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12.10
FREDAGSSERIEN 3
Musiikkitalo klo 19.00

 

ISLAND och ESTLAND 100 ÅR

Anna-Maria Helsing, dirigent
Arto Noras, cello

Jüri Reinvere: Through a Lens Darkly 17 min 

Sergej Prokofjev: Rêves, op. 6  12 min

Anna Þorvaldsdóttir: Dreaming 17 min

PAUS 20 min

Antonín Dvořák: Cellokonsert h-moll op. 104 40 min
I  Allegro
II  Adagio, ma non troppo
III  Finale: Allegro moderato – Andante – Allegro vivo
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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.

Paula Sundqvist, violin
Tuija Rantamäki, cello
Sonja Fräki, piano

Antonín Dvořák: Pianotrio “Dumky”  31 min
2. Poco adagio – Vivace
3. Andante – Vivace non troppo
4. Andante moderato – Allegretto scherzando – Allegro
5. Allegro
6. Lento maestoso – Vivace

Paus ca kl. 20.00. 
Konserten slutar ca kl. 21.15. 
Den sena kammarmusiken slutar ca kl. 22.00. 
Konserten sänds direkt i Yle Radio 1 och på Yle Arenan. Konserten kan ses i två 
delar i programmet RSO i Musikhuset på Yle Teema 21.10 och 4.11 samt i repris på 
Yle TV 1 27.10 och 10.11. 
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JÜRI REINVERE (f. 1971): 
THROUGH A LENS 
DARKLY

 
Jüri Reinvere har kallats för en estnisk 
kosmopolit. Det beskriver hans person-
historia som fört honom till många län-
der. Efter sina ungdomsår i Estland har 
han bott i bl.a. Polen, Finland, Sverige 
och sedan år 2005 i Tyskland. Men be-
skrivningen fångar också någonting 
av hans konstnärliga identitet. I sina 
verk dryftar han ofta allmäneuropeiska 
mänskliga, identitetsknutna och exis-
tentiella frågor oberoende av nationa-
litet.

I sina verk har Reinvere tillämpat 
många stilistiska och uttrycksmässi-
ga utgångspunkter från minimalistiskt 
reducerade texturer till modernistisk 
komplexitet och expressiv intensitet. 
Förutom som tonsättare har han också 
verkat som poet och essäist. För sitt ar-
bete har han fått ett flertal priser, inte 
bara för sina kompositioner utan även 
för sina essäer.

År 2017 beställde Göteborgs symfoni-
orkester av Reinvere ett nytt verk för en 
konsert i februari 2018 vid vilken man 
firade Ingmar Bergmans 100-årsjubi-
leum. Det blev Through a Lens Darkly. 
Vid uruppförandet ingick även ett vi-
suellt element, men i själva komposi-
tionen finns inte något sådant; det är 
fråga om ett orkesterverk som är avsett 
att vara helt självständigt. Det är även 
det första av tre snabbt tillkomna or-
kesterverk; det följande var Und müde 
vom Glück, fingen sie an zu tanzen (2018), 
som dirigerades av Paavo Järvi i Pärnu i 
augusti i år. 

Beställningen av Through a Lens 
Darkly föll i god jordmån hos Reinvere. 
Han hade i början av 1990-talet blivit 
god vän med den estnisk-svenska pia-
nisten Käbi Laretei, som å sin sida pre-
senterade honom för sin man Ingmar 
Bergman. Den store regissören blev 
nära vän med den unge tonsättaren 
och en viktig mentor för honom. Det 
var inte enbart fråga om en ensidig re-
lation mellan mästare och gesäll, efter-
som de ofta diskuterade musik, vilket 
gav Reinvere chansen att som komposi-
tör bidra med sin professionella synvin-
kel och fungera som Bergmans ciceron. 

Rubriken Through a Lens Darkly hän-
visar både till Bergman och Laretei och 
hedrar dessa två människor som var 
viktiga för honom. Å ena sidan anspelar 
den på Bergmans film Såsom i en spegel 
(1961), som är tillägnad Laretei. Å andra 
sidan hänvisar den också till Lareteis 
memoarverk Såsom i en översättning 
(2004), som fick sitt namn på förslag 
av Reinvere.

Reinvere beskriver Through a Lens 
Darkly som ett psykologiskt narrativt 
verk. Det innehåller inget program som 
hänvisar direkt till Bergman, men där 
finns enligt kompositören vissa situa-
tioner som är typiska för Bergmans fil-
mer. 

SERGEJ PROKOFJEV 
(1891–1953): 
RÊVES OP. 6

 
I musikkretsarna i S:t Petersburg fick 
Sergej Prokofjev redan tidigt rykte om 
sig att vara en oförskräckt bildstorma-
re. År 1906 sade den brådmogne 15-åri-
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ge kompositören visserligen ännu sig 
betrakta Tjajkovskij, Wagner och Grieg 
som sina favoritkompositörer. Men ut-
vecklingen gick snabbt och redan två år 
senare hade han skrivit ett litet pianos-
tycke som heter Suggestion Diabolique. 
Med ohejdad aggressivitet gjorde styck-
et en mindre sensation, då Prokofjev 
spelade det vid en konsert för ny musik 
i S:t Petersburg i december 1908. 

Suggestion Diabolique är ett utpräg-
lat "prokofjevskt" verk, men sjutton år 
gammal fortsatte han sitt stilistiska le-
tande. Han hade redan en tid känt sig 
dragen till Alexandr Skrjabin som med 
all sin excentricitet tjänade som en fas-
cinerande förebild. I början av år 1910 
besökte han Skrjabin och visade upp 
ett pianoarrangemang som han gjort 
av första satsen i dennes Le divin poème 
(1902–04).

Inspirerad av mötet började Prokofjev 
komponera ett orkesterverk, som blev 
färdigt senare samma år. Han gav ver-
ket namnet Sni eller Rêves (Drömmar) 
och gjorde därmed en bugning i rikt-
ning mot Skrjabin med hänvisning till 
dennes orkesterminiatyr Rêverie (1898). 
Då Prokofjev dirigerade uruppförandet 
av sitt nya verk i S:t Petersburg i slu-
tet av år 1910, var det samtidigt hans 
debut som dirigent. Tyvärr fanns inga 
kritiker på plats – de satt alla på en 
Skrjabinkonsert som arrangerades sam-
ma kväll. 

Rêves är det av Prokofjevs ungdom-
sverk som står Skrjabin närmast. Dess 
klangvärld är utpräglat smakfull med 
senromantisk fyllighet och värme in-
förlivad i impressionismens obeständi-
ga ackordmönster. Fastän Rêves hör till 
Prokofjev tidiga verk – bland de opu-

snumrerade orkesterverken föregås 
det blott av Sinfonietta (1909) – är det 
konstnärligt helgjutet och orkestrerat 
med säker hand. 

Rêves börjar i nattligt dunkla stäm-
ningar med böljande mörka färger, som 
för tanken till Rachmaninovs Dödens 
ö. Musiken drömmer i sin egen spökli-
ga verklighet och växer två gånger till 
måttfulla crescendon. Under den se-
nare delen blir uttrycket mera rörligt, 
målat med tunnare pensel och alltmer 
koncentrerat då det nalkas verkets strå-
lande höjdpunkt, från vilken musiken 
sjunker tillbaka i börjans nattliga stäm-
ningar. 

 

ANNA 
ÞORVALDSDÓTTIR 
(f. 1977): DREAMING

 
"Jag växte upp i en alldeles liten by vid 
kusten med stora öppna landskap om-
kring oss. På ena sidan hade vi det väl-
diga havet, på den andra de majestätis-
ka bergen. Vi var alltid så nära naturen 
och vi kände oss som en del av den." 

Så minns Anna Þorvaldsdóttir sin 
uppväxtmiljö. Det skulle kanske inte 
vara så nödvändigt att påminna om 
barndomslandskapen, om inte naturen 
och dess impulser så ofta lyftes fram då 
man talar om hennes musik. Ofta gör 
hon det också själv genom att betona 
det isländska landskapets inspirerande 
betydelse för sitt arbete. Men "natu-
ren" måste i Þorvaldsdóttirs musik upp-
fattas i ordets vidaste bemärkelse, inte 
bara som ett yttre landskap utan som 
en djupare elementär livskraft, där det 
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förutom den synliga verkligheten också 
finns vulkaniska strömmar under ytan 
och friktion mellan kontinentalplattor-
na. 

Þorvaldsdóttir har under 2010-ta-
let blivit Islands internationellt mest 
framgångsrika musik-personligheten. 
Dreaming (2008) hör såtillvida till nyck-
elverken i hennes karriär att hon med 
det vann Nordiska rådets musikpris 
2012. Sedermera har hon även fått andra 
utmärkelser. År 2015 fick Þorvaldsdóttir 
New York-filharmonikernas pris Kravis 
Emerging Composer och 2018 Lincoln 
Centers pris Emerging Artist. I april i 
år ledde Esa-Pekka Salonen uruppfö-
randet av Metacosmos som beställts 
av New Yorks filharmoniker. Verkets 
Europapremiär äger rum i februari vid 
en konsert med Berlins filharmoniker 
under Alan Gilberts ledning. För närva-
rande har Þorvaldsdóttir fullt upp med 
beställningar för flera år framöver.  

"Dreaming" har för Þorvaldsdóttir så-
tillvida en träffande rubrik, att dröm-
mandet ("dreaming") om materialet 
och dess struktur ingår som en väsent-
lig del av hennes kompositionsprocess, 
ett första skede under vilket verkets 
klangvärld gestaltas grundligt före det 
egentliga skisstadiet och skrivandet. 
Orkestern är det instrument som står 
henne närmast och hon har sagt att 
hon fascineras av möjligheten att arbe-
ta med olika texturer och material och 
knyta samman överlappande nivåer till 
en enda stor klanglig helhet.

Dreaming är, typiskt för Þorvaldsdóttir, 
långsamt målerisk och fängslande mu-
sik där brus och strävare klanger fören-
as med texturer som håller sig till kla-
ra tonhöjder. Klangvärlden är rik och 

har många nivåer med detaljer som 
smälter samman till en större helhet. 
Förändringarna sker gradvis men känns 
oundvikliga − så att säga organiskt väx-
ande och föränderliga.

Slagverken inleder verket på hörbar-
hetens gräns och de första takterna 
spelas utan dirigent. Musikens krafter 
under ytan går mot ett stort utbrott, 
varefter även bred melodik ("thoughts 
of nature" står det vid cellostämman i 
partituret) uppenbarar sig i det klangli-
ga landskapet. I slutet av verket tilläm-
par Þorvaldsdóttir aleatorisk loop-tek-
nik, där enskilda musiker upprepar sin 
givna andelar i egen takt. Samtidigt 
upphör dirigenten att dirigera och får 
till slut lov att stelna i sin position (i 
partituret står det "conductor has beco-
me motionless"). Även om hen är orör-
lig, ger hen musikerna förstulna teck-
en, då det blir dags för olika loopar att 
stanna upp – och musiken försvinner så 
småningom i tomma intet, medan en 
ensam cello för verket till sitt slut.

ANTONÍN DVOŘÁK 
(1841–1904): 
CELLOKONSERT 
H-MOLL OP. 104

 
"Om jag hade förstått, att det är möjligt 
att skriva en cellokonsert på detta vis, 
skulle jag ha skrivit en sådan för länge 
sedan", utbrast Brahms 1896, efter att 
hans cellistvän Robert Hausmann spe-
lat upp Antonín Dvořáks pinfärska cel-
lokonsert i hans hem. 

Dvořáks cellokonsert h-moll fullbor-
dades i New York vintern 1894–95. Då 
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han återvände till Europa i början av 
sommaren 1895, gjorde han visserli-
gen några förändringar, som hade med 
hans kära svägerskas fatala sjukdom 
och död att göra. Dvořák dedicerade 
verket åt sin cellistvän Hanuš Wihan 
och lovade att denne skulle få urupp-
föra verket, men på grund av praktiska 
tidsproblem kom det att uruppföras av 
engelsmannen Leo Stern under kompo-
sitörens ledning i London i mars 1896.

Det var inte utan skäl som Brahms 
beundrade Dvořáks konsert. Den har 
blivit den måhända mest uppskattade 
och älskade av alla romantiska cellokon-
serter. Konserternas och i speciellt hög 
grad cellokonserternas kompositions-
tekniska utmaning är att få solisten att 
höras mitt i orkestern. Detta har Dvořák 
löst på beundransvärt vis och han har 
försett verket med många av sina vack-
raste och mest uttrycksfulla melodier 
som lämpar sig för såväl symfonisk som 
solistisk behandling. 

Verket följer den sedvanliga kon-
sertformen i tre satser. Första satsen 
börjar också traditionsenligt med en 
orkesterexposition, vars teman däref-
ter behandlas under solistens ledning. 
Trots en stillsam början i moll är huvud-
temat beslutsamt framtonat och visar 
vad det går för på riktigt i en grandios 
variant med stora gester. Som motvikt 
är sidotemat ett sjungande linjeskönt 
motiv i dur. Det inledande temat do-
minerar så till den grad den korta ge-
nomföringen, att återtagningen börjar 
direkt med sidotemat och huvudtemat 
hörs först i slutet av satsen i en prakt-
fullt klingande durvariant. 

I likhet med första satsen börjar också 
långsamma satsen med ett motiv som 

introduceras av klarinetten. Satsens 
mest gripande vändning är den käns-
losamma melodin i mitten som Dvořák 
lånat från en av sina sånger. Det är frå-
ga om en sång som var hans svägers-
kas favorit och Dvořák lade till lånet, då 
han fick höra att hon hade blivit allvar-
ligt sjuk. 

Även i finalens början finns ett sam-
band med första satsens öppning. Trots 
sina pianissimonyanser börjar sista sat-
sen i likhet med den första med ett 
målmedvetet marscherande motiv som 
utgör kärnan i satsens rondoform. I slu-
tet låter Dvořák musiken tona av till ett 
gripande stilla ögonblick, där han kom-
mer med en reminiscens av första sat-
sens öppningstema samt dessutom ett 
avsnitt ur långsamma satsens känsliga 
sångmelodi. Det lade Dvořák allra sist 
till konserten då han fått bud om att 
hans svägerska avlidit. 

 
Kimmo Korhonen

ANNA-MARIA HELSING

Anna-Maria Helsing uppträder aktivt i 
synnerhet med de viktigaste orkestrar-
na och operahusen i de nordiska länder-
na. Åren 2010-13 var hon chefsdirigent 
för Uleåborgs stadsorkester och första 
kvinnliga dirigent i denna ledande ställ-
ning för en inhemsk symfoniorkester.

Helsing inledde sin karriär som vi-
olinist och avlade slutexamen vid 
Jakobstads konservatorium och diplom 
vid Bydgoszcz musikakademi i Polen. 
Hon studerade vid Sibelius-Akademins 
dirigentklass 2004–2007 och valdes 
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därefter att delta i kulturstiftelsen 
Allianz' internationella dirigent akade-
mi, där hon fick vägledning av bl.a. Esa-
Pekka Salonen och Gustavo Dudamel. 
År 2011 fick Helsing som första dirigent 
den tyska Louis Spohr-medaljen i sta-
den Seesen.

Helsing har dirigerat de flesta pre-
stigefyllda nordiska orkestrarna. Därtill 
har hon uppträtt som dirigent i bl.a. 
Estland, Tyskland (Jena, Braunschweig, 
Bochum) och England. I maj debute-
rade hon som dirigent för BBC:s filhar-
moniker i Manchester och i juni kom 
debuten med Philharmonia Orchestra 
i kammarbesättning inom ramen för 
Royal Festival Halls serie Music of 
Today i London. 

Den moderna och nya musiken står 
Helsing speciellt nära och hon har di-
rigerat flera uruppföranden. År 2008 
debuterade hon vid Finlands nationa-
lopera som dirigent för Kaija Saariahos 
Adriana Mater. Till hennes operaur-
uppföranden hör Svitlana Azarovas 
Momo vid Det kongelige opera, 
Katarina Eiriksdottirs Magnus-Maria 
som nordisk turnéproduktion samt 
Jukka Linkolas Hallin Janne. Hon har 
även dirigerat mera traditionell opera 
(Mozart, Cimarosa, Puccini, Mascagni, 
Madetoja och Bernstein) bl.a. på 
Tammerforsoperan och vid operafesti-
valen i Nyslott. 

ARTO NORAS
Arto Noras hör till de internationellt 
mest framgångsrika finländska instru-
mentalisterna och han har prisats både 
för sin bländande teknik och sina stil-

medvetna tolkningar. Vid sidan av sin 
karriär som toppsolist och kammarmu-
siker är han även känd som en betydan-
de pedagog.

Noras väckte internationell upp-
märksamhet vid Tjajkovskijtävlingen 
i Moskva 1966, där han fick en andra 
placering (och enligt många hade för-
tjänat att ta hem segern). Därefter har 
han gästspelat på olika håll i världen 
som solist för de internationellt mest 
uppskattade orkestrarna och samarbe-
tat med flera toppdirigenter. Även som 
kammarmusiker har han haft ett brett 
samarbete med både finländska och in-
ternationella instrumentalister.

Noras repertoar är stor och omfattar 
hela den centrala cellolitteraturen. Han 
har även samarbetat med många av 
vår tids tonsättare. Exempelvis Joonas 
Kokkonen och Aulis Sallinen har skri-
vit sina cellokonserter för honom. Ett 
speciellt nära samarbetsförhållande har 
Noras haft med Krzysztof Penderecki.

Noras har gjort en mängd inspel-
ningar av sin mångsidiga repertoar. 
Hans orkestrar vid inspelningarna har 
varit bl.a. RSO, Helsingfors stadsor-
kester, Torontos symfoniorkester och 
Warszawas nationella symfoniorkes-
ter. Kammarmusik har han spelat in 
med bl.a. Bruno Rigutto (Beethoven, 
Fauré, Franck, Debussy), Ralf Gothóni 
(Sallinen) och Juhani Lagerspetz 
(Brahms, Schumann).

Vid sidan av sin karriär som utövande 
artist har han sedan 1970 fram till pen-
sioneringen varit professor i cellospel 
vid Sibelius-Akademin och sedermera 
vid musikhögskolan i Hamburg. Han 
har även hållit mästarkurser på olika 
håll i världen. 
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År 1980 grundade Noras musikfest-
spelen i Nådendal, vars konstnärliga 
ledare han varit från första början. På 
hans initiativ grundades även Paulo in-
ternationella cellotävling som arrange-
rades för första gången år 1991 och vars 
konstnärliga ledare och juryordförande 
han har varit. Därtill har han suttit i ju-
ryn vid många andra internationella cel-
lotävlingar. 

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 
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.

 


