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VÄNLIGEN KOM IHÅG ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN!
Förbjudet att fotografera och att  göra videoupptagningar eller ljudinspelningar 
under konserten.

5.4
FREDAGSSERIEN 12
Musikhuset kl. 19.00

 
Gustavo Gimeno, dirigent
Tomas Nuñez-Garcés, cello
 
 
Benjamin Britten: Symfoni för cello och orkester op. 68 35 min
I Allegro maestoso
II Presto inquieto
III Adagio – cadenza ad lib
IV Passacaglia: Andante allegro

 
PAUS 20 min

 
Dmitrij Sjostakovitj: Symfoni nr 5 d-moll op. 47 44 min
I Moderato
II Allegretto
III Largo
IV Allegro non troppo.

Paus ca kl. 19.45. Konserten slutar ca kl. 21.00. Sänds direkt i Yle Radio 1 och på 
Yle Arenan.
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BENJAMIN BRITTEN 
(1913–1976): SYMFONI 
FÖR CELLO OCH 
ORKESTER OP. 68
Benjamin Britten blev bekant med 
den ryske mästercellisten Mstislav 
Rostropovitj i London i september 
1960. Redan vid deras första möte 
bad Rostropovitj Britten om en kon-
sert för honom och därmed inleddes 
en varm vänskap mellan två musiker 
som bara fördjupades ytterligare av 
deras fullständigt olika personligheter. 
Britten komponerade under de följan-
de tio åren fem omfattande komposi-
tioner för Rostropovitj: en cellosonat 
(1961), en symfoni för cello och orkes-
ter (1963) samt tre sviter för solocello 
(1964, 1967, 1971).

Symfonin för cello och orkester – el-
ler cellosymfonin som verket ofta ock-
så kallas för – innebar för Britten en 
återgång efter en lång paus till orkes-
termusik av det stora formatet. Det var 
hans första verk med symfonisk an-
knytning sedan Sinfonia da Requiem 
(1940) och hans första originalverk för 
orkester sedan The Young Person's 
Guide to the Orchestra (1945). Under 
de gångna åren hade Britten mest in-
riktat sig på operor och vokalmusik, 
som utgör en central del av hans pro-
duktion.

Britten började komponera cel-
losymfonin som en traditionell konsert 
men under kompositionsprocessen 
började han fundera på om verket när 
allt kommer omkring ändå stod sym-
fonin närmare. Å ena sidan påverkades 

Britten av att kompositionen fick fyra 
satser i symfonisk stil och å andra si-
dan av cellons och orkesterns jämbör-
diga roller, som inte motsvarade hans 
tankar om den för konserter typiska 
inbördes kampen mellan solist och or-
kester.  

I ordets vidare bemärkelse fyller 
verket också kriterierna för en kon-
sert. Till detta hänvisar även de höga 
kraven på solostämman. Under arbe-
tets gång uppmuntrade Rostropovitj 
Britten: "Skriv för cello allt vad hjär-
tat bjuder dig och bry dig inte om hur 
svårt det blir; min kärlek till dig hjälper 
mig att behärska varje not, t.o.m. de 
allra omöjligaste.”

Cellosymfonins uruppförande ägde rum 
i Moskva i mars 1964 med Rostropovitj 
som solist och Britten som dirigent för 
Moskvas filharmoniker. Framgången 
var hisnande och publiken applåderade 
så energiskt att symfonins final måste 
bisseras.

Cellosymfonin är övervägande ett 
allvarligt sinnat verk. Britten har sörjt 
väl för cellons hörbarhet genom att 
skriva en sparsam men ändå intensiv 
orkestertextur i enlighet med det slags 
tonsättare han var.

Den omfattande första satsen domi-
neras av en stark känsloladdning. Den 
börjar med ett introducerande avsnitt 
och utformas som en traditionell so-
natform med exposition, genomföring 
och återtagning. Andra satsen är med 
sina glimtande nyanser ett hemlig-
hetsfullt, rent av spökligt scherzo.

Den långsamma satsen är cellosym-
fonins hjärta. Där finns sammansling-
rade i varandra såväl meditativ melo-
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dik som även seriös dignitet skapad av 
dova pukslag och pompös framfart. 
Satsens kulmen leder till cellons ka-
dens som bildar en direkt bro till fina-
lens passacaglia. 

Trumpetaren förkunnar finalens bör-
jan men det egentliga passacaglia-mo-
tivet som utgör grunden för satsens 
variationer spelas av cellon. Den rådan-
de stämningen i finalsatsen är ljusare 
än tidigare då musiken medvetet bör-
jar ta sig framåt. Först mot slutet av 
satsen stannar cellon upp ännu för ett 
ögonblick för att begrunda sina egna 
känslor före den segervissa avslutning-
en.

 

 

DMITRIJ SJOSTAKOVITJ 
(1906–75):
SYMFONI NR 5 D-MOLL 
OP. 47

Dagen blev natt i Dmitrij Sjostakovitjs 
liv den 28 januari 1936. Pravda publice-
rade en artikel rubricerad "Kaos i stäl-
let för musik", där hans till en början 
väl mottagna opera Lady Macbeth från 
Mtsensk utdömdes som "grov, primi-
tiv och vulgär". Det finns goda orsaker 
att misstänka, att artikeln kommit till 
på initiativ av självaste generalissimus 
Stalin eller rent av skrivits av honom. 
Han hade något tidigare sett operan 
men gått därifrån i vredesmod under 
pågående föreställning. Tio dagar se-
nare hamnade Sjostakovitjs balett Den 
klara bäcken på stupstocken.

Ända sedan Sjostakovitjs första 

symfoni uruppfördes med strålande 
framgång i maj 1926, hade han hört 
till sitt lands mest lysande konstnärli-
ga förmågor. Hans musik tycktes kon-
kretisera något av den passionerade 
radikalism som sovjetstaten försökte 
representera efter revolutionens svall-
vågor.

Ett tecken på förändring var ”den 
socialistiska realismen” som definie-
rats av Maxim Gorkij och som 1934 
blev den sovjetiska konstens officiel-
la ideal. Konstens sunda grund beto-
nades samt dess lättfattliga och opti-
mistiska anda. Slag i saken gjorde man 
emellertid först i och med Stalins at-
tack och då gjordes Sjostakovitj till ett 
varnande exempel. Genom att attack-
era sovjetkonstens topp såg Stalin till 
att budskapet gick fram.

Sjostakovitj var nu en märkt man. 
Han drog bort sin fjärde symfoni (1936) 
från offentligheten mitt under repeti-
tionerna inför uruppförandet och över-
gick våren och sommaren 1937 till ett 
mera beskedligt uttryck i sin femte 
symfoni. Den fick enorm framgång vid 
uruppförandet som leddes av Jevgenij 
Mravinskij i Leningrad november 1937. 
Något senare beskrev en kritiker sym-
fonin som ”en sovjetkonstnärs skapan-
de svar på en berättigad kritik”. Fastän 
Sjostakovitj inte var särskilt tagen av 
denna formulering, vågade han inte 
heller ta avstånd från den.

Femte symfonin innebar för 
Sjostakovitj en återgång till allt det 
grundläggande både vad form och 
innehåll beträffar. Jämförd med den 
fjärde symfonin som ofta prövade 
uttryckets yttersta gränser är femte 
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symfonins tonspråk klarare och mera 
balanserat, vilket också lett till att den 
blivit ett av tonsättarens mest popu-
lära verk. Å andra sidan, fastän det 
skulle vara lätt att bara uppleva den-
na vändning som en följd av den at-
tack Sjostakovitj utsattes för, kan den 
också tänkas ha sina rötter i hans egna 
ambitioner. Symfonins inre laddning 
har på inget sätt försvagats av en 
eventuell kompromissvilja. Man har 
också hört en annan betydelsenivå un-
der den polerade ytan i verket i form 
av dold ångest och trots, till vilka de 
många hänvisningarna i verket bidrar, 
börjande med Carmen-referenserna 
(Habaneran) i första satsen.

Enligt traditionen är satserna fyra till 
antalet. Tempobeteckningen "modera-
to" ger första satsen ett långsamma-
re och bredare uttryck än vad som är 
vanligt i en öppningssats. Den är den 
mest omfattande av satserna, den 
tyngst vägande och i genomföringen 
kulminerar den till takten av en gro-
tesk marsch. Andra satsens ironiskt 
dansande scherzo bildar ett lättsam-
mare skede mellan två seriösa satser.

De mest förinnerligade stämning-
arna i symfonin återfinns mellan den 
meditativa början och den långsam-
ma satsen som koncentreras till ett in-
tensiv crescendo. Om Sjostakovitj där 
lyssnar till sin inre röst, så är uttryck-
et i finalen däremot definitivt utåtrik-
tat. Satsen avancerar från en energisk 
spurt i början till ett dröjande lugna-
re avsnitt, där kompositören hänvisar 
till en av sina tidigare sånger till text 
av Pusjkin, där den citerade passagen 
handlar om att födas på nytt till sin ti-
digare skönhet. I slutcrescendot ste-

gras musiken till ett segervisst slut. 
Den uppfyllde onekligen alla realso-
cialismens krav på ett uppbyggande 
och positivt uttryck, men många har 
frågat sig om segern här är äkta eller 
hycklad.

Kimmo Korhonen

GUSTAVO GIMENO
Spanjoren Gustavo Gimeno (f. 1976) 
har sedan höstsäsongen 2015 varit 
musikchef för Luxemburgs filharmo-
niska orkester (OPL). Han har även 
utnämnts till musikchef för Torontos 
symfoniorkester från hösten 2020.

Gimeno inledde sin karriär som slag-
verkare i Concertgebouw-orkestern i 
Amsterdam. Samtidigt fortsatte han 
sin dirigentutbildning vid konservato-
riet i Amsterdam och blev assistent 
till den dåvarande chefsdirigenten 
för Concertgebouw-orkestern, Mariss 
Jansons. Även Claudio Abbado och 
Bernard Haitink har varit viktiga men-
torer för honom. Gimeno var chefsdi-
rigent för symfoniorkestern Con brio 
i Amsterdam 2009–12 och för Het 
Orkest Amsterdam 2012–13. År 2013 
avstod han från sitt arbete som musi-
ker vid Concertgebouw och ägnade sig 
åt sin karriär som dirigent.

Gimeno har gästdirigerat många 
topporkestrar. Utöver RSO återvänder 
han som gästdirigent under säsongen 
2018–19 för Cleveland Orchestra, Wiens 
symfoniorkester, Mariinskijorkestern i 
S:t Petersburg, Sveriges Radios symfo-
niorkester samt för 1700-talsorkestern 
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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-talet 

som ägnar sig åt historiskt informe-
rad uppförandepraxis. Till säsongens 
debuter hör bland andra Los Angeles 
och Londons filharmoniker, Seattle 
Symphony ja Orchestre de la Suisse 
Romande.

Gimeno gjorde sin operadebut 2015, 
då ha dirigerade Bellinis Norma i sin 
födelsestad Valencia. Han har sedan 
dess dirigerat Verdis Simon Boccanegra 
och Mozarts Don Juan vid Grand 
Théâtre i Luxemburg. I januari i år de-
buterade han vid operan i Zürich som 
dirigent för Verdis Rigoletto.  

Gimenos repertoar sträcker sig från 
1700-talets musik till verk i vår tid. Han 
har gjort inspelningar med OPL se-
dan år 2017 för skivmärket Pentatone: 
Sjostakovitjs och Bruckners första 
symfonier, Ravels hela Daphnis et 
Chloé, Mahlers fjärde symfoni och se-
nast en skiva med musik av Stravinsky 
(Våroffer, Jeu de cartes, Agon och Chant 
funèbre).

 
 
 

TOMAS NUÑEZ-
GARCÉS
Tomas Nuñez-Garcés började spela 
cello i 6 års ålder vid Ålands musikinsti-
tut och fortsatte senare sin utbildning 
vid Åbo konservatorium och Sibelius-
Akademin. Hans lärare har varit Jacob 
Lind, Timo Hanhinen, Hannu Kiiski 
och Marko Ylönen. Därtill har Nuñez-
Garcés deltagit i många mästarkurser i 
Finland och utomlands.

År 2010 vann Tomas Nuñez-Garcés 
första pris och publikpriset i Åbo XI 
cellotävling. Han fick också pris för 

bästa framförande av tävlingens be-
ställningsverk. Våren 2010 blev Nuñez-
Garcés medlem i Nationaloperans or-
kester – först som andra solocellist 
och hösten 2011 som första solocellist. 
Åren 2015–2018 var han 1:a solocellist 
i Helsingfors stadsorkester. Hösten 
2017 tillträdde han som 1:a solocellist 
för RSO.

Nuñez-Garcés har framträtt som so-
list för bland andra Helsingfors stads-
orkester, Finlands nationaloperas or-
kester, Åbo filharmoniska orkester, 
Mellersta Österbottens kammarorkes-
ter och Sinfonia Lahti. Därtill har han 
uppträtt på Åland, Grönland, i Förenta 
Staterna, Tyskland, Japan, Kina och 
Ryssland. 

Kammarmusik spelar Nuñez-Garcés i 
Postiglione-kvartetten, som vann den 
internationella tävlingen för stråkkvar-
tetter Night and Sun som arrangera-
des år 2009 i Rovaniemi.

Tomas Nuñez-Garcés’ instrument är 
en Lorenzo & Tomaso Carcassi från år 
1779, som ägs av Yleisradios pensions-
stiftelse.



6

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-
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.


