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16.5
ONSDAGSSERIEN 15
Musiikkitalo klo 19.00 

Hannu Lintu, dirigent
Angela Hewitt, piano

Sebastian Fagerlund: Water Atlas, Finlandspremiär 20 min
(Beställt av Yle, Concertgebouw i Amsterdam och 
BBC:s symfoniorkester) 

Manuel de Falla: Nätter i spanska trädgårdar,  23 min
symfoniska impressioner för piano och orkester             
I  En el Generalife (Allegretto tranquillo e misterioso) 
II  Danza lejana (Allegretto giusto) 
III En los jardines de la Sierra de Córdoba (Vivo)

PAUS 20 min

Claude Debussy: Jeux 20 min

Maurice Ravel: Boléro 14 min

Paus ca kl. 20.00. Konserten slutar  ca kl. 21.10. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och Yle Areena. 
Konserten visas i två delar på Yle Teema 20.5 och 27.5 samt i repris på Yle TV1 
26.5 och 2.6.
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SEBASTIAN 
FAGERLUND (f. 1972): 
WATER ATLAS 

Sebastian Fagerlund har snabbt inta-
git en plats i det främsta ledet bland 
dagens finländska tonsättare och hör 
nu också till våra internationellt mest 
framgångsrika tonsättare. Ledande or-
kestrar, dirigenter och musiker världen 
runt har spelat musik av Fagerlund och 
beställt musik av honom. 

För säsongen 2016–2017 valdes 
Fagerlund till residenskompositör vid 
Concertgebow Amsterdam och han 
blev därmed den andre huskomposi-
tören i det berömda konserthusets his-
toria. Till uppgiften hör en ca tre må-
naders arbetssejour i Amsterdam samt 
samarbete med Nederländernas radio-
filharmoni och Amsterdams konserva-
torium. 

Som höjdpunkt under residenspe-
rioden förband sig Amsterdams kon-
serthus att beställa och uruppföra 
två nya kompositioner av Fagerlund: 
Stråkkvartett nr 2 samt Water Atlas 
(2018), som Nederländska radiofilhar-
monin spelade under Osmo Vänskäs 
ledning den 21 april. Water Atlas är 
den sista och mest omfattande de-
len – speltid ca 19 minuter – av en or-
kestertriptyk vars föregående delar är 
Stonework (2016) och Drifts (2017). 

Det finns gemensamt musikaliskt 
material i de tre verken samt sym-
bolik som har med vatten och sjöfart 
att göra. För Fagerlund, som föddes i 
Pargas och är bosatt i Helsingfors, är 
havet en naturlig del av livet och mil-
jön. Water Atlas komponerades i staden 
Amsterdam som med sina kanaler är en 

miljö där vattnet och sjöfartens historia 
är påtagligt närvarande. 

Water Atlas har i någon mån karaktä-
ren av ett sammandrag men på ett sätt 
som betonar materialets och de struk-
turella lösningarnas betydelse i verksvi-
ten. ”Mina verk är inte programmusik 
utan i dem är vattnet ett mera omfattan-
de och mera abstrakt fenomen”, påpeka-
de Fagerlund i en intervju som han gav 
åt Nederländska radiofilharmonin. 

I Fagerlunds orkestertriptyk är havet 
och vattnet människans farleder, men 
även symboler för livets kretslopp och 
den långsamt roterande naturhistorian. 
Vattnet lever i haven, strömmar, stor-
mar, går runt, avdunstar och regnar till-
baka. 

Atlas var i antikens mytologi en titan 
som bestraffades med uppgiften att 
bära himlavalvet på sin rygg – Atlanten 
är Atlas' hav. Den första kartboken 
som kallades för atlas publicerades på 
1500-talet och sedan dess har man även 
gett ut rymdatlaser och anatomiska at-
laser. Fagerlund har beskrivit sin Water 
Atlas som en ”karta i flytande form”. 
Denna vattenatlas bär kanske också på 
en börda som består av det ansvar för 
havens öde som människan under de 
senaste femtio åren tagit på sig.

”Kompositionerna har gemensamt mu-
sikaliskt DNA. I dessa verk har naturele-
mentet alltid en egen innebörd. Stonework 
var framförallt ett virtuost verk med ett 
namn som hänvisar till stenrösen och 
konstruktioner som skapats av människ-
an och som finns på olika håll i världen. 
Drifts var en studie i långsamt tempo där 
jag hade olika former av snö och sand i 
tankarna. I den längsta av kompositioner-
na, Water Atlas, strävar jag efter en syn-
tes mellan virtuositet och musik som rör 
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sig långsamt. Stundtals växer musiken 
till stora ljudmassor och jag såg framför 
mig Atlas som bär jordens tyngd på sina 
axlar”, berättade Fagerlund för den hol-
ländska publiken. 

”Under de senaste åren har jag till-
lämpat en spiralform, där det musika-
liska materialet alltid betraktas ur olika 
synvinklar. Det är för mig ett praktiskt 
sätt att behärska helheten. Min mu-
sik brukar ofta karakteriseras som dri-
ven av rytmerna, mångdimensionell och 
med många ljud och händelser på varan-
dra. I Water Atlas ansluter sig världsha-
vens starka underströmmar till vatteny-
tans snabba rörelse och förändring, men 
jag har också för första gången kombi-
nerat detta med långa melodiska båg-
ar. Det långa arbetet på min första stora 
opera Höstsonaten (2017) som skrevs för 
Finlands Nationalopera väckte inom mig 
en ny melodisk medvetenhet.”

Symfoniorkestern är för Fagerlund en 
ocean av obegränsade möjligheter, en 
klangfärgernas, rytmernas och dyna-
mikens vagga. Water Atlas börjar med 
stormförtecken, en orkester i skum-
mande oförutsägbar och våldsam rörel-
se. Stråkarnas passionerade sextondels-
rörelse, blåsarnas fanfarliknande tillrop 
och det stora batteriets frustningar 
börjar röja plats för en frid som kom-
mer djupt ifrån. Långa ljud banar väg 
för harmoni och mera stabil utveckling.  

Under hela vägen dramatiseras Water 
Atlas av friktionen mellan diskant och 
bas, spänningen mellan de långsam-
ma underströmmarna och den aktiva 
ytan. Genom dem öppnar Fagerlund 
nya klanglandskap och rumskänslor, ett 
allt bredare perspektiv, horisontellt och 
på djupet.  Ur djupen höjer sig långa 
uppåtgående melodiska motiv som 

framhävs och överdras av stänkande, 
dekorativa motiv som går igenom in-
strumentgrupperna.

Orkestertexturen glesnar och får en 
transparent, florliknande klang men di-
minuendonas och crescendonas tidvat-
ten fortsätter obönhörligt. De långsamt 
vällande klangmassorna koncentreras 
till cluster och det musikaliska material-
ets friktion uppviglar orkestern gång på 
gång till sjudande raseri. 

Halvvägs in i musiken tycks spän-
ningen lätta i pianots, träblåsarnas och 
harpans kadensspel, men stråkarnas 
och bleckets vågrörelse påminner i bak-
grunden om en bestående osäkerhet. 
Det sista crescendot  är långt och lång-
samt som om det ville dra med sig hela 
bottengyttjan och allt. På slutrakan ver-
kar rörelsen avta, men den går i land 
med kraft i en sista replik som förstärks 
av slagverken. 

Antti Häyrynen

MANUEL DE 
FALLA (1876–1946): 
NÄTTER I SPANSKA 
TRÄDGÅRDAR

Manuel de Falla föddes i Cádiz och år 
1907 reste han till Paris för att studera 
musik. Där började han komponera en 
rad solopianostycken. På uppmaning av 
den katalanske pianisten Ricard Viñes 
tog han år 1914 itu med att arrangera 
dem för piano och orkester. Noches en 
los jardines de España (“Nätter i span-
ska trädgårdar, 1915”) har underrubri-
ken “symfoniska impressioner” men är 
inte något särskilt symfoniskt verk och 
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har inte heller traditionell konserteran-
de form.  

Kompositionens struktur har dikte-
rats av de Fallas folkmusikaliska mate-
rial som han beskrev som så: “De teman 
jag använder mig av bygger på den an-
dalusiska folkmusikens rytmer, skalor och 
ornament, men jag har inte använt dem i 
deras ursprungliga form. I orkestreringen 
kan man ofta höra effekter som påmin-
ner om hur områdets folkliga instrument 
trakteras. Musiken är inte avsedd att vara 
beskrivande utan snarare expressiv. Men 
enbart fiestornas och dansernas tjusning 
var inte nog för att väcka dessa remini-
scenser till liv; melankolin och mystiken 
har även sin andel.”

Fallas tre nokturner om spanska träd-
gårdar tränger i skydd av dunklet djupt 
in i det spanska själslandskapet i stället 
för att bara presentera färggranna se-
värdheter. 

I den första satsen, En el Generalife, 
får de ståtliga trädgårdarna med sina 
sorlande fontäner i sommarpalat-
set Alhambra symbolisk betydelse. 
Dallrande tremolon, längtansfulla cel-
lomelodier och en klingande pianosats 
speglar det dosiga landskapets flera se-
kler gamla och mångkulturella historia. 
I huvuddelen får passionerade känslor 
utlopp med överdådiga ritardandon. 
Valthornen kallar från fjärran och strå-
karnas sul ponticello-effekter bidrar till 
det nostalgiska intrycket. 

I andra satsen, Danza lejana (“Avlägsen 
dans”), stärks den drömska fantasin. 
Där dansar olika motiv turvis i förgrun-
den för att sedan igen dra sig tillbaka. I 
slutet är det som om musiken försvann 
helt och hållet i en mystisk tystnad. I 
den följande sista satsen, En los jardi-
nes de la Sierra de Córdoba (I Sierra de 

Cordobas trädgårdar), fogas en lång-
sam, värdig och fullödig andalusisk me-
lodi till zigenarfiestans riviga rytmer.

Dialogen mellan de två motsatta 
motiven ger finalen en konserteran-
de spänning, men i avslutningen om-
ges musiken av den varma nattens oe-
motståndliga melankoli. De långsamma 
sluttakterna fylls av en försmäktande 
nostalgi som ömt förkunnar komposi-
törens tro på “el andalucismo universa-
lizado”.

CLAUDE DEBUSSY 
(1862–1918): JEUX, 
POÈME DANSÉ

”En trädgård i kvällsskymningen. En gos-
se och två flickor letar efter en tennisboll 
som försvunnit. Det konstgjorda ellju-
set får dem att leka. De leker kurragöm-
ma, tafatt, grälar och suras utan orsak. 
Kvällen är varm. De omfamnar varan-
dra. En okänd hand kastar en tennisboll 
någonstans ifrån och förtrollningen är 
bruten. De överraskade unga, gossen och 
de två flickorna, försvinner i den nattliga 
trädgården.”

Beskrivningen hör till Claude 
Debussys Jeux, men få lyssnare föl-
jer verket utgående från dansintrigen 
som visserligen är inskriven i partituret. 
Medlemmarna i arbetsgruppen som år 
1913 färdigställde danspoemet gav var 
och en på sitt håll fantasin fria tyglar: 
Sergej Djagilev försökte gestalta ver-
ket som en homoerotisk fantasi för tre 
män och koreografen  Wacław Niżyński  
(eller Vaslav Nijinskij) ville ha med en 
flygolycka i handlingen. 
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Mera allmänt är det fråga om ett spel 
eller en lek ("jeux") med underrubriken 
Poème dansé. De tre tennisspelarnas 
ménage à trois slingrar sig i musiken 
och påminner närmast om den erotiska 
laddningen i verket. Där har nymfernas 
jakt i Faunens eftermiddag förändrats 
– inte till något abstrakt eller teoretiskt 
utan – till en rent musikalisk rörelse. 

Debussys sista orkesterverk kom 
till under tre veckor i augusti 1912. 
Orkesterbesättningen är stor med sar-
rusofoner och slagverk, men alla instru-
ment hörs inte på en gång och inte så 
ofta i fortissimo. ”Allmänt taget känns 
det alltmer så, att musiken till sitt väsen 
inte är någonting som flyter i styva tra-
ditionella former. Musiken består av färg 
och rytmisk tid (couleur et temps ryth-
mé)”, skrev Debussy till sin förläggare 
1907. 

Kontinuiteten och omvandlingen har i 
Jeux blivit den avgörande faktorn. Verket 
har ca sextio tempoväxlingar som utgår 
från ett mycket långsamt tempo (Très 
lent) och plötsligt fortsätter med ett liv-
ligt lekfullt scherzando. Karakteristiken 
varierar från det glada (grazioso, joy-
eux) och ironiska till det passionera-
de (passionnément) och våldsamma 
(violent). Rytmbehandlingen varierar 
från det fria (sans rigueur, rubato) till 
det mycket markanta (très marqué). 
Musikerna bör gå aktivt med i musi-
ken men inte styra den, vara avslappna-
de men uppmärksamma med dörrarna 
öppna för alla möjligheter. 

Motiven kommer och går, exposition 
och genomföring smälter samman till 
något som kompositören i en beskriv-
ning av uttrycket i Jeux kallade för käns-
lans bara hud (”la chair nue de l'émo-
tion). 

De dekorativa temana har vuxit fram 
direkt ur instrumentens personlighet. 
Det är inte ändamålsenligt att plocka 
fram huvud- och sidomotiv i den sug-
gestiva orkestertexturen som bevarar 
livets mysterier. Debussys ideal är den 
spontana oförutsägbarheten, där or-
kestern känns som kristall, "lätt som en 
kvinnohand". 

”Jeux upptäckte en alldeles ny värld 
av nyanser och strömning”. Så lydde 
Stravinskys beskrivning, då han be-
fäste verkets kultställning efter andra 
världskriget. Då upphöjdes Jeux till en 
föregångare för den öppna formen, den 
kontinuerliga förändringen och det mu-
sikaliska  nuögonblicket. Om Gud finns 
i detaljerna, så fångar detaljerna i Jeux 
livet med all dess flyktiga unicitet till 
klingande tid. Jeux lyckas övertyga lyss-
narna om att detta liv kan vara både 
sant och skönt.

MAURICE RAVEL 
(1875–1937): BOLÉRO

Maurice Ravel företog år 1928 en ut-
mattande men lyckad konsertturné till 
Förenta Staterna. Efter hemkomsten 
började han på beställning arrange-
ra Albéniz pianoverk för orkester, men 
blev tvungen att avstå från projektet, 
då han fick höra att rätten att arrange-
ra dem tillhörde den spanske dirigenten 
E. F. Arbós. 

Efter att ha ondgjort sig en tid inrik-
tade Ravel sin spanskinspirerade energi 
på ett nytt verk för "orkester utan mu-
sik". Ravel ansåg denna sin nya kompo-
sition vara "ett originellt och begränsat 
experiment", där han använde sig av två 
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"opersonliga teman, typiska spansk-ara-
biska folkmelodier". Han förutsatte att 
bägge temana skulle vara "påträngan-
de" och han berättade att han hade för 
avsikt att "upprepa dem flera gånger 
utan något slags utveckling och med 
tilltagande orkesterbesättning enligt 
bästa förmåga”.

Boléro är ett klassiskt exempel på en 
effekt som baserar sig på upprepning 
och crescendo. Han låter också crescen-
dot växa ännu ett pinnsteg högre med 
en slutmodulation som också är känd 
inom schlagermusiken. Nyckeln till 
framgången för Ravels Boléro – som 
man ofta men förgäves försökt imite-
ra – är hans otroliga tålamod och ped-
anteri, hans legendariska knåpgöra som 
växer och blir en väldig orkestral svall-
våg.

Boléro har ett dubbeltema – bägge 
motiven är lika långa, det första diato-
nalt, det senare mera kromatiskt – vars 
regelbundenhet motsvaras av en uppre-
pad ostinatorytm som går genom ver-
ket. Denna AABB-figur upprepas fyra 
gånger, därefter en gång förkortad till 
AB och i slutet upplöses B-temat från 
C-dur till E-dur.

Strukturens ritualistiska enkelhet 
räcker inte som förklaring till Bolérons 
effektfullhet. Beträffande orkestrering-
en var Ravel anspråkslös och beskrev 
den som "rätlinjig och utan någon som 
helst virtuositet”. Det är just den stän-
digt föränderliga och transparenta in-
strumentationen som ger stycket dess 
kalejdoskopiskt och hypnotiskt dallran-
de yta. Verket är en speciell pina för den 
som hanterar lilla trumman och som får 
lov att slå samma rytm under en kvart, 
dvs. styckets hela speltid.

Boléro är en klassiker som med sin 
form, sina dansanta kvaliteter och sti-
liserade jordnära egenskaper går över 
den traditionella konstmusikens grän-
ser. Ravel hade för avsikt att spela mu-
siken på en fabrik eller något annat 
utrymme som hör till det verkliga var-
dagslivet. Det återspeglar 1920-talets 
strävan i riktning mot populärkonst, 
som Ravel lyckades överskyla med fil-
harmonisk prakt. 

Antti Häyrynen

HANNU LINTU
Hannu Lintu tillträdde som Radions 
symfoniorkesters åttonde chefsdiri-
gent i augusti 2013 och han fortsätter 
härmed sitt mångåriga framgångsrika 
samarbete med RSO. Under spelåret 
2017–2018 dirigerar Lintu 20 konser-
ter i Musikhuset och åker även ut på 
Europaturné med orkestern.  

Före RSO var Hannu Lintu konstnär-
lig ledare för Tammerforsfilharmonin 
och chefsdirigent för Helsingborgs 
Symfoniorkester. Därtill har han varit 
förste gästdirigent för Irlands nationa-
lorkester. Lintu samarbetar även regel-
bundet med Kammarorkestern Avanti! 
och år 2005 var han konstnärlig ledare 
för Avantis sommarmusik. 

Under säsongen 2017–2018 dirige-
rar Hannu Lintu bland annat Tokyos 
stadsorkester, Washington National 
Symphony Orchestra samt symfonior-
kestrarna i Dallas och Detroit. Därtill 
debuterar han som dirigent för Neapels 
filharmoniker, Singapores symfonior-
kester och Hiroshimas symfoniorkes-
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ter. Lintu har på sistone även dirigerat 
Tyska symfoniorkestern i Berlin, sym-
foniorkestrarna i Luzern och Galicien, 
Seouls filharmoniker samt orkestrar-
na i St. Louis, Baltimore och Toronto. 
Till hans allra senaste viktiga debu-
ter hör gästspelen vid Statsoperan i 
Stuttgart och radioorkestrarna i Wien 
och Hamburg.  

Hannu Lintu uppträder regelbundet 
även vid operafestivalen i Nyslott. Där 
dirigerar han Verdis Otello sommaren 
2018. Vid Nationaloperan har han di-
rigerat Parsifal, Carmen, Kung Lear, 
Tristan och Isolde och Tero Saarinens 
balett Kullervo till Sibelius musik.

ANGELA HEWITT
Kanadensaren Angela Hewitt  hör till vår 
tids mest uppskattade och älskade pia-
nister. I hennes tolkningar har man hört 
"själfullhet, klanglig skönhet, djup insikt 
och behärskning av instrumentet" (BBC 
Music Magazine). Hon uppträder regel-
bundet på olika håll i världen på de be-
tydande konsertestraderna med egna 
konserter och som solist med orkester. 

Hewitt föddes i en musikerfamilj och 
började studera pianospel vid treårsål-
dern för sin mor. Hon uppträdde publikt 
för första gången då hon fyllt fyra. Hon 
studerade vid konservatoriet i Toronto 
och vid Ottawa University. Segern i den 
internationella Bachtävlingen i Toronto 
1985 blev hennes genombrott och öpp-
nade vägen till en internationell karriär. 

Segern i Bachtävlingen i Toronto vi-
sade sig vara förebådande. Mest känd 
är nämligen Hewitt just som tolkare av 
Bachs musik. För Hypéron-bolaget har 

hon spelat in hela Bachs centrala kla-
vermusik; denna helhet har beskrivits 
som en av vår tids mest strålande skiv-
projekt ("One of the record glories of 
our age"). För närvarande har Hewitt 
ett fyra års projekt på gång kallat "The 
Bach Odyssey" som påbörjades 2016. 
Under denna tid spelar hon en serie 
tolv konserter som innehåller all klaver-
musik av Bach. Serien ges i sin helhet 
i London, New York, Tokyo och Ottawa

Utöver Bach spelar Hewitt central 
repertoar som spänner från barocken 
till 1900-talets stora mästare. Hennes 
omfattande och prisbelönta disko-
grafi innehåller musik av Couperin, 
Rameuau, Scarlatti, Mozart, Beethoven, 
Schumann, Chopin, Liszt, Fauré, 
Chabrier, Debussy, Ravel och Messiaen. 
Vid sidan av solo- och konsertskivorna 
har hon också spelat in kammarmusik. 

Hannu Lintu hör till Hewitts nära sam-
arbetspartner och de har tillsammans 
spelat in pianokonserter av Mozart som 
en del av en kommande komplett in-
spelning, Robert Schumanns pianokon-
sert och andra verk med solist samt 
Messiaens Turangalîla-symfoni. I okto-
ber 2017 uruppförde Hewitt och Lintu 
i Ottawa den kanadensisk-finländske 
kompositören Matthew Whittalls pia-
nokonsert Nameless Seas.

Hewitt har upplevt musikens peda-
gogiska dimensioner som viktiga (mu-
sikens betydelse för att fördjupa inbör-
des kommunikationen) och hon har 
hållit många mästarkurser på olika håll 
i världen. Sedan 2005 har Hewitt va-
rit konstnärlig ledare för musikfestiva-
len Trasimeno i Umbrien som hon varit 
med om att grunda. 
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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.


