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1.11
TORSDAGSSERIEN 3
Musiikkitalo klo 19.00

 

Manfred Honeck, dirigent
Matthias Goerne, baryton

Dmitrij Sjostakovitj: Sångcykel till dikter  40 min
av Michelangelo Buonarroti op. 145/a (1974)      
Istina / Sanning
Utro / Morgon
Ljubov / Kärlek
Razluka / Avsked
Gnev / Vrede
Dante
Izgnanniku / Till den förvisade 
Tvortjestvo / Kreativitet
Notj / Natt
Smert / Död
Bessmertije / Odödlighet

 

PAUS 20 min
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Gustav Mahler: Symfoni nr 1 D-dur “Titanen” 50 min
1. Langsam. Schleppend. Wie ein Naturlaut 
2. Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell 
3. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen 
4. Stürmisch bewegt 

Vid konserten spelar fem studerande från Sibelius-Akademin/Konstuniversitetet, som 
beviljats studieplats vid Musikhusets orkesterakademi: 
Elizabeth Stewart, violin I, Andrew Ng, violin II,  Anna-Maria Viksten, viola, 
Basile Ausländer, cello, och Kaapo Kangas, kontrabas.

Musikhusets orkesterakademi är Helsingfors stadsorkesters, RSO:s och 
Sibelius-Akademin/Konstuniversitetets samarbetsmodell som inriktar sig på en 

allt högklassigare, mer internationell utbildning med utgångspunkt i arbetslivet. De 
blivande orkestermusikerna, dirigenterna och kompositörerna deltar i orkestrarnas 
verksamhet under yrkesmusikers vägledning. Orkesterakademins verksamhet inleddes 
hösten 2015.

Paus ca kl. 19.50. 
Konserten slutar ca kl. 21.15. 
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DMITRIJ SJOSTAKOVITJ 
(1906–1975): MICHEL-
ANGELOSÅNGER 
OP. 145
Dmitrij Sjostakovitjs sena verk är präg-
lade av dystra sanningar och karga 
klanger.  Michelangelosångerna op. 
145 från 1974 föregicks av den gåt-
fulla femtonde symfonin (1971) samt 
stråkkvartetterna nr 14 (1973) och nr 
15 (1974) som har en doft av död. Efter 
Michelangelosångerna följde år 1975 
enbart Kapten Lebjadkin-sångerna 
(Dostojevskij) op. 146 och till sist den 
ceremoniellt dystra violasonaten op. 
147.

Michelangelo Buonarroti (1475–1564) 
hör till renässansens stora universalge-
nier och enligt den samtida levnads-
tecknaren Giorgio Vasari var han "oö-
verträffad i alla tre konstformer", dvs. 
måleriet, bildhuggarkonsten och arki-
tekturen.  Michelangelos dikter skrevs 
för privatbruk men också i dem visar 
han sig vara en man med stora motiv. 
Den till åren komne konstnärens texter, 
skrivna lite här och där, behandlar kär-
leken, döden, förlåtelsen och det eviga 
livet. 

Sjostakovitj blev bekant med 
Michelangelos dikter förmodligen efter 
att år 1966 ha hört Benjamin Brittens 
Sonetter op. 22. År 1975 nalkades 
500-årsjubileet efter Michelangelos fö-
delse och Sjostakovitj beslutade sig för 
att tonsätta en svit dikter som över-
satts till ryska av Abram Efros, fastän 
han inte var nöjd med översättningar-
na. Han skrev sångcykeln op. 145 för ba-
sen Jevgenij Nesterenko och under sitt 
dödsår sammanställde han ett orkeste-
rarrangemang op. 145a.

”Charmen i dessa dikter är deras 
djupfilosofiska tankar, deras stora hu-
manism samt deras betraktelser av det 
skapande arbetet och kärleken. Min cy-
kel för bas och piano grundar sig på åtta 
sonetter och tre dikter av Michelangelo; 
där finns lyrik, drama och tragik, och 
två hyllningar till Dante. Jag namngav 
alla sånger, eftersom diktaren inte för-
sett dem med titlar”, berättade tonsät-
taren för Leningradskaja Pravda.

Ännu år 1970 deltog Sjostakovitj i 
SKP:s partimöte och tonsatte verk som 
strök Sovjetunionen medhårs, såsom 
sviten Trohet op. 136 för manskör till 
dikter av Jevgenij Dolmatovskij samt 
en Marsch op. 139 för Sovjetmilisen. 
Därefter lämnade den obotligt hjärtsju-
ke tonsättaren de officiella sanningarna 
och strök allt överflödigt ur sina kom-
positioner men lämnade ofta kvar en 
fladdrande flamma av hopp. 

I Michelangelos dikter återfinner 
man som ett tidlöst tema den skapan-
de människans kamp mot auktoriteter. 
Sångcykelns orkesterversion utformade 
Sjostakovitj till ett monument som han 
var färdig att betrakta som sin "sexton-
de symfoni". Fastän sambandet med 
fjortonde symfonins dödstema är up-
penbart, kan man inte utan vidare ka-
raktärisera Michelangelocykeln som en 
symfoni. Men symfonisk kan man kalla 
den.  

Den första sången, Sanning (Istina), 
definierar konstnärens uppgift som 
sanningssägare. Förkunnande trumpe-
ter och dystert hasande stråkar stäl-
ler den konstnärliga och den världsliga 
makten mot varandra. Sjostakovitjs or-
kestrering består lite som skulpturer av 
stora block, kalt klingande instrument-
grupper långt från varandra. 



4

Efter den profetiska öppningen drar 
sig sångcykeln tillbaka i den privata sfä-
ren, men den reciterande, verbalt be-
tonade stilen består. I sången Morgon 
(Utro) lättas klangen upp med harpa 
och slagverk men kontrabasen har sitt 
att säga om handarbetets tunga sida. 
Blåsinstrumenten livar upp sången om 
Kärlek (Ljubov), som leder till ett för 
konstnären förpliktande letande efter 
själslig skönhet. Kärlekens personliga 
karaktär blottas i Avsked (Razluka), som 
fullbordas av döden.

Vrede (Gnev) får utlopp i aggressiva 
bleckklanger och smällande slagverk 
som slår till emot all strävan efter egen 
vinning och all tillgjordhet. Sången om 
Dante i mitten av cykeln lyfter upp det 
missförstådda och orättvist behandlade 
geniet.

Det senare temat preciseras i sång-
en Till den förvisade (Izgnanniku). Här är 
det lätt att finna paralleller till exempel-
vis Alexandr Solzjenitsyns och Mstislav 
Rostropovitjs öden, men domen hand-
lar mest om att underkuva en artist som 
talat sanning. I sången om Kreativitet 
(Tvortšestvo) härmar Sjostakovitj med 
orkesterns rapp skulptörens mejsel vars 
slag styrs av en högre kraft. 

De tre sista sångerna vänder blicken 
från arbetet mot den diffusa framtiden. 
I sången Natt (Notj) smider en ängel en 
dröm i sten som inte påverkas av det 
omgivande förfallet. Från drömmen är 
vägen inte lång till Döden (Smert), där 
inledningens förkunnande trumpeter 
återkommer. Döden befriar oss och 
världen från tröttheten och den egna 
skammen. Sjostakovitj hänvisar i musi-
ken till tidigare verk men erbjuder ing-
en frälsning.  

Odödlighet (Bessmertije) avslutar ver-
ket med en oskyldig trall i orkestern – 
motivet hade Sjostakovitj tonsatt redan 
som liten pojke. Konstnären lever vidare 
i alla de människors hjärtan vars lidan-
de han beskrivit. Harpans och slagver-
kens klirrande epilog är kanske ingen 
himmelsvision utan en påminnelse om 
konstens makt. 

GUSTAV MAHLER 
(1860–1911): SYMFONI 
NR 1, “TITANEN”

 
“Hans far, av allt att en döma brutal per-
son, behandlade sin hustru mycket illa, 
och då Mahler ännu var en liten gosse blev 
han vittne till en direkt mardrömslik scen 
mellan föräldrarna. Gossen klarade inte 
av att se på, utan sprang ut ur huset. På 
gatan spelade samtidigt en positivhalare 
en känd schlager från Wien: 'Oh du lieber 
Augustin'. Sedan dess har enligt Mahler 
djup tragedi och vardaglig underhållning 
oskiljaktigt hört ihop i hans sinne.”

Sigmund Freuds berättelse om sin 
berömde patient Gustav Mahler påmin-
ner om hur snabbt Mahlers musik rör 
sig från barndomsminnen till det obe-
räkneliga nuet eller från romantisk ide-
alism till vardaglig verklighet. I männ-
iskans erfarenheter möts det förflutna 
och nutiden och i Mahlers musik blir 
det undermedvetna och de gömda be-
tydelserna en bestående del av wiener-
traditionen.  

Mahler själv förhöll sig tvivlande till 
Freuds försök att förklara människans 
psyke ”ur en viss synvinkel”. I hans sym-
fonier står verklighetens olika nivåer i 
ständig konflikt med varandra och ton-
sättaren tycks korsfästa sig själv å de 
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andras vägnar i sina neuroser. Filosofen 
Theodor Adorno påminde emellertid 
om att det i Mahlers symfonier inte så 
mycket är fråga om neuroser som om 
befogade rädslor, om katastrofer som 
hotar vår kultur på det allmänna och 
det individuella planet.

I bakgrunden till Mahlers första sym-
foni finns bland annat Des Knaben 
Wunderhorn, en diktsamling i folklig 
stil som utgavs i början av 1800-ta-
let av Achim von Arnim och Clemens 
Brentano. I sina sånger som baserar sig 
på dessa texter eftersträvade Mahler 
drömlandskap och fantasibilder från 
barndomen. Ett annat viktigt motiv 
var sångcykeln Lieder eines fahrenden 
Gesellen komponerad i Kassel till egna 
texter 1883–84. Sångerna beskriver en 
ensam ynglings vandringar och de för-
såg första symfonin med en del mate-
rial.

Dessa sångteman ansluter Mahlers 
första symfoni till arvet efter Schubert, 
till vandringstematiken samt till varia-
tionen och upprepningen av långa mo-
tiv. På dessa bygger även Bruckners 
symfonier där dimensionerna är episka 
och tiden känns stillastående. Men ver-
ket har också mera personliga impulser.

År 1885 blev Mahler dirigent i Leipzig, 
där han på initiativ av Carl Maria von 
Webers sonson började fullborda den-
nes farfars opera Die Drei Pintos. 
Mahler förälskade sig i fru Marion von 
Weber och avslöjade att denna hopplö-
sa och den icke minst därför passione-
rade relationen hade en viss betydelse 
för symfonins tillblivelse: “Jag vill betona, 
att en symfoni alltid är någonting större 
än den kärleksrelation, som den baserar 
sig på, eller egentligen föregår den även 
denna åtminstone vad tonsättarens käns-

loliv beträffar. Den verkliga relationen 
blev en orsak men absolut inte det egent-
liga innehållet i verket.” 

Mahlers första symfoni finns beva-
rad i åtminstone fyra versioner, av vil-
ka de två första är femsatsiga. Den 
ursprungliga andra satsen, det s.k. 
Blumine-Andantet, ströks av Mahler år 
1896. Mahler strök även verkets under-
rubrik Der Titan, som var plockat ur Jean 
Pauls populära roman. Hänvisningen till 
romangestalten handlar om symfonins 
karaktär som en heroisk överlevnads-
historia. 

Första symfonin fick i alla sina versio-
ner ett svalt eller rent av fientligt mot-
tagande.  Verkets idylliska drag kändes 
både alltför bekanta och alltför främ-
mande. De samtida lyssnarna stördes 
alldeles speciellt av symfonins början: 
göken som gal och fåglarna som kvitt-
rar sagoskimrande över en stillastående 
A-orgelpunkt. 

I symfonins tidigare versioner hade 
Mahler rubricerat det inledande avsnit-
tet Aus der Tagen der Jugend (“Från ung-
domens dagar”) och första satsen som 
helhet Frühling und keine Ende. Utöver 
det realistiska tonmåleriet blandas för-
sta satsens (Langsam. Schleppend. Wie 
ein Naturlaut) naturstämning upp med 
drömlika landskap och undermedvetna 
minnen. 

Mahler berättade senare om hur hans 
far en gång hade lämnat honom vid 
kanten av en skog och förbjudit honom 
att röra på sig förrän han kommer till-
baka. Faderns ärenden drog ut på ti-
den och han glömde barnet, som flera 
timmar senare hittades drömmande på 
samma plats. Symfonins tidlösa stäm-
ning i början väcks upp av ett valthorn 
som startar en vandring i solsken. 
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Den sjungande stråkmelodin här-
stammar från sången Ging heut´ Morgen 
übers Feld (”Jag gick i morse över fältet”) 
ur Lieder eines fahrenden Gesellen. Den 
hemlighetsfulla stämningen i början 
med kallande toner från blåsarna åter-
kommer än en gång innan Mahler i slu-
tet öppnar fördämningarna och ger fria 
tyglar åt stolta blåsarfanfarer – våren 
kommer med buller och bång. 

Andra satsen (Kräftig bewegt, doch 
nicht zu schnell) beskrev Mahler i de ti-
digare versionerna med namnet Mit 
vollen Segeln ("För fulla segel") och dess 
vilda scherzo-galopp kombineras med 
en lantlig ländlerstämning som upp-
rätthåller en känsla av overklighet med 
joddling och stampande stövlar. Trion 
(Recht gemächlich) är däremot feminint 
valsande. 

Långsamma satsens (Feierlich und ge-
messen, ohne zu schleppen) groteska ta-
blå förde de samtida lyssnarna helt på 
villovägar. Man antog att Mahler gjor-
de narr av det seriösa symfonimakeriet. 
I tidigare versioner rubricerade Mahler 
satsen “Sorgmarsch på Callots vis” 
(Todtenmarsch in Callots Manier), var-
med han hänvisade till något som fö-
rekom i många tyska hem, nämligen en 
etsning av ett begravningståg med djur 
som bär på en död jägare.

Temat Broder Jakob gnäller i moll i 
kontrabasarnas högsta register och 
stämmer upp med en respektlös min-
nesfest, till vilken fogas grälla marsch-
motiv och judiska teman i klezmeran-
da. Satsens festliga kavalkad är den 
första av Mahlersymfoniernas många 
bilder, där det judiska-katolska-böhmis-
ka-österrikiska kulturarvet splittrats och 
gjorts till en kantig, grotesk och oför-
sonlig bild. 

Mitt i detta märkliga kollage placerar 
Mahler en av sina ljuvaste sångmelo-
dier, Die zwei blauen Augen (”De två blå 
ögonen”) ur samlingen Lieder eines fah-
renden Gesellen. Enligt Theodor Adorno 
kan man i melodin höra den mjuka öst-
errikiska dialekt som Mahlers mor tala-
de. 

Finalen (Stürmisch bewegt) som bör-
jar utan uppehåll fick ursprungligen 
rubriken Dall´ Inferno al Paradiso (”Från 
helvetet till paradiset”). Genast i början 
rusar huvudtemat trotsigt rakt in i en 
världsomskakande storm som den se-
dan befriar sig från och utmattad lan-
dar i stråkarnas romantiska sidotema. 
Temat utvecklas i en allt mer passione-
rad riktning för att igen stöta ihop med 
första avsnittets rasande framfart.  

Kampen avbryts av bleckkoralernas 
först försiktiga och efter en liten kon-
flikt allt modigare exposition som före-
bådar slutscenen. Det romantiska sido-
temat får igen luft under vingarna mitt 
i en repris av första satsens naturremi-
niscenser och rycks med i en tragisk 
kulmen. Därefter återvänder inferno-
motiven som får utlopp i en festlig apo-
teos. Trumpeternas fanfarer och valt-
hornens koraler (som spelas stående) 
glänser och orkesterns dån infriar den 
slutliga segern.

  
Antti Häyrynen

MANFRED HONECK
Österrikaren Manfred Honeck är 
känd som musikchef för Pittsburgh 
Symphony Orchestra som hör till top-
porkestrarna i Förenta Staterna. Han 
har innehaft denna position sedan spel-
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året 2008/09 och för närvarande gäller 
hans kontrakt fram till år 2020. Därtill 
uppträder Honeck regelbundet som 
gäst vid många av världens mest pre-
stigefyllda orkestrar och operahus. En 
uppskattad gäst är han även i täten för 
Radions symfoniorkester. 

Honeck fick sin musikaliska utbild-
ning vid Wiens musikakademi och 
var under flera år verksam som altist 
i Wiens filharmoniker och Wiens stat-
soperas orkester.  I början av sin diri-
gentkarriär arbetade han med Gustav 
Mahlers ungdomsorkester som grunda-
des av Claudio Abbado och grundade 
själv år 1987 Wiens ungdomsorkester 
(Jeunesse Orchestra).

På 1990-talet dirigerade Honeck ofta 
vid Zürichoperan och fick år 1993 det 
prestigefyllda Europeiska dirigentpri-
set. Han var musikchef för Norska na-
tionaloperan i Oslo 1997–98 och val-
des år 1998 till förste gästdirigent för 
Oslo filharmoniker. Åren 1996–99 var 
han i Leipzig en av de tre chefsdirigen-
terna för MDR-symfoniorkestern. Åren 
2000–06 var Honeck chefsdirigent för 
Sveriges Radios symfoniorkester och 
2007–11 musikchef för Statsoperan i 
Stuttgart. För tjeckiska filharmonin var 
Honeck förste gästdirigent 2008–11 
och på nytt 2013–16.

Med Pittsburghs symfoniorkester har 
Honeck gjort många gästspel i Förenta 
Staterna och i Europa. Han har med sin 
orkester gjort inspelningar av den cen-
trala repertoaren, bl.a. Mahlers sym-
fonier nr 1, 3, 4 och 5. Utöver sina två 
tidigare Grammy-nomineringar fick 
Honeck i januari 2018 en Grammy för 
sin inspelning av Sjostakovitjs fem-
te symfoni. I år utnämndes han även 
till "Årets konstnär" inom ramen för 

International Classical Music Award.  
Honeck har sagt sig uppskatta tradi-

tionen men ser den också som en risk, 
och han vill inte fastna i alltför hög grad 
i redan etablerade former. Han citerar 
gärna Mahlers kommentar enligt vilken 
"tradition är att föra lågan vidare, inte 
att dyrka askan". 

 

MATHIAS GOERNE
Tysken Mathias Goerne hör till vår tids 
mest prisade barytoner. Han ger konser-
ter och uppträder vid festivaler på olika 
håll i världen samt gästspelar i många av 
de mest kända operahusen. Goerne har 
utnämnts till New Yorkfilharmonikernas 
residensartist 2018–19.

Han har studerat i Leipzig och seder-
mera för Dietrich Fischer-Dieskau och 
Elisabeth Schwarzkopf. Sin operadebut 
gjorde Goerne vid festivalen i Salzburg 
1997. Sedan dess har han gästspelat 
vid bl.a. ROH Covent Garden, Teatro 
Real i Madrid, Bastiljoperan i Paris, 
Statsoperan i Wien och Metropolitan i 
New York.

Som operasångare väljer Goerne 
noga sina roller. Hans viktigaste roller 
är bl.a. Wolfram i Tannhäuser, Amfortas 
i Parsifal, Kurwenal i Tristan och Isolde, 
Orestes i Elektra samt titelrollerna i 
Hertig Blåskäggs borg och i Wozzeck.

År 2012 fullbordade Goerne sitt sto-
ra skivprojekt bestående av 12 CD-
skivor med lieder av Schubert. Hans 
skivor har fyra gånger nominerats för 
Grammy och han har fått ICMA-priset 
för bästa sångrecital samt 2014 det 
prestigefyllda priset Diapason d'Or för 
sin inspelning av Hanns Eislers sånger. 
Han har även spelat in sånger av bl.a. 
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER
 

Radions symfoniorkestert (RSO) är 
YLE:s orkester med uppgift att produ-
cera och befrämja finländsk musikkul-
tur. Orkesterns chefsdirigent är Hannu 
Lintu som tillträdde sin post hösten 
2013.

Radioorkestern grundades år 1927 
och bestod av tio musiker. På 1960-talet 
utvidgades den till en fulltalig symfoni-
orkester. RSO:s tidigare chefsdirigenter 
är Toivo Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, 
Paavo Berglund, Okko Kamu, Leif 
Segerstam, Jukka-Pekka Saraste och 
Sakari Oramo.

Vid sidan av de stora klassiska och 
romantiska mästerverken omfattar 
RSO:s repertoar en hel del ny musik 
och orkestern uruppför årligen ett fler-
tal beställningar som gjorts av YLE. Till 
RSO:s uppgifter hör även att förse radi-
ons arkiv med friköpta inspelningar av 
hela den inhemska orkesterrepertoaren. 
Under spelåret 2018–2019 uruppför or-
kestern fyra verk som beställts av YLE.  

RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Mahler, Ligeti, Eötvös, Sibelius, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 

Schumann, Brahms och Mahler samt 
deltagit i många kompletta inspelning-
ar av oratorier och operor (Wozzeck, 
Rhenguldet, Valkyrian och Siegfried).

Åren 2001–05 var Goerne heders-
professor i liedinterpretation vid 
Robert Schumann-musikakademin i 
Düsseldorf. År 2001 utnämndes han till 
hedersmedlem vid Royal Academy of 
Music i London.

och Kokkonen samt premiärinspelning-
en av Armas Launis opera Aslak Hetta. 
Inspelningen av Bartóks violinkonser-
ter med Christian Tetzlaff under Hannu 
Lintus ledning fick Gramophone Award 
2018. En skiva med Sibelius tondikter 
och sånger fick International Classical 
Music Award (ICMA) 2018. Därtill nomi-
nerades den till Editor's Choice i tidskrif-
ten Gramophone i november 2017 och 
var BBC Music Magazines månadens 
skiva i januari 2018. Spelåret 2018–2019 
gör orkestern skivinspelningar med 
musik av Lutosławski, Fagerlund och 
Beethoven.

RSO konserterar regelbundet på olika 
håll i världen. Under spelåret 2018–2019 
gör orkestern en hemlandsturné un-
der Hannu Lintus ledning till Jakobstad, 
Kauhajoki, Forssa och Lahtis.

RSO:s konserter sänds direkt på Yle 
Arenan och i Yle Radio 1 samt ges in-
spelade på Yle Teema & Fem och på Yle 
TV 1.

 


