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26.10
FREDAGSSERIEN 4
Musiikkitalo klo 19.00

 

Thomas Adès, dirigent
Christianne Stotijn, mezzosopran
Mark Stone, baryton

György Kurtág: Ligatura – Message-Hommage  3 min
à Frances-Marie Uitti (The Answered Unanswered Question) 
op. 31b    
   

Jean Sibelius: Tuonelas svan op. 22/3 8 min
Sanna Niemikunnas, engelskt horn

Jean Sibelius: Tapiola op. 112 18 min 

PAUS 20 min

Thomas Adès: Totentanz 35 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.

Kyeong Ham, oboe
József Hárs, valthorn
Jouko Laivuori, cembalo

Thomas Adès: Sonata da caccia op. 11  14 min
1. Gravement
2. Gayëment
3. Naïvement
4. Galament

Paus ca kl. 19.40. 
Konserten slutar ca kl. 20.45.
Den sena kammarmusiken slutar ca kl. 21.15. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på Yle Arenan. 
Konserten kan ses i programmet RSO i Musikhuset på Yle Teema 11.11 och 18.11 
samt i repris på Yle TV1 17.11 och 24.11. 
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GYÖRGY KURTÁG 
(f. 1926): LIGATURA – 
MESSAGE-HOMMAGE 
À FRANCES-MARIE 
UITTI (THE ANSWERED 
UNANSWERED 
QUESTION), OP. 31B

Den ungerskfödde György Kurtág, nu-
mera bosatt i Frankrike, komponerade 
verket Ligatura – Message-Hommage 
à Frances-Marie Uitti (The Answered 
Unanswered Question) år 1989 för cellis-
ten Frances-Marie Uitti. Den amerikan-
ska cellistvirtuosen som i år firar sina 70 
år har varit med om att utveckla många 
nya speltekniker för cello av vilka den 
mest kända är att spela samtidigt med 
två stråkar – den ena under, den andra 
över strängarna varvid en musiker kan 
spela samtidigt på alla fyra strängar. 
Just denna idé bygger Kurtágs verk på. 
Cellopartiet kan enligt den ursprungli-
ga utgångspunkten spelas med en cel-
lo och två stråkar eller fördelas på två 
cellor.

 Utöver det till Frances-Marie Uitti 
riktade "Message-Hommage", dvs. 
meddelande och hedersbetygelse, 
innehåller rubriken även annan infor-
mation. Termen "ligatura" hänvisar till 
något som förekom i äldre notskrift, 
nämligen bruket att med en båge föra 
samman på varandra följande noter till 
en grupp. Dylika bågar finns det många 
av i Kurtágs reducerade notbild som be-
står av helnoter.  Bland termerna i rubri-
ken är "ligatura", "message" och "hom-
mage" bekanta från många av hans 
övriga verk. 

Underrubriken "The Answered 

Unanswered Question" hänvisar till 
Charles Ives' korta orkesterstycke The 
Unanswered Question från år 1908. Hos 
Ives ställs frågorna upprepade gånger 
av trumpeter som konfronteras av svar 
från flöjterna. Hos Kurtág består kon-
frontationern av reducerade, långsam-
ma ackordföljder för cello (eller två cel-
lor) och motrepliker från två violiner. 
Motsättningen mellan frågor och svar 
är ändå mera beslöjad hos Kurtág. Då 
det sker för andra gången klingar cellor-
na och violinerna samtidigt men så att 
deras taktstreck inte infaller på samma 
plats. I sluttakterna kommer även ce-
lestan med för att avsluta denna gåt-
fulla och introverta några minuter långa 
miniatyr som nästan stelnar på platsen.  

  

JEAN SIBELIUS 
(1865–1957): 
TUONELAS SVAN 
Jean Sibelius orkestersvit Lemminkäinen, 
fyra legender ur Kalevala, blev färdig i 
början av 1896 och spelades för första 
gången i april samma år. Mottagandet 
var då huvudsakligen berömmande. 
Men då verket framfördes i november 
följande år i reviderad version sågade 
den ansedde kritikern Karl Flodin ver-
ket helt. Djupt sårad av Flodins förkros-
sande kritik drog Sibelius två av de fyra 
satserna i Lemminkäinensviten tillba-
ka från offentligheten för flera decen-
nier. Bara Tuonelas svan och finalsatsen 
Lemminkäinen drager hemåt fick nåd i 
hans ögon. Speciellt Tuonelas svan kom 
snabbt upp på många betydande diri-
genters repertoar. 

Tuonelas svan baserar sig på musik 
som Sibelius år 1893 hade tänkt sig 



4

som uvertyr till en opera som emeller-
tid strandade. Musiken är hans tidigas-
te suveräna mästerverk och samtidigt 
en central musikalisk manifestation för 
den finska symbolismen. Sibelius vil-
le inte medge att han tagit intryck av 
Wagner men i Tuonelas svan lyser före-
bilderna igenom; de smäktande strå-
karna för tankarna till Lohengrin där 
svanen också har en central roll och det 
hjärtskärande sköna solot för engelskt 
horn kan tänkas påminna om monolo-
gen i tredje akten i Tristan och Isolde.  

De sordinerade stråkarnas stilla 
a-mollackord i första takterna och de-
ras nästan översinnliga övergång från 
det låga registret upp i höjden skapar 
en mystisk stilla stående stämning. Där 
dyker det engelska hornets solo upp 
med karakteristiska "sibelianska trioler" 
liksom den mytiska svanen som sim-
mar i dödsriket Tuonelas flod och får 
speglande motrepliker av solocellon. 
De delade stråkarna och det engelska 
hornet dominerar klangbilden och i kul-
men brister melodiken ut i en cantabile 
för full stråkbesättning. Harpan har en 
kort men träffsäkert färgande uppgift, 
då den tillsammans med pukorna för 
vidare bleckets ödesrytmer mot strå-
karnas spökliga tremolo (col legno). Till 
slut skingrar solocellon den mytiska vi-
sionen med sin replik som klättrar upp 
i höjden.

JEAN SIBELIUS 
(1865–1957): 
TAPIOLA OP. 112 

Den amerikanske dirigenten Walter 
Damrosch beställde Tapiola av Jean 
Sibelius i början av år 1926 och urupp-

förandet ägde rum i New York i decem-
ber samma år. På förläggarens begäran 
fogade Sibelius till Tapiolas partitur en 
fyrradig mottodikt för att vägleda ut-
ländska lyssnare i skogsguden Tapios 
rike. Ändå är Tapiola inte detaljerat be-
skrivande programmusik i likhet med 
till exempel Richard Strauss Alpsymfoni, 
men ändå är det lätt att leva sig in i 
de finska urskogarnas hemlighetsfulla 
stämningar.

Urcellen som det tematiska material-
et i Tapiola växer fram ur är ett motiv i 
två takter som hörs genast i början och 
som längre fram i verket får otaliga fin-
stämda varianter. Tematiken är emeller-
tid inte speciellt karakteristisk och ver-
ket är inte utpräglat "tematiskt" till sitt 
väsen. Till dess centrala formbildande, 
gestaltande faktorer hör stämningarna 
och orkesterfärgerna som skapats med 
känslig intuition. I Tapiola har Sibelius 
skapat en musikdramatik av nytt slag 
som med sina långsamt framväxande 
texturer förebådar moderna tankar om 
klangfält. Detta gör snarare intryck av 
att handla om rum än om tid och vis-
sa partitursidor kunde anses förebåda 
Ligetis musik på 1960-talet.

Tapiola är stor metamorfoskonst där 
musiken ofta avancerar som sömlösa, 
organiskt utvecklade övergångar från 
en situation till en annan. Stråkarna 
är indelade på de mest olika sätt, och 
klangfälten och texturerna växer liksom 
inifrån, då nya toner så småningom dy-
ker upp i harmonierna. Texturerna be-
står av flera skikt så att olika tempi 
lever på varandra och "förgrund" och 
"bakgrund" kan byta plats nästan obe-
märkt. De långa orgelpunkterna som 
ibland klingar som stora sekunder ger 
sin egen färg och heltonsbildningarna 
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grumlar till den klara tonartskänningen. 
Finfina förändringar i ljus och schatte-
ringar framhäver den magiska stäm-
ningen. 

De långsamma förändringsprocesser-
na dominerar speciellt början av Tapiola, 
trots att vi redan tidigt hör ett utbrott 
som påminner om tillvarons krafter un-
der ytan. Verket har även ett skimrande 
sagomässigt avsnitt som om en plöts-
lig ljusstråle banade sig väg in i ursko-
gens djup, men också här gör en lång-
sammare andning sig gällande bakom 
skogsandarnas dans.  

En bleckreplik tränger sig på mitt i 
stråkarnas stillsamma textur och utgör 
verkets brantaste tvärvändning. Detta 
startar ett aktivare skede som kulmi-
nerar med några rivande disharmonier 
i den musikaliska rymden. Senare följer 
ett reprisliknande avsnitt med gester 
som är bekanta från början. Musiken 
tynar av i pianissimo i stråkarna och 
ur detta växer en skakande stormscen 
fram med kromatiskt vinande vindstö-
tar. Då stormen bedarrat återstår i slu-
tet bara ett varmt ackord i H-dur.

 
 

THOMAS ADÈS 
(f. 1971): TOTENTANZ
Krig, hungersnöd och farsoter gjorde 
döden till en ofta sedd gäst i Europa 
under den sena medeltiden. Speciellt 
böldpesten eller digerdöden härjade 
under mitten av 1300-talet och förde 
på några år tiotals miljoner människor 
i graven, kanske rent av hälften av 
Europas befolkning.  

Tidsandan tog sig uttryck i målningar 
av dödsdanser som var populära inom 
1400-talskonstens. I dem framställ-

des Döden som ett skelett som lockar 
människorna med sig i en dansliknande 
procession. Kallelsen riktades till såväl 
av påvar och kejsare som till de små i 
samhället. Inför döden var alla jämbör-
diga. 

En av de mest berömda målningar-
na av dödsdanser skapades av tysken 
Bernt Notke på 1460-talet i den gotis-
ka Mariakyrkan i Lübeck. Denna när-
mare 30 meter breda gobeläng ersat-
tes i slutet av 1700-ltalet med en kopia 
som förstördes under andra världs-
krigets bombardemang våren 1942. 
Notkes verkstad hade emellertid gjort 
en mindre variant som finns bevarad i 
Nikolajkyrkan (Niguliste kirik) i Tallinn.

Notkes Dödsdans hade en bifogad 
anonym text, som Thomas Adès har ta-
git som utgångspunkt för sin anslående 
komposition Totentanz (2013). Verket är 
tillägnat minnet av tonsättaren Witold 
Lutosławski och det uruppfördes under 
Adès ledning vid London Proms som-
maren 2013. Totentanz fick ett enhälligt 
uppskattande mottagande och det har 
kommit att betraktas som ett av Adès 
viktigaste verk. Det är inte lite sagt 
med beaktande av att han sedan slu-
tet av 1990-talet hört till vår tids mest 
uppskattade tonsättare och hans pro-
duktion innehåller flera verk i det stora 
formatet, bl.a. tre operor.

Adès har valt femton gestalter i 
Notkes Dödsdans och tonsatt texter 
som beskriver dem i form av dialoger 
mellan Döden (baryton) och de olika an-
dra gestalterna (mezzosopran). Verket 
följer dödsdansens tradition börjande 
med samhällets övre skikt och vidare 
nedåt. Det vokala utgångsläget ger ver-
ket karaktären av en kantat, men sät-
tet att leva sig in i de olika gestalterna 
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har även operamässiga drag. Symfonisk 
bärkraft får verket av det faktum att 
gestalternas dialoger har strukturerats 
som delar av större helheter.

Vad stilen och uttrycket beträffar 
rör sig Adès inom ett stort område. 
Totentanz har både senromantisk yp-
pighet och modernistisk skärpa. Den 
mångskiftande intensiva melodiken 
för tankarna till Berg och den bländan-
de rika orkestertexturen intensifierar 
stämningen och dess rent av surrea-
listiskt förvrängda färger. Slagverket är 
ovanligt stort och driver människorna 
till att delta i dansen. 

Totentanz börjar med en fanfarlik-
nande gest och därefter följer i enlig-
het med dödsdansens tradition ett kort 
anförande av en predikant innan Döden 
träder fram. Samhällets högsta skikt – 
påven, kejsaren, kardinalen och kungen 
– bildar en egen grupp. Döden kom-
mer med sin tvingande inbjudan och i 
mezzosopranens svar varierar känslor-
na från lyriska tongångar till gränsen av 
hysteri, då de högtuppsatta personerna 
har svårt att acceptera sitt öde. 

Musiken får en ny ton då Döden ta-
lar till en munk och tempot halveras. Då 
munken och Döden inleder sin duett 
övergår musiken i en allt tätare virvlan-
de vals. Sedan följer en riddare och ef-
ter honom i snabb takt några borgerliga 
gestalter buntade ihop till en grupp (en 
borgmästare, en läkare, en ockrare och 
en handelsman). Musikens tillspetsas 
slutligen och övergår i ett förkrossan-
de våldsamt orkestermellanspel som är 
verkets absoluta höjdpunkt. 

I slutskedet står de lägre samhälls-
klasserna i tur börjande med en kyrk-
vaktmästare. Nu är det lättare att ac-
ceptera Döden och en bonde känner 

rent av lättnad då han får gå till vila och 
slipper sitt tunga, slitsamma liv. Även 
Döden börjar bli en aning mjukare ef-
ter den isande obönhörligheten i de för-
sta satserna och mötet med den unga 
flickan har redan en medlidande, sorg-
modig stämning.

Till sist kommer också ett litet barn 
med i dansen som inte ännu ens kan 
gå. Duetten mellan Döden och barnet 
blir något av en mahlersk vaggvisa, ett 
slags "Kindertotenlied". Döden tycks 
vara ledsen på riktigt, då han tvingas 
utföra sitt arbete. Man han måste fyl-
la sin plikt och till takten av en sorg-
marsch vandrar musiken med tunga 
steg in i den mörka natten. 

 
Kimmo Korhonen

 

THOMAS ADÈS
"Ur konstnärlig synvinkel sett är det 
härligt att komponera, spela och dirige-
ra. Jag tycks klara av alla tre. Men det 
är fysiskt påfrestande." (The Guardian 
5.7.2008)

Thomas Adès hör till de relativt få 
musiker i vår tid som har förmått vara 
verksamma samtidigt på tre områden: 
som tonsättare, pianist och dirigent. 
Mest känd är han onekligen som en av 
de mest betydande tonsättarna just nu 
men han upplever det också som vik-
tigt att uppträda som utövande musi-
ker.

Hans far var lingvist och översätta-
re, hans mor konsthistoriker med sur-
realismen som specialitet. Han föddes 
i London och studerade vid Guildhall 
School of Music i London 1983–88 och 
vid King's College i Cambridge1989–92. 
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Därtill studerade han kammarmusik ett 
par gånger under György Kurtágs led-
ning i Ungern. Adès började bli känd 
redan som 20-årig musiker. Till hans ti-
diga genombrottsverk hör bl.a. operan 
Powder Her Face (1995) samt orkester-
verket Asyla som fick det prestigefyllda 
Grawemeyerpriset (1997).

Som dirigent och pianist har Adès ofta 
framfört sina egna verk, men även an-
nan musik. Han planerar exklusiva och 
insiktsfullt uppbyggda program, där det 
ofta uppstår intressanta samband mel-
lan verken och nya betydelsenivåer. Han 
har uppträtt som dirigent med bland 
andra filharmonikerna i New York och i 
Los Angeles, Concertgebouw-orkestern 
i Amsterdam, Londons symfoniorkester, 
Bostons symfoniorkester, Europeiska 
kammarorkestern, Mariinskijteaterns 
orkester och Ensemble Modern. Han 
har dirigerat Stravinskys opera The 
Rake's Progress på Zürichoperan och på 
ROH Covent Garden i London. 

Adès har varit professor i komposition 
vid Royal Academy of Music i London 
(Britten Professor of Composition). 
Han var musikchef för Birmingham 
Contemporary Music Group åren 1998–
2000 och konstnärlig ledare för Brittens 
år 1948 grundade Aldeburghfestival 
1999–2008. Han utnämndes till förste 
konstnärlige partner för Bostons sym-
foniorkester för åren 2016–19.

Sommaren 2018 beviljades Adès 
kommendörsgraden i Brittiska imperie-
orden (CBE, Commander of the Order 
of British Empire).

CHRISTIANNE STOTIJN

Den nederländska lyriska mezzosopra-
nen Christianne Stotijn har uppträtt på 
många av de mest prestigefyllda kon-
sertestraderna såsom Concertgebouw i 
Amsterdam, Musikverein i Wien, Théâtre 
des Champs-Elysées i Paris, Mozarteum 
i Salzburg, Carnegie Hall i New York 
och Philharmonie i Berlin. Hennes kon-
serter har dirigerats av många av vår 
tids toppdirigenter: Claudio Abbado, 
Ivan Fischer, Esa-Pekka Salonen och 
Gustavo Dudamel. Speciellt stort infly-
tande på Stotijns karriär har Bernhard 
Haitink haft. Under hans ledning har 
hon sjungit som solist med bland andra 
Concertgebouw-orkestern i Amsterdam 
samt symfoniorkestrarna i Boston, 
Chicago och London.

Stotijns repertoar vid orkesterkon-
serter består bland annat av musik 
av Beethoven, Berlioz, Mahler, Henze, 
Wagner och Berg, och därtill har hon 
även sjungit många nya verk. Michel 
van der Aas Spaces of Blank är tillägnat 
henne (och Concertgebouw-orkestern) 
och Thomas Adès' Totentanz har hon 
alltsedan verkets uruppförande 2013 
framfört ett flertal gånger under kom-
positörens ledning på olika håll i Europa 
och Förenta Staterna. 

Lied har Stotijn sjungit aktivt, ofta 
med pianisterna Joseph Breinl och Julius 
Drake. Hon har spelat in på skiva sång-
er av Schubert, Berg, Wolf, Mahler och 
Strauss. En Tjajkovskijskiva som hon 
gjorde tillsammans med Drake fick BBC 
Music Magazine Award. Hennes skiva 
med musik av olika tonsättare kallad If 
the Owl Calls Again valdes till Editor's 
Choice i tidskriften Gramophone.
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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 
RSO:s repertoar en hel del ny musik 
och orkestern uruppför årligen ett fler-

Opera har Stotijn sjungit vid ROH 
Covent Garden, festivalen i Aix-en-
Provence, De Munt i Bryssel och 
Stuttgartoperan. Till hennes roller 
hör Pauline i Spader Dam, Isabella i 
Italienskan i Alger, Ottavia i Poppeas 
kröning, Cornelia i Julius Caesar, titelrol-
len i Tamerlano, Brangäne i Tristan och 
Isolde och Marfa i Hovansjtjina.

MARK STONE
Den engelske barytonen Mark Stone är 
känd både på operascenerna och kon-
sertestraderna.  Han debuterade som 
operasångare 1998 vid Opera North 
som Escamillo i Carmen och fick sam-
ma år Decca-priset inom ramen för 
Kathleen Ferrier Awards.

Som operasångare har Stones centra-
la scener varit English National Opera, 
Opera North och Welsh National Opera. 
I Förenta Staterna har han huvudsak-
ligen uppträtt vid Opera Philadelphia. 
Därtill har han uppträtt vid många pre-
stigefyllda operahus på den europeis-
ka kontinenten (bl.a. i Berlin, Hamburg, 
Leipzig, Montpellier, Genève och 
Madrid) samt på Nya Zeeland. 

Mest känd på operascenerna är Stone 
för sina många Mozartroller. Titelrollen i 
Don Giovanni har han exempelvis sjung-
it på ENO, Deutsche Oper Berlin samt 
operorna i Hamburg och Philadelphia. 
Greven i Figaros bröllop har han gjort 
på Wales nationalopera samt operor-
na i Köln, Tammerfors och Hamburg. 
Till hans centrala operarepertoar hör 
även många verk av Britten, Donizetti, 
Händel, Puccini, R. Strauss och Verdi.

Som konsertsångare har Stone upp-
trätt med många uppskattade orkestrar 

på olika håll i Europa, Förenta Staterna 
och Brasilien. Thomas Adès' Totentanz 
har han sjungit som solist med bl.a. 
New Yorks filharmoniker under ton-
sättarens ledning. Han har även delta-
git i många konsertanta framföranden 
av operor. Som romanssångare har han 
uppträtt bl.a. i Carnegie Weill Hall i New 
York, Wigmore Hall i London och vid 
Liedfestivalen i Oxford. 

Stone har spelat in en stor del av sin 
repertoar på skiva och deltagit i många 
kompletta operainspelningar (bl.a. 
Trojanerna, Billy Budd, La Straniera, 
Sweeney Todd). År 2008 grundade han 
ett eget skivbolag för sina skivor, Stone 
Records. Sedermera har bolagets reper-
toar utvidgats till att omfatta även in-
strumental, kör- och orkestermusik. 
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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.

 


