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27.10     
FREDAGSSERIEN 4
Musikhuset kl. 19.00

Pietari Inkinen, dirigent
Sergej Chatjatrjan, violin

Olli Virtaperko: Usvapatsas, uruppförande 15 min 
(Yles beställning)  

Dmitrij Sjostakovitj: Violinkonsert nr 1 a-moll op. 99 35 min
1. Nokturn (Moderato) 
2. Scherzo (Allegro) 
3. Passacaglia (Andante) 
4. Burlesk (Allegro con brio – Presto)
 

PAUS 20 min

Antonín Dvořák: Symfoni nr 8 G-dur op. 88 35 min
1. Allegro con brio 
2. Adagio 
3. Allegretto grazioso – Molto vivace 
4. Allegro, ma non troppo
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KAMMARMUSIK I SENA KVÄLLEN börjar i Konsertsalen efter en paus på ca 
10 minuter. Publiken ombeds ta plats på parketten för att lyssna till musiken. 
Platserna är onumrerade.

Ilari Angervo, viola
Emil Holmström, piano 

Dmitrij Sjostakovitj: Sonat för viola och piano  34 min
C-dur op.147
1. Moderato 
2. Allegretto 
3. Adagio

Paul ca kl. 20.05. 
Konserten slutar ca kl. 21.15. 
Kammarmusiken slutar ca kl. 22.
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på webben yle.fi/areena. 
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OLLI VIRTAPERKO 
(f. 1973): USVAPATSAS 

Tonsättaren Olli Virtaperko berättar att 
ha hade svårt att hitta ett namn för sin 
nya komposition. Letandet efter ett 
namn började först då stycket var fär-
digt och det hittades nästan av en till-
fällighet på en bokrygg. Usvapatsas el-
ler Dimstod är ett bra namn: det träffar 
det innersta väsendet och mångtydig-
heten i Virtaperkos komposition. Ordet 
beskriver ett föremål som samtidigt är 
både statiskt och ständigt i rörelse, ett 
och samma men ständigt föränderligt. 
Texturen är obeständig, rikt figurerad 
med sina klängen som slingrar sig, dry-
per ur sin jordmån och producerar en 
harmonisk kärna som verkets struktur 
bygger på. Och ändå känns det som 
om den hela tiden skulle lösgöra sig ur 
greppet, då den likt ett väldigt prisma 
bryter ljuset i det omgivande landska-
pets klärobskyr.  

Musiken är inte tematisk till sin na-
tur. Dess första takter introducerar 
tre sätt att använda texturen: bleck-
ets och träblåsarnas ackord som for-
mas och upplöses långsamt; träblåsar-
nas och slagverkets vridna, kromatiska 
gester i skalor; samt den yttre nimbus 
som skapas av stråkarnas harmonier. 
Texturerna ändrar långsamt form i hela 
orkestern, deras färger sprids sakta till 
andra grupperingar ända tills en mik-
rotonalitet, som börjar i blecket och 
sprider på sig, så småningom skymmer 
stråkarnas vackra klangbild i början. 

De slingrande kromatiska linjerna 
täcker gång på gång den långsamma-
re tektoniska grunden och slutar med 

kraftfulla, hårda harmonier och tyst-
nad. Elementens höjdpunkter kulmine-
rar genast efter mitten av verket i en 
utdragen och vild klimax som bearbe-
tas länge. I kölvattnet efter denna cen-
trala händelse falnar småningom lju-
dets silverpatinerade kärna i ett sus av 
direkt klingande stråkar. Detta spelsätt 
för stråkarna som Virtaperko tyr sig 
till för tankarna till en avlägsen kusin: 
stråkarnas harmonier i första satsen 
av Mahlers första symfoni. Theodor W. 
Adornos beskrivning passar bra också 
här: ”En tunn slöja, sliten men tätt vävd, 
hänger från himlen från ett grådaskigt 
molntäcke, som ändå irriterar känsliga 
ögon.”¹ De sista sekunderna återkallar 
till minnet den konsonanta musiken i 
de första takterna, som är lik en lucka i 
dimman före en överraskande befrielse 
i riktning mot öppna landskap.  

Matthew Whittall
¹ Theodor W. Adorno, 
Mahler: A Musical Physiognomy, s. 4.

DMITRIJ SJOSTAKOVITJ 
(1906–1975): 
VIOLINKONSERT NR 1 
A-MOLL OP. 99

Sjostakovitj första violinkonsert fick sin 
början redan år 1948 på initiativ av vi-
olinisten David Oistrah, men fick vän-
ta på att bli spelad till efter nionde 
och tionde symfonin (vars publikation 
Sjostakovitj dröjde med till efter Stalins 
död). Konsertens elegiska grundton 
kan associeras med Alban Bergs ca tio 
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år tidigare violinkonsert "Till minnet av 
en ängel". 

Viulukonsert nr 1 a-moll op. 99 är 
fyrsatsig och i den meningen fort-
sätter den på samma linje som de 
symfoniska 1900-talskonserterna. 
Orkestermaskineriet är stort och po-
lyfonin med sin strama stil gör hel-
heten desto mera tungt vägande. 
Konserten börjar med en långsam sats 
(Notturno), ett förord som domineras 
av en tät och intensiv nattlig stämning. 
Dess stillastående klangbild som smäl-
ter samman med skymningen störs 
inte av några violinistiska trick eller for-
mella kontraster. 

Andra satsen (Allegro) är ett demo-
niskt scherzo ur Sjostakovits galleri. 
Dess fasta grepp accentueras av styv 
kontrapunkt, bl.a. i mellersta avsnittets 
fuga. Scherzotraditionens typiska ironi 
och bravur finns i form av skarp instru-
mentering och dansanta rytmer. Den 
långsamma satsen (Andante) har vari-
ationsform och faller djupt tillbaka på 
förebilder från barocken. Sjostakovitj 
ger Bachs passacagliaform en oförnek-
lig rysk emotionell laddning. 

Nu har konserten fjärmats så pass 
långt från konserterande dialog, att 
det är mer än rimligt att låta solovio-
linen säga några tungt vägande ord i 
en kadens som förenar passacaglian 
med slutet. Finalen är en öppet utåtrik-
tad, fartfylld rondo-burlesk (Allegro 
con brio), vars humor fortfarande inte 
är oreserverat välvillig. Den violinistiska 
och orkestrala virtuositeten gör ändå 
finalen till ett mörkt strålande kraft-
prov som andas bensinosande elegans.

ANTONÍN DVOŘÁK 
(1841–1904): SYMFONI 
NR 8 G-DUR OP. 88

Antonín Dvořáks åttonde symfoni op. 
88 från år 1889 är till det yttre inspire-
rad av Brahms optimistiska andra sym-
foni men vid närmare påseende finns 
det betydande skillnader. Symfonins två 
första satser väcker uppmärksamhet 
med många originella lösningar. Första 
satsen (Allegro con brio) så gott som 
dränker lyssnaren i yppiga melodier som 
kompositören öste ur naturen och fågel-
sången under en sensommar i Vysoká. 
Ett festligt introduktionstema i g-moll 
för cellosektionen, fagott och klarinett 
förbereder flöjtens befriade G-durtema 
som efter en liten acceleration efterföljs 
av ett hymnartat motiv för cellorna och 
violorna. 

Den långsamma satsen (Adagio) är 
i själva verket en tondikt vars naturin-
spiration betonas av blåsarnas kvittran-
de motiv och lockrop. Då stråkarna tar 
sig an motiven tillspetsas den finkänsli-
ga melankolin till sorg, som slutligen ger 
plats åt ett lycklig duravsnitt.  

I detta avsnitt härmar Dvořák byspel-
mäns stil med deras solon och ack-
ompanjerande figurer, och lyfter i en 
fortekulmen upp hela utsikten till fågel-
perspektiv. Därefter passerar de musika-
liska bilderna förbi i omvänd ordning. En 
smärtsam mollvariation lättar på spän-
ning som byggts upp i bakgrunden och 
en repris av spelmansscenen skingrar de 
onda aningarna, trots att man förtfaran-
de kan uppfatta skuggor i de avslutande 
takterna. 
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Tredje satsen (Allegretto grazioso) är 
ett intermezzo i stil med Dvořáks vän 
Brahms symfoniska mellansatser, men 
påminner också om valsen i Tjajkovskijs 
femte symfoni (1888). Dvořáks läng-
tansfulla vals i fransk stil (3/8) ramar in 
en triodel med folklig karaktär och sat-
sen slutar med en originell marschlik-
nade coda, ur vars  slutdiminuendo en 
trumpetfanfar växer fram och startar fi-
nalen (Allegro ma non troppo).

Den sista satsen, tema med variatio-
ner och upprepningar, har enklare lös-
ningar än de föregående satserna. En 
rungande fanfar som härstammar från 
första satsen hörs och med den kulmi-
nerar händelserna också mitt i en slam-
rande variation alla turca. Ett stämnings-
fullt ritardando med långa blåsarsolon 
ser ut att föra verket lugnt i hamn, men 
sedan sätter ett rivigt slutcrescendo allt 
som finns i ärmen på spel.  

Antti Häyrynen

PIETARI INKINEN 
Pietari Inkinen är sedan septem-
ber i år chefsdirigent för Deutsche 
Philharmonie Saarbrücken samt sedan 
tidigare chefsdirigent för Japanska filhar-
moniska orkestern, Prags symfoniorkes-
ter och Ludwigsburg Schlossfestspiele. 
Åren 2008–2016 arbetade han som 
musikchef för New Zealand Symphony 
Orchestra och är numera orkesterns he-
dersdirigent. 

Som gästdirigent har Inkinen arbe-
tat med bl.a. Gewandhaus-orkestern 
i Leipzig, Münchens filharmoniker,  
Staatskapelle Dresden, Orchestre de 

Radio France, Santa Cecilia-orkestern 
samt Concertgebouw-orkestern i  Ams-
terdam. Opera har han dirigerat vid 
Finlands Nationalopera, Statsoperan 
i Berlin, Teatro Massimo i Palermo  
samt Australian Opera, där han dirige-
rade Wagners tetralogi Nibelungens 
ring. Under denna säsong dirigerar 
Inkinen också Ringen konsertant med 
Japanska filharmoniska orkestern. Vid 
Nationaloperan dirigerar han Puccinis 
Madama Butterfly och galakonserten 
Finland 100 år.

Inkinen började sin karriär som violi-
nist och han är fortfarande aktiv som vi-
olinsolist. Han studerade vid musikhög-
skolan i Köln för Zakhar Bron, han vann 
violintävlingen i Kuopio och fick en tred-
je placering i Sibelius-violintävlingen. 
Inkinen har även uppträtt som solist 
med flera inhemska orkestrar. 

Inkinen har spelat in operaarior och 
orkesterverk av Wagner med Simon 
O’Neill och New Zealand Symphony 
Orchestra. Verk för cello och orkester av 
Sjostakovitj och Britten har han spelat in 
med Kölnradions symfoniorkester och 
Johannes Moser. Han har även dirigerat 
kompletta utgåvor av Sibelius symfo-
nier med såväl New Zealand Symphony 
Orchestra som Japanska filharmoniska 
orkestern. 

SERGEJ CHATJATRJAN
Sergej Chatjatrjans karriär kom ståt-
ligt igång, då han vann den prestigeful-
la Sibelius-violintävlingen år 2000. Han 
föddes i Armeniens huvudstad Jerevan år 
1985 och var därmed den genom tider-
na yngsta segraren i Sibeliustävlingen. 
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER

Radions symfoniorkester (RSO) är Yles 
orkester med uppgift är att skapa och 
främja finländsk musikkultur. Sedan år 
2013 är Hannu Lintu orkesterns chefs-
dirigent. RSO:s tidigare chefsdirigenter 
är Toivo Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, 
Paavo Berglund, Okko Kamu, Leif 
Segerstam, Jukka-Pekka Saraste och 
Sakari Oramo. 

Hans tävlingsframgångar fortsatte 
med första pris i Drottning Elisabeth-
tävlingen i Bryssel 2005.  

Sedermera har Chatjatrjan samarbe-
tat med ett flertal topporkestrar. Han 
har uppträtt som solist med bl.a. Wiens, 
Berlins och Los Angeles filharmoniker, 
Concertgebouw-orkestern i Amsterdam 
samt Londons, Sydneys och Bostons 
symfoniorkestrar. 

Chatjatrjan har mycket samarbe-
te med sin syster Lusine som är pia-
nist. De har konserterat som duo bl.a. i 
Concertgebouw i Amsterdam, Carnegie 
Hall i New York samt Wigmore Hall i 
London. De har även spelat in armenisk 
musik samt Brahms tre sonater för vi-
olin och piano.  Sergejs övriga inspel-
ningar omfattar bl.a. Sibelius och Aram 
Chatjaturjans konserter med Warszawas 
symfoniorkester samt Sjostakovitjs kon-
serter med Orchestre national de France 
under Kurt Masurs ledning. 

Sergej Chatjatrjans instrument är en 
Ysaÿe Guarneri-violin från år 1740, som 
Nippon Music Foundation lånat honom.

Under spelåret 2017–2018 firar RSO 
sitt 90-årsjubileum. Radioorkestern be-
stående av tio musiker uppträdde för 
första gången den 1 september 1927 
i en studio vid Alexandersgatan 46 i 
Helsingfors. Några år senare inledde 
orkestern sin offentliga konsertverk-
samhet. På 1960-talet under Paavo 
Berglunds tid som chefsdirigent utvid-
gades besättningen till en fulltalig sym-
foniorkester.  

Utöver de stora romantiska och klas-
siska mästerverken har RSO en hel del 
nutida musik på sin repertoar och orkes-
tern uruppför årligen ett flertal nya verk 
som beställts av Yle. Till RSO:s uppgifter 
hör att spela in all finländsk orkestermu-
sik med fulla radieringsrättigheter för 
Yles arkiv. Under spelåret 2017–2018 ur-
uppförs sex verk som beställts av Yle. Till 
säsongplanerna hör även tre operor som 
uppförs konsertant, en första egen RSO-
festival och några av 1900-talets centra-
la violinkonserter. 

RSO har spelat in verk av bl.a. 
Mahler, Ligeti, Eötvös, Sibelius, Hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt därtill premiär-
inspelningen av Armas Launis' opera 
Aslak Hetta. Orkesterns inspelningar 
har fått ett flertal pris av bl.a. BBC Music 
Magazine, Académie Charles Cros och 
MIDEM Classical Award. Upptagningen 
av Sibelius' Lemminkäinen och Pohjolas 
dotter ingick i tidskriften Gramophones 
Critic’s Choice i december 2015. Med 
denna inspelning fick RSO och Hannu 
Lintu även det inhemska Emmapriset 
i kategorin Årets klassiska album 2015. 
Under spelåret 2017–2018 ger RSO ut 
skivor med verk av Sibelius, Prokofjev, 
Lindberg och Bartók. 
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RSO turnerar regelbundet på olika 
håll i världen. Under säsongen 2017–
2018 företar orkestern en Europaturné 
under ledning av Hannu Lintu. RSO:s ra-
diokanal Yle Radio 1 radierar alla orkes-
terns konserter. I allmänhet sänds både 
de inhemska och utländska konserterna 
direkt. På RSO:s webbsidor (yle.fi/rso) 
kan man lyssna på konserterna och se 
dem live med hög upplösning.  


