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20.10 kl. 15.00
Övningssalen PAAVO, Musikhuset

Mina själsbröder

Igor Stravinsky: Oktett              
 15 min

I Sinfonia. Lento – Allegro moderato
II Tema con variazioni. Andantino

III Finale (Tempo giusto)
 

Yuki Koyama, flöjt, 

Fátima Boix Cantó, klarinett

Otto Virtanen, fagott

Tuukka Vihtkari, fagott

Tomas Gricius, trumpet

Ricardo Pedrares Patiño, basun

Brais Molina Varela, basbasun

 
Magnus Lindberg: 

Stråktrio ”Maguey de tlalcoyote” (2018)     
 10 min

Emma Vähälä, violin

Jakob Dingstad, viola

anton kukkonen, cello

PAUS 10 min

R S O - F E S T I v a l e n

MAGNUS LINDBERG
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VÄNLIGEN KOM IHÅG ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN!

Förbjudet att fotografera och att  göra videoupptagningar eller 
ljudinspelningar under konserten.

Robert Schumann: 
Pianokvintett Ess-dur op. 44  

30 min
I Allegro brillante

II  In modo d’una marcia (Un poco largamente)
III Scherzo (Molto vivace)
IV Allegro ma non troppo

  
Emma Vähälä, violin

Jukka Pohjola, violin

Jakob Dingstad, viola

Anton Kukkonen, cello

Ossi Tanner, piano
              

 
 

Paus ca kl. 15.30. Konserten slutar ca kl. 16.15. Sänds direkt i Yle Radio 1.
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Igor Stravinsky 
(1882–1971): 
Oktett för 

blåsare

“En papegoja som bor på andra sidan gatan 
stör mitt arbete på Oktetten med sitt idio-
tiska skri och sina imitationer.” (Stravinsky).

I sina neoklassicistiska verk axlade Igor 
Stravinsky äventyrarens roll. I olika för-
klädnader gick han sicksack i musikhis-
torien och dess genrer, lånade friskt och 
satte sina egna bomärken, men strävade 
också efter att sopa undan spåren efter 
sig. De olika musikaliska beståndsdelarna 
fick ändå bli klart synliga.  

För sin blåsoktett från år 1922 hitta-
de Stravinsky på två olika tillkomsthisto-
rier. Enligt den mest kända hade han till 
en början ingenting annat i tankarna än 
musikaliska gestalter, ingen besättning. 
Den andra tillkomsthistorien går i mot-
satt ordning och höljer den skapande im-
pulsen i drömmens dunkel. Då han letade 
efter musikens undermedvetna modeller 
bakom de historiska exemplen, skingra-
de tonsättaren medvetandet om sin egen 
historiska bakgrund.

”Oktetten började med en dröm, i vilken 
jag såg mig själv i ett litet rum omgiven av 
några musiker som spelade attraktiv mu-
sik. Jag kände inte igen stycket och följan-
de dag kom jag inte alls ihåg vad det gick 
ut på, men jag minns hur nyfiken jag var – 
i drömmen – att lista ut hur många musi-
kerna var. Jag minns också att jag kommit 
fram till att antalet musiker var åtta och jag 
såg att de spelade fagotter, basuner, trum-
peter, en flöjt och en klarinett. Jag vaknade 
upp från denna lilla konsert förhoppningsfull 

med stor glädje och morgonen därpå börja-
de jag komponera.”

Stravinskys beskrivning av det egent-
liga komponerandet är praktisk. Hans 
verkliga motiv döljs av både drömmens 
oförklarlighet och av det professionel-
la arbetets illusionslöshet: ”Oktetten blev 
snabbt till. Första satsen kom först, sedan 
valsen i andra satsen. Andra satsens in-
ledande tema är härlett ur valsen. Då jag 
märkte detta, uppfattade jag den som idea-
liskt lämpad för variationer. Den sista varia-
tionen (fugato) är andra satsens kulmen och 
otvivelaktigt det mest intressanta avsnittet 
i hela oktetten.”

Föremålet för Stravinskys abstrahe-
ringsprocess i oktetten är de klassiska 
formerna och i synnerhet kontrapunkt. 
Stravinsky härmar inte egentligen någon 
epoks eller någon tonsättares kontra-
punkt utan enbart själva idén. På samma 
sätt behandlar han dynamiken och läm-
nar efter sig fortepianots svart-vita figu-
rer. Musikens sorglösa, nästan vardagliga 
natur – som en papegoja som upprepar 
gamla slagdängor – lämnar den intet ont 
anande lyssnaren försvarslös.
Stravinsky strävade efter att dämpa den 
subjektiva sidan i sin musik och eldade på 
genom att utarbeta nya versioner av sina 
verk. Som ett besittningstagande av den 
klingande verkligheten och dess materi-
al, ”stravinskyfierandet”, blev blåsoktet-
ten ett riktgivande verk för tonsättarens 
senare teknik.
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Magnus Lindberg 
(f. 1958):  

Stråktrio 
 ”Maguey de  
tlalcoyote” 

(2018)
I Magnus Lindbergs produktion har verk 
med djurtema skymtat förbi liksom oför-
märkt. Coyote Blues (1993) var en kom-
position för liten ensemble, som, under 
inflytande av vokalmusik och Stravinsky 
(Les noces), sprudlar av snabba melodis-
ka fragment insnärjda i varandra. Dos 
Coyotes från år 2002 är en arrangerad ver-
sion av Coyote Blues för cello och piano. 
Tonsättarpianisten Lindberg och cellisten 
Anssi Karttunen har redan en längre tid 
uppträtt tillsammans som en ”coyoteduo”. 
Nämnas kan också i detta sammanhang 
Bubo bubo (”Berguv”, 2002), som är en fö-
delsedagspresent till Oliver Knussen.

Tlalcoyote är det mexikanska namnet 
på den amerikanska grävlingen som le-
ver på prärien. Den är flatare än den eu-
ropeiska grävlingen, ett däggdjur som ja-
gar småvilt nattetid, ibland tillsammans 
med coyotes – grävlingen gräver och coy-
oten jagar. Tlalcoyoten har lite zebralik-
nande ränder.

Maguey är det gemensamma namnet 
på agaveväxter som blommar först i slutet 
av sin 35-åriga livsbåge. Maguey de tlal-
coyote (Agave palmeri) är den största sor-
ten av agave som växer i de södra delarna 
av Förenta Staterna. Anssi Karttunen be-
rättar att man med växten kan göra tyg, 
papper, tatueringar och musikinstrument. 
Den har också hälsobringande egenska-
per. ”Kort sagt: Maguey de tlalcoyote är en 

symbol för livet. Man kan bara hoppas att 
stråktrion är lika nyttig som Maguey de tla-
lcoyote.”

Lindbergs stråktrio Maguey de Tlalcoyote 
kom till för att uruppföras av Zebra Trio 
(Ernst Kovacic, violin, Steven Dann, vio-
la och Anssi Karttunen, cello) vid festiva-
len i Santa Fé år 2018. För att djurassoci-
ationerna i musiken inte skall gå förlorade 
uppträder Zebra Trio oftast i randiga skjor-
tor.

Lindberg, liksom zebrorna, känner man 
igen på ränderna. Stråktrion porlar av kor-
ta melodier och fragment som blivit kvitt 
forna stilistiska begränsningar. Genom 
det under 20 minuter långa stycket går 
en utveckling som bygger på en stark 
baslinje och en harmoni som växer fram 
ur den. De modernistiska och de tonala 
ingredienserna smälter samman till en del 
av samma berättelse.

Tre stråkinstrument är som bekant en 
svår kombination, men Lindberg lyfter den 
till konserterande prakt. Orkesterverkens 
drama har flyttat över med skärpt inten-
sitet till en stråktrio. Verket gestaltas som 
ett nästan obrutet melodiflöde och som 
en rörelse vars klang pulserar och om-
vandlas impressionistiskt. Då den falnar 
av i de sista flöjttonerna och drillarna, är 
det som om musiken kartlagt hela klang-
spektret och förbrukat all sin energi.
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Robert Schumann 
(1810–1856): 

Pianokvintett 
Ess-dur op. 44

”Schumanns musik är framförallt rytmisk. 
Han är en poet, full av känsla och fantasi, 
men aldrig sentimental; låt inte någonsin 
hans musik låta sentimental.”

Det säger tonsättarens änka Clara 
Schumann till sina elever om sin man 
Robert Schumanns musik. Claras råd 
är på sin plats i pianokvintetten från år 
1842, Schumanns sannolikt mest fullödi-
ga kammarmusikaliska verk.  

Verket föddes på tre veckor under stor 
inspiration. Med sin pianokvintett mura-
de Schumann även grundstenen för en 
genre som de klassiska tonsättarna inte 
hade odlat.

Denna utgångspunkt gav en möjlig-
het till autentiskt romantisk kammar-
musikalisk utveckling. Fastän pianot i 
Ess-durkvintetten har en hel stråkkvar-
tett emot sig, låter Schumann ändå pia-
not tidvis dominera texturen och fungera 
som verkets rytmiska motor.

Ett målmedvetet unisonotema star-
tar första satsens (Allegro brillante) so-
natform men den låter sig ändå bevekas 
av ett lyriskt sidotema. De säkert behärs-
kade kontrasterna hör till Schumanns 
hemliga knep. På samma sätt delade 
Schumann sitt kompositörsjag i motsatta 
rollfigurer: den extroverta Florestan (som 
kämpar för den gemensamma saken) och 
den introverta Eusebius.

Den långsamma satsen som har form 
av en marsch (In modo d’una marcia) 
är en ovanlig karaktärssats, lite i stil 
med sorgmarschen i Beethovens Eroica. 
Schumanns sfär är mera personlig. Det 

orubbliga marschtemat får emot sig först 
ett passionerat espressivomotiv och där-
efter ett agitatomotiv som stärks av syn-
koper. Mot slutet är det som om temana 
lindade in sig i varandra.

Scherzot (Molto vivace) är med sina 
galopperande rytmer en idealbild av livs-
kraften. En kuriositet i satsen är att den 
har två trioepisoder som är klart separa-
ta. Den första episoden är lyrisk, den an-
dra seriös och tungrodd.

Finalen (Allegro ma non troppo) går di-
rekt på sak och kontrasterna känns nu 
mera ”normala”, som om de eftersträva-
de klassisk symmetri. I en festlig avslut-
ning återgår Schumann till första satsens 
huvudtema och slår in en sista växel i ver-
kets strålande fugerade coda.

Antti Häyrynen


