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19.1
FREDAGSSERIEN 7
Musiikkitalo klo 19.00 

Matthias Pintscher, dirigent
Javier Perianes, piano

Bernd Alois Zimmermann: Photoptosis  13 min

Ludwig van Beethoven: Pianokonsert nr 3 c-moll  30 min 
op.37. op. 58 
I Allegro con brio 
II Largo 
III Rondo (Allegro)

PAUS 20 min

Ludwig van Beethoven: Symfoni nr 4 B-duri op. 60 34 min
I Adagio – Allegro vivace 
II Adagio 
III Menuett (Allegro vivace) 
IV Allegro ma non troppo

Bernd Alois Zimmermann: Stille und Umkehr 10 min
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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.

Pasi Eerikäinen, violin 
Jakob Dingstad, viola 
Mikko Ivars, cello

Bernd Alois Zimmermann: Stråktrio 12 min
I Introduktion. Sostenuto molto
II Adagio
III Finale. Allegro molto, ma non troppo 

Matthias Pintscher: Study II for Treatise on the Veil 15 min

Paus ca kl. 20.00. Konserten slutar ca kl. 21.15.
Kammarmusiken i sena kvällen slutar ca kl. 22. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på webben yle.fi/areena. 
Konsertens förra del sänds på Yle Teema 28.1. och i repris på Yle TV1 4.2. 
Den senare delen sänds på Yle Teema 3.2. och i repris på Yle TV1 10.2.
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BERND ALOIS 
ZIMMERMANN 
(1918–1970): 
PHOTOPTOSIS

Den för hundra år sedan födde Bernd 
Alois Zimmermann hann under sitt kor-
ta liv lämna ett bestående spår i histori-
en, i synnerhet då musiken på 1960-ta-
let öppnades sig ur full serialitet mot en 
utvidgad framtid. Då många modernis-
ter förltade sig på en enda teknik eller 
en enda syn på samhället, avancerade  
Zimmermann i sin musik mot pluralis-
tiska tekniker och total pessimism. 

Zimmermann beskrev sitt eget arbe-
te med ordet ”Klangkomposition”. Man 
har ofta citerat hans karakterisering av 
musiken: "Kugelgestalt der Zeit" eller ti-
dens sfäriska form. Tanken går ut på att 
man överger de traditionella,symmetris-
ka och på förhand begränsade struktu-
rerna men termen hänvisar även till mu-
sikens förhållande till sin egen historia, 
det förflutnas och det tillkommandes 
samexistens i nutidsmusik.

Alla dessa element är centrala i 
Photoptosis  från år 1968 som hör till 
Zimmermanns sista verk och som kom 
till på beställning av den nordtyska ban-
ken Gelsenkirche. 

Photoptosis är snarare en festlig ritu-
al än blott ett experiment med klang-
färger, vilket spelanvisningen  ”religioso” 
låter förstå. Yves Kleins starka blå ytor 
gör sig hörda i kompositionens början 
i metalliskt glänsande klanger ur vilka 
musiken växer i form av atematiska ytor 
dominerade av omfattande cluster och 
orgelpunkter.

Ett kort och mystiskt nyanse-
rat kollageavsnitt hänvisar bl.a. till 
Beethovens nionde symfoni, Wagners 
Parsifal (trumpeten) och Bachs första 
Brandeburgkonsert (långsamma sat-
sen). Det mest omfattande lånet här-
stammar från Skrjabins Poème de 
l'extase, där Photoptosis varierar tanken 
på ett universellt crescendo.  

Musikens tillväxt och utvidgning 
utan hjälp av tempon, teman och ryt-
mer kulminerar i slutet då orkestrarna 
förändrar den levande, skimrande och 
vältrande klangen till en massa, i vars 
centrum olika instrumentgrupper och 
enskilda instrument ställer till med en 
instrumentkarneval.  

LUDWIG VAN 
BEETHOVEN 
(1770–1827): 
PIANOKONSERT NR 3 
C-MOLL OP. 37

De första skisserna till Ludwig van 
Beethovens tredje pianokonsert är från 
år 1796. En första version av konserten 
var färdig redan år 1800, men egentli-
gen var verket delvis halvfärdigt ännu 
vid uruppförandet år 1803. Beethoven 
lät publicera c-mollkonserten som han 
arbetat så länge på först år 1804, då pu-
bliken var förberedd på tonsättarens he-
roisk-dramatiska andra skaparperiod. 

Tredje pianokonsertens tonart c-moll 
var hos Beethoven ett uttryck för kon-
troverser som krävde dramatiska lös-
ningar. Första satens (Allegro con brio) 
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struktur är koncentrerad. Redan den 
långa orkesterintroduktionens första 
fras kan indelas i detaljer som i fort-
sättningen fungerar som urgroddar för 
motiven. Pianot börjar självsäkert med 
ett tema som orkestern introducerat 
men varierar på det liksom också på det 
sjungande sidotemat och för berättan-
det i riktning mot avlägsna tonarter.  

Pianots och orkesterns växelverkan är 
intimare än någonsin och deras öden 
känns samman-svetsade. Satsen är en 
sonatform med en kort genomföring, 
men i själva verket pågår tematiskt ar-
bete hela tiden. En strålande kadens och 
en därpå följande coda flätas mästerligt 
ihop i helheten. I slutet har Beethoven 
placerat en solokadens men exakt när 
den komponerats är inte riktigt säkert. 

De impressionistiska klangintrycken 
som kommer fram i slutet av första sat-
sen får fortsättning i den lyriska lång-
samma satsen (Largo). Tonarten (E-dur) 
är avlägsen och pianots fundersamma 
första replik låter som från ett bud från 
annan planet. Orkestern skingrar den 
hemlighetsfulla stämningen som sedan 
koncentreras igen i mellanavsnittet i en 
duett för fagott och oboe över pianots 
arpeggion. Pianot bevarar sin ställning 
i musikens centrum vilket betonas av 
solotexturen som varieras i operastil. 
Solistens oberäkneliga replikering ger 
vika för en hemlighetsfullt småleende 
frid i slutet.

De två första satsernas flyktighet 
får ge efter för ett självsäkert och bril-
jant finalrondo (Allegro): tonsätta-
ren tar här plats som pianots ledare. 
Kombinationen av rondo- och sonatfor-
men ger arkitektonisk stadga åt avslut-
ningen. Motivarbetet är lika tätt som i 

första satsen och i genomföringen hörs 
ett seriöst fugato. I äkta rondostil upp-
kommer emellertid nya glada och nyck-
fulla Allegroteman, som påskyndar or-
kestern och den virtuosa pianotexturen 
ända fram till den riviga codan. 

LUDWIG VAN 
BEETHOVEN 
(1770–1827): SYMFONI 
NR 4 B-DUR OP. 60

I fjärde symfonin befriar Beethoven rö-
relsen, den rytmiska motoriken och gör 
den till bärande kraft i sina verk. I sym-
fonierna förekommer denna kraft ofta 
som en hemlighetsfull, nästan mystisk 
bakgrundsfaktor i musiken, då den star-
tar i upptakt samt i pukornas originel-
la slag och i många skenmanövrar som 
speciellt finalen är full av.

Beethoven skapar en grundspänning i 
första satsens långsamma introduktion 
(Adagio), vars ensamma röster, långa 
toner och upprepade staccatonoter 
verkar att sväva i ett trumpet tomrum.  
Enligt Weber var denna långsamma in-
troduktion det säkraste tecknet på att 
tonsättaren var färdig för dårhuset: mi-
nut efter minut vevar han på samma to-
ner utan mål i sikte. 

Ett enkelt rytmmotiv fungerar 
som ledtråd i den långsamma satsen 
(Adagio) och den lugna stämningen fär-
gas igen av en märklig hemlighetsfull-
het. Rondoformen rullar upp för lyssna-
ren ett flertal motiv bland vilka de mest 
framträdande är klarinettens ensamma 
solon och valthornets appeller – speci-
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ellt då de värdigt visar vägen till satsens 
coda. 

Scherzot (Allegro vivace) är det första 
i vilket Beethoven kräver upprepning av 
mellanavsnittet eller trion. Den nyckfullt 
rusande och knyckigt rytmerade huvud-
delen är festligt uppsluppen. Trion är 
mera vilsam men bara något långsam-
mare (un poco meno allegro") – blå-
sarna och stråkarna kallar på varandra 
i lycklig naturstämning. Upprepningen 
av avsnitten tvingar in satsen i en per-
petuum mobile-liknande rotation, som 
Beethoven avbryter självsvåldigt i sat-
sens coda med en skenrepris där valt-
hornen högstämt signalerar satsens 
slut. 

Egenartade rytmer och sinne för 
spratt dominerar finalen (Allegro ma 
non troppo), nu i uppenbart glad och 
befriad anda. Om någon form av kon-
sensus mellan de dominerande kraf-
terna i symfonin har uppnåtts, finns 
det ännu kvar tillräckligt med nycker 
och fällor för lyssnarna och musikerna 
i modulationerna, i sidotemana samt i 
klarinett- och fagottsolona.  Och då or-
kesterns vagnshjul äntligen tycks stan-
na upp i det sista ritardandot, visar 
Beethoven var skåpet skall stå med en 
slutskräll som är lika oväntad som rakt 
på sak. 

BERND ALOIS 
ZIMMERMANN 
(1918-1970): STILLE 
UND UMKEHR

Stille und Umkehr (“Tystnad och 
återvändo") var år 1970 Bernd Alois 

Zimmermanns näst sista komposition 
före Eklesiastiche Aktion till text ur 
Predikaren i Bibeln och Dostojevskijs 
Storinkvisitorn (ur Bröderna Karamazov). 
Stille und Umkehr har ofta uppfattats 
som ett slags epilog till Photoptosis och 
de har ofta framfört tillsammans på 
konserter. Här är det inte (enbart) frå-
ga om en personlig självmordsnot från 
kompositören. 

Stille und Umkehr var staden 
Nürnbergs beställning för renässans-
målaren Albrecht Dürers 500 års ju-
bileum år 1971. Dürer hör till den ger-
manska kulturens stora samveten. 
Utgående från hans gestalt och verk 
kunde Zimmermann göra en uppskatt-
ning av kulturens nuvarande tillstånd. 
Reflexionernas sluttema är dystert. 
Tonsättaren led av en allvarlig depres-
sion och såg inget hopp vare sig för 
konsten eller för sig själv. Han tog sig av 
daga i augusti 1970. 

Verkets statiska natur, orgelpunkten 
(tonen d) och lilla trummans upprepa-
de bluesrytm kunde ses som ett uttryck 
för styckets bildkonstnärliga utgångs-
punkt. Det är kanske inte så långsökt 
att uppfatta kompositionen som ett as-
ketiskt sorgetåg eller en begravnings-
procession, till vilken träblåsarna bidrar 
med deltagande arabesker, blecket med 
lågt brum  och harpan med himmelskt 
pingel. Förutom det traditionella följet 
finns det exotiska gäster i orkestern, illa 
varslande metalliskt väsande, surr och 
sågande. 

Verkets kontinuerliga d-orgelpunkt 
saknar ingalunda nyanser, men det vä-
sentliga draget i Stille und Umkehr är 
de försvinnande färgerna – de har blek-
nat bort som en åderlåten kropp. Lilla 
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trummans oregelbundna puls finner 
inga fasta punkter för sina hjärtslag i to-
nen d eller i de förbiilande glidande ton-
fragmenten. Tystnaden som omger mu-
siken började långt innan stycket körde 
igång och in i den sjunker musiken ock-
så i slutet. 

Antti Häyrynen

MATTHIAS PINTSCHER
Tysken Matthias Pintscher arbetar aktivt 
som tonsättare och dirigent och upple-
ver sina två yrken som kompletterande 
element i sitt arbete som musiker. Han 
har sedan hösten 2013 varit musikchef 
för Ensemble InterContemporain i Paris 
och sedan år 2014 även lärare i kompo-
sition vid Juilliard School of Music i New 
York. 

Pintscher studerade orkesterdirige-
ring bl.a. för Peter Eötvös, men kom-
position blev mycket snart den andra 
huvudsysslan i hans arbete. Hösten 
2010 blev Pintscher förste Artist-in-
Association vid BBC:s skotska symfo-
niorkester och den positionen har han 
fortfarande.  

Pintscher har uppträtt som gästdiri-
gent för många topporkestrar; under de 
senaste åren har han debuterat som di-
rigent med bl.a. filharmonikerna i Berlin, 
New York och Los Angeles, National 
Symphony Orchestra i Washington 
och Torontos symfoniorkester. Under 
innevarande säsong har han debute-
rat med bl.a. Concertgebouw-orkestern 
i Amsterdam, London Symphony 

Orchestra och Berlinradions symfonior-
kester. 

Pintschers omfattande produktion 
omfattar kammar- och orkestermusik 
(bl.a. flera konserter),  vokala verk samt 
operan Thomas Chatterton. Hans musik 
har spelats av bl.a. Cleveland Orchestra, 
Chicagos symfoniorkester, Philadelphia 
Orchestra, filharmonikerna i New York 
och Berlin, Orchestre de Paris och or-
kestrarna i London. 

JAVIER PERIANES
Spanjoren Javier Perianes blomstrande 
internationella karriär utsträcker sig till 
de fem kontinenterna och har fört ho-
nom till många av världens prestigefyll-
da konsertestrader. 

Perianes har uppträtt med många 
topporkestrar: bl.a. filharmonikerna i 
Wien, München, Los Angeles, New York 
och London, Philharmonia Orchestra, 
Chicagos och Bostons symfoniorkestrar 
samt Orchestre de Paris. Höjdpunkterna 
under säsongen 2017–18 är hans åter-
besök som solist med Los Angeles fil-
harmoniker, Wiens symfoniker, City of 
Birmingham Symphony Orchestra samt 
Hamburgs symfoniker. Till han betydan-
de debuter under innevarande säsong 
hör  symfoniorkestrarna i Cincinnati och 
Indianapolis och Moskvas statliga sym-
foniorkester.  

Perianes har ett exklusivt skivkon-
trakt med Harmonia mundi. Hans om-
fattande diskografi sträcker sig från 
Beethoven, Schubert, Debussy, Chopin 
och Mendelssohn till Turina, Granados, 
Mompou, de Falla och Blasco de Nebra 



7

och har fått beröm från både kritiker 
och publik. Hans senaste skiva som ger 
prov på "äkta lyrisk begåvning" (The 
Gramophone) innehåller Schuberts pia-
nosonater D. 960 och D. 664. Hans föl-
jande skiva med Bartóks tredje piano-
konsert som släpps våren 2018 är gjord 
tillsammans med Münchens filharmoni-
ker under Pablo Heras-Casados 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-
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.


