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22.3
FREDAGSSERIEN 11
Musikhuset kl. 19.00

Ryan Wigglesworth, dirigent
Sophie Bevan, sopran
 
Ryan Wigglesworth: Till Dawning (George Herbert) 21 min
The Agonie
Redemption
The Dawning
Easter II

PAUS 20 min

Gustav Mahler: Symfoni nr. 5 ciss-moll 68 min
I Trauermarsch (In gemessenem Schritt – Streng – 
 Wie ein Kondukt)
II Stürmischer bewegt, mit größter Vehemenz
III Scherzo (Kräftig, nicht zu schnell)
IV Adagietto (Sehr langsam) –
V Rondo-Finale (Allegro – Allegro giocoso. Frisch)

Paus ca kl. 19.35. Konserten slutar ca kl. 21.15. Sänds direkt i Yle radio 1 och på 
Yle Arenan.

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

FÖRE KONSERTEN i nedre foajén kl.18.00:
Meet the composer: Kompositören Ryan Wigglesworth intervjuas av 
redaktören Eva Tigerstedt. Intervjun görs på engelska.
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RYAN WIGGLESWORTH 
(F. 1979): TILL 
DAWNING

Ryan Wigglesworth föddes i Sheffield 
i Yorkshire, där han började sin musi-
kerkarriär i katedralens gosskör. Under 
sina studier vid universitetet i Oxford 
och vid Guildhall School of Music and 
Drama koncentrerade han sig på pia-
nospel, orkesterdirigering och kompo-
sition.

Arbetet som tonsättare och musiker 
har gått hand i hand för Wigglesworth. 
Under studietiden dirigerade han egna 
verk och musik av samtida komposi-
törer. Han har uppfattat bägge roller-
na som ett och samma musikerskap 
på samma sätt som i tiden Mahler och 
Strauß.  Till dem som inspirerat honom 
mest hörde den avlidne dirigenten och 
tonsättaren Oliver Knussen. ”Hans mu-
sik utgör det bästa beviset på att man 
måste komponera det som man alltid 
själv velat höra, och inte sådant som 
man antar att man borde komponera”. 
(Wigglesworth)

Wigglesworths genombrott som ton-
sättare kan anses vara tre verk skriv-
na för BBC:s symfoniker: Sternenfall 
(2008), The Genesis of Secrecy (2009) 
samt sångcykeln Augenlieder (2009) till 
dikter av Browning, Schiele, Rimbaud 
och Berryman som beskriver blick-
en. Wigglesworth har dirigerat en hel 
del operamusik och hans egen först-
lingsopera The Winter’s Tale på basis av 
Shakespeares pjäs fick sitt uruppföran-
de på English National Opera 2017.

Wigglesworth har ansetts föra vida-
re arvet efter Benjamin Britten, men 
med nutida metoder. Det gemensam-
ma för dem är åtminstone det dra-
matiska uttryckets omedelbarhet som 
också möjliggör skarpa modernistiska 
effekter. Liksom Britten arbetar också 
Wigglesworth gärna med sångare och 
använder mycket tid för att leta efter 
texter som fungerar bra med musik. 
Som exempel kan nämnas prästen och 
diktaren George Herberts (1593–1633) 
andliga dikter som tonsatts av engels-
männen från Purcell till Britten.

Orkestersångcykeln Till Dawning till 
dikter av George Herbert har beställts av 
den österrikiska festivalen Graffenegg 
och Londonfilharmonikerna och byg-
ger vidare på hans egen och på den 
nationella traditionen.  Sophie Bevan 
var solist vid uruppförandet under 
Wigglesworths ledning i augusti 2018. 
Konsertens huvudnummer var då 
Bruckners nionde symfoni som slu-
tar med en angstfylld Adagio-sats. 
Sångcykelns stolta, långa sopranlinjer 
tycks utgå från den tyska traditionen 
representerad av Strauß och Berg.

Som utgångspunkt för Wigglesworths 
Till Dawning fungerar den ofullbordade 
finalens idé i Bruckners sista symfo-
ni. Bruckner hade för avsikt att avslu-
ta verket med en ljus uppståndelse-
fest genom att använda sig av den 
katolska hymnen Der Heiland ist er-
standen (”Frälsaren är uppstånden”). 
Wigglesworth ville använda material ur 
den i sin sångcykel. George Herberts 
dikter i den postumt publicerade sam-
lingen The Temple (1633) målar med 
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originella ordvändningar påskens jubel 
och det gryende (dawning) nya livet.  

The Agonie (”Kvalet”) skildrar sam-
bandet mellan synd och kärlek. 
Beskrivningen utgår från det svek och 
den smärta som Kristus upplevde i 
trädgården i Getsemane och går vidare 
mot en försonande vision av döden på 
korset. Konklusionen är den filosofiska 
insikten om den katolska transubstan-
tiationen: kärleken är den ljuvaste och 
gudomligaste av alla drycker; för Gud 
smakar den blod, för människan vin.

En vågad tudelning råder också i 
Redemption (”Befrielse/Frälsning”) bör-
jande med ordets juridiska och andliga 
dimension. Wigglesworth håller bägge 
bemärkelserna med i diktens skenbart 
vardagliga berättelse, som återigen slu-
tar med en religiös insikt. The Dawning 
(”Gryning”) förenar sorg och glädje i 
bilden av uppståndelsen: Kristus har 
försvunnit ur graven och lämnat efter 
sig sin svepning, i vilken vi kan torka 
våra tårar. Påskdikten (Easter II) bländar 
lyssnaren med solljus som tonar bort i 
slutet i sopranens pianissimo ackom-
panjerat av celesta.

Herbert var en skicklig lutenist och 
hans egenartade ordval är musikaliskt 
men textens många nivåer ställer sina 
krav. “Till Dawning binds samman av 
en upprepad melodi som hörs i bör-
jan av första sången presenterad ef-
ter varandra av pianot och sångerskan. 
I Redemption är melodin för det mest 
dold för att sedan uppenbara sig i full-
ständig form i början av The Dawning. 
Melodin utgör grunden för den kulmi-
nerande koralen i sista sången. I varje 

sång förekommer därtill ett envist upp-
repat pianomotiv som inte är besläktat 
med huvudtemat men som ytterligare 
bidrar till att binda samman sångerna”, 
skriver Wigglesworth.

GUSTAV MAHLER 
(1860–1911): SYMFONI 
NR 5

Gustav Mahlers femte symfoni ciss-
moll från åren 1901–1902 var kompo-
sitörens första rent instrumentala verk 
sedan första symfonin. Den visade vä-
gen mot en ny period i vilken den poe-
tiska inspirationen dolts för lyssnarna. 
Enligt en liknelse av Theodor Adorno 
var det fråga om ”en symfoni som svalt 
sitt program”, en symfoni vars budskap 
har dolts eller gått förlorat men ändå 
är närvarande. I femte symfonin inne-
bar befrielsen från litterära källor också 
en övergång från en romantisk till en 
mera realistisk stil.

Femte symfonins symmetriska 
grundstruktur är besläktad med an-
dra symfonin. Också här går vägen från 
mörker till ljus, från ciss-moll till D-dur 
– kompositören motsatte sig att be-
nämna symfonin ciss-moll enligt första 
satsens tonart. Verket delas itu av en 
omfattande scherzosats: den konflikt-
fyllda första satsen består av en inle-
dande sorgmarsch och av en andra sats 
som kämpar mot ödet. Den ljusa sena-
re häften av verket byggs upp av ett 
intermezzoliknande Adagietto som ef-
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terföljs direkt av en starkt kontrapunk-
tisk final.

 De två första satsernas värld är för-
tvivlad men också bitande ironisk. 
Sorgmarschen (Trauermarsch. In ge-
messenem Schritt. Streng. Wie ein 
Kondukt) är måhända den mäktigaste 
länken i Mahlers kedja av dödsdoftan-
de karaktärssatser, en sorgeprocession 
kryddad med längtan. Satsen inleds 
med en trumpetfanfar vars släktskap 
med Beethovens ”ödestema” inte är en 
tillfällighet. Därefter följer ett stråkte-
ma som utstrålar vemodig mildhet.

I första satsens exposition kling-
ar en reminiscens från fjärde symfo-
nin samt från Wunderhorn-sången Der 
Tambourg´sell som kom till lite tidiga-
re: det är som om oskulden fått en 
dödsdom och marscherade mot gal-
gen. En trumpet annonserar triodelen, 
där smärtan får utlopp i form av vinan-
de stråkmotiv och ilskna blecksigna-
ler. I återtagningen avtar mellanavsnit-
tets energi. En tolkning av Mahler själv 
finns bevarad där han på ett mekaniskt 
piano anger ett raskt tempo och därtill 
ger uttryck för musikens motspjärnan-
de impulsivitet.

I andra satsen (Stürmisch bewegt, 
mit größter Vehemenz) krossar orkes-
tern gång på gång med sitt bleckhar-
nesk det mera hoppfulla temat som 
härstammar från första satsen. Som 
tredje tema alternerar ett dystert 
marschmotiv. I satsens kulmen utvid-
gas trumpetfanfarerna till bleckkoraler 
som då de kuvas dämpar musiken till 
viskningar.  

Symfonins vattendelare, den omfat-
tande tredje satsen (Kräftig, nicht zu 
schnell), rör sig mellan dröm och verk-

lighet, mellan dans- och scherzokarak-
tärer. Ett jordnära ländlermotiv alter-
nerar med ett nostalgiskt valstema. I 
bakgrunden hörs en dallrande känsla 
av natur, ensamhet och skogens sus 
som tycks upplösa de föregående sat-
sernas tragedi. Som protagonist för 
de undermedvetna budskapen funge-
rar ett virtuost valthorn, ett veritabelt 
”Wunderhorn” som leder musiken till 
en explosiv coda i slutet.

Adagiettots förtrollning har vi fått 
uppleva på film (Viscontis Döden i 
Venedig) och i politiska ritualer (John 
F. och Robert Kennedys begravning-
ar), men dess enkla väsen är inte avsett 
att bära hela första delens emotionel-
la börda. Harpans och stråkarnas me-
lodi andas djupt och tecknar en bred 
båge, ett konfessionellt crescendo, som 
utstrålar en känsla av lugn och resigna-
tion som liknar Rückertsångernas själv-
porträtt, sången Ich bin der Welt abhan-
den gekommen.

En snabbt övergående lugn stund 
bygger utan uppehåll en övergång till 
den energiska rondofinalen (Allegro), 
vars konststycken och humor blåser 
bort molnen från himlen för gott. Först 
presenterar ett valthorn och träblåsar-
na några folkliga motiv och sedan blir 
Adagiettotemat sonatrondots viktigas-
te sidotema.

Hur jordnära glädjen än är (Allegro 
giocoso. Frisch) har den även en mera 
principiell roll, eftersom byggandet av 
en arkitektonisk storform och skapan-
det av kontrapunktisk virtuositet för 
Mahler redan i sig representerade be-
frielse. Humorn får också i finalen vissa 
sarkastiska nyanser, men det viktigaste 
är förmågan av acceptera livets plura-
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lism. Codans mäktiga bleckkoral kon-
centrerar feststämningen.

 
Antti Häyrynen

 

RYAN WIGGLESWORTH
Engelsmannen Ryan Wigglesworth (f. 
1979) är aktiv som kompositör, diri-
gent och pianist. Han har befäst sin 
ställning som en av de mest betydan-
de aktörerna i sin generation. Han var 
förste gästdirigent för Hallé-orkestern 
i Manchester åren 2015–18 och för 
närvarande är han huskompositör vid 
English National Operan (ENO).

Wigglesworth har gästdirigerat 
många av de främsta orkestrarna, bl.a. 
Bayerska radions symfoniorkester, 
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, 
Concertgebouw-orkestern i Amsterdam, 
Europeiska kammarorkestern samt 
Ensemble InterContemporain. Han har 
också ofta uppträtt i dubbelroll som pia-
nist och dirigent i Mozarts pianokonsert 
nr 9.

Förutom vid ENO har Wigglesworth 
dirigerat opera på bl.a. ROH Covent 
Garden och vid festivalen i Aldeburgh, 
där han år 2012 dirigerade Knussens 
fantasioperor Where the Wild Things Are 
och Higglety Pigglety Pop! i samband 
med firandet av kompositörens 60-års-
dag. I februari 2017 dirigerade han vid 
ENO uruppförandet av sin egen första 
opera The Winter's Tale som bygger på 
Shakespeares pjäs med samma namn. 

Wigglesworths omfattande reperto-
ar som dirigent spänner från barock-
en till nutidsmusik. Han har uruppfört 

tiotals verk av bl.a. Harrison Birtwistle, 
Alexander Goehr, Oliver Knussen och 
Elliott Carter. Hans Birtwistleinspelning 
med Hallé-orkestern fick både 
Gramophone Award och BBC Music 
Magazine Award.

Wigglesworth studerade vid New 
College I Oxford och vid Guildhall 
School of Music and Drama i London. 
Åren 2007–09 var han lärare vid uni-
versitetet i Cambridge. Nyligen fick 
Wigglesworth Richard Rodney Bennett-
musikprofessuren vid Royal Academy 
of Music efter Oliver Knussen som 
dog i somras. Till tjänsten hör att han 
dirigerar akademins konserter (bl.a. 
Manson Ensemble som spelar nutida 
musik) och fungerar som lärare i kom-
position.

SOPHIE BEVAN
Den engelska lyriska sopranen Sophie 
Bevan har gjort stor karriär både som 
opera- och konsertsångare. Hon växte 
upp i en musikerfamilj och studerade 
vid Royal College of Music i London. 
År 2010 fick hon Critics' Circle Award 
i kategorin Exceptional Young Talent, 
år 2012 The Times Breaktrough Award 
och år 2013 priset Årets unga sånga-
re vid mönstringen International Opera 
Award.

Bevan debuterade på ROH Covent 
Garden år 2013 som Skogsfågeln i 
Siegfried. På ROH har hon sederme-
ra sjungit Pamina i Trollflöjten, Ilia i 
Idomeneo, Susanna i Figaros bröllop, 
Antigone i Enescus Oedipe, Sophie i 
Rosenkavaljeren samt Beatriz’ roller i 
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Thomas Adès The Exterminating Angel. 
Den sistnämnda uppgiften hade hon 
också vid verkets uruppförande vid 
festivalen i Salzburg sommaren 2016. 
Hon deltog också i uruppförandet av 
Wigglesworth The Winter's Tale som 
Hermione i februari 2017 på English 
National Opera (ENO), där hon ock-
så har sjungit bl.a. Télaire i Castor och 
Pollux, Polissena i Radamisto, Despina 
i Così fan tutte och Leïla i Pärlfiskarna.

Förutom ROH och ENO har Bevan 
sjungit vid festivalen i Glyndebourne, 
Wales nationalopera och Metropolitan 
samt festivalerna i Salzburg och Luzern, 
Teatro Real i Madrid, Semperoper i 
Dresden och Frankfurtoperan.

Bevan har uppträtt på konsertestra-
derna som solist för de viktigaste brit-
tiska orkestrarna och samarbetat med 
bl.a. Charles Mackerras, Neville Marriner, 
Antonio Pappano, Daniel Harding, 
Laurence Cummings, Mark Elder, 
Edward Gardner och Mirga Gražinytė-
Tyla. Hennes regelbundna pianistpart-
ner vid soloaftnar är Sebastian Wybrew.

Bevans diskografi omfattar mu-
sik av Händel, Haydn, Gluck, Mozart, 
Beethoven, Schubert, Mendelssohn 
och Max Reger, samt bland nutida ton-
sättare även verk av Giles Swayne och 
Paul Carr.

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-
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.

RADIONS 
SYMFONIORKESTER 

Radions symfoniorkester (RSO) är 
YLE:s orkester med uppgift att produ-
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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.


