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21.9     
ONSDAGSSERIEN 2
Musikhuset kl. 19.00 

Pablo Heras-Casado, kapellimestari
Javier Perianes, piano

Joseph Haydn: Symfoni nr 50 C-dur 18 min
I Adagio e maestoso – Allegro di molto 
II Andante moderato 
III Menuett 
IV Final (Presto)

Béla Bartók: Pianokonsert nr 3 E-dur Sz.119 (BB.127) 23 min
I Allegretto 
II Adagio religioso – Poco più mosso – Tempo 1 
III Allegro vivace

PAUS 20 min 
 
 
Béla Bartók: Konsert för orkester Sz.116  36 min
I Introduzione (Andante non troppo – Allegro vivace)
II Giuoco delle coppie (Allegretto scherzando) 
III Elegia (Andante non troppo) 
IV Intermezzo interrotto (Allegretto) 
V Finale (Pesante – Presto)

Paus ca kl. 20.00. Konserten slutar ca kl. 21.10. 
Sänds direkt i Yle radio 1 och på webben yle.fi/rso.
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JOSEPH HAYDN 
(1732–1809): SYMFONI 
NR 50 C-DUR 

Joseph Haydn omarbetade uvertyren 
till sin opera Der Göttenrath till en full 
symfoni i fyra satser genom att lägga 
till en menuett och en final. Så föddes 
symfoni nr 50 C-dur. Den kom till under 
en tid då Haydn stod i beråd att läm-
na de dramatiska "Sturm und Drang"-
symfonierna i moll bakom sig. Jämförd 
med dem är C-dursymfonin med sin ut-
gångspunkt i en marionettoperas uver-
tyren en mera traditionell skapelse både 
vad orkesterbehandlingen och uttrycket 
beträffar.

Första satsen inleds med en långsam 
och majestätiskt pompös introduktion. 
Dess festlighet får en mörkare ton i en 
spänningsfylld vändning, varefter musi-
ken brister ut i ett ljust allegro di mol-
to som motsvarar operauvertyrens stil. 
Det är lätt att föreställa sig att intro-
duktionens ton i uvertyren innebar en 
vördnadsfull bugning i riktning mot 
kejsarinnan. Vissa majestätiska drag 
kännetecknar även den värdigt fram-
åtskridande långsamma satsen med 
sina trioler. Den domineras av violiner-
na, men ändå så att solocellon avdelas 
från cellogruppen för att dubblera för-
sta violinernas melodistämma. Oboerna 
kommer med först mot slutet av satsen 
för att intensifiera och berika uttrycket.

I början och slutet är Menuetten ex-
trovert dansant med klagande kroma-
tiska schatteringar. Triodelen bygger 
överraskande vidare på huvuddelens te-
matik ända tills oboen för fram trions 
eget motiv. Prestofinalen som är en av 

Haydns många monotematiska finaler 
ger verket ett sprakande slut. 

  

BÉLA BARTÓK 
(1881–1945): 
PIANOKONSERT 
NR 3; KONSERT FÖR 
ORKESTER

Pianokonsert nr 3

Bartóks tredje pianokonsert skiljer sig 
både pianistiskt och musikaliskt från 
hans två tidigare konserter. En orsak är 
att Bartók skräddarsydde sina tidiga-
re betydande pianokompositioner för 
eget bruk. Den tredje konserten skrev 
han däremot medveten om sin egen 
nära förestående död. Den var tänkt 
som födelsedagsgåva och inkomstkäl-
la för hans fru Ditta och måhända även 
som ett slags pianistisk porträtt av hen-
ne, därav verkets mera lyriska och av-
skalade pianotextur. Urupp-förandet i 
februari 1946 anförtroddes emellertid 
György Sandór och dirigenten Eugene 
Ormandy. Men även Ditta spelade kon-
serten och gjorde en inspelning tillsam-
mans med Tibor Serly.

Bakgrunden till konsertens lättare ut-
tryck är utöver de nya pianistiska ut-
gångspunkterna även en stilistisk bryt-
ning. I några av sina sista verk övergick 
Bartók från den skärpa och slagkraft 
som präglade hans tidigare produk-
tion till ett mera balanserat och klang-
ligt enklare uttryck, en klarnad stil av 
det slag som man kan skönja i många 
andra tonsättares senare produktion. 
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Tredje pianokonserten hör till Bartóks 
mest frigjorda skapelser. Dess textur 
är företrädesvis klar och transparent, 
stämningarna är huvudsakligen ljust en-
ergiska och tillitsfulla. Sällan hörs mera 
smärtsamma känslor som i slutet av 
den långsamma satsen.

Den tredje pianokonserten har en 
nästan klassisk klarhet. Första satsen 
är skriven i traditionell sonatform med 
två teman, genomföring och återtag-
ning. Den långsamma mellersta satsen 
är gripande i all sin enkelhet. Bartók be-
tecknade sig själv som ateist och kom-
mer här med en överraskande anvis-
ning, "adagio religioso", som framförallt 
hänvisar till musikens karaktär. Satsen 
har betraktats som en medveten och 
gripande hänvisning till den långsam-
ma satsen i Beethovens stråkkvartett 
a-moll op. 132 som har rubriken "En 
konvalescents tacksägelse". Som kon-
trast till den andäktiga replikeringen 
mellan stråkarna och pianot i början av 
satsen brister en fantastisk och sagolikt 
färgstark nattmusik ut i mitten. Finalen 
är ett livsjublande rondo vars segervis-
sa framfart berikas av fugaavsnitt som 
fungerar som sidoepisoder.  

Konsert för orkester

Orkesterkonsertens tillkomst var an-
dens seger över materian. Bartók var all-
varligt sjuk och redan märkt av döden, 
men han skrev verket som på vingar på 
knappa två månader. Därmed skapade 
han ett av sina livskraftigaste verk och 
samtidigt ett mästerverk inom den nya-
re orkester-litteraturen. Då Koussevitzky 
ledde konsertens uruppförande i Boston 
i december 1944, var Bartók intagen 

för vård och för trött för att närvara. 
Däremot orkade han i slutet av decem-
ber vara med om repriserna i New York, 
där publiken hyllade honom med ståen-
de ovationer. Koussevitzky konstaterade 
att Bartók hade skrivit det förnämsta 
orkesterverket på 25 år. Tack vare repri-
serna blev konserten i själva verket ännu 
bättre, genom att Bartók efteråt beslu-
tade lägga till 22 takter i finalen. 

Vad tempoförhållandena beträffar är 
Orkesterkonserten en symmetriskt ge-
staltad helhet i fem satser. Med beak-
tande av innehållet och känslouttrycket 
bildar den emellertid inte en båge med 
palindromer i likhet med vissa andra av 
Bartóks verk i fem satser utan en helhet 
som är gestaltad som en målmedve-
ten process. Enligt Bartók "återspeglar 
den allmänna stämningen, med undan-
tag för den raljerande andra satsen, en 
gradvis övergång från den första sat-
sens stramhet  och tredje satsens dystra 
dödssång till en livsbejakande atmosfär 
i den sista satsen". 

I enlighet med rubriken har det kon-
serterande elementet en central ställ-
ning i verket och manifesterar sig både 
i olika instrumentgruppers andelar och 
i hela orkestern. Som exempel på spe-
ciellt virtuosa avsnitt nämner Bartók 
själv blecket i första satsens genomför-
ande fugato, stråkarnas illmariga figu-
rer i finalen och de briljanta avsnitten 
där instrumenten uppträder parvis i an-
dra satsen. Å andra sidan har man även 
sett symfoniska drag i verket såsom te-
matiska samband mellan satserna och 
Bartók talade själv om kompositionen 
som ett "symfoniliknande orkesterverk". 

Symfoniskt tyngst vägande är de dy-
namiska snabba yttersatserna gestalta-
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de som sonatformer. Andra och fjärde 
satserna är två lättare allegretton och 
de "raljerande stämningar" som Bartók 
nämner gör sig gällande också i fjär-
de satsen, där Bartók skoningslöst dri-
ver med marschmotivet i Sjostakovitjs 
Leningradsymfoni. Visserligen var detta 
redan hos Sjostakovitj ett lån ur Franz 
Lehárs operett Glada änkan. Mitt i ver-
ket finns en skakande, i mörka färger 
målad Elegi, där starka utgjutelser dy-
ker upp mitt i hemlighetsfulla nattliga 
visioner.

Kimmo Korhonen

PABLO HERAS-CASADO
Dirigenten Pablo Heras-Casado är hem-
ma från Granada. Han har en exceptio-
nellt omfattande repertoar som förut-
om de stora symfonierna och operorna 
även omfattar repertoar ur barocken 
och den nutida musiken. Han har gjort 
kometkarriär och är numera chefsdiri-
gent för Orchestra of St. Luke's i New 
York samt förste gästdirigent för kung-
liga operan Teatro Real i Madrid. Den 
ansedda publikationen Musical America 
valde honom till årets dirigent 2014. 

Heras-Casado har dirigerat bl.a. sym-
foniorkestrarna i Chicago och San 
Francisco, filharmonikerna i Berlin, 
Wien, New York och Los Angeles samt 
Concertgebouw-orkestern i Amsterdam 
och Gewandhaus-orkestern i Leipzig. 
Han dirigerar opera bl.a. på Metropolitan 
i New York och spelar tidig musik med 
Freiburgs Barockorkester och Balthasar 
Neumann Ensemble. 

Heras-Casado har fått pris för sina in-
spelningar, bl.a. ECHO Klassik, Diapason 

d’Or och Latin Grammy. Till hans se-
naste inspelningar hör Schumanns vi-
olin- och pianokonserter med Isabella 
Faust och Alexander Melnikov samt 
Schuberts symfonier 3-4 med Freiburgs 
barockorkester.  Heras-Casado har även 
spelat in verdiarior för baryton med 
Plácido Domingo och Orquesta de la 
Comunidad Valenciana. 

JAVIER PERIANES
Javier Perianes tilldelades det nationella 
musikpriset av Spanska kulturdeparte-
mentet 2012. Han är känd för sin ytterst 
raffinerade pianism och uppträder årli-
gen runt om i världen från Carnegie Hall 
i New York till Wigmore Hall i London, 
Salle Pleyel i Paris, Musikverein i Wien 
och Suntory Hall i Tokyo.

Perianes har uppträtt som solist med 
filharmonikerna i Wien, S:t Petersburg 
och London, symfoniorkestrarna i 
Chicago och Boston och ett flertal or-
kestrar i Australien. Solokonserter har 
han givit i bl.a. Madrid, Leipzig, Paris 
och Hong Kong. Kammarmusik spe-
lar Perianes regelbundet med violas-
ten Tabea Zimmermann och kvar-
tetten Quioroga. Med Quioroga har 
han spelat in kvintetter av Granados 
och Turina. Under denna säsong de-
buterar Perianes som solist med bl.a.  
Philharmonia Orchestra i London, 
Münchens filharmoniker och Berlins ra-
dioorkester. Därtill uppträder han med 
bl.a. BBC Philharmonic och Orchestre 
de Paris och deltar i en konsertturné 
med Spanska nationalorkestern. 

Javier Perianes har spelat in Griegs 
pianokonsert med BBC Symphony 
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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 

Orchestra under Sakari Oramo. Därtill 
har han inspelat musik av Schubert, 
Chopin, Debussy och Beethoven. Den år 
2014 utgivna skivan med pianomusik av 
Mendelssohn fick beröm av kritikerna 
och Manuel de Fallas verk Noches en los 
Jardines de España nominerades för en 
Latin Grammy.

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.


