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2.2
FREDAGSSERIEN 8
Musiikkitalo klo 19.00 

Johannes Gustavsson, dirigent
Timo Korhonen, gitarr 
Kasmir Uusitupa, violin

Richard Strauss: Tod und Verklärung,  23 min 
symfonisk dikt op. 24    
I  Lyckliga minnen från barndomen (Largo)
II  Dödskamp (Allegro molto agitato)
III  Den döendes drömmar – Döden (Meno mosso, 
 ma sempre alla breve)
IV  Förklaring (Moderato)

Toru Takemitsu: To the Edge of Dream     13 min 

PAUS 20 min

Toru Takemitsu: Spectral Canticle, Finlandspremiär 15 min
Calm and Mysteriously

Jean Sibelius: Symfoni nr 7 C-dur op. 105 21 min
Adagio – Un pochettino meno adagio – Vivacissimo –
Adagio – Allegro molto moderato – Allegro moderato – 
Vivace – Presto – Adagio – Largamente molto – Affettuoso
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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.

Sivan Magen, harpa 
Kaisa Kortelainen, flöjt
Ezra Woo, viola

Yoshihisa Taira: Sublimation 7 min

Pierre Sancan: Thème et variations 7 min

Toru Takemitsu: And then I knew 'twas wind  13 min

Paus ca kl. 19.50. 
Konserten slutar ca kl. 21.00. 
Kammarmusiken slutar ca kl. 21.45. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på webben yle.fi/areena. 



3

EN KAMP SOM INTE 
GÅR ATT VINNA

Den ca 20-årige Richard Strauss led i 
mitten av 1880-talet av allvarliga infek-
tioner i luftvägarna. På den tiden fanns 
inte antibiotika att tillgå och sjukdomar 
som nuförtiden känns mindre allvarliga 
kunde vara dödliga. Strauss var tidvis i 
mycket dåligt skick. Han skötte symp-
tomen vid en kuranstalt i Italien. Den 
unge tonsättaren och dirigenten hade 
redan skrivit två symfonier men resan 
inspirerade honom till en första sym-
fonisk dikt Aus Italien (1887), som kun-
de låta en förstå att Strauss därmed 
besegrat sjukdomen. Det är dessvärre 
en villfarelse och 1888–89 tillbringade 
Strauss en stor del av vintern i sjukbäd-
den. Då och då var hans syretillförsel så 
svag, att hans död inte skulle ha kom-
mit som en överraskning.

Strauss tillfrisknade så småningom 
från sin sjukdom. Han lyfte inte speci-
ellt fram sjukdomen, då han senare be-
rättade om bakgrunden till den symfo-
niska dikten Tod und Verklärung (Död 
och förklaring), utan hänvisade hellre 
till de diskussioner om musik, liv och 
död som han fört med sin arbetskam-
rat, violinisten Alexander Ritter. I varje 
fall komponerade Strauss sig fri från sin 
dödsskräck genom att redan vid unga 
år acceptera livets begränsning. Död 
och förklaring kom till i slutet av år 1889 
och kompositören dirigerade uruppfö-
randet i Eisenach i början av året 1890.

Ritter skrev en dikt som beskriver 
"händelserna" i verket och Strauss fo-
gade den senare till partituret. Man kan 
således anta att tonsättaren acceptera-

de texten som förklaring till musiken, så 
den får väl lov att duga för oss också. 
Verket är indelat i fyra avsnitt som vis-
serligen spelas utan uppehåll. Det bör-
jar med ett långsamt och dystert av-
snitt, där den sjuke konstnären ligger 
på sin bädd och för en förtvivlad, dyster 
kamp med Döden. Uttröttad av sjuk-
domen somnar han men får inte frid 
utan kampen mot döden börjar på nytt. 
Det andra avsnittet är en intensiv kamp 
mellan livslust och Dödens kalla om-
famning. Detta tar sin tid, varefter den 
sjuke konstnären ser händelserna i sitt 
eget liv passera revy från barndomens 
morgon till ungdomens lekar och det 
vuxna livet med dess ivriga målmedve-
tenhet. Han har ännu ett mål som han 
fortfarande brinner för. Kompositionens 
sista avsnitt leder emellertid till en in-
sikt: kampen mot döden går inte att 
vinna. Det majestätiska förklaringste-
mat utgör verkets hisnande slutkoral. 
Konstnären accepterar sitt öde, "förkla-
rad", och får därigenom frid för själen. 

Strauss återvände till sin "förklaring" 
eller transfiguration på gamla dar. I den 
sista sången Im Abendrot i Vier letzte 
Lieder (1948) som skrevs för sopran och 
orkester 60 år senare återkom han till 
Tod und Verklärungs "förklaringstema". 
Det var ett vackert sätt att medge, att 
han insåg att hans tid var förbi. Nu var 
det dags att "förklaras" och ta emot dö-
den lugn till sinnes.
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I EN JAPANSK 
TRÄDGÅRD

Våra föreställningar om utomeuropeis-
ka kulturer är så starka att de lätt ger 
upphov till stereotyper. Tänk bara på 
den mest kända japanska kompositö-
ren av västerländsk konstmusik, Toru 
Takemitsu. Han och hans musik för-
kroppsligar de starka japanska stere-
otyperna. Här finns zenbuddhism, dis, 
moln, regn och hav – Japan omges ju av 
världens största hav – och trädgårdar 
som precisionsklippts med nagelsax. 
Och musiken: lugnt tempo, kalligrafisk 
textur och drag av miniatyr, vilket så att 
säga föder klingande bonsaiträd.   

Takemitsus egen utgångspunkt som 
kompositör är emellertid möjligast an-
tijapansk. Då Japans krigsframgång i 
andra världskriget avtog och vände till 
hotande förlust, inkallades den 1930 
födde unge tonåringen i militärtjänst. 
Denna erfarenhet gjorde honom till 
en rabiat antinationalist. Därför börja-
de Takemitsu efter fredsslutet studera 
västerländsk konstmusik, där den ja-
panska nationalismen inte hade någon 
roll. Han fördjupade sig i de franska im-
pressionisterna, speciellt Debussy och 
50-talets europeiska avantgarde. Han 
utvecklade till och med elektronisk och 
konkret musik helt oberoende av gen-
rens europeiska pionjärer (såsom Pierre 
Schaeffer, Herbert Eimert och Karlheinz 
Stockhausen) och avancerade i takt 
med dem men helt ovetande om deras 
framsteg. Takemitsu forskade på egen 
hand och han är nästan helt självlärd.

Takemitsus internationella genom-
brott skedde nästan av misstag. Igor 
Stravinsky var på besök i Japan och rå-

kade höra en inspelning av Takemitsus 
Requiem (1957). Med sitt beröm väck-
te Stravinsky intresse för Takemitsu 
i Förenta Staterna. Och det dröjde 
inte länge förrän Koussevitzky Music 
Foundation beställde musik av den 
unge japanen. 

Vid sidan av Debussy fanns det två 
musikpersonligheter som påverkade 
Takemitsu både på det mänskliga och 
det musikaliska planet: John Cage och 
Olivier Messiaen. Han införlivade i sin 
musik tekniska drag och tankesätt av 
dem båda, men han filtrerade allt detta 
genom sitt eget uttryck. Zeninfluerade 
Cages passionerade iver för klangfärger 
smittade över på Takemitsu, som emel-
lertid ändå höll sig till traditionellt bruk 
av instrumenten och människorösten 
utan Cages fluxus-anda och dess be-
greppskonst. Messiaen å sin sida påver-
kade direkt Takemitsus harmonier och 
melodier, vilket denne också öppet er-
kände med yttringar av översvallande 
tacksamhet.  

Och så gick det sedan till slut. Efter 
att en tid ha kämpat mot sina egna röt-
ter vaknade trots allt Takemitsus intres-
se för den traditionella japanska musi-
ken och dess instrument. Från 60-talet 
framöver gjorde den japanska traditio-
nen sig gällande i hans musik och blev 
allt mer påtaglig under de följande de-
cennierna, då Takemitsu fängslades av 
just havet och regnet och på 80-talet 
speciellt av de japanska trädgårdarna. 
Han började sedan i sin musik målmed-
vetet introducera stämningar som om-
ger dessa element. Vatten, regn och 
hav förekommer också i namnen på 
några av hans verk. Toru Takemitsu dog 
65 år gammal år 1996 mitt i en alltjämt 
pågående stark skaparperiod. 
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To the Edge of Dream och Spectral 
Canticle som ingår i denna konsert är 
utmärkta representanter för Takemitsus 
stil. I båda kompositionerna är soloin-
strumentet gitarr (i det senare även vi-
olin), som Takemitsu själv lär ha spe-
lat rätt bra. Gitarren var ett instrument 
som stod honom nära.

To the Edge of Dream (1983) är en ca 
13 minuter lång concertino skriven för 
den typ av orkester med två harpor som 
Debussy hade förkärlek för. Trots den 
stora besättningen är musiken huvud-
sakligen lågmäld, gitarren spelar upp-
repade gånger ensam, och orkestern 
deltar sparsamt med ackord som höjer 
sig och sänker sig som en andning. Mot 
slutet av verket hörs en lite längre ka-
dens varvid vi så att säga kommit från 
medvetandet till drömmens gränsmar-
ker och kompositionen avslutas med 
gåtfulla, drömlika ackord i orkestern.  

Spectral Canticle skrivet för violin, gi-
tarr och orkester är från år 1995 och hör 
till Takemitsus sista kompositioner. Det 
knappt femton minuter långa stycket 
visar på ett förbluffande sätt hur ett 
obetydligt uppåt och nedåtgående mo-
tiv (som huvudsakligen spelas av violi-
nen) kan fungera som grund för en hel 
orkesterkomposition. Här är Takemitsus 
nyimpressionism som allra starkast, 
men snarare i Messiaens än i Debussys 
anda. Rubriken härstammar från den 
symbolistiska poeten Emily Dickinsons 
(1830–86) dikt My Cricket (”Min syrsa”). 
Dikten beskriver människans djupa en-
samhet genom små syrsors liv. Och här 
gör sig Takemitsus intresse för japan-
ska trädgårdar gällande: enligt kompo-
sitörens beskrivning bildar orkestern en 
minutiöst konstruerad trädgård. Längs 

dess stigar vandrar besökare, represen-
terade av violinen och gitarren, och be-
traktar blomsterplanteringar, växtkon-
figurationer, dammar och bäckar. Den 
långsamma och meditativa musiken är 
som tecknad med fjäderpenna, till och 
med dissonanserna är inriktade på ab-
solut skönhet. Den som letar efter zen-
buddhistisk själsfrid gör klokt i att börja 
direkt med Spectral Canticle.

HIMLAVALVETS SMED
Då det unga musiklivet i Finland börja-
de organisera sig i slutet av 1800-talet, 
antog den trevande finländska musiken 
symfonin som den ädlaste av de musi-
kaliska formerna; Beethoven, den störs-
ta av alla musikens titaner, hade ju re-
dan bevisat hur central den genren är.

Sibelius som slagit igenom med sina 
symfoniska dikter blev symfoniker re-
dan år 1899 och senare generationer 
har nu lätt att följa med Sibelius ut-
veckling som kompositör direkt utgå-
ende från hans symfoniska produk-
tion, som sträckte sig över hela 44 år. 
Då Sibelius genialitet och egenart som 
symfoniker erkändes redan i ett tidigt 
skede även i "den stora världen", var det 
lätt att också i Finland fastslå och rista i 
sten: den germanska symfonin var och 
är den viktigaste och högsta formen av 
musikalisk komposition.  

Många av Sibelius symfonier är emel-
lertid inte alls stöpta i den germanska 
symfoniska formen. I den klassiska 
symfonin finns det fyra satser av vilka 
den första är en sonatform, den andra 
i allmänhet en långsam sats, den tred-
je är ett scherzo och den sista en final 
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som logiskt binder ihop trådarna. Det 
unika med Sibelius syns i hans geniala 
förmåga att bryta symfonins etablerade 
form och ändå ge sina kompositioner 
en så stålfast struktur att de låter som 
symfonier i våra öron. 

Den komposition som är känd som 
Symfoni nr 7 fick till och med Sibelius 
att tveka. ”Sibban” dirigerade själv sin 
sjätte symfoni med stor framgång i 
Stockholm vårvintern 1923. Den då-
varande Konsertföreningen (numera 
Kungliga Filharmonin) inbjöd honom 
på nytt besök och kom med förhopp-
ningen om ett nytt verk för följande 
vårsäsong. Verket blev färdigt och kom-
positören dirigerade uruppförandet i en 
serie på tre konserter i april 1924, men 
då under namnet Fantasia sinfonica. 
Inte ens Sibelius själv litade på verkets 
symfoniska kraft. 

Vinden vände nästan omedelbart, 
eftersom konserterna var stora fram-
gångar. Publiken och kritikerna var be-
geistrade och bland publiken satt ock-
så kronprinsparet som var förtjusta. 
Sålunda kunde ”Janne” skriva hem från 
Stockholm till hustrun Aino: "Igår kon-
sert med stor framgång. Mitt nya verk 
nog ett af mina bästa. Klangen och 
'färgen' starka". Över Fantasia sinfonica 
skrev Sibelius med röd penna  Symfoni 
7.

Orsaken till denna tvekan är det fak-
tum att verket är ensatsigt. Är det när 
allt kommer omkring verkligen fråga 
om en symfoni? Svaret är absolut ja; 
sjunde symfonin är nämligen absolut 
musik och därmed ingen symfonisk 
dikt. En sådan är däremot utan tvekan 
den två år senare komponerade Tapiola. 
Genom att kalla verket för sjunde sym-

fonin löste Sibelius hela problematiken: 
en symfoni är inte en struktur utan ett 
begrepp. 

Sjunde symfonin är ett unikt kraft-
prov till och med för att härstamma 
från i Sibelius ”smedja". De första an-
teckningar som fann sin väg till symfo-
nin härstammar redan från år 1914, då 
Sibelius ännu höll på med femte sym-
fonins första version. Och där emel-
lan kom alltså ytterligare sjätte symfo-
nin. Sjuans motiv och problematik kom 
gång på gång upp på tonsättarens ar-
betsbord och Sibelius vision av verkets 
innehåll och form förde orubbligt arbe-
tet mot sitt mål. 

Det är något överraskande att sym-
fonins helhetsstruktur till syvende och 
sist ändå är rätt enkel. Ur djupen höjer 
sig en a-mollskala som får utlopp i ett 
ass-mollackord, och därefter följer ett 
intagande motiv för flöjterna. Efter det 
första polyfona avsnittet följer dryga 5 
minuter senare ett himmelskt basunso-
lo som visar sig vara ett slags landmär-
ke. Det hörs nämligen på nytt något 
senare i moll. Efter en repris kommer 
ett centralt allegro som Sibelius kall-
lade för "helleniskt rondo" och mot slu-
tet av verket tas basunsolots tema i 
besittning av valthornen. Efter ett slut-
crescendo återgår musiken till flöjtmo-
tivet som hördes i början, varefter föl-
jer ett kort, förbluffande citat av Valse 
triste, Sibelius största hit. Till slut hörs 
ett C-durackord samtidigt från två olika 
riktningar. 

Osmo Tapio Räihälä
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JOHANNES 
GUSTAVSSON

Johannes Gustavsson är chefsdirigent 
för Uleåborgs symfoniorkester och 
en av de fyra huvuddirigenterna för 
Mellersta Österbottens kammarorkes-
ter. Därtill är han förste gästdirigent 
för Västerås Sinfonietta och chefsdi-
rigent för Värmlandsoperan, numera 
Wermland Opera. 

Gustavsson vann det Svenska dirigent-
priset 2003 och Herbert Blomstedts di-
rigentpris år 2008. År 2004 fick han an-
dra pris i Sir Georg Solti-tävlingen och 
2008 publikpriset i den internationella 
Arturo Toscanini-tävlingen. 

Gustavsson har gästdirigerat bland 
andra Kungliga Filharmonikerna i 
Stockholm och Oslo-Filharmonien, 
Sveriges Radios symfoniorkester, 
Norska radioorkestern och Helsingfors 
stadsorkester. Opera har han dirigerat 
på bl.a. Göteborgsoperan och Kungliga 
Operan i Stockholm. 

Gustavsson har gett ut en skiva för 
det tyska skivmärket CPO med verk 
av Anders Eliasson tillsammans med 
Sveriges Radios kör och symfoniorkes-
ter, violinisten Ulf Wallin och pianisten 
Roland Pöntinen. Därtill har han spe-
lat in musik av flera nordiska tonsätta-
re med bland andra Danmarks Radios 
symfoniorkester, Islands symfoniorkes-
ter och Uleåborgs symfoniorkester. 

TIMO KORHONEN

Timo Korhonen har sedan början av 
1980-talet hört till landets mest fram-
stående gitarrister. Han var bara 
14 år gammal då han debuterade i 
Rautalampi och 17 år gammal då han 
vann gitarrrpriset i de tyska radiobola-
gens tävling i München. Han var den 
yngsta pristagaren genom tiderna i täv-
lingen och därmed började hans inter-
nationella karriär. 

Korhonen har uppträtt i över 30 län-
der och i många prestigefyllda kon-
sertsalar bland annat i Berlin, London, 
Wien, Paris, Tokyo, Chicago, Toronto, 
S:t Petersburg, Madrid, Buenos Aires, 
Havanna, Los Angeles, Hong Kong och 
vid Schleswig-Holstein-festivalen. 

Korhonens repertoar spänner från 
renässansen till barocken, via klassi-
cismen, romantiken och 1900-talets 
musik till den allra senaste nutidsmu-
siken. Han har uruppfört över 70 kom-
positioner av vilka många har tillägnats 
honom (av tonsättare som Brouwer, 
Hakola, Hosokawa, Lindberg, Kaipainen, 
Kortekangas och Meriläinen). Han har 
varit medlem i Toimii-ensemblen sedan 
1989 och spelat ett flertal uruppförande 
också med dem. 

Korhonens stora diskografi omfattar 
musik från Bach via klassicismen och 
romantiken till den nya musiken. Han 
har fått flera pris för sina inspelningar, 
bland andra Årets skiva (Yle 1990 och 
2000),  Cannes Classical Award 2003 
och Gramophones rekommendation 
2007.

Korhonen har studerat gitarrspel för 
Oscar Ghiglia, Seppo Siirala och Pekka 
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Vesanen. Åren 1989-99 var han lära-
re vid Sibelius-Akademin och sedan 
år 2000 har han varit överlärare vid 
Åbo Musikakademi. Åren 2005–07 var 
han gästprofessor vid Luigi Cherubini-
konservatoriet i Florens. Många av hans 
elever har fått pris vid internationella 
tävlingar. 

Åren 1998–2008 var Korhonen chef 
för den internationella tävlingen och 
festivalen Guitaristival. Åren 1998–
2000 var han också konstnärlig ledare 
för kulinära konserter på Sveaborg. 

KASMIR UUSITUPA
Kasmir Uusitupa (f. 1995) började stude-
ra violinspel 3 år gammal som övning-
selev för lärarstuderande vid Sibelius-
Akademin. Sex år gammal flyttade han 
till Östra Helsingfors Musikinstitut och 
avlade grundexamen i violinspel för 
Lauri Untamala, då han fyllde elva. 

Sedan år 2008 har han studerat vi-
olin vid Sibelius-Akademin i professor 
Kaija Saarikettus klass, först vid ung-
domsavdelningen och sedan hösten 
2015 vid Konstuniversitetet. Läsåret 
2016–2017 var han utbyteselev vid 
Pariskonservatoriet i Olivier Charliers 
klass och 2017–2018 flyttade han till 
Antti Tikkanens violinklass. Uusitupa 
har deltagit i mästarkurser för bland 
andra Hagai Shaham, Serguei Azizian, 
Aaron Rosand och Pavel Vernikov. 

Uusitupa har även spelat folkmu-
sik och fått pris inom ramen för Martti 
Pokelas Årets unga nyländska spel-
man och pris för bästa uppträdande vid 
Kuressaari festival på Ösel i Estland. 

År 2009 uppträdde Uusitupa i 
RSO:s konsertserie för unga solister 
och har sedermera spelat som solist 
med många inhemska orkestrar. Åren 
2007–2011 uppträdde Uusitupa som 
solist, konsertmästare och förste violi-
nist med Helsingfors Juniorstråkar un-
der Geza Szilvays ledning. Han spelar 
även i Boreakvartetten som valdes till 
residenskvartett vid kammarmusikfes-
tivalen i Kuhmo 2017. Förutom kvar-
tettens mentor Paavo Pohjola har en-
semblen fått undervisning av bland 
andra Gerhard Schulz, Hatto Beyerle 
och Johannes Meissl samt Danel- och 
Henschelkvartetterna. 

Kasmir Uusituva har internatio-
nell tävlingserfarenhet från Louis 
Spohr-, Carl Nielsen- och Jean Sibelius-
violintävlingarna. Våren 2013 var han en 
av de fem huvudpristagarna i Sibelius-
Akademins Anja Ignatius-violintävling 
och därtill fick han även tävlingens upp-
muntringspris. Våren 2015 kom han till 
finalen i den internationella violintäv-
lingen i Kuopio och valdes till solist för 
Sibelius-Akademins symfoniorkester.  

Kasmir Uusitupa trakterar Antonio 
Stradivarius "Iriska" violin från år 1702 
som ställts till hans förfogande av 
Pohjola Banks konststiftelse.
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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.


