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15.11
TORSDAGSSERIEN 4
Musiikkitalo klo 19.00

 

Kreeta-Maria Kentala, dirigent och violin
Kaisa Kallinen, violin
Hannu Vasara, violin
Laura Vikman, violin

Heinrich Ignaz Franz von Biber: Bondens kyrkfärd 5 min
Adagio – Die Pauern Kirchfahrt – Adagio – Aria – Allegro – 
Andante

G. Ph. Telemann: Uvertyrsvit e-moll TWV 55; e3  17 min
Ouverture - Les Cyclopes - Menuet - Galimatias en Rondeau - 
Hornpipe

Johann Joseph Fux: Turcaria 20 min
Eine musikalische Beschreibung der Belagerung Wiens durch die 
Türken anno 1683
Turcaria – Janitschara
Preparation: Il Libertino – Contretens
Die Schlacht: Posta Turcica – Les Combattans
Klage: Rondeau
Frieden: Rondeau
Parade: Marche des Ecurieus 

PAUS 20 min
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Giuseppe Valentini: Konsert för fyra violiner  17 min
a-moll, op. 7/11   
Largo – Allegro – Grave – Allegro e solo – Presto – Adagio – 
Allegro assai

Antonio Vivaldi: Konsert F-dur RV 574 13 min
Allegro – Grave – Allegro 

Paus ca kl. 19.45. 
Konserten slutar ca kl. 20.50. 
Konserten ges även på Yle Teema 23.12 och i repris på Yle TV1 29.12.
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MUSIKALISK HUMOR 
OCH TONMÅLERI 
FRÅN BAROCKEN 

1600- och 1700-talen var förnuftets 
tidsålder. Newton upptäckte tyngdkraf-
ten, van Leeuwenhoek utvecklade mik-
roskopet, upplysningsfilosoferna bana-
de väg för demokratin och tidningarna 
blev till. Men ingen kraft utan motkraft: 
under dessa sekel ägnade man sig även 
åt groteska fantasier och all sköns ir-
rationella lekar. Kuriositetskabinetten 
samlade på originella föremål från 
fjärran länder, undergörare turnerade 
på marknaderna och teaterbåtarnas 
förbluffande scenmaskiner fick svär-
mar av änglar att sväva i luften och far-
tyg att segla på vågorna.

Förkärleken för fantasi och nycker 
återspeglade sig i barockens musik i 
form av en dragning till det experimen-
tella. Man utvecklade en stor mångfald 
av originella instrument och intressera-
de sig för spännande klangfärger – ba-
rockmusikens grundidé byggde på att 
väcka känslor. Speciella klangeffekter 
och överraskande lösningar finner man 
i den böhmiske tonsättaren Heinrich 
Ignaz Franz Bibers (1644–1704) pro-
grammatiska sonater som han roade 
publiken med hos furstebiskopen av 
Olmütz vid hovet i Kremsier (nume-
ra Kroměříž). Biber flyttade senare till 
bättre kretsar och blev hovkompositör i 
Salzburg, fastän han själv var av enkelt 
ursprung. Detta hörs i den kända so-
naten Battalia samt i den sexstämmi-
ga sonaten Bondens kyrkfärd. De kunde 
jämföras med 1600-talets genremål-
ningar, där man ofta med frodig humor 
gav liv åt vardagliga bilder. 

I Battalia skydde Biber inte chocke-
rande effekter, då han tecknade slag-
fält och beskrev soldaternas liv. De sub-
lima dragen lyste med sin frånvaro. I 
Bondens kyrkfärd handlar det om högst 
vanliga deltagare som rör sig mot kyr-
kan i ett enformigt sjungande följe 
– här får Biber en fin rumseffekt till 
stånd med en kö människor som ald-
rig tycks ta slut. Efter att ha förundrat 
sig över kyrkgången en stund får bon-
den sträcka på benen ett tag i dans. 
Mångt och mycket hinner hända innan 
de återvänder hem. 

Bondens kyrkfärd är programmusik: 
med originella lösningar försöker Biber 
få instrumenten att beskriva en utom-
musikalisk verklighet. Tanken på att 
konsten imiterar naturen födde under 
barocken en kultur av färgstarkt ton-
måleri, där tonsättarna verkligen inte 
nöjde sig med att snällt spegla den om-
givande verkligheten. Under barocken 
var hovlivet ett spektakel, scenkon-
sten ett fyrverkeri för många sinnen 
och sällskapslivet planlagd teater. Till 
spektaklen hörde en diskret blandning 
av verklighet och ceremoni samt över-
raskningar och allsköns omåttlighet. 

Barockspektaklets logik kan även an-
ses prägla Georg Philipp Telemanns 
(1681–1767) programmatiska sviter 
– deras motiv kunde vara exempelvis 
Gullivers resor eller Don Quijotes även-
tyr. Känd för sin enorma produktivitet 
var Telemann en smidig kameleont och 
musikalisk kosmopolit med lika natur-
lig fallenhet för såväl de tyska och ita-
lienska som de franska stilarna. 

I sina orkester- eller uvertyrsviter gick 
han i den tongivande fransmannen 
Jean-Baptiste Lullys fotspår. Den nu ak-
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tuella e-mollsviten är upplagd efter den 
franska danssviten: en grann uvertyr 
som omvandlar de franska uvertyrer-
nas grundmönster med ståtligt gung-
ande huvudmotiv och livliga mellanav-
snitt till en hyperaktiv helhet som även 
är smaksatt med en nypa telemannsk 
humor. Mera humor utlovas: typiskt för 
den franska kulturen innehåller sviten 
förutom stiliserade danser även pro-
grammatiska stycken. De från anti-
kens mytologi bekanta enögda cyklop-
monstren karaktäriserar Telemann med 
bevekande klumpig musik. ”Galimatias” 
betyder givetvis nonsens. Sista stycket 
är en rondoform och består således av 
en refräng och varierande andra avsnitt 
som skämtsamt rusar fram och tillba-
ka.

”Battalia” eller bataljmusik var under 
barocken en omtyckt genre som kan 
jämföras med måleriets panoramabild-
er från krigsskådeplatser. Johann Joseph 
Fux (1660–1741) som gjorde en insats 
i synnerhet som kompositör av kyrko- 
och operamusik, lämnade inte efter sig 
speciellt mycket instrumentalmusik, 
men i hans år 1701 publicerade sam-
ling av instrumentalstycken återfinns 
en partita-danssvit vid namn Turcaria. 
Den beskriver den våldsamma kamp 
som utspelades utanför Wien ca tjugo 
år tidigare (1683), då Centraleuropas 
stormakter slutligen fördrev osmaner-
na som hade belägrat Wien i två måna-
ders tid. Slaget vid Wien var en histo-
risk vändpunkt som blev slutet på det 
sekellånga turkiska hotet och fick os-
manerna som dominerat stora delar av 
Europa att dra sig tillbaka. Den exotik 
som förknippades med turkarna hölls 
emellertid länge kvar på modet, vilket 

många exempel ur Mozarts produktion 
visar.  

I Fux' stridsskildring finns ock-
så en hel del "turkisk" janitsjarmu-
sik. Liksom epokens krigsmålningar 
är även Turcaria effektiv propagan-
da som typindelar motståndarna i nå-
got komiska bråkmakare och ädel-
modiga segrare. Partitan startar med 
en karikerad turkisk musik efterföljd 
av en sorglös europeisk, tudelad folk-
lig dans. Sedan beskrivs stridens het-
ta både ur osmanernas synvinkel och 
ur deras som försvarade staden Wien 
(Posta Turcica – Les Combattans) samt 
ljuva klagotoner över dem som stupat 
(Klage). Till sist hyllas freden och man 
marscherar till tonerna av en impone-
rande segermarsch.

KONSERTER FÖR 
EUROPAS BÄSTA 
ORKESTER

Under barocken var Italien Europas 
musikaliska stormakt och landets in-
strumentalmusik kännetecknades av 
abstrakta, rent instrumentala idéer. 
Visst skrev man även programmusik 
och det mest celebra exemplet är väl 
Vivaldis violinkonserter Årstiderna med 
sitt noggrant deskriptiva innehåll. Till 
Italiens musikaliska flaggskepp hörde 
den akrobatiska violinen som finslipats 
inom gatumusiken samt konserten, 
den fria instrumentalmusikens marker. 
I Rom och Bologna började på 1670-ta-
let större stråkbesättningar födas och 
till lämpliga stycken för dessa tidiga or-
kestrar utvecklades instrumentalsona-
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ten, konserter där den kontrapunktiska 
polyfonin ersattes med diskuterande 
dialog. Ordet konsert hänvisar just till 
dialog mellan olika delar, som alterne-
rar och jämförs med varandra. 

Konserterna blev på mode och fick 
spridning i Europa i början av 1700-ta-
let, då Arcangelo Corelli etablerade sin 
concerto grosso, där en sologrupp på 
tre musiker samverkar med en orkes-
ter. 

Den i Rom verksamme Giuseppe 
Valentini (1681–1753) var Corellis efter-
följare som musikchef vid kyrkan San 
Luigi dei Francesi och jobbade där i 
över 30 år. Den nu aktuella konserten 
för fyra violiner är egentigen en "kon-
sert för sex violiner inklusive två obli-
gatvioliner". Violinerna emellan och 
mellan violinerna och de övriga instru-
menten föds hela tiden nya kopplingar 
och de mera ackompanjerande instru-
menten kommer också i blickpunkten. 
I bakgrunden svävar concerto grossornas 
och sonaternas traditionella indelning 
i kyrko- och kammarkonserter, av vilka 
den senare är en långt stiliserad dans-
svit. Valentinis verk följer den väg som 
utstakats av Corellis kammarkonserter 
i sex satser (concerti da camera), men 
jämförd med Corelli är musiken klart 
mera nyckfull och vågat slingrande.   

Den italienska musikboomen i Europa 
gick upp i varv, då Antonio Vivaldi 
(1678-1741) och hans nya konsertkon-
cept gjorde sig gällande: Vivaldis fram-
gångsrika recept gick ut på tre satser 
och en fängslande spänning mellan so-
listens vilda utsvävningar och orkestern 
som bearbetar det tematiska material-
et. Det är en musikhistorisk kliché att 
racka ner på Vivaldi alltför repetitiva 

konserter som han fabricerade på lö-
pande band – i själva verket var Vivaldi 
en förbluffande påhittig kompositör 
som funnit ett fungerande format för 
sitt komponerande. Mest känd är han 
för sina soloviolinkonserter, men han 
anpassade konsertmodellen på många 
olika sätt. Han skrev solokonserter ock-
så för nykomlingar bland instrumenten 
såsom fagott och cello, utformade en 
enhetlig stråsektion i sina orkesterkon-
serter och byggde vidare på concerto 
grossons tradition genom att samman-
ställa fascinerande klangfärgskombi-
nationer i konserter för en hel grupp 
solister. Till dessa kan man räkna de 
konserter som han skräddarsydde för 
hovorkestern i Dresden, där han vid si-
dan av stråkarna också använde oboer 
och valthorn – dessa instrument var 
uppenbarligen nya bekantskaper för 
Vivaldi. 

Kurfurst Friedrich August eller 
August II älskade storslagen konst och 
präktiga fester. Han hade gjort hovet i 
Dresden till ett av Europas mest attrak-
tiva kulturcentra. Han skapade stadens 
barocka silhuett som är synlig än idag, 
lade grunden till betydande konstsam-
lingarna och arrangerade pråliga spek-
takel från maskerader till jaktfester. 

Han ville göra sin hovorkester till den 
bästa i Europa – och det lyckades han 
med. August samlade kring sig sin tids 
bästa komponerande musiker och det 
resulterade i en "all star" besättning 
som kombinerade de franska och ita-
lienska musikaliska idealen. I början av 
1700-talet bestod orkestern av 40 mu-
siker. I flöjterna spelade bl.a. Quantz 
och i kontrabasen Zelenka, som nume-
ra är kända som betydande tonsättare. 
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Orkesterns stolthet var de ståtliga valt-
hornen, vars klang finslipats av  Johann 
Adalbert Fischer och Johann Adam 
Franz Samm. 

Till orkesterns bärande krafter hör-
de även Johann Georg Pisendel, en av 
sin tids mest kända violinvirtuoser. I 
Weimar hade han tidigare träffat J.S. 
Bach då denne arbetade där vid ho-
vet samt ivrigt konserterat i Leipzig 
med Collegium Musicum som dåförti-
den lotsades av Telemann. Då Pisendel 
år 1716 besökte Venedig, kontaktade 
han Antonio Vivaldi. Vivaldi hade ald-
rig besökt Dresden men orkestern som 
ansågs vara Europas bästa kände han 
naturligtvis till. Han hade redan skrivit 
musik med dess virtuositet och klang 
i tankarna och Pisendels violinspel in-
spirerade honom ytterligare. Pisendel 
började studera under Vivaldis ledning 
och genom åren kom han att få ihop 
en fin samling av dennes musik för 
Dresdenorkestern. 

Det är uppenbart att en stor del av 
Vivaldis konserter skapades just med 
Dresdens strålande valthorn och oboer 
i tankarna, fastän blott en enda av dem 
explicit försetts med dedikationen 
”per l'orchestra di Dresda”. Konserten 
RV 574 domineras av valthornen vars 
klämmiga fanfarer hänvisar till tyska 
friluftsstämningar och jaktlandskap 
som August den starke älskade.  

Auli Särkiö-Pitkänen

KREETA-MARIA 
KENTALA

 
Violinisten Kreeta-Maria Kentala hör till 
de finländska pionjärerna inom stilen-
lig uppförandetradition av tidig musik 
och arbetar både som solist, dirigent, 
kammarmusiker och pedagog. Hennes 
repertoar omspänner musik från ba-
rocken och klassicismen till romantiken 
och hon spelar även folkmusik. Vid si-
dan av de stora mästarna introducerar 
hon ofta vid sina konserter okända eller 
mindre kända tonsättare och kombine-
rar olika stilar. 

Kentala föddes i en musikersläkt i 
Kaustby och studerade violinspel vid 
Mellersta Österbottens musikinstitut 
och vid Sibelius-Akademin samt fort-
satte sin utbildning i Jennifer och Endre 
Wolfs klass vid Edsbergs musikhög-
skola i Stockholm. Där träffade hon i 
samband med en mästarkurs Reinhard 
Geobel under vars ledning hon fortsat-
te sina studier i Köln. Senare studerade 
Kentala barockmusik också för Monica 
Huggett.

Kentala har varit violinist i Radions 
symfoniorkester samt i Goebels en-
semble Musica Antiqua Köln som spe-
cialiserar sig på musik från 1600- och 
1700-talen. Sedermera har hon varit 
både solist och dirigent vid olika or-
kestrar. Hon är även ordinarie med-
lem i många ensembler; till dem hör 
bl.a. Rantatie-kvartetten som trakte-
rar periodinstrument, folkbarockgrup-
pen SAMA och ensemblen Jouheva 
som kombinerar folkmusik och nutida 
musik, The Jones Band samt Barocco 
Boreale.
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Kentala har gett ut ett flertal skivor 
som fått många pris både i Finland och 
utomlands. Hon har fått Emma-priset 
tre gånger, Janne-priset samt två gång-
er Yles pris Årets skiva, senast för ski-
van Side by Side 2016, där hon kom-
binerar Bachs soloviolinpartitor och 
folkmusik från Kaustby. 

Kentala har varit aktiv som pedagog. 
För närvarande undervisar hon mu-
siker som specialiserat sig på barock-
musik vid Jakobstads yrkeshögskola 
Novia. Tidigare har hon varit violinlek-
tor vid Västra Helsingfors Musikinstitut 
och lektor i barockviolin vid Sibelius-
Akademin. 

Kentala var konstnärlig led-
are för kammarmusikveckan i 
Kaustby 2010–12 och ordförande för 
Spelmansföreningen i Kaustby 2013–
16. Hon tillträdde som konstnärlig chef 
för festivalen Oulunsalo Soi efter som-
maren 2018. 

KAISA KALLINEN
Kaisa Kallinen har arbetat som violi-
nist i Radions symfoniorkester sedan 
år 2001. Vid sidan av sitt huvudarbe-
te är hon aktiv som kammarmusiker. 
Kallinen var med om att grunda Zagros 
Ensemble år 1993 och är även medlem 
i Zagroskvartetten. 

Kallinen studerade violinspel vid 
Sibelius-Akademin för Paavo Pohjola 
och i Tel Aviv för Chaim Taub. År 1998 
blev hon musikmagister. Åren 2014–
2017 koncentrerade hon sig på studier 
i barockviolin för Kreeta-Maria Kentala 
och Peter Spissky vid yrkeshögskolan 
Novia i Jakobstad.  Efter slutförda stu-
dier har hon konserterat aktivt som ba-
rockviolinist. 

HANNU VASARA
Hannu Vasara blev medlem i Radions 
symfoniorkester år 1996 och sena-
re stämledare för andraviolinerna. 
Därtill är han medlem i Avanti! och 
Zagrosensemblen samt violinist i Doina 
Klezmer-ensemblen.

Vasara har studerat för bl.a. Paavo 
Pohjola vid Sibelius-Akademin och 
Chaim Taub i Israel. Sina studier i ba-
rockviolin inledde Vasara år 2009 för 
Sirkka Liisa Kaakinen Pilch och fortsatte 
studierna samma höst för Kreeta-Maria 
Kentala vid yrkeshögskolan Novia där 
han tog slutexamen 2013. Vasara kon-
serterar numera flitigt i olika besätt-
ningar för tidig musik, bl.a. Finländska 
Barockorkestern och Helsingfors 
Barockorkester. 

LAURA VIKMAN
Laura Vikman är stämledare för RSO:s 
andravioliner och uppträder vid si-
dan av sin orkesterkarriär även som 
kammarmusiker, solist och lärare. 
Hon är musikmagister från Sibelius-
Akademin/Konstuniversitetet och har 
även studerat vid Wiens musikhögsko-
la och Kölns musikhögskola. Innan hon 
år 2013 fick sitt nuvarande uppdrag i 
täten för RSO:s andraviolinsektion var 
Vikman i tio års tid orkesterns tredje 
konsertmästare. 

Vikman har vunnit andra pris vid vi-
olintävlingen i Kuopio samt vid J.S. 
Bach-tävlingen i Leipzig. I Florens 
fick Vikman och pianisten Marianna 
Shirinyan också andra pris i Vittorio 
Gui-kammarmusiktävlingen.
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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 

Som primas i Temperakvartetten har 
Laura Vikman spelat sedan år 2003. 
Kvartetten har uppträtt i Japan och på 
olika håll i Europa samt för BIS spelat in 
bland annat Jean Sibelius hela produk-
tion för stråkkvartett.

Vikman har uppträtt som solist 
med bland andra Helsingfors, Kuopio 
och S:t Michels stadsorkestrar, RSO, 
Mellersta Österbottens kammaror-
kester, Stockholmsfilharmonikerna 
samt Belgiska Nationalorkestern. Som 
kammarmusiker har hon uppträtt vid 
många festivaler i hemlandet och ut-
omlands. 

Laura Vikman har varit lektor i viol-
inspel vid Tammerfors yrkeshögskola 
sedan år 2015. Dessförinnan var hon 
timlärare vid Sibelius-Akademin 2007–
2015.

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.

 


