
1

29.11     
ONSDAGSSERIEN 7
Musikhuset kl. 19.00

Jukka-Pekka Saraste, dirigent
Antoine Tamestit, viola

Jörg Widmann: Viola Concerto,  Finlandspremiär 27 min

 
PAUS 20 min

Anton Bruckner: Symfoni nr 3 d-moll,  65 min
”Wagnersymfonin” (Zweite Fassung 1877)  
1. Gemässigt, mehr bewegt, misterioso 
2. Bewegt, feierlich, quasi Adagio
3. Scherzo (Ziemlich schnell) 
4. Final (Allegro)

Paus ca kl. 19.40.
Konserten slutar ca kl. 21.15. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på webben yle.fi/areena. 
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JÖRG WIDMANN 
(f. 1973): 
VIOLAKONSERT

Tysken Jörg Widmann hör i likhet med 
bland andra Heinz Holliger, Oliver 
Knussen, Thomas Adès och Esa-Pekka 
Salonen till de musiker i vår tid som 
sammanflätat den utövande och ska-
pande konstnärens roller. Förutom ton-
sättare är han även en förstklassig kla-
rinettist och aktiv dirigent. 

I Widmanns violakonsert (2015) är 
traditionen och modernismen båda 
samtidigt påtagligt närvarande. Här 
är traditionens referensram emellertid 
inte enbart det centraleuropeiska själ-
slandskapet, som hans verk i allmän-
het knyter till, utan en mera omfat-
tande, mera global världsuppfattning 
som också når utanför konstmusikens 
gränser. Traditionen utmanas också så-
tillvida att den traditionella konserten 
här uppfattas i en exceptionellt mång-
dimensionell bemärkelse som utvidgar 
genrens gränser. Musiken är tillägnad 
Antoine Tamestit, som uruppförde ver-
ket i Paris i oktober 2015. 

Den ensatsiga konsertens inledande 
avsnitt domineras av en surrealistisk 
stämning som utvecklas och blir my-
tiskt orientalisk. Altfiolpartiet domine-
ras av olika slags pizzicaton med vari-
ationer. I orkestern skymtar strimlor av 
hemlighetsfulla ljudfält ur vilka kanti-
gare klangliga kaskader så småningom 
växer fram intensifierade av olika nya 
spelsätt. I det andra avsnittet tar vio-
lasten äntligen tag i stråken och börjar 
i det exotiska klanglandskapet  teckna 
orientaliskt doftande långt utdragna 

melodier påminnande om den kinesis-
ka violinen erhu.

Mera konsertmässigt i traditionell 
mening blir solistens uttryck i ett ka-
densliknande avsnitt, där orkesterns in-
strument så småningom kommer med. 
Stämningen koncentreras slutligen 
till ett våldsamt utbrott som tillfälligt 
överröstar solisten. Redan det föregå-
ende orientaliskt färgade avsnittet var 
fullt av sjungande melodiskt uttryck 
men sitt egentliga melodiska innersta 
blottar violan i det elegiska slutavsnit-
tet som låter som om det nådde oss 
från någon nostalgisk förfluten tid. I 
den sista takten sjunker solisten helt 
bokstavligt ned i tystnad, al niente.

ANTON BRUCKNER 
(1824–1896): SYMFONI 
NR 3 D-MOLL

Bruckners tredje symfoni har en kom-
plicerad tillkomsthistoria. Bruckner 
sammanställde tre olika versioner 
(1873, 1877 och 1889). I den första ver-
sionen gjorde han smärre korrigering-
ar redan 1874. Därtill finns en nykom-
ponerad Adagiosats från år 1876. Två 
utgåvor publicerades under Bruckners 
livstid, 1878 och 1890. De byggde på 
de respektive manuskripten från året 
innan men inför publikationen gjordes 
små förändringar.

Varje version av tredje symfonin har 
sina egna anhängare. I konkurrensen 
versionerna emellan fick de publicera-
de utgåvorna från 1878 och 1890 ett 
visst försprång, eftersom de var de 
enda tillgängliga alternativen - fram till 
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år 1977 då originalversionen publicer-
ades som ett tredje alternativ. Vid den-
na konsert spelas versionen från 1878, 
som till vissa detaljer avviker från ma-
nuskriptet från år 1877. 

Som motto i Bruckners tredje sym-
foni kan man betrakta det inledande 
trumpetmotivet som Wagner beundra-
de. Temat dyker upp över en stillsam 
stråkbakgrund och gör genast intryck 
av att vara en musik av verkligen stora 
mått och vida musikaliska vyer. Motivet 
uppträder förutom i första satsen även 
i slutet av finalen och spänner därmed 
en väldig båge som sträcker sig över 
hela symfonin. Också temats fortsätt-
ning som uppträder storvulet unisont 
får en central ställning i satsen. I enlig-
het med Bruckners praxis bygger första 
satsen på tre centrala teman av vilka 
de två första har den s.k. brucknerska 
rytmen, där tvåtaktens senare del är en 
triol. 

Den långsamma satsen börjar med 
ett brett stråktema som tilltar och bild-
ar en mäktig kulmen då det återkom-
mer i slutet av satsen. I likhet med för-
sta satsen har också andra satsen tre 
centrala teman. Tredje satsen är ett för 
Bruckner typiskt trögt scherzo, där ett 
så småningom tungt vägande inledan-
de tema balanseras av ett lättare andra 
tema i ländlerstil. Bruckner var speci-
ellt förtjust i den österrikiska folkdan-
sen och även det centrala motivet i tri-
odelen i mitten är en ländler som andas 
varma pastoralstämningar. 

Finalen börjar översvallande ener-
giskt med ett tema som är besläktat 
med första satsens huvudtema. I andra 
temat överlappar originellt en andäktig 
koral i blecket med en lätt vandrande 

polka för violinerna. Enligt Bruckner är 
detta ett minne från någonting som 
han en gång upplevde i Wien, där han 
stod vid en berömd kyrkoarkitekts 
grav och hörde musik från en närbe-
lägen danssal. "Polkan representerar 
glädje och nöje i världen medan kora-
len står för sorg och smärta", förklara-
de kompositören för en vän. Hur långt 
ifrån varandra Bruckners och Mahlers 
symfoniska världar än är, eventuellt 
med undantag för dimensionerna, har 
Bruckner här gett uttryck för en syn-
nerligen mahlersk upplevelse.   

Kimmo Korhonen

JUKKA-PEKKA 
SARASTE

Jukka-Pekka Saraste har sedan 
2010 varit chefsdirigent för WDR-
symfoniorkestern i Köln. Han är konst-
närlig rådgivare för Finländska kam-
marorkestern och konstnärlig ledare 
för Ekenäs Sommarkonserter. Åren 
2006–2013 arbetade han som musik-
chef för Oslo filharmoniker och åren 
1994–2001 som musikchef för Toronto 
Symphony Orchestra. Förste gästdi-
rigent för BBC:s symfoniorkester var 
Saraste 2002–05. Därtill har han va-
rit 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 
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han utnämndes till orkesterns heders-
dirigent. Under sin period med RSO 
turnerade han med orkestern i Europa 
och två gånger i Fjärran Östern och de-
buterade i Förenta Staterna.  

Saraste har med RSO spelat in 
samtliga Sibelius och Nielsens symfo-
nier. Bartóks och Dutilleux’ musik har 
han spelat in på skiva med Toronto 
Symphony Orchestra samt symfonier 
av Mahler med  Oslo filharmoniker och 
Kölnradions symfoniorkester. WDR och 
Saraste har därtill gjort kritikerprisa-
de inspelningar av Schönbergs Pelléas 
och Melisande, Stravinskijs Eldfågeln, 
Brahms symfonier och Bruckners åt-
tonde symfoni.  

Saraste har beviljats statens ton-
konstpris, Pro Finlandia-priset samt 
Sibeliusmedaljen. Han har också ut-
nämnts till hedersdoktor vid York 
University i Toronto och Sibelius-
Akademin.

ANTOINE TAMESTIT

Antoine Tamestit är känd för sin his-
nande teknik, sin rika violinklang och 
sin mångsidiga repertoar. Han föd-
des i Paris och studerade under led-
ning av Jean Sulem, Jesse Levine och 
Tabea Zimmermann. Han gjorde sitt 
internationella genombrott efter se-
gern i de prestigefulla tävlingarna ARD 
och William Primrose. År 2008 bevilja-
de Credit Suisse Tamestit Young Artist 
Award.

Tamestit har uppträtt med bland 
andra London Symphony Orchestra, 

Wiener Philharmoniker, Tonhalle 
Orchester Zürich, NDR Elbphilharmonie 
samt Europeiska kammarorkestern. 
Han har arbetat under ledning av fle-
ra prominenta dirigenter, bland andra 
Valerij Gergijev, Daniel Harding, Sir John 
Eliot Gardiner, Marek Janowski, Antonio 
Pappano och Riccardo Muti.

Tamestit är även känd som en fli-
tig kammarmusiker och har uppträtt 
med bland andra Nicholas Angelich, 
Martin Fröst, Francesco Piemontesi 
samt Gautier Capuçon. Tamestit 
är också grundande medlem i Trio 
Zimmermann. Den tillsammans med 
Peter Zimmermann och Christian 
Poltera grundade trion har konserte-
rat flitigt runt om i Europa och deras 
skivor på skivmärket BIS har fått gott 
mottagande av kritiken.  

Under denna säsong har Tamestit 
uppträtt som solist med bland annat 
Frankfurtradions orkester, Orchestre de 
Paris, Gewandhaus-orkestern i Leipzig 
samt Stavangers symfoniorkester. 
Jörg Widmanns violakonsert som står 
på programmet ikväll uruppfördes av 
Tamestit år 2015 och han kommer att 
spela den flera gånger med olika or-
kestrar också under denna säsong. 

Tamestit har varit lärare vid 
musikhögskolan i Köln och vid 
Pariskonservatoriet, och därtill håller 
han även mästarkurser. Tamestit trak-
terar Stradivarius' första viola (1672), 
ett instrument som ställts till hans för-
fogande av den schweiziska stiftelsen 
Habisreutinger. 
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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.


