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29.9     
FREDAGSSERIEN 2
Musikhuset kl. 19.00

Edward Gardner, dirigent
Marko Ylönen, cello

Maurice Ravel: Le Tombeau de Couperin 16 min
I Prélude (Vif)
II Forlane (Allegretto)
II Menuet (Allegro moderato)
IV Rigaudon (Assez vif)

Bernd Alois Zimmermann: Canto di Speranza 19 min
 

PAUS 20 min

Thomas Adès: Three Studies from Couperin   12 min
I Les Amusemens
II Les Tours de Passe-passe
III L’Âme-en-Peine
 
Maurice Ravel: Daphnis & Chloé, balettsvit nr 2 16 min
I Lever du jour
II Pantomime
III Danse générale 
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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.

Emma Vähälä, violin
Taija Angervo, violin
Jakob Dingstad, viola
Tomas Nuñes-Carces, cello 

Maurice Ravel: Stråkkvartett F-dur 30 min
I Allegro moderato – Très doux 
II Assez vif – Très rythmé 
III Très lent 
IV Vif et agité

Paus ca kl. 19.50. Konserten slutar ca kl. 20.40. 
Kammarmusiken i sena kvällen slutar ca kl. 21.20. 
Sänds direkt i Yle radio 1 och på webben yle.fi/areena.
Förra delen av konserten ses på Yle Teema & Fem 8.10 och Yle TV1 14.10 och 
den senare delen på Yle Teema & Fem 15.10 och Yle TV1 21.10.
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VID COUPERINS GRAV

Ravel var liten till växten och klen till 
hälsan, och därför antogs han inte till 
fronten, då första världskriget bröt ut 
1914 – på den tiden hörde konstnärerna 
till de första som anmälde sig till mili-
tärtjänst, så också Ravel (i motsats till 
nuförtiden). Tonsättaren accepterades 
ändå som lastbilsförare och tidvis kom 
han att röra sig nära stridsplatserna. I 
krigets hetta inspirerades Ravel att ska-
pa "en fransk svit", ett pianoverk som 
han började fylla med franska danser 
från barocken. Han påpekade visserli-
gen, att han inte hade för avsikt att skri-
va någon ny Marseljäs eller ens annars 
låta sig hänryckas av patriotiska känslor.

Men planerna förändrades. Ravel led 
själv av olika hälsoproblem och det dröj-
de inte länge förrän han började få ny-
heter om vänner, som en efter en stupat 
på världskrigets slagfält. Stämningarna 
började vända sig mot kriget, allt med-
an hemmafronten nåddes av bud om 
ett ofattbart antal stupade. I januari 
1917 dog också hans kära mor Marie och 
Ravel slogs av depression. Han lyckades 
ändå slutföra verket, men dess karaktär 
förändrades. 

Le Tombeau de Couperin (Couperins 
grav) är absolut ingen heroisk musik. 
Det är en pianokomposition i sex satser 
med ett namn som givetvis hänvisar till 
barocktonsättaren François Couperin – 
under barocken var det brukligt att he-
dra bortgångna personer med kompo-
sitioner som kallades för Le tombeau. 
Ravel gav emellertid var och en av sat-
serna namn efter en stupad vän.

Fastän Le tombeau de Couperin är ett 
fint pianoverk, hörde Ravel ändå möjlig-
heter till en större färgpalett och därför 
orkestrerade han fyra satser år 1919. Det 
är inte fråga om sedvanlig sorgemusik. 
Även då han känner smärta och läng-
tan, är Ravel sig lik. Orkestreringen är 
elegant, vilket bara gör musiken ännu 
mer attraktiv. 

Sviten inleds med ett lekfullt och rör-
ligt Prélude. Dess fartfyllda gungningar 
för snabbt till en kulmen som avslutas 
med drömska ackord på harpa. Forlane 
balanserar på gränsen mellan dur och 
moll och är som en ung flicka som stan-
nat upp för att se sig i spegeln och bara 
finner sköna detaljer i sin spegelbild, 
inte ännu en enda rynka. Menuet är be-
släktad med den ett par hundra år äld-
re barockdansen, men musiken ström-
mar lite mindre regelbundet. Liksom i 
Prélude har oboen också här en mycket 
framträdande roll. Svitens avslutas med 
Rigaudon som ursprungligen är en in-
tensiv dans från Provence. Fastän den 
vad tempot och det allmänna uttrycket 
beträffar skiljer sig från de andra satser-
na, utgör den med sin korta entusiasm 
en träffande avslutning på sviten. 

Sergej Djagilev grundade Ballets rus-
ses år 1909 för att presentera rysk ba-
lett för parisarna och han beställde en 
rad nya verk av samtida kompositörer. 
Maurice Ravel hörde till Djagilevs första 
samarbetspartners och denne fick re-
dan år 1909 uppdraget att komponera 
musiken till koreografen Fokins balett 
Daphnis et Chloé, vars intrig följde den 
gamla grekiska berättelsen med vissa 
friheter. Kompositionen blev färdig år 
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1911, så när som på backanalen i slutet 
som ännu var ofullbordad, då de febrila 
repetitionerna på baletten började. 

Mottagandet var motstridigt och 
enighet rådde inte om verkets kvaliteter. 
Det som upplevdes som mest proble-
matiskt var att helheten inte höll ihop: 
koreografin, scenografin och musiken 
var inte tillräckligt samspelta. Musikens 
värde ifrågasattes inte. Kompositören 
beskrev själv verket som en ”koreogra-
fisk symfoni i tre satser”. Balettmusiken 
har nämligen en symfonisk struktur och 
genom att den koncentrerar sig på någ-
ra tonarter och teman, gör den ett en-
hetligt intryck. Temana bearbetas emel-
lertid inte symfoniskt utan helheten 
styrs av de olika personernas ledmotiv. 
I orkestreringen är Ravel som bäst: dess 
specifika färgprakt har sedermera imite-
rats av otaliga kompositörer. Ravel sam-
manställde två orkestersviter på basis 
av baletten, av vilka den senare hörs vid 
denna konsert. 

Balettens händelser är i korthet föl-
jande: getherden Daphnis är förälskad i 
herdinnan Chloé. Unga män och kvinnor 
kommer med gåvor till skogens nym-
fer. Kvinnorna ser Daphnis och börjar 
reta Chloé genom att dansa en förförisk 
dans kring denne. Snart nalkas männen 
Chloé och fräckast är den grove koher-
den Dorcon. Den svartsjuke, sirligt dan-
sande Daphnis tävlar med den klumpi-
ge Dorcon om Chloés gunst. Till platsen 
kommer sjörövare som rövar bort Chloé. 
Daphnis svimmar. Natten kommer och 
nymferna vaknar till liv. De ber om hjälp 
av guden Pan och med stöd av sina sa-
tyrer räddar han Chloé från fångenska-
pen hos sjörövarna. Återseendet mellan 
Daphnis och Chloé utmynnar i en upp-
sluppen backanal i slutet. 

HOPPETS KANTAT

När och var skedde bing bang? Svaret är 
här och nu. Universum expanderar fort-
farande och i varje hörn av världsalltet. 

Idén är den samma som Bernd Alois 
Zimmermanns begrepp ”den sfäriska 
tiden”. Zimmermanns idé var att inter-
vallen (mellan två toner) kan betraktas 
både lineärt och vertikalt, och att igen-
kännandet sker i tid; på detta sätt är ti-
den och intervallen invecklade i varan-
dra. Zimmermann utsträckte de yttre 
gränserna för sitt eget ”tidsklot” så långt 
han kunde se genom historien och där-
för upplevde han, att hans musik inne-
höll influenser från medeltiden ända till 
jazz och pop efter andra världskriget. 
Zimmermanns musikaliska filosofi kan 
sammanfattas i ett enda ord: pluralism.

Canto di Speranza är från år 1957 och 
finslipades i Villa Massimo i Rom, där 
Zimmermann fick bo med stöd av ett 
tyskt konstnärsstipendium. Verkets un-
derrubrik är Kantat för cello och liten or-
kester och det är verkligen fråga om en 
sång av något slag. Det italienska ordet 
”speranza” betyder önskan och hopp, 
och Zimmermann upplevde säkert ännu 
på 50-talet ett visst mått av entusiasm 
och hopp gällande den seriella musikens 
uttrycksformer. 

Denna komposition i en sats börjar 
och slutar stillsamt i samma anda som 
Anton Weberns sena kompositioner. 
Avvikande från största delen av den s.k. 
guldålderns modernism vid sommarkur-
serna i Darmstadt bygger Zimmermann 
upp denna ”hoppets sång” så att kom-
positionen har en igenkännbar helhets-
form. Detta förutsätter givetvis att det 
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förflutna, det tillkommande och nuet är 
närvarande – den sfäriska tiden. 

Trots det relativt lilla formatet är 
Canto di speranza populärt bland cel-
lister. Det kräver nämligen stor teknisk 
virtuositet och utgör en inspirerande 
utmaning för vilken solist som helst. 
Och den som sätter sig in i verket finner 
samtidigt just denna sångbara skönhet. 

I COUPERINS FOTSPÅR 
TILL NATIONAL-
GALLERIET

Den år 1971 födde Thomas Adès är pre-
cis just sådan som de brittiska musik-
kretsarna har tutat ut med hög röst: 
en ung, synnerligen begåvad komposi-
tör, pianist och dirigent i en och sam-
ma person. Adès tycks ha förmågan att 
göra allting rätt och dessutom överras-
ka positivt. Bland hans kompositioner 
från 90-talet har t.ex. Living Toys (1994) 
och Asyla (1997) omedelbart etablerat 
sig på repertoaren och kammaroperan 
Powder Her Face (1995) har väckt ett be-
stående intresse. 

Adès svit i tre satser för kammaror-
kester, Three Studies from Couperin, är 
en fullblods barockpastisch. Visst är det 
numera vanligt att ensembler som spe-
cialiserat sig på barockmusik också be-
ställer verk av nu levande kompositörer, 
men tonsättarna håller sig oftast till vår 
egen tids harmonier och av det som ba-
rockspecialisterna kan erbjuda utnyttjar 
de närmast klangfärgerna och spelsti-
len. Men inte Adès: han använder sig av 
François Couperins (1668–1733) virtuo-
sa stycken för cembalo (eller andra kla-

viaturer) och skriver om dem skickligt 
för liten orkester som består av moder-
na träblås- och bleckinstrument, någ-
ra slagverk och två stråksektioner. Med 
dessa utgångspunkter tillkom år 2006 
de tre Coperinstudierna beställda av 
Basels kammarorkester. Tonsättaren di-
rigerade själv uruppförandet. 

Verket börjar med Les Amusemens 
(Nöjen) som är en sordinerad, mjuk 
njutbar stund. Les Tours de Passe-passe 
(Trollerikonster) fördelar finurligt sina 
motiv mellan de olika instrumentgrup-
perna i ljus atmosfär, medan L'Âme-
en-Peine (Själ i ångest) ger sviten en 
mollavslutning. 

Osmo Tapio Räihälä

EDWARD GARDNER 
Edward Gardner, som föddes i 
Gloucester, England, sjöng i olika körer 
tills han var över 20 år gammal. Några 
starka operaupplevelser fick honom att 
intressera sig för att arbeta som diri-
gent. Gardner studerade i Cambridge 
och vid Royal Academy of Music. Efter 
fullgjorda studier började han arbeta 
som biträdande dirigent för Mark Elder 
vid Hallé-orkestern.

Edward Gardner var musikchef vid 
English National Opera i åtta år fram 
till 2015, då han tillträdde sin nuvaran-
de tjänst som chefsdirigent för Bergens 
filharmoniker. Gardner gästspelar regel-
bundet även vid Metropolitanoperan 
i New York, Lyric Opera i Chicago, La 
Scala-operan i Milano och ROH i London. 
Han har dirigerat bl.a. New Yorks filhar-
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moniker, Chicagos och Bostons sym-
foniorkestrar, Gewandhausorkestern i 
Leipzig och Concertgebouworkestern i 
Amsterdam. Med BBC:s symfoniorkes-
ter uppträdde Gardner år 2011 vid Last 
Night of the Proms som televiserades 
världen runt. 

Gardner arbetar också ofta med unga 
musiker vid Juilliard School i New York 
och dirigerar Storbritanniens nationel-
la ungdomsorkester, Barbican Youth 
Orchestra och Birminghams symfonior-
kesters ungdomsorkester. År 2002 grun-
dade Gardner Hallé Youth Orchestra i 
Manchester.

Edward Gardners senaste inspelning 
med English National Opera innehåll-
er musik av Janáček, Mendelssohn, 
Lutosławski och Britten. 

Gardner fick Royal Philharmonic 
Societys dirigentpris år 2008 och Olivier 
Award för sitt arbete inom operakon-
sten 2009. År 2012 förlänade Brittiska 
Imperieorden Gardner titeln OBE för 
hans musikaliska meriter. 

MARKO YLÖNEN
Marko Ylönen är en av våra mest kända 
cellister och kammarmusiker. Han tog 
segern i tävlingen Concert Artists Guild, 
andra plats i Nordiska cellotävlingen och 
kom till finalen i Tjajkovskijtävlingen i 
Moskva och cellotävlingen i Åbo.

Ylönen har uppträtt som solist 
med bl.a. Camerata Salzburg, English 
Chamber Orchestra och Prags kam-
marorkester. Solokonserter har han gi-
vit i bl.a. Carnegie Hall i New York och  
Concertgebouw i Amsterdam. Ylönen 
har också varit stämledare för cellister-

na i Tapiola Sinfonietta och solocellist 
i RSO. Därtill har han varit konstnärlig 
ledare för Musikfestspelen Korsholm 
åren 2003, 2008 och 2010–12 samt 
konstnärlig ledare för evenemanget 
LuostoClassic åren 2014–2017.

Kammarmusik spelar Marko Ylönen 
med olika besättningar, förutom in-
hemska musiker även med bl.a. cellis-
ten Natalia Gutman, violinisten Gerhard 
Schulz, cellisten Gary Hoffman och 
pianisten Leif Ove Andsnes. Han har 
också varit medlem i Nya Helsingfors-
kvartetten. Därtill är Ylönen professor i 
kammarmusik vid Konstuniversitetet/
Sibelius-Akademin. Mästarkurser har 
han hållit i bl.a. Australien, Egypten, 
Förenta Staterna och i ett flertal euro-
peiska länder.  

Utöver den klassiska stamrepertoaren 
har Ylönen även spelat ny musik och har 
uruppfört flera inhemska verk. Ylönens 
diskografi omfattar både nya cellokon-
serter och traditionell repertoar på skiv-
märkena Ondine, BIS och Finlandia. Hans 
senaste utgåvor omfattar två korta cel-
lostycken av Sibelius med Sinfonia Lahti 
under Osmo Vänskä, Peteris Vasks cel-
lokonsert med Tammerforsfilharmonin 
och Joonas Kokkonens cellokonsert med 
RSO under John Storgårds.  
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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. 

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. 

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.  


