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21.4     
FREDAGSSERIEN 13
Musikhuset kl. 19.00

Anna-Maria Helsing, dirigent
Otto Virtanen, fagott

Jean Sibelius: Rakastava, op.14,  11 min
svit för stråkorkester och slagverk        
1. Den älskande       
2. Den älskades väg 
3. God natt – farväl

Jaakko Kuusisto: Konsert för fagott och orkester 21 min 
op. 35, uruppförande (Yles beställning) 

 
PAUS 20 min
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Edward Elgar: Variationer över ett originaltema 
op. 36, ”Enigma” 31 min
Tema (Enigma: Andante)
Variation I (L'istesso tempo) "C.A.E."
Variation II (Allegro) "H.D.S-P."
Variation III (Allegretto) "R.B.T."
Variation IV (Allegro di molto) "W.M.B."
Variation V (Moderato) "R.P.A."
Variation VI (Andantino) "Ysobel"
Variation VII (Presto) "Troyte"
Variation VIII (Allegretto) "W.N."
Variation IX (Adagio) "Nimrod"
Variation X (Intermezzo: Allegretto) "Dorabella"
Variation XI (Allegro di molto) "G.R.S."
Variation XII (Andante) "B.G.N."
Variation XIII (Romanza: Moderato) " * * * "
Variation XIV (Finale: Allegro) "E.D.U." 

Paus ca kl. 19.45. 
Konserten slutar ca kl. 20.50. 
Sänds direkt i Yle radio 1 och på webben yle.fi/rso.
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JEAN SIBELIUS 
(1865–1957): 
RAKASTAVA  
 
Jean Sibelius' Rakastava (Den älskande) 
kom till år 1893 ursprungligen som en 
tredelad sång för manskör. Texterna är 
hämtade ur Kanteletar men musiken 
ansågs länge vara för utmanande för 
sångarna och i kören Ylioppilaskunnan 
Laulajats första kompositionstävling 
fick verket nöja sig med en andra pla-
cering (och segern gick till Emil Genetz 
Hakkapeliterna). På 1890-talet skrev 
Sibelius även en version för manskör 
och orkester samt en för blandad kör 
a cappella. Materialet i Den älskande 
var kompositören så kärt att han åter-
vände till det ännu en tredje gång åren 
1911–12 och sammanställde en version 
för stråkorkester op. 14. 

I första satsen, Porträtt av den älskan-
de (Andante con moto), låter Sibelius 
en rik stråkklang dominera den fullödi-
ga melodin och bara i några tvekande 
takter ekar pukornas tremolo som ett 
avlägset dån. I andra satsen, Den älska-
des väg, skapar kontinuerliga triolfigu-
rer ett intryck av en oupphörlig rörelse, 
då den älskade otåligt rusar till mötes-
platsen – sex lågmälda klirr på triang-
eln vittnar om att målet uppnåtts. 

Finalen (God natt – farväl) är den 
längsta av de tre satserna och i sin tur 
indelad i tre delar. Först presenterar so-
loviolinen stödd av cellostämman och 
beledsagad av orkestern en känslosam 
melodi som beskriver avskedet. En ro-
lös mellersta del (Vivace) betonar de 
älskandes avsked och pukorna dyker 

igen upp i bakgrunden och skapar dra-
matik.  

Den längtansfulla avslutande delen 
(Lento assai) är en uppvisning i Sibelius 
mästerliga stil och förmåga att skriva 
för stråkar och där hörs speciellt en 
bottenlös saknad som tolkas av cellon. 
Den tycks utstråla något av den gamla 
sångtexten "Partir, c'est mourir un peu" 
(Att skiljas är att dö en smula). 

JAAKKO KUUSISTO 
(f. 1974): KONSERT 
FÖR FAGOTT OCH 
ORKESTER 

Jaakko Kuusisto hör till vår tids mest 
mångsidiga finländska musiker. Han 
blev först känd som violinist och kam-
marmusiker samt för sina uruppföran-
den av många nya inhemska verk. Åren 
1998–2012 var han konsertmästare 
för Sinfonia Lahti. Utgående från den 
posten föll det sig naturligt att börja 
ta emot dirigentuppdrag. Han har nu-
mera dirigerat ett flertal betydande or-
kestrar och en omfattande repertoar 
både i hemlandet och utomlands.

Lika aktiv har Kuusisto även varit 
som kompositör. Han undervisades av 
Eero Hämeenniemi och amerikanen 
David Dzubay. I sina kompositioner har 
Kuusisto inte bundit sig vid något viss 
stil, vilket gjort den möjligt att ta sig an 
mycket olika ämnen och assimilera im-
pulser allt från Debussy och Stravinsky 
till de senaste strömningarna. Det är 
mera meningsfullt att karaktärisera 
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hans stil som fördomsfritt experimen-
tell än ideologiskt postmodern.  

Kuusistos scenmusik omspän-
ner verk från barnoperor till hans 
"Makuukamariooppera" och nu senast 
operan Elämälle (Till livet) som hand-
lar om Oskar Merikantos liv. Bland de 
kammarmusikaliska verken framstår 
den lekfulla sviten Play, medan konser-
terna – violinkonserten (2012) och pia-
nokonserten (2016) – har präglats av 
en instrumental skicklighet både i so-
lopartiet och gestaltandet av orkester-
satsen.

Så här berättar Jaakko Kuusisto själv 
om sin nya konsert:

”Konserten för fagott och orkester 
är min tredje instrumentalkonsert och 
onekligen en ny landvinning för mig. I 
mina tidigare konserter har jag kunnat 
hävda att jag rör mig på trygg mark. 
Violinkonserten är förstås skriven för 
mitt eget instrument och kompone-
randet av en pianokonsert underlät-
tades av min förtrogenhet med pia-
nospel, visserligen mera som hobby. 
Jag har aldrig ens försökt spela fagott 
och dessutom är detta mitt första so-
listiska verk för ett blåsinstrument. 
Händelsevis har jag hamnat mitt i en 
period som är ganska präglad av blå-
sinstrument. Mitt föregående verk är 
blåsarkvintetten Miete från i somras 
och på arbetsbordet har jag en trum-
petkonsert. 

Jämförd med de nyss nämnda ver-
ken är konserten för fagott och orkes-
ter mera lågmäld, känsligare och mera 
introvert. Komponerandet är alltid i 
någon mån underställt de stämningar 
som är rådande i ett givet ögonblick 
i livet och denna gång, hösten 2016, 

uppkom musik av detta slag. Konserten 
är ensatsig men indelad i flera kontras-
terande avsnitt. Det tematiska materi-
alet bygger närmast på två komprime-
rade gester, som hörs omedelbart: en 
harmonisk struktur som bildar verkets 
början och består av små sekundinter-
vall samt ett melodisk motiv som pre-
senteras av fagotten. Också där utgör 
den lilla sekunden ett viktigt element. I 
praktiken är alla motiv i hela verket på 
ett eller annat sätt härledda ur dessa 
två.  

Konserten är tillägnad Otto Virtanen 
och skriven på beställning av Yleisradio, 
vilket jag tackar varmt för.”

Jaakko Kuusisto; 
tonsättarpresentation Antti Häyrynen

EDWARD ELGAR 
(1857–1934): 
VARIATIONER ÖVER 
ETT ORIGINALTEMA 
OP. 36, ”ENIGMA”

Elgar slog igenom med en genre som 
vid sekelskiftet 1900 var något av en 
raritet. Som förebilder kunde man be-
trakta Beethovens symfoni Eroica, 
Brahms Haydnvariationer och finalen 
i dennes fjärde symfoni, men som en 
egen genre hörde orkestervariationer-
na till de vita fläckarna på musikkartan. 

”Enigma”-variationerna op. 36 är till-
ägnad ”mina vänner som beskrivs i 
dem” och bindeämnet är den vänskap 
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som föddes mellan kompositören och 
var och en av dessa originella person-
ligheter. Elgar försåg senare verket 
med vännernas initialer och andra hän-
visningar men gällande själva temat 
lämnade han efter sig en gåta, "enig-
ma",  som man inte till dags dato har 
lyckats lösa. 

Introduktionen är relativt långsam 
och vemodig. Den presenterar i nostal-
giska tongångar ett tema som väl kun-
de representera tonsättaren själv. Den 
första variationen rör sig inte långt där-
ifrån utan fortsätter temapresentatio-
nen i ömsinta tongångar – detta har 
identifierats som ett porträtt av ton-
sättarens hustru Caroline Alice Elgar 
(C. A. E.).

Sedan följer en livfull grupp av be-
kanta från hans närmiljö: pianisten 
Hew David Steuart-Powell (H. D. S-P.) 
som var Elgars partner inom kammar-
musiken, Richard Baxter Townshend 
(R. B. T.), en golfspelande granne och 
William Meath Baker (W. M. B.), en lyn-
nig godsägare. Richard Penrose Arnold 
(R. P. A.) var också en ivrig, något nyck-
full vän av kammarmusik.

Den romantiska Isobel Fitton (Ysobel) 
fick violin- och violalektioner av Elgar. 
Den fartfyllda sjunde variationen med 
pukor, som beskriver arkitekten Arthur 
Troyte Griffith, fick enligt tonsättaren 
sin början i och med "misslyckade pia-
nouppvisningar”. Winifred Norbury (W. 
N.) hörde till hans tystlåtna men humo-
ristiska och verkligen charmanta kvinn-
liga bekantskaper. 

August Jaeger vid musikförlaget 
Novello var en av de viktigaste perso-
nerna i Elgars liv, en man som bistått 
honom i karriärens kritiska skeden. 

Nionde variationen är en ståtlig lång-
sam sats. Rubrikens sagoomspunne 
jägare Nimrod hänvisar till förläggarens 
namn på tyska. Om Dorabella har man 
debatterat i den brittiska litteraturen 
men oftast har denna antydan plockad 
ur Mozarts Così fan tutte förknippats 
med Dora Penny, som bakom sitt ret-
samma yttre döljer ett varmt hjärta. 

Elfte variationens atletiska klanger 
beskriver Herefordkatedralens organist 
George Robertson Sinclair (G. R. S.) och 
dennes yrke men veterligen också hans 
berömda bulldog Dania, som dök ner i 
floden Wye för att hämta ett käpp som 
kastats i den. Basil Nevinson (B. G. N.) 
var cellist i Elgars ensemble, en allvar-
ligt sinnad och betrodd vän. 

Den nästsista variationen har rubric-
erats Romanza och dess anspelningar 
på bl.a. Mendelssohns Meeresstille und 
glückliche Fart tyder på att det handlar 
om någon som är på resa i fjärran län-
der. Enligt Elgar är det fråga om världs-
damen Lady Mary Lygon, men andra 
har framkastat misstanken att det i 
själva verket handlar om Helen Weaver, 
tonsättarens tidigare trolovade som 
flyttat till Nya Zeeland. 

I finalen återvänder kompositören till 
den förenande huvudpersonen, till sitt 
självporträtt som genom alla vänskap-
liga relationer blivit mera avspänt och 
fått större självförtroende. ”Edu” var 
det smeknamn som Elgars hustru gav 
sin man och i slutet tycks kompositö-
ren betrakta sig själv med andras ögon.  

Antti Häyrynen
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ANNA-MARIA HELSING

Anna-Maria Helsing har skördat lagrar 
i de nordiska länderna där hon dirige-
rat några av de främsta orkestrarna på 
konsertestraderna och i operahusen. 
Hon studerade i dirigentklassen vid 
Sibelius-Akademin åren 2004–2007 
under ledning av Leif Segerstam och 
Atso Almila. År 2008 inbjöds hon delta 
i utbildningen vid Allianz International 
Conductor’s Academy i London.

Åren 2010–2013 var Helsing chefsdiri-
gent för Oulu Sinfonia. I hemlandet har 
hon dirigerat bl.a. Helsingfors stadsor-
kester, Tampere filharmonia och Tapiola 
Sinfonietta. Utomlands har Helsing gäst-
dirigerat bl.a. Kungliga Filharmonikerna 
och Kungliga Hovkapellet i Stockholm, 
Göteborgsymfonikerna, Islands, Oden-
ses och Trondheims symfonior kes-
trar, Staatsorchester Braunschweig och 
Estlands nationalorkester. Under inne-
varande säsong debuterar hon bl.a. med 
Philharmonia Orchestra London och 
Norska Radions symfoniorkester. 

Anna-Maria Helsing debuterade vid 
Finlands Nationalopera år 2008 som 
dirigent för Kaija Saariahos opera 
Adriana Mater. Därtill har hon varit bi-
trädande dirigent vid operafestivalen i 
Nyslott och dirigerat opera i Uleåborg, 
på Tammerforsoperan, Vasa Opera och 
uruppfört Jukka Linkolas opera Hallin 
Janne i Jämsä med Jyväskylä Sinfonia. 

Helsing fick första priset i tävling-
en 20th Century Music for Young 
Artists i Warszawa år 1999. År 2011 be-
viljades hon Louis Spohr-medaljen i 
Braunschweig.

OTTO VIRTANEN

Otto Virtanen tog sitt fagottdiplom år 
1997, blev musikmagister år 2000 och 
gav sin debutkonsert inom ramen för 
Sibelius-Akademins konsertserie vå-
ren 2002. Han har kompletterat sin 
utbildning vid Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium för Asger 
Svendsen och vid Pariskonservatoriet 
i Pascal Gallois’ fagottklass samt vid 
många sommar- och mästarkurser. 

I början av sin orkesterkarriär var 
Otto Virtanen fagottist vid Helsingfors 
stadsorkester åren 1995–1999 och 
därefter solofagottist vid Tampere 
Filharmonia 1999–2004. Från hösten 
2004 har han varit förste solofagottist 
vid Radions symfoniorkester. Förutom 
sitt arbete som orkestermusiker är 
Otto Virtanen aktiv som kammarmusi-
ker och en mångsidig förespråkare för 
sitt instrument. I hemlandet har han 
uppträtt som solist med många orkest-
rar och gjort ett flertal bandningar för 
Yleisradio samt uppträtt vid många in-
hemska musikfestivaler. Bland annat i 
dessa sammanhang samt tillsammans 
med pianisten och tonsättaren Kirmo 
Lintinen har han kommit att samarbe-
ta med ett flertal inhemska tonsättare. 
Han har uruppfört många nya kompo-
sitioner och introducerat flera bety-
dande verk inom fagottlitteraturen för 
första gången i Finland, såsom Jouni 
Kaipainens och André Jolivets konserter, 
Nikos Skalkottas' Sonata Concertante 
och Luciano Berios Sequenza. Han 
kombinerar gärna i sina konsertpro-
gram verk från olika epoker från tidig 
barock till 2000-talet.
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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-romantis-
ka 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.


