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10.3     
FREDAGSSERIEN 10
Musikhuset kl. 19.00

Dima Slobodeniouk, dirigent
Johannes Piirto, piano
Musikhusets Kör, instud. Jani Sivén 

Maurice Ravel: Alborada del gracioso  8 min
(Narrens morgonsång)
 

Uuno Klami: Pianokonsert nr 1  20 min
”Une nuit à Montmartre” op. 8 

I Grave
II Rhytme las et nerveux d'une Valse Boston
III Ronde 

PAUS 20 min

Väinö Raitio: Månsken på Jupiter, fantastisk  10 min
tondikt op.24 för orkester

   
Aleksandr Skrjabin: Prometheus, för piano, kör och 25 min 
orkester, op. 60  

Paus ca kl. 19.40. Konserten slutar ca kl. 20.55. 
Sänds direkt i Yle radio 1 och på webben yle.fi/rso.
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MAURICE RAVEL 
(1875–1937): 
ALBORADA DEL 
GRACIOSO
Redan i sitt första publicerade verk Sites 
auriculaires (1897) använde sig Maurice 
Ravel av habanerarytmer och alltsedan 
dess var han helt tagen av den spanska 
kulturen. Detta återspeglade sig i hans 
verk både i form av ingredienser som 
han hämtade ur den spanska musiken 
och i bruket av spanska ämnen. 

I pianosviten Miroirs (Speglar) från 
1905 inskränkte sig de spanska influ-
enserna till verkets fjärde sats Alborada 
del gracioso (Narrens morgonsång). 
Ravel orkestrerade själv två av satser-
na. Orkesterarrangemanget av Alborada 
del gracioso är från år 1918 och i bägge 
formerna hör musiken till Ravels mest 
populära stycken. Ordet "alborada" i 
rubriken hänvisar till den nordspanska 
provinsen Galiciens traditionella mor-
gonserenader, medan termen ”gracioso” 
är en arketypisk gestalt, som förekom-
mer i spanska klassiska komedier av 
Calderón, Lope de Vega och andra, en 
narr som har anställts av en förmögen 
man.  Det är förbluffande – men i ljuset 
av Ravels övriga orkesterarrangemang 
knappast överraskande – att ett så pass 
utpräglat pianistiskt verk som Alborada 
del gracioso har gått att omvandlas till 
lika utpräglad och virtuos orkestermu-
sik. Musiken livas upp av slående rytmer 
och dekoreras av sprakande färger, men 
i mitten finns också tongångar som må-
lar mera dämpade stämningar. Allting 
har uttryckligen förverkligats med den 
nyanserade precision hos Ravel som fick 

Stravinsky att beskriva honom som en 
”schweizisk urmakare”. 

I sitt arrangemang av Alborada del 
gracioso har Ravel varit trogen origina-
let. I orkestertexturen fäster man sig 
bl.a. vid hur han imiterar gitarrmässiga 
knäppningar med harpa och stråkpiz-
zicato, hans effektfulla användning av 
slagverk, fagotten som i det långsam-
mare mellanavsnittet uppträder som 
narrens instrumentala alter ego, den 
ackompanjerande stråktexturens nyans-
rikedom, olika glissandi (som ställvis har 
originalets egenartade dubbla glissan-
di som utgångspunkt) samt originalets 
täta upprepningar, som huvudsakligen 
förverkligats med blåsinstrument. 

UUNO KLAMI 
(1900–1961): 
PIANOKONSERT 
NR 1 ”UNE NUIT À 
MONTMARTRE”
Une nuit à Montmartre framfördes för 
första gången vid Uuno Klamis kompo-
sitionskonsert i Helsingfors i septem-
ber 1928. Det var tur att kompositionen 
överhuvudtaget spelades. En del av or-
kestermusikerna protesterade nämligen 
mot användningen av saxofon och mot 
jazzinfluenserna i verket, och de var 
nära på att vägra delta. Det var de facto 
första gången som saxofoner förekom 
i finländsk konstmusik. Trots att orkes-
tern ställde sig på tvären, tog publiken 
emot Klamis nya "parisiska stil" med ju-
bel. 

Efter den första kompositionskon-
serten 1928 fortlöpte Klamis karriär un-
der lyckliga stjärnor och han möttes 
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inte i nämnvärd grad av sådan avoghet 
som de något tidigare modernisterna 
Pingoud, Raitio och Aarre Merikanto 
utsattes för. Den internationella inrikt-
ningen i första pianokonserten blev en 
central egenskap i hans musikaliska tan-
kesätt, men han kunde även kombinera 
detta med finsknationella element som 
till exempel i Kalevalasviten (1933/43), 
hans viktigaste verk för orkester. 

I sitt slag är Klamis första pianokon-
sert ett kort verk på bara ca en kvarts 
timme, vilket tyder på att han tagit av-
stånd från den romantiska "stora kon-
sertens" utgångspunkter. Konsertens 
tre satser spelas i en följd utan uppe-
håll. Tonen är mera seriös i den första 
satsen Grave som är längre än de övri-
ga. Orkestreringen är för det mesta av-
skalat tunn och låter generöst solisten 
dominera scenen. Den långsamma sat-
sen – med tempobeteckningen Rythme 
las et nerveux d'une Valse Boston 
(Bostonvalsens matta och nervösa 
rytm) – är den mest stiliserade av sat-
serna. Det är som om den utspelade sig 
på småtimmarna på en skum parisisk 
nattklubbs dansgolv. Det är egentligen 
inte Bostonvalsen som representerar 
musikens jazzingredienser, men inom 
den tidens finländska musik utgör den 
nog ett nytt slags populär stil med en 
avslappnad stämning som får ett sen-
suellt tillskott av saxofonerna. Finalen 
kör igång som ett rytmiskt fartfyllt och 
nyckfullt rondo. Det är som en kombi-
nation av Stravinskys rytmik och Ravels 
skarpa toccatastil – att antal år innan 
Ravel skrev sina egna pianokonserter.

VÄINÖ RAITIO 
(1891–1945): 
MÅNSKEN PÅ JUPITER

Under Väinö Raitios bästa skaparperiod 
kom kompositionerna till på relativt 
kort tid. Trots vissa nya ingredienser 
hade den omtyckta tondikten Svanarna 
(1920) ännu stark romantisk prägel, 
medan Fantasia estatica från året 
därpå framstod som genomgående 
modernistisk och radikal musik i 
det dåtida Finland. Utöver den och 
tondikten Månsken på Jupiter består 
Raitios centrala produktion av verken 
Antigone (1922), Fantasia poetica (1923) 
samt Puistokuja (Allé) för sopran och 
orkester (1926). Från och med slutet 
av 1920-talet övertogs huvudrollen av 
sceniska verk, baletter och operor

Månsken på Jupiter är ett fritt uppbyggt 
poem med drömlikt skymtande scener. 
Dess debussyskt smekande klangytor 
alternerande med utbrott som uppnår 
skrjabinsk glöd är inte gestaltade enligt 
traditionella formlösningar som bygger 
på klara teman. Tematiken varierar 
från täta melodiska formationer till 
signalliknande motiv tecknade som ett 
slags accentuerade konturer som träder 
fram i verkets rikt svallande klangfält. 

ALEKSANDR 
SKRJABIN (1872–1915): 
PROMETHEUS  

Aleksandr Skrjabins mystiska livsåskåd-
ning omvälvde hans musikaliska uttryck. 
Den tredje symfonin Le divin poème (Den 
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gudomliga dikten, 1904) utgjorde en sti-
listisk gränspunkt. Då började han läm-
na bakom sig den flödande senroman-
tik som dittills varit dominerande i hans 
produktion. Men ännu tydligare kom 
hans nya stil till uttryck i de sista orkes-
terverken Le poème de l'extase (Extasens 
dikt 1908) och Prometheus (Le poème 
de feu, Eldens dikt, 1910). Uttryckets 
överromantiska flöde fanns kvar även i 
dem men i kombination med en tonalt 
friare och mera vågad tonalitet. 

Prometheus är skrivet för en sekel-
skiftets jätteorkester liknande den som 
exempelvis Gustav Mahler och Richard 
Strauss hade förkärlek för. Den omfat-
tade bland annat åtta valthorn, fem 
trumpeter, fyrfaldiga träblåsare, två har-
por, orgel, en kör som sjunger utan ord 
och ett solistiskt piano. Skrjabin spela-
de själv pianopartiet vid uruppföran-
det som leddes av Serge Koussevitzky 
i Moskva i mars 1911. I partituret finns 
även en anteckning om färgorgel som 
skulle förse framförandet med färgef-
fekter som emellertid inte förverkliga-
des vid uruppförandet. Färgelementet 
har inte heller i allmänhet inkluderats i 
senare framföranden av verket. 

För Prometheus sammanställde 
Skrjabin ett detaljerat program som åter-
speglar teosofiska tankar, som i många 
avseenden skiljer sig från den ursprung-
liga myten. Enligt dessa tankar beskri-
ver verkets första hemlighetsfulla takter 
det ursprungliga kaoset som uttrycks av 
det så kallade Prometheusackordet el-
ler ”det mystiska ackordet” (i sin grund-
form nedifrån räknat tonerna A-Diss-G-
Ciss-Fiss-H), som får en central ställning 
i verket och ger musiken en vacklande 
tonalitet. Andra element i program-

met är bland annat den skapande viljan 
(trumpetens lockrop), människan (so-
lopianot), medvetandets gryning (flöj-
tens milda melodi) och den mänskliga 
kärleken (soloviolin). Verket är gestaltat 
som en symfonisk dikt som slingrar sig 
fritt med ett allt mer koncentrerat ut-
tryck. Skrjabin använder sin kolossala 
besättning både till att måla impressio-
nistiskt känsliga klangfärger och till att 
mana fram allt kraftigare crescendon 
som sträcker sig uppåt. Befrielse kom-
mer äntligen i slutets extatiska Fiss-
durackord.

Kimmo Korhonen

DIMA SLOBODENIOUK
Dima Slobodeniouk har i sina tolkning-
ar kombinerat sina ryska rötter och mu-
sikkulturen i Finland som är hans nu-
varande hemland. Han tillträdde som 
chefsdirigent för Sinfonia Lahti och 
konstnärlig ledare för Sibeliusfestivalens 
hösten 2016. Han arbetar även som  
musikchef för Orquesta Sinfónica de 
Galicia.  

2016–2017 gästdirigerar Slobodeniouk 
bland andra London Philharmonic 
Orchestra, Orchestre national de France, 
Orchestre Philharmonique de Radio 
France samt Stuttgarts radiosymfoni-
ker. Som solister vid dessa konserter 
uppträder bland andra violinisten Baiba 
Skride och pianisterna Nikolai Lugansky, 
Paul Lewis och Katja Buniatishvili.

Dima Slobodeniouk arbetar även gär-
na med unga musiker och har undervi-
sat vid en akademi som grundats i an-
slutning till musikfestivalen i Verbier. 
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I Galicien startade han ifjol ett projekt 
som går ut på att låta dirigentelever öva 
med Galiciens symfoniorkester. 

Slobodeniouk dirigerar helst verk av 
bland andra Beethoven, Verdi, Mahler 
och Stravinsky, samt nutida musik av 
såväl Kaija Saariaho och John Corigiliano 
som Pierre Boulez. Han har spelat 
in musik av bland andra Sebastian 
Fagerlund med Göteborgs symfonior-
kester för skivmärket BIS. År 2015 gav 
Slobodeniouk och RSO ut skivan Soie för 
Ondine med verk av Lotta Wennäkoski.

JOHANNES PIIRTO
Johannes Piirto hör till de mångsidi-
gaste och intressantaste pianisterna i 
Finland. Improvisation och komposi-
tion har alltid varit en väsentlig del av 
hans musikerskap. Han uruppförde sitt 
verk Virta (Ström) vid invigningen av 
det nya Musikhuset i Helsingfors 2011 
och beställningsverket Prolog för piano 
och orkester fick sitt uruppförande vid 
sommarkonserterna i Ekenäs 2012 med 
Finländska Kammarorkestern under led-
ning av Jukka-Pekka Saraste. Piirtos se-
naste verk Kehä uruppfördes vid Jukka-
Pekka Sarastes 60-års jubileumskonsert 
i Helsingfors i april 2016.

Piirto har uppträtt med bland andra 
RSO, Tampere Filharmonia, Sinfonia 
Lahti, Åbo filharmoniska orkester, 
Mellersta Österbottens Kammarorkester, 
Helsingfors stadsorkester och Pärnus 
stadsorkester. Han har samarbetat 
med bland andra Jukka-Pekka Saraste, 
Santtu-Matias Rouvali, Sakari Oramo, 
Dima Slobodeniouk, Okko Kamu och 
Olari Elts. 

Piirto har fått pris i ett flertal inhem-
ska och internationella pianotävlingar, 
bland andra Dorothy MacKenzie Artist 
Recognition Scholarship Awards i New 
York 2008 samt den internationella Maj 
Lind-pianotävlingen i Helsingfors 2012. 
Finska Kulturfonden har understött 
Piirto och tre gånger har han fått sti-
pendiet Pro Musica.

MUSIKHUSETS KÖR
Musikhusets Kör (MK) grundades hös-
ten 2011 på initiativ av dirigenterna 
Hannu Lintu, Jukka- Pekka Saraste och 
John Storgårds. Den är en symfonisk kör 
med ca 80 medlemmar. 

 MK samarbetar med alla huvudak-
törer i Musikhuset: Helsingfors stads-
orkester, Radions symfoniorkester 
och Sibelius-Akademin. Åren 2011-16 
var Tapani Länsiö körens konstnär-
liga ledare. MK:s nya ledare är Nils 
Schweckendiek och Jani Sivén, som till-
trädde sina poster den 14 januari 2017.

 Körens repertoar består huvudsak-
ligen av symfoniska kör- och orkester-
verk. Repertoaren planeras långsiktigt 
tillsammans med Musikhusets huvud-
aktörer. Körens a cappella-repertoar ut-
görs av musik skriven för stor kör utan 
att glömma den nutida musiken. MK:s 
egen a cappella-konsert Hymnernas 
natt hålls årligen i anslutning till Alla 
helgons dag i Musikhusets konsertsal. 

Kören konserterar åtta till tio gånger 
om året, huvudsakligen i Musikhuset, 
men även vid olika festivaler. 
Körmedlemmarna är passionerat enga-
gerade amatörsångare. 



6

RADIONS 
SYMFONIORKESTER 

Radions symfoniorkester (RSO) är Oy 
Yleisradio Ab:s orkester och har som 
uppgift att producera och befräm-
ja finländsk musikkultur. Orkesterns 
chefsdirigent Hannu Lintu tillträdde 
sin post hösten 2013. RSO:s heders-
dirigenter 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 tidigare 
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 konserter. I 
allmänhet sänds såväl de utländska 
som de inhemska konserterna direkt. 
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.


