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3.5
FREDAGSSERIEN 13
Musikhuset kl. 19.00

Emilia Hoving, dirigent
Joonas Ahonen, piano
Emil Holmström, piano

Bernd Alois Zimmermann:
Dialoge, konsert för två pianon och orkester 18 min
Dialoge I–VII               

PAUS 20 min

 
Anton Bruckner: Symfoni nr 2 c-moll 65 min
I Moderato
II Andante: Feierlich, etwas bewegt
III Scherzo: Mäßig schnell - Trio: Gleiches Tempo
IV Finale: Mehr schnell
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VÄNLIGEN KOM IHÅG ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN!
Förbjudet att fotografera och att  göra videoupptagningar eller ljudinspelningar  
under konserten.

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.

Joonas Ahonen, piano
Emil Holmström, piano
 
Franz Schubert: Fantasi f-moll D 940 op.103  19 min
Allegro molto moderato – Largo – Allegro vivace – Tempo 1

Paus ca kl. 19.30. Konserten slutar ca kl. 21.10. Kammarmusiken slutar ca kl. 21.45. Sänds 
direkt i Yle Radio 1 och på Yle Arenan.



3

BERND ALOIS 
ZIMMERMANN: 
DIALOGE, KONSERT 
FÖR TVÅ PIANON OCH 
ORKESTER
Konsten på 1960–80-talen som kallad-
es för postmodernism förknippas med 
lekfulla hänvisningar till konsthisto-
rien samt med blandningen av sublimt 
och banalt. Bernd Alois Zimmermann 
(1918–1970) är ett belysande exempel 
på den postmodernistiska estetiken i 
musiken. Han uppfann en pluralistisk 
stil där det bland fälttekniska ytor gli-
der fram tydliga hänvisningar till an-
dra tonsättares verk från Bach till 
Messiaen. Ibland kan ett citat vara en 
finkänslig färgfläck, i andra verk finns 
det så många av dem att man med 
fullgoda skäl kan tala om musikaliska 
kollage.

Zimmermanns nu aktuella dubbel-
pianokonsert bär inte namnet Dialoger 
utan orsak. Verket för många slags di-
aloger: mellan pianosolisterna och or-
kestern, mellan olika epoker och stilar, 
mellan verkligheten och olika nivåer i 
psyket. Kompositören skrev själv att 
det var fråga om ”drömmande, älskan-
de, lidande och bedjande människors 
dialoger genom tiderna”.

Zimmermann, som också utmärk-
te sig som en samhällelig och filoso-
fisk skribent, talade om ”den kulfor-
made, sfäriska tiden” (Kugelgestalt 
der Zeit): tiden koncentreras till nuets 
sfäriska form, där det förflutna en-
bart syns som minnen. Det förflutna 
är emellertid alltid närvarande, vilket 
Zimmermann försökte uttrycka med 

sin musiks kollagemässiga karaktär. 
Dialoge, som ursprungligen kom till 
1960 och fick sin slutliga gestalt fem 
år senare, är en första representant för 
Zimmermanns mogna stil med stor or-
kester. Besättningen är rent av massiv 
och här använder han sig färgstarkt av 
i synnerhet en stor slagverkssektion 
samt även exempelvis gitarr. Den slut-
liga versionen fick sitt uruppförande 
år 1968 och den är tillägnad solister-
na, pianistbröderna Alfons och Aloys 
Kontarsky.

Spänningen i Dialoge bygger på sto-
ra kontraster som påminner om sin-
nets plötsliga associationer: ömheten 
tränger smidigt samman med ånges-
ten. Också citaten betonar denna sam-
tidighet och sammansmältning av de 
olika elementen: nutiden bär på min-
nen av både personlig och kulturell 
art. Jazzallusioner sveper över orkes-
tern redan i mitten av verket, men de 
egentliga citaten hörs först i den näst-
sista av verkets sju episoder som spe-
las i en följd.

I trombonen klingar stillsamt men 
envist den urgamla hymnen Veni crea-
tor spiritus, medan orkestern stämmer 
upp med en fond bestående av ett ut-
drag ur Debussys balett Jeux (verkets 
underrubrik är ”hommage à Debussy”). 
Mellan dessa kommer marimban och 
pianosolisterna rusande med löpning-
ar ur första satsen av Mozarts piano-
konsert nr 21 och en jazz-sväng som 
blandar om i packen.  Allting binds 
samman exakt och behärskat – och 
stunden försvinner lika smidigt som 
den började.

Pianona rusar in i en rasande kadens. 
Den mjuka och enligt speldirektiven 
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”overkliga” orkestern lugnar stämning-
en i en kort epilog med några sista re-
miniscenser av Debussy och Mozart.

 

ANTON BRUCKNER: 
SYMFONI NR 2 C-MOLL
Då Anton Bruckner (1824–1896) fär-
digställde den första versionen av sin 
andra symfoni, var det femte gången 
som han tampades med den symfo-
niska genren, om vi också räknar med 
symfonin B-dur som förblev i enkla be-
ståndsdelar. Andra symfonin ses ofta 
som början på Bruckners mogna sym-
foniska skapande. Den var det första 
orkesterverket av Bruckner som spela-
des i Wien och det togs rent av välvil-
ligt emot i motsats till tredje symfonin 
som fick en rejäl avhyvling. Bruckners 
personliga stil kan höras redan i de ti-
digare symfoniska verken men i andra 
symfonin blev skalan bredare och te-
mabehandlingen fick en allt mer mo-
numental form som befäste den mo-
dell som han skulle komma att följa 
i hela sin karriär. Fastän det vore fel 
att påstå att Bruckner komponerade 
enligt en viss symfonisk schablon, så 
hade han ändå klart visionära ramar i 
tankarna, då han tog itu med allt mer 
kosmiska symfoniska former.  

Andra symfonin kan med god or-
sak betraktas som en vägkarta över 
Bruckners symfoniska världar. Också 
vad klarheten beträffar liknar den 
s.a.s. en karta; efter den kritik som 
första symfonin utsattes för tycks 
Bruckner ha bemödat sig om att för-

medla sitt symfoniska budskap lite 
klarare. Resultatet är ett verk med 
klassiska linjer och mellan symfonins 
bärande element har han placerat ge-
neralpauser som fått orkestermusiker-
na att kalla den för ”Paussymfonin”. 
Pausernas tystnad låter det symfonis-
ka rummet eka och ger lyssnaren tid 
att blicka bakåt och uppfatta dimen-
sionerna. Genom pausernas öppningar 
syns rymden dit strukturerna med sina 
enkla beståndsdelar är på väg.

Andra symfonins pauser under-
streckar Bruckners speciella sätt att 
handskas med sonatformen, alltså den 
klassisk-romantiska musikens verk-
tygsback vars arbetsredskap består av 
exposition, genomföring och reprisav-
snitt. I stället för huvud- och sidotema 
började Bruckner använda ett stadigt 
underlag bestående av tre teman, där 
vart och ett av dem utvecklas till ett 
komplext materialblock som står på 
egna ben. I sina symfoniers öppnings-
satser och finaler utvidgade Bruckner 
sonatformen till det yttersta. Formen 
blev innehåll, formen började spjäl-
kas och bli formlös. Det finns ingen-
ting organiskt i Bruckners symfonier, 
utan deras monolitiska delar dunsar 
till ovanpå varandra med ödesmättad 
logik.

I Bruckners musik möts det radika-
la och det konservativa, det heliga och 
det banala, den lilla människan och det 
oändliga världsalltet. Stämningen i an-
dra symfonin är skenbart harmonisk 
och solig, men under allt det hjärtli-
ga tränger hela tiden den existentiel-
la avgrunden sig på. Bruckner vägrade 
emellertid att förverkliga en klassisk 
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symfonisk resa bestående av en intel-
lektuell kamp som resulterar i att mot-
sättningarna bearbetas för att uppnå 
en segerviss syntes. Han föredrar att 
låta ljuset och mörkret, det mänskliga 
och det omänskliga leva sida vid sida.

Andra symfonin spelar upp vissa ty-
piska medel som Bruckner använder 
sig av i symfonierna. Den börjar med 
sagoaktiga stråktremolon ur vars ljus-
strålar det första temat växer fram. 
Ett för honom typiskt signalliknande, 
huvudsakligen av trumpeten spelat 
rytmmotiv (duol + triol) vajar som en 
flagga framför lyssnaren genom första 
satsen och klingar också i dess slut. 
Satsens ljusa humör rubbas av änd-
löst nedåt glidande sekvenspassager 
och obehärskat hamrande crescen-
don, som slutligen inte bygger broar 
någon vart.  I stället för lösningar och 
ändpunkter har Bruckners symfonier 
skymtande uppenbarelser som glöder 
en stund med fruktansvärd kraft för 
att strax försvinna.

En motstridighet som hör till 
Bruckners symfonier är ödmjukhet-
en och längtan som hörs mitt i me-
galomanin, letandet efter sanningen 
i stället för att förkunna den. Den ka-
tolska övertygelsen hade en synnerli-
gen stark roll i Bruckners liv. Han höll 
reda på sina bönestunder med ristade 
streck i bokföringen och upplevde reli-
giösa tillstånd av extas som han över-
förde på symfonierna.

Bruckners sätt att använda sig av 
marscher, koraler, folkliga danser och 
olika epokers musikstilar har forskar-
na jämfört med upprepningsarkitek-
turen som blomstrade i Wien. I den 

kyrkomusikaliska traditionen fanns 
ett fruktbart förråd av råmaterial för 
Bruckner. Mässans struktur, orgelns 
registrering eller byggklossar härledda 
från medeltida kyrkosång har en spe-
ciellt viktig roll i symfonierna. Speciellt 
underligt är det inte, Bruckner hade ju 
före sitt senfödda symfoniska intres-
se komponerat en hel del kyrkomusik 
och många av hans samtida betrakta-
de honom i första hand som organist.

Utgående från koralliknande melo-
dier och kadenser lånade ur kyrkomu-
siken bildas i andra symfonins lång-
samma sats en andlig laddning som 
Bruckner skulle komma att tillämpa 
i många av sina långsamma satser. I 
Andantet lånar Bruckner två gånger ur 
sin mässa nr 3 f-moll satsen Benedictus, 
som för honom hade en djupt person-
lig betydelse. F-mollmässan kom till i 
efterdyningarna av ett seriöst nerv-
sammanbrott våren 1867 och speci-
ellt i satsen Benedictus gav han utlopp 
för känslan av att religionen hade hjälp 
honom att bli frisk. F-mollmässans för-
senade uruppförande inföll sommaren 
1872, då långsamma satsen i andra 
symfonin låg på Bruckners arbetsbord. 
Det är tydligt att känslor förknippa-
de med mässans tillkomst dök upp på 
nytt i hans sinne. Symfonins långsam-
ma sats blev en stund av intim medita-
tion, ett slags tacksägelse.

Vi hör symfonins version från år 
1877, där Andante (i första versionen 
Adagio) är andra och Scherzo tred-
je sats. Andra symfonin visar upp en 
symmetrisk prototyp för ett brahmskt 
scherzo, där det envisa hamrandet får 
en nästan illfundig ton och kontraste-
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rar lustigt med trions lantliga karaktär.
Bruckners symfonier präglas av upp-

repning, som laddar musiken med en 
stundom visionär, stundom obsessiv 
atmosfär. Upprepningarna breddar 
också symfoniernas tidsuppfattning 
mot det övernaturliga. Andra symfon-
ins final börjar med envis upprepning 
som under satsens gång får ödesdigra 
proportioner. Under utbrotten blottar 
scherzot vissa bekanta idylliska drag 
och bygger även vidare på den lång-
samma satsens fromma stämningar. 
Som om han ville betona Andantets 
budskap lånar Bruckner än en gång 
sin f-mollmässa, denna gång ur satsen 
Kyrie. Citatet kommer två gånger i fi-
nalen som en himmelsk viskning efter 
höjdpunkternas allra skarpaste kanter.

 
Auli Särkiö-Pitkänen

JOONAS AHONEN
Joonas Ahonen har han vunnit erkän-
nande både för sina sprakande tolk-
ningar av modern musik och för sina 
Beethoventolkningar. Sedan år 2011 
har han varit engagerad som pia-
nist vid ensemblen för ny musik vid 
Klangforum Wien och med dem har 
han spelat en mångsidig repertoar och 
även uppträtt som solist i Musikverein 
i Wien.  

Ahonen debuterade 18 år gammal 
som solist med Helsingfors stadsorkes-
ter under Leif Segerstams ledning och 
har sedan dess uppträtt som solist bl.a. 
med BBC:s symfoniorkester, Radions 

symfoniorkester, Tapiola Sinfonietta, 
Avanti och Kymi Sinfonietta. Han är 
också en aktiv kammarmusiker och 
har uppträtt på bl.a. kammarmusikfes-
tivalen West Cork, festivalen i Davos, 
Belgiska radions festival Musiq'3 i 
Bryssel samt vid Pekka Kuusistos Vår 
festival i Tusby. Denna vår har han 
framfört Ligetis etyder (nr 1–8) i kore-
ografen Anne Teresa De Keersmaekers 
produktion Achterland i Leuven och i 
Barcelona.

Ahonens inspelningar för skivmär-
ket BIS av Ligetis extremt svåra piano-
konsert samt hans Charles Ives-skiva, 
som bl.a. innehåller den monumen-
tala andra pianosonaten (Concord-
sonaten) och violinsonat nr 4 med 
Pekka Kuusisto, har fått mycket be-
röm. Ahonens senaste i mars 2018 
utgivna skiva innehåller Beethovens 
Diabelli-variationer (Schwechtenstein 
Records) spelade på ett Johann Baptist 
Streicher-piano från år 1836.

Ahonen studerade vid Sibelius-
Akademin under ledning av Tuija 
Hakkila och Liisa Pohjola. Sedan 2013 
har han deltagit i musikuniversitetet 
Graz’s program Performance Practice 
in Contemporary Music.

 

EMIL HOLMSTRÖM
Pianisten Emil Holmström är en be-
kant gestalt vid olika evenemang för 
nutida musik men lika så som orkes-
terpianist, som kammarmusiker inom 
klassicism och romantik samt i under-
ground- sammanhang som bryter de 
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normala gränserna mellan genrerna. 
Med sin verksamhet vill han föra fram 
ett intresse för fenomen från olika 
epoker samt för avantgarde genom ti-
den, det må då gälla Beethoven, andra 
Wienskolan eller vår egen tids experi-
mentalism.

Holmström har uppträtt som so-
list, kammarmusiker och liedpianist 
på olika håll i Europa, i Nord- och 
Sydamerika, Japan och Australien. I 
Finland har han uppträtt som solist 
med bl.a. Radions symfoniorkester, 
Sinfonia Lahti och Lapplands kammar-
orkester. Det centrala i Holmströms ar-
bete är medlemskapet i flera ensem-
bler som sysslar med nutida musik. Till 
dem hör Uusinta Ensemble, defunen-
semble specialiserad på elektroakus-
tisk musik samt pianotrion Tristero. 
Därtill uppträder han även ofta med 
Avanti.

Holmström hör med violinis-
ten Eriikka Maalismaa och cellisten 
Markus Hohti till kollektivet Ristiveto, 
som specialiserar sig på att framföra 
musik från slutet av 1800-talet på pe-
riodinstrument. I början av 2019 gav 
Maalismaa och Holmström ut en ski-
va med Schumanns samtliga tre vi-
olinsonater (ALBA), där Holmström 
trakterar ett Erard-piano från 1862. 
Holmström har själv till sitt förfogan-
de en Bösendorfer-flygel från 1882.  

Holmström är också en aktiv ar-
rangör av evenemang och han har del-
tagit i planeringen av konsertserien 
Klassinen Hietsu vid Sandstranden i 
Helsingfors. Viktiga sporrande impul-
ser har Holmström fått av sin lärare 

Erik T. Tawaststjerna samt inom den 
nya musiken i synnerhet av Marie-
François Bucquet i Paris.

RADIONS 
SYMFONIORKESTER
Radions symfoniorkester (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-ta-
let utvidgades den till en fulltalig sym-
foniorkester. RSO:s tidigare chefsdi-
rigenter 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 ra-
dions arkiv med friköpta inspelningar 
av hela den inhemska orkesterreperto-
aren. Under spelåret 2018–2019 urupp-
för orkestern 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 
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Lintus ledning fick Gramophone Award 
2018. En skiva med Sibelius tondikter 
och sånger fick International Classical 
Music Award (ICMA) 2018. Därtill no-
minerades den till Editor's Choice i tid-
skriften Gramophone i november 2017 
och var BBC Music Magazines månad-
ens 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 TV1.


