
27.1.     
FREDAGSSERIEN 8
Musikhuset kl. 19.00 

Jukka-Pekka Saraste, dirigent
Patricia Kopatchinskaja, violin

Ludwig van Beethoven: Leonore I, uvertyr op. 138 10 min

György Ligeti: Violinkonsert 28 min
I Praeludium 
II Aria – Hoquetus – Chorale 
III Intermezzo 
IV Passacaglia 
V Appassionato 

PAUS 20 min

Ludwig van Beethoven: Symfoni nr 7 A-dur op.92 36 min
I Poco sostenuto – Vivace 
II Allegretto 
III Scherzo (Presto) 
IV Final (Allegro con brio)

Paus ca kl. 20.00. Konserten slutar ca kl. 21.10  
Sänds direkt i Yle Teema, Yle radio 1 och på webben yle.fi/rso.
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LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827): 
LEONORE I, UVERTYR

Ludwig van Beethoven hade ingen na-
turlig fallenhet för operakonsten men 
frihetens ideal var han beredd att be-
sjunga och dramatisera för scenen. 
Jean Nicolas Bouillys berättelse om 
Leonore som räddar sin man från fäng-
elset skrevs i slutet av 1790-talet i Tours 
i Frankrike, där författaren var tjänste-
man inom den nybildade republikens 
rättsväsende.  

Operans uvertyrer sysselsatte 
Beethoven ett antal gånger med sina 
många olika versioner. Leonore II kom 
till för premiären 1805 vid Theater am 
Kärtnertor i Wien och Leonore III för re-
prisen följande år. De är både stora or-
kesterpoem som bygger upp hela hand-
lingens dramatiska båge instrumentalt 
från början till slut. Slutligen kom den 
s.k. Fideliouvertyren komponerad till en 
reviderad version av operan 1815. 

Uvertyren som kallas för Leonore I 
skrevs för en planerad föreställning i 
Prag 1808 som aldrig blev av. Där val-
de Beethoven en praktiskt infallsvinkel 
som tar i beaktande hur operan börjar 
efter uvertyren med fångvaktarfamil-
jens trivsamma småprat. Leonore I är 
därmed kortare än sina föregångare 
och undviker monumentala betoning-
ar.  

Motiven i början av uvertyren ger sna-
rare uttryck för melankoli än djup tra-
gik. Med detta som utgångspunkt letar 
den sig fram till Allegrotemat som fö-
rebådar räddningen. Det från de tidiga-
re uvertyrerna bekanta Leonoremotivet 
dyker upp först mot slutet och presen-
teras av oboen. Till slutcrescendot fo-
gar Beethoven även milda och humo-
ristiska tongångar. 

GYÖRGY LIGETI (1923–2006): VIOLINKONSERT

Ligeti skrev sin violinkonsert år 1990 
för violinisten Saschko Gawriloff. Den 
var tresatsig och som sådan uruppför-
des den av Gawriloff och Radions sym-
foniorkester under Esa-Pekka Salonens 
ledning vid Helsingforsbiennalen 1991. 
Ligeti reviderade senare den första sat-
sen och lade till två satser i konsertens 
slutliga version som således blev fem-
satsig och uruppfördes år 1993. 

Violinkonserten är i grunden ett ly-
riskt verk som inte har många yttre de-

struktiva tecken. De tre första satserna 
följer på varandra attacca och påmin-
ner om den ursprungliga tresatsiga 
konstruktionen (där andra satsen var 
en passacaglia). I orkesterbesättningen 
kan man lägga märke till många ori-
ginella drag, inte minst violinens och 
violans avvikande stämning (scordatu-
ra) som utvidgar och grumlar verkets 
harmonik. 

Harmoniken grumlas även av valt-
horn som spelar naturtoner samt fyra 
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okarinor påminnande om lergökar 
som producerar ungefärliga tonhöjder. 
Besättningen, som ytterligare kryddats 
med två blockflöjter och ett stort sorti-
ment slagverk, skapar en kammarmu-
sikaliskt intim men högexplosiv klang-
värld. 

I enlighet med rubriceringen är 
den inledande satsen ett förspel 
(Praeludium: Vivacissimo luminoso) 
till verkets varierande texturer, en kon-
tinuerlig väsande och fraktaliserad fi-
gurering i det övre registret. Ligeti 
påminde om satsens ”glasglittrande 
natur”, som döljer ett "uttryck för fra-
gilitet och fara". 

Soloviolinens och kammarorkesterns 
nätlika mönster hopas till polyfona dy-
ner, ur vilka tonsättarens typiska me-
kaniska rytmer strömmar ut. I slutet 
vänder sig rörelsen nedåt och försvin-
ner i slagverkens dån.

Andra satsen (Aria, Hoquetus, 
Choral: Andante con moto) börjar med 
en vacker melodi i folkton för soloviolin 
som härstammar från Ligetis Musica 
ricercata (1953) eller från Bagateller 
för blåskvintett som arrangerats sam-
ma år utgående från denna komposi-
tion. Till violinens sång fogar sig andra 
melodiska linjer som bygger upp arka-
isk polyfoni utgående från medeltida 
hoquetus-teknik ("hicka"). Valthornens 
naturtoner, slagverkarnas dragflöjter 
och en koral på fyra okarinor placerar 
musiken i ännu märkligare tid och rum. 

Tredje satsen är ett kort och raskt in-
termezzo (Presto fluido), där solovio-
linens svävande dans omges av orgel-
punkter och orkesterns nedåtgående 
skalor som sänker sig som disregn. I 
stället för öppningssatsens "upplysta" 

strålande rörelse har vi här en oupp-
hörlig "rinnande" ström. Orkesterns 
störtande skalor tar fullständig kontroll 
över musiken och täcker den i slutet av 
satsen under sin lavin. 

Passacaglia (Lento intense) är kon-
sertens långsamma andra sats. En 
upprepad basfigur börjar i klarinetter-
na och går långsamt och försiktigt ge-
nom orkesterns register. Soloviolinen 
svävar i långa toner i sina egna stra-
tosfäriska höjder. Balansen är skör och 
provocerar våldsamma utbrott i orkes-
tern och harmoniska skenmanövrer i 
okarinorna förstärkta med blockflöjter. 
Musiken avancerar obönhörligt och 
soloviolinen kommer i kläm ända tills 
det hela kulminerar i ett disharmoniskt 
tjut.  

Finalen (Appassionato: Agitato mol-
to) är i många avseenden den mest 
traditionella satsen i violinkonserten. 
Ligeti visar hur ingredienserna i de 
tidigare satserna kan föras samman 
med hjälp av nya element till ett enda 
spel- och kompositionstekniskt kraft-
prov. 

Satsen kulminerar i en solokadens 
som orkestern förser med en hejdund-
rande slutkläm. Tryckt i noterna finns 
en kadens som Saschko Gawriloff sam-
manställt utgående från material som 
Ligeti lämnade oanvänt, men bland 
andra John Zorn och Thomas Adès har 
skrivit egna solouppvisningar för kon-
serten. Patricia Kopatchinskaja hör till 
de solister som sammanställt en egen 
kadens som också innehåller vokala in-
slag. 
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LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827):  
SYMFONI NR 7

Ludwig van Beethovens sjunde och 
åttonde symfoni kom till samtidigt år 
1812 och de bildade ett liknande sys-
konpar som femte och sjätte symfonin 
fyra år tidigare. 

Symfonin kör igång med en för-
sta explosion i orkestern. Med en gest 
slungas det symfoniska grundämnet 
ut i tonrymden. Detta material cirku-
lerar i introduktionen till första satsen 
(Poco sostenuto), grupperar sig i ska-
lor och letar efter egna banor i det fria 
tonutrymmet. Efter att huvudtonarten 
(A-dur) etablerat sig laddas introduk-
tionen upp för att starta huvudavsnit-
tet (Vivace) som galopperar i uppslup-
pen daktylrytm.  

Temabehandlingen åsidosätts då 
rytmmotiven styrda av naturkrafter 
sträcker sig vidare mot allt avlägsna-
re tonarter. Någon egentlig konflikt att 
tala om finns inte mellan huvud- och 
sidotema, då det föregående temat 
kör som en ångvält genom hindren. 
Återtagningen hopar sig över en dån-
ande basorgelpunkt ur vilken huvudte-
mat bryter sig fram som segrare.

Långsamma satsen har beteckning-
en Allegretto, som tonsättaren i se-
nare utgåvor korrigerade till Andante. 
Därmed överlät han valet åt senare ge-
nerationer. Första satsens daktylrytm 
spökar i bakgrunden i motiv som ack-
ompanjerar en slavisk folkmelodi. Som 
motvikt till den elegiska stämningen 
trollar Beethoven fram ett romantiskt 
sidotema som får ett vackert uttryck i 
klarinettens solon.

Scherzot (Presto) rusar huvudstu-
pa i F-dur, men hamnar oundvikligen 
i en triodel som andas naturens lugn 
(Assai meno presto). För att beto-
na spänningen mellan avsnitten har 
Beethoven skrivit ut trions repris och 
vilseleder lyssnaren i slutet av satsen: 
blåsarna försöker sig på trions motiv 
än en gång men de rastlösa slutackor-
den krossar varje försök till repris.

Det är långt från F-dur till A-dur, 
men med sin hänsynslösa urkraft rö-
jer början av finalen (Allegro con brio) 
alla hinder ur vägen. Skalan är så stor 
som möjligt: satsens huvudmotiv rusar 
framåt som driven av jättelika händer 
och kommer av bara farten in i även-
tyr, där Beethoven njuter av sin vilse-
ledningsförmåga.

Den tilltagande virtuositeten och 
de raska fanfarerna förebådar en sä-
ker seger, men i slutet dyker igen en 
tillknäppt mullrande orgelpunkt upp i 
basen och återtagningen får en febril 
ton som går på övervarv. Slutrepliken 
spikas ändå omotsägligt på sin plats 
och i codan finner vi beteckningen fff 
(fortefortissimo) som är ovanlig hos 
Beethoven. 

Rytmerna som dominerar verket och 
de hamrande ostinatonas centrala po-
sition i motivarbetet har fått kommen-
tatorer att ta till dionysiska beskriv-
ningar. Beethovens vän Wieck hävdade 
att sjunde symfonin inte bara är en he-
dersbetygelse till Bacchus, utan även 
skriven i berusat tillstånd. Detta an-
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tyder även ringar av rödvinsglas som 
återfunnits i manuskriptet. För este-
terna räcker kanske Wagners beskriv-
ning, då han kallade symfonin för ”en 
dansens apoteos": ”Dans i dess hög-
sta form, sublimaste kroppslig rörelse 
kombinerad med idealisk musik.”

Antti Häyrynen

JUKKA-PEKKA 
SARASTE 

Jukka-Pekka Saraste har varit chefs-
dirigent för WDR:s symfoniorkester i 
Köln sedan 2010. Han är konstnärlig 
rådgivare för Finländska kammarorkes-
tern och konstnärlig ledare för Ekenäs 
sommarkonserter. Åren 2006–2013 var 
han musikchef för Oslo filharmoniker 
och 1994–2001 musikchef för Toronto 
Symphony Orchestra. Förste gästdiri-
gent för BBC Symphony Orchestra var 
Saraste åren 2002–05. Därtill har han 
varit konstnärlig ledare för Scottish 
Chamber Orchestra och konstnärlig 
rådgivare för Sinfonia Lahti. Saraste 
hör till grundarna av kammarorkestern 
Avanti!.

Saraste var chefsdirigent för Radions 
symfoniorkester 1987–2001, varefter 
han utnämndes till orkesterns heders-
dirigent. Under hans period företog or-
kestern ett flertal gästspel i Europa, två 
resor till Fjärran östern och debuterade 
i Förenta Staterna. 

Under de senaste åren har Saraste 
dirigerat bland andra filharmoni-
kerna i New York och Los Angeles, 

Chicagos och Bostons symfonior-
kestrar, filharmonikerna i London och 
München, Philharmonia Orchestra i 
London, Concertgebouw-orkestern 
i Amsterdam, Wiens symfoniker, 
Gewandhaus-orkestern i Leipzig och 
Staatskapelle Dresden. 

Sarastes repertoar omfattar såväl 
stora verk från romantiken som nu-
tidsmusik. Han dirigerade nyligen ur-
uppförandet av Wolfgang Rihms trip-
pelkonsert i Philharmonie Berlin, samt 
uruppförandena av Friedrich Cerhas 
Drei Orchesterstücke och Pascal 
Dusapins violinkonsert i Köln. 

Saraste har med RSO spelat in på 
skiva samtliga symfonier av Sibelius 
och Nielsen. Musik av Bartók och 
Dutilleux har han spelat in med 
Toronto Symphony Orchestra och 
symfonier av Mahler med Oslo filhar-
moniker och WDR Sinfonieorchester 
Köln. Kölnradions orkester och Saraste 
har därtill gjort prisbelönta skivin-
spelningar av Schönbergs Pelléas och 
Mélisande, Stravinskys Eldfågeln och 
symfonier av Brahms. Sarastes och 
WDR Kölns tolkning av Brahms åtton-
de symfoni utkom nyligen i september.

Saraste har fått statens tonkonst-
pris, Pro Finlandia-priset samt Sibelius-
medaljen. Saraste har utnämnts till 
hedersdoktor vid York University i 
Tororonto och Sibelius-Akademin. 
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PATRICIA 
KOPATCHINSKAJA

Patricia Kopatchinskaja är hemmas-
tadd såväl i barockmusiken som i den 
allra nyaste repertoaren. Under den-
na säsong uppträder hon som solist 
med Rotterdams filharmoniker och 
Göteborgs symfoniorkester samt spelar 
med London Philharmonic Orchestra i 
London och i New York. Ligetis konsert 
som står på programmet med RSO ik-
väll spelar hon även som solist med 
Berlinfilharmonikerna och La Scala-
operans orkester. 

Kopatchinskaja är även under denna 
säsong residenskonstnär i Konzerthaus 
Berlin, i Wigmore Hall i London och vid 
Kissingers sommarfestival. Därtill tur-
nerar hon i Europa med Luxemburgs 
filharmoniker och Wiens symfoniker.  

Kammarmusik spelar Patricia 
Kopatchinskaja regelbundet med 
bland andra Markus Hinterhäuser, Anu 
Komsi, Polina Leschenko och Anthony 
Romaniuk. Hon är även konstnärlig 
partner med The Saint Paul Chamber 
Orchestra. 

Till Kopatchinskaja senaste stora in-
spelningar hör skivor med musik av 
Giya Kancheli tillsammans med Gidon 
Kremer, Schumanns violinkonsert och 
Fantasi med Kölnradions symfonior-
kester samt Tjajkovskijs violinkonsert 
med Musica Aeterna. Hennes skiva 
med Ligetis, Bartóks och Eötvös kon-
serter fick Gramophone Award 2013 
och ECHO Klassik-priset 2014. Därtill 
var skivan nominerad för en Grammy.  

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 ur-
uppför orkestern fem verk beställ-
da av Yleisradio och presenterar någ-
ra av den finländska modernismens 
pionjärer: Väinö Raitio och Uuno 
Klami. Därtill omfattar programmet 
orkesterverk av Stravinskij, symfo-
nier av Mahler och Bruckner, Haydns 
Årstiderna samt konserter av nutida 
kompositörer. RSO:s gäster är bl.a. so-
pranen Karita Mattila och mezzosopra-
nen Michelle DeYoung, dirigenterna 
Esa-Pekka Salonen, Teo dor Currentzis 
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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.


