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7.2
ONSDAGSSERIEN 11
Musiikkitalo klo 19.00 

Klaus Mäkelä, dirigent
Víkingur Ólafsson, piano

Robert Schumann: Uvertyr, scherzo och final 15 min
I  Uvertyr (Andante con moto – Allegro)
II  Scherzo (Vivo)
III  Final (Allegro molto vivace)

W. A. Mozart: Pianokonsert nr 24 c-moll K 491 30 min
I  Allegro 
II  Larghetto
III  Allegretto

PAUS 20 min

Jean Sibelius: Symfoni nr 2 D-dur op.43 42 min
I  Allegretto
II  Tempo andante, ma rubato – Andante sostenuto – Allegro –    
 Andante sostenuto
III  Vivacissimo – Lento e suave – Largamente (attacca)
IV  Final (Allegro moderato)

Paus ca kl. 20.00. Konserten slutar ca kl. 21.15. Sänds direkt i Yle Radio 1 och på 
webben yle.fi/areena. Konserten visas i två delar på Yle Teema den 11 och den 18 
februari samt i repris på Yle TV1 den 17 och 24 februari.   . 
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ROBERT SCHUMANN 
(1810–1856): UVERTYR, 
SCHERZO OCH FINAL 
OP. 52

 
Schumanns karriär styrdes i början av 
en strävan att koncentrera sig på en 
genre åt gången. Hans tidiga produk-
tion fram till år 1839 dominerades av 
pianomusiken, året 1840 blev det be-
römda "liedåret", år 1841 ägnade han 
sig först åt orkestermusiken och år 1842 
åt kammarmusiken. Det var emellertid 
inte fråga om något absolut systema-
tiskt begränsande av det skapande ar-
betet till en enda genre och till exempel 
orkestermusikens värld hade börjad in-
tressera honom redan år 1839. En cen-
tral källa till inspiration var Schuberts 
stora C-dursymfoni som han upptäckt i 
Wien och som Mendelssohn dirigerade 
på våren samma år. Från liedåret 1840 
härstammar ett seriöst men ofullbordat 
försök att komponera en symfoni, men 
arbetet med orkestermusiken började 
arta sig på riktigt först år 1841. Under 
stor inspiration föddes i början av året 
den första symfonin som hade stor 
framgång den 31 mars under ledning av 
Mendelssohn.

Schumann började skriva ett nytt verk 
för orkester några veckor efter sym-
fonins lyckade uruppförande och ver-
ket blev färdigt i maj 1841. Schumann 
kallade det först för en "svit", men då 
verket publicerades fick det rubriken 
Uvertyr, scherzo och final. Genom att 
foga en långsam sats till helheten kun-
de Schumann mycket väl ha utvidgat 
verket till en symfoni men han ville ut-

tryckligen inte göra det, utan strävade 
efter att skapa en personlig, unik hel-
hetsform. Han betonade för förlägga-
ren Friedrich Hofmeister att det är frå-
ga om ett verk med ”lättsam, behagfull 
karaktär” och han konstaterade även att 
trots de tematiska sambanden mellan 
satserna, så är det också fullt möjligt att 
spela dem separat.

 
Kimmo Korhonen

WOLFGANG AMADEUS 
MOZART (1756–1791): 
PIANOKONSERT NR 24 
C-MOLL K. 491

Mozarts pianokonsert c-moll kom till 
mitt under arbetet på Figaros bröllop, 
enligt kompositörens anteckningar den 
24 mars 1786, fem veckor före operans 
premiär. Mozart spelade förmodligen 
konserten vid sin egen beställningskon-
sert på Burgtheater i Wien i början av 
april. Inga beskrivningar av framföran-
det har bevarats men troligt är att en 
stor del av publiken minst sagt var för-
bryllad av det de hörde: ingen lättsam 
och underhållande virtuositet som i all-
mänhet förknippades med konserter 
utan ett stramt uttryck som väller fram 
ur molltonartens djup färgat av smärt-
sam kromatik, där de ljusa ögonblicken 
i dur blir flyktiga men ändå väsentliga 
drömbilder.  

Mozart har i c-mollkonserten använt 
sig av en större orkester än i någon an-
nan av sina pianokonserter. Denna enda 
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gång ingår klarinetter jämsides med 
oboer och bruket av träblåsinstrument 
är rikt och poetiskt. Deras roll är inte 
bara att förstärka och ge färg åt stråkar-
na som i allmänhet i klassicistiska verk 
utan de har självständig innebörd. 

Verket börjar i 3/4-takt vilket är säll-
synt hos Mozart i pianokonserternas 
första satser. De inledande takternas 
unisona motiv är behärskat och beslö-
jat men intensivt med sina kromatis-
ka vändningar som om det höll tillbaka 
sina dolda krafter, och snart brister mu-
siken ut i ett storslaget fortissimo. Sin 
vana trogen låter Mozart pianot genast 
introducera ett alldeles nytt eget tema 
och senare som avslutning på den s.k. 
pianoexpositionen presenterar blåsar-
na ytterligare ett nytt tema. Ur det rik-
haltiga materialet föds en exceptionellt 
innehållsrik första sats och en sonat-
form, i vars återtagning Mozart koncen-
trerat och nyarrangerat sitt tematiska 
material.

Som motvikt till den mörkt färgade 
och strukturellt rika öppningssatsen är 
den långsamma satsen ett balanserat 
och enkelt rondo (ABACA). Visserligen 
kommer oboernas och fagotternas för-
sta sidoepisod också här med gripande 
mollschatteringar. Satsens för blåsar-
na skrivna avsnitt  låter som klingande 
reminiscenser från Mozarts serenaders 
värld.

Efter den långsamma satsens idyll 
verkar finalens mollstämningar ännu 
mer obönhörliga. För att vara finalsats i 
en konsert är den ovanligt nog en varia-
tionsform, men uppbyggd så att den av-
ancerar dramaturgiskt effektfullt. Mitt 
bland de elegiska och mörkt dramatiskt 
färgade mollvariationerna finns två dur-

variationer. Mellan dem inleder pianot 
en djupandlig femte variation förädlad 
av Bach-liknande kontrapunkt och som 
stråkarna bara försynt vågar bidra till. I 
den sista variationen byts taktarten ef-
ter en kadens till 6/8 och därmed av-
ancerar verket mot en intensiv avslut-
ning som förtätas av ett napolitanskt 
sextackord. Då Beethoven hörde kon-
serten tillsammans med sin pianist- och 
tonsättarkollega Johann Baptist Cramer 
utbrast han inför de sista vändningarna: 
"Cramer, Cramer, något sådant kommer 
vi aldrig att kunna prestera!"

Kimmo Korhonen

JEAN SIBELIUS 
(1865–1957): 
SYMFONI NR 2

 
Symfoni nr 2 D-dur op. 43 kom till i bör-
jan år 1902 under hårt tryck och med 
uppskjuten tidtabell. Sibelius tog på sig 
beslutet att hela konserten skulle bestå 
av nyskrivna kompositioner. Konsertens 
övriga stycken, Impromptu för damkör 
och orkester samt Uvertyr a-moll, var 
inte verk som förtog uppmärksamheten 
från den nya symfonin. Symfonins ur-
uppförande i mars blev den dittills störs-
ta publikframgången i hans karriär.

 Början av symfonin har sin tyngd-
punkt i abstrakt motivteknik. Man kan 
särskilja ett kärnmotiv på tre toner, som 
får en behandling som ofta verkar in-
stinktiv. Första satsen (Allegretto) kör 
igång med ett rytmiskt motiv för stråkar 
som i likhet med många av Schuberts 
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verk växer fram ur ackompanjemanget 
och får en roll som etablerar stämning-
en och rörelsen. Över detta uppenbarar 
sig träblåsinstrumentens ljust dansande 
huvudtema – kryddat med fortsättning 
i valthornen.

 Första satsen blir Sibelius mest ström-
linjeformade sonatallegro men den har 
synnerligen mångtydiga mekanismer. I 
expositionen kommer ett flertal tema-
tiska motiv som kombineras och dra-
matiseras ytterligare i den spännings-
mättade genomföringen. Flammande 
unisona stråkar, skriande drillar, rusande 
skalor och stridbara bleckinstrument för 
materialet långt bort ifrån de pastora-
la stämningarna i början för att sedan 
återvända till dem i något kantstött 
form.

Det är svårt att säga vad som finns 
kvar i den slutliga formen (Tempo an-
dante ma rubato) av andra satsens ur-
sprungliga inspiration. Musikens sfär 
verkar personlig och innehåller budskap 
om anklagelser, dom och nåd. Pukorna 
öppnar dörren till vemodet till vilket cel-
lornas och basarnas pizzicaton fogar en 
orolig rörelse. Över den stämmer en kör 
av fagotter upp en dyster psalm.

Scherzot betonar igen den klassiska 
klarheten. Sibelius har gett huvuddelen 
ett mycket snabbt tempo (Vivacissimo), 
men han var inte nöjd om stråkarnas 
(i återtagningen trumpeternas och ba-
sunernas) artikulation blev diffus. Den 
energiska huvuddelen får väntad kon-
trast av triodelens naturnära oboemelo-
di (Lento e soave), som tycks förmedla 
första satsens pastorala lyckobudskap.

Triodelen upprepas som hos 
Beethoven men leder inte längre tillba-
ka till huvuddelen utan får via en ståtlig 

övergång utlopp direkt i finalen (Allegro 
moderato). I detta skede fusionerar 
Sibelius inte ännu musiken till tre sat-
ser som han gjorde i tredje, femte och 
sjunde symfonin, men genom att sud-
da ut gränsen mellan scherzots triodel 
och finalhymnen skapar han ett speci-
ellt samband dem emellan.

Andra symfonins ståtliga finalcrescen-
do, som visar sina kort genast i början, 
påminner i någon mån om finalerna i 
Tjajkovskijs femte och Mahlers tredje 
symfoni. Det lyckliga slutet är oundvik-
ligt men ritualiserat genom att det före-
gås av upprepade ostinaton i moll som 
melodin med sina kampglada dekore-
rande fanfarer tränger igenom med oe-
motståndlig kraft.

 
Antti Häyrynen 

KLAUS MÄKELÄ

Klaus Mäkelä (f. 1996) hör till de nyas-
te förmågorna inom den framgångsrika 
finländska dirigenttraditionen. 

Under den innevarande säsongen de-
buterar han som dirigent för betydande 
orkestrar i de nordiska länderna och runt 
om i Europa, i Förenta Staterna, Kanada 
och Japan. Hösten 2018 tillträder han 
som förste gästdirigent för Sveriges 
Radios symfoniorkester och konstnärlig 
partner till Tapiola Sinfonietta. Kvällens 
konsert är även Mäkeläs debut som di-
rigent för RSO.

Nästa säsong gästdirigerar Mäkelä 
band andra Minnesotas och Galiciens 
symfoniorkestrar, Tokyos stadsorkes-
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ter, NDR Radiophilharmonie i Hamburg 
och filharmonikerna i Stockholm, 
Helsingfors Tammerfors och Åbo.

Vid Finlands Nationalopera dirigera-
de Mäkelä Mozarts Trollflöjten i decem-
ber. Han utnämndes även till Esa-Pekka 
Salonens assistent i Wagners Ring, som 
kör igång på Nationaloperan år 2019.

 

VÍKINGUR ÓLAFSSON
 

Víkingur Ólafsson som utexaminerats 
från Juilliard School of Music hör till sin 
generations mest intressanta pianis-
ter. New York Times kritiker Anthony 
Tommasini kallade honom för Islands 
Glenn Gould efter en konsert i New York 
och tidskriften Gramophone beskrev is-
länningen som en hisnande briljant pia-
nist i samband med utgivningen av en 
skiva med musik av Philip Glass.   

Efter att ha vunnit alla tillgängliga mu-
sikpriser i sitt hemland gjorde Ólafsson 
sitt internationella genombrott efter att 
ha knutit ett prestigefullt skivkontrakt 
med Deutsche Grammophon 2016. I det 
sammanhanget kom den ovannämnda 
skivan med pianomusik av Glass och i 
år släpps en skiva med musik av Bach.  

Under den pågående säsong-
en har Ólafsson uppträtt som solist 
med bland andra Los Angeles filhar-
moniker, NDR Radiophilharmonie i 
Hamburg, Japanska radions symfonior-
kester och Konzerthausorchester Berlin. 
Pianoaftnar håller han bland annat i 
Kölner Philharmonie, Elbphilharmonie 
i Hamburg, Konzerthaus i Wien och i 
London. Ólafsson är även konstnärlig 

ledare för det svenska evenemanget 
Vinterfest, Reykjavik Midsummer Music 
och Icelandic Weekend-konserterna i 
Liepāja i Lettland.   

Ólafsson är speciellt känd som in-
terpret av nutida musik och han har 
etablerat ett nära samarbete med 
bland andra Philip Glass och Daníel 
Bjarnason. Förra säsongen spelade han 
Haukur Tómassons andra pianokonsert 
i Hamburg och i Los Angeles under Esa-
Pekka Salonens ledning. 

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-
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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.


