform 
och av pizzicatona får den en rastlös 
stämning, över vilken oboen tolkar ett 
lyriskt öppningstema. Stråkarnas sub-
limt och fylligt sjungande andra tema 
utvecklar Bruckner mera kraftfullt och 
låter det kulminera med nästan brutal 
glans. Sedan sjunker musiken tillbaka i 
börjans gåtfulla stämningar. 

I scherzots huvuddel (Molto viva-
ce, schnell) kombinerar Bruckner ett 
krigiskt scherzomotiv med en rotfast 
ländlervals. Musiken tycks ha både 
spänning inför hotande panik och ge-
myt i sina lantliga danser. Triodelen (Im 
gleichen tempo) trippar i arkaisk pas-
toral stämning. De tre första satsernas 
motiv är besläktade med varandra men 
nu saknas ännu en avgörande del av 
pusslet.

Bruckner startar finalen liksom 
Beethoven i nionde symfonin genom 
att upprepa motiv ur de föregående 
satserna (Adagio). Men medan hans 

föregångare sedan ersatte motiven 
med ”nya toner”, började Bruckner med 
hjälp av kontrapunktisk bearbetning 
(Allegro moderato) smida dem till en 
enda sanning. Liksom i första satsen 
kan Bruckner med skarpa snitt från ett 
majestätiskt dån till en älsklig stråkcan-
tabile eller till glada dansrytmer tvinna 
huvudet på lyssnaren.

Den första fugan är lättsam och glad 
och ger plats för idylliska episoder. 
Blecket förkunnar ett festligt koralte-
ma, som efter genomföringen utgör 
grunden till den andra fugan med start 
i violorna. Då det första fugatemat 
kommer med växer den kontrapunktis-
ka texturen till en jättelik dubbelfuga. 

I symfonins coda växer musiken yt-
terligare från det jättelika till följande 
dimension. Båda fugatemana brassar 
på tillsammans med första satsens hu-
vudtema. Hela tillvaron är som en hel-
het bestående av motsättningar: det 
förgångna, det närvarande och det till-
kommande här och nu. 

Antti Häyrynen

MARKUS STENZ
Markus Stenz är chefsdirigent för Radio 
Filharmonisch Orkest i Nederländerna, 
förste gästdirigent för Baltimore 
Symphony Orchestra och blivande re-
sidensdirigent för Seoul Philharmonic 
Orchestra. Tidigare har han även varit 
konstnärlig ledare för Montepulciano-
festivalen och chefsdirigent för 
Melbourne Symphony Orchestra. 

Stenz studerade i Köln och sena-
re i Tanglewood i Förenta Staterna för 
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Leonard Bernstein och Seiji Ozawa. Han 
har dirigerat betydande orkestrar runt 
om i världen: filharmonikerna i Berlin 
och Los Angeles, Concertgebouw-
orkestern i Amsterdam, Gewandhaus-
orkestern i Leipzig och symfoni-
orkestern i Chicago. Under denna 
säsong dirigerar Stenz bl.a. Yomiuri-
symfoniorkestern i Japan, Cincinnati 
Symphony Orchestra, The Hallé 
Orchestra och Mozarteum-orkestern i 
Salzburg.

Som operadirigent debuterade Stenz 
vid La Fenice i Venedig och har seder-
mera gästdirigerat bl.a. vid La Scala-
operan i Milano, English National 
Opera, Stuttgartoperan och festiva-
lerna i Glyndebourne och Salzburg. 
I Köln har Stenz dirigerat Wagner: 
Nibelungens ring, Lohengrin, Tristan 
och Isolde, Mästersångarna i Nürnberg 
och Parsifal.  

Markus Stenz har spelat in samtliga 
symfonier av Mahler och ett flertal verk 
av Schönberg med Gürzenich-Orchester 
Köln. Inspelningen av Schönbergs 
Gurre-Lieder fick nyligen Gramophone 
Award. Med Radio Filharmonisch 
Orkest i Nederländerna har Stenz spe-
lat in bl.a. James MacMillans St. Luke 
Passion och Hartmanns Simplicius, 
Simplicissimus.  

MARKO YLÖNEN
Segrare i tävlingen Concert Artists 
Guild, tvåa i Nordiska cellotävling-
en samt finalist i Tjajkovskijtävlingen 
i Moskva och cellotävlingen i Åbo  – 
Marko Ylönen hör till Finlands mest 
kända cellister och kammarmusiker. 

Ylönen har uppträtt som solist bl.a. 
med Camerata Salzburg, English 
Chamber Orchestra och Prags kam-
marorkester. Solokonserter har han hål-
lit i bl.a. Carnegie Hall i New York och 
Concertgebouw i Amsterdam. Ylönen 
har även varit stämledare för cellosek-
tionen i Tapiola Sinfonietta och för-
sta solocellist i RSO. Därtill var han 
konstnärlig ledare för Musikfestspelen 
Korsholm åren 2003, 2008 och 2010–
12 och för evenemanget LuostoClassic 
2014–2017.

Förutom med inhemska musiker 
spelar Marko Ylönen kammarmusik till-
sammans med bl.a. cellisten Natalia 
Gutman, violinisten Gerhard Schulz, 
cellisten Gary Hoffman och pianisten 
Leif Ove Andsnes. Han har även varit 
medlem i Nya Helsingfors-kvartetten. 
Därtill är Ylönen professor i kammar-
musik vid Konstuniversitetet, Sibelius-
Akademin. Mästarkurser har han hål-
lit bl.a. i Australien, Egypten, Förenta 
Staterna och ett flertal europeiska län-
der.  

Utöver den klassiska stamreperto-
aren har Ylönen även spelat nutida 
musik och han har uruppfört ett fler-
tal inhemska kompositioner. Ylönens 
diskografi omfattar både nya cello-
konserter och traditionell repertoar på 
skivmärkena Ondine, BIS och Finlandia. 
Till hans senaste utgåvor hör inspel-
ningar av två korta cellostycken av 
Sibelius med Sinfonia Lahti och Osmo 
Vänskä, Peteris Vasks cellokonsert 
med Tammerforsfilharmonin och John 
Storgårds samt Joonas Kokkonens cel-
lokonsert med RSO och Sakari Oramo.  
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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 chefsdi-
rigent Hannu Lintu tillträdde sin post 
hösten 2013. RSO:s hedersdirigenter 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-roman-
tiska mästerverken omfattar RSO:s re-
pertoar 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 säsongen 2016–2017 urupp-
för orkestern fem verk beställda av 
Yleisradio och presenterar några av den 
finländska modernismens pionjärer: 
Väinö Raitio och Uuno Klami. Därtill 
omfattar programmet orkesterverk av 
Stravinskij, symfonier av Mahler och 
Bruckner, Haydns Årstiderna samt kon-
serter av nutida kompositörer. RSO:s 
gäster är bl.a. sopranen Karita Mattila 
och mezzosopranen Michelle DeYoung, 
dirigenterna Esa-Pekka Salonen, Teo-
dor Currentzis och Gustavo Gimeno 
samt pianisten Daniil Trifonov.

RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Mahler, Ligeti, Eötvös, Sibelius, 
Hakola, Lindberg, Saariaho, Sallinen, 
Kaipainen och Kokkonen samt premi-
ärinspelningen av Armas Launis ope-
ra Aslak Hetta. Orkesterns skivor har 
fått pris av bl.a. BBC Music Magazine, 
Académie Charles Cros och MIDEM 
Classical. RSO:s skiva med Sibelius 
Lemminkäinen och Pohjolas dotter 
valdes till Critics' Choice i tidskriften 
Gramophone i december 2015. Med 
den inspelningen fick RSO och Hannu 
Lintu även det inhemska Emma-priset 
i kategorin Årets klassiska skiva 2015. 
Under säsongen 2016–2017 spelar 
orkestern in musik av bl.a. Sibelius, 
Prokofjev och Fagerlund.

RSO företar regelbundet konserttur-
néer på olika håll i världen. Under sä-
songen 2016–2017 uppträder orkes-
tern under Hannu Lintus ledning även 
i Suomussalmi, Kajana, S:t Michel och 
Kuopio. 

RSO:s radiokanal är Yle Radio 1 
som radierar alla orkesterns konser-
ter. I allmänhet sänds såväl de utländ-
ska som de inhemska konserterna di-
rekt. Konserterna kan även avlyssnas 
på RSO:s webbsidor (yle.fi/rso) och ses 
live i hög resolution. En stor del av kon-
serterna televiseras också direkt i Yle 
Teema.


