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22.11 kl. 19.00
Musikhuset

Olari Elts
d i r i g e n t

Andrea Mastroni
b a s

Sergej Rachmaninov:
Dödens ö op. 29

Modest Musorgskij (orkestrering Kalevi Aho):
Dödens sånger och danser

Vaggvisa
Serenad
Trepak

Fältmarskalken

PAUS 20 min

Modest Musorgskij:
Minnen från Krim

Dmitrij Sjostakovitj:
Symfoni nr 6 h-moll op. 54

Largo
Allegro
Presto

18 min

20 min

5 min

30 min
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Vid konserten spelar fem elever från  Konstuniversitetet/
Sibelius-Akademin, som har fått en studieplats i Musik-
husets orkesterakademi: Marija Räisänen 1-violin, Bea-
ta Kavander 2-violin, Liisa Orava viola, Antto Tunkkari 
cello och Saga Söderström, valthorn.

Musikhusets Orkesterakademi är en samarbetsmodell 
som skapades år 2015 av Helsingfors stadsorkester, RSO 
och Konstuniversitetet/Sibelius-Akademin. Målet är en 
allt mer internationell utbildning på högre nivå och med 
närmare kontakt till arbetslivet.

Paus ca kl. 19.50. Konserten slutar ca kl. 20.55. Den 
sena kammarmusiken slutar ca kl. 21.40. Sänds direkt i 
Yle Radio 1 och på Yle Arenan.

KAMMARMUSIKEN I SENA KVÄLLEN börjar i Konsert-
salen efter en paus på ca 10 minuter. Publiken ombeds 
ta plats på parketten för att lyssna till musiken Platser-
na är onumrerade.

DEN SENA KAMMARMUSIKEN:
Tomas Nuñez, cello / Kirill Kozlovski, piano

Sergej Rachmaninov: 
Sonat för cello och piano g-moll op. 19

Lento – Allegro moderato
Allegro scherzando

Andante
Allegro mosso

35 min
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VÄNLIGEN KOM IHÅG ATT STÄNGA AV
MOBILTELEFONEN!

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

35 min
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I början av 1900-talet hade alla centraleu-
ropeiska borgarhem med självkänsla en re-
produktion på väggen av den schweiziske 
symbolisten Arnold Böcklin (1827–1901), 
företrädelsevis den mest berömda må-
lningen: Die Toteninsel (1880; Dödens ö). 
I Paris år 1907 fäste sig också Sergej 
Rachmaninov (1873–1943) vid en av des-
sa svartvita reproduktioner av Dödens ö 
och tanken föddes på ett orkesterverk 
som beskriver motivet. 

Böcklins hemlighetsfulla målning fö-
reställer en ö med branta bergväggar. 
En båt med två personer och en vit kis-
ta ombord glider in i en vik vid stranden. 
Målningen ger Rachmaninovs senroman-
tiska musik stark symbolistisk laddning. 

Den symfoniska dikten Dödens ö blev 
färdig våren 1909. Verket börjar på grän-
sen till tystnad gungande i ett mörkt ton-
flöde i 5/8-takt. I musikens mångfaset-
terade textur ingår också ett motiv som 
Rachmaninov anammat som sitt person-
liga motto, den medeltida Dies irae-me-
lodin om vredens dag. 

Efter en kulmen utjämnas musiken 
i ¾-takt och så följer ett durtema som 
med sina gungande långa linjer enligt 
Rachmaninov är ett uttryck för livet. Det 
tyst pulserande Dies irae-motivet påmin-
ner om dödens makt, ”livets tema” har bli-
vit en melodi i moll, musiken återgår till 
börjans gungande 5/8-takt och fortsätter 
färden mot Dödens ö.

Modest 
Musorgskij: 

Dödens sånger 
och danser 

(ork. Kalevi Aho): 
Minnen 

från Krim (ork. 
B. A. Zimmermann) 

Sergej 
Rachmaninov: 

Dödens ö op. 29

Modest Musorgskij (1839–1881) var den 
mest originelle ryske tonsättaren på 
1800-talet. Som bäst var han inom vokal-
musiken, då han fick kombinera text och 
ton, antingen i snävare format i solosån-
ger eller i stort operatiskt format. 

Som kronan på verket hos Musorgskijs 
strålar hans enda fullbordade opera Boris 
Godunov. En annan viktig genre är solo-
sångerna, ca femtio till antalet, samt tre 
förnämliga sångcykler: Barnkammaren 
(1868–72), Utan sol (1874) samt Dödens 
sånger och danser (1875–77). Den första 
av cyklerna skrev Musorgskij själv texten 
till, de två senare komponerades till dik-
ter av greve Arsenij Golenisjtjev-Kutuzov. 

Dödens sånger och danser målar med ka-
raktäristisk psykologisk kraft och ovillkor-
lighet fyra olika bilder av döden. Sångerna 
är minidramer förenade av Döden som en 
personifierad huvudroll. I Vaggvisan va-
kar en moder över sitt sjuka barn som är 
sängliggande, men Döden intar hennes 
plats. I “Serenad” är Döden en okänd rid-
dare som förför en ungmö med sin sång. 
I Trepak möter Döden en berusad person 
som tappat bort sig i en snöstorm och de 
dansar tillsammans tills mannen sjunker 
i drivan. I Fältmarskalken skördar Döden 
sina offer bland döda och sårade på ett 
slagfält. Musorgskij intensifierar äm-
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Dmitrij Sjostakovitjs (1906–1975) kar-
riär som symfoniker utvecklades inte all-
tid i en kontinuerlig logisk följd utan som 
en dialektisk svit av teser och antiteser 
som pendlade mellan olika ytterligheter 
i uttrycket. I sin egen omgivning är sjät-
te symfonin (1939) en sällsam fågel långt 
ifrån såväl den föregående, rätlinjiga fem-
te symfonin (1937) som den monumenta-
la sjunde s.k. Leningradsymfonin (1941). 

Sjätte symfonin är ett abstrakt verk 
som enbart kan gestaltas i enlighet med 

Dmitrij 
Sjostakovitj: 
Symfoni nr 6 
h-moll op. 54

sina egna lagar. Den långsamma första 
satsen som får episka mått är symfonins 
tyngdpunkt och mer omfattande än de 
följande två virtuosa, snabba satserna till-
sammans. Fastän verket är indelat i två 
nästan motsatta världar finns det ändå 
tematiska kopplingar dem emellan. 

Den långsamma första satsen börjar 
som en glödande cantilena. Ställvis av-
tar musiken och övergår i metafysiskt 
aningsfulla klanger, ställvis koncentreras 
den och blir brännande intensiv och ställ-
vis får den ett uttryck av trevande sorg-
marsch. Den tragiska grundstämningen i 
satsen ifrågasätts emellertid aldrig. 

De två senare satsernas yttre glättig-
het fick samtiden att jämföra dem med 
Rossini. Symfonins mellersta sats är ett liv-
ligt scherzo.  I mitten får musiken en rent 
av krigiskt marscherande ton. Symfonin 
avslutas med en fartfylld final som för-
djupas av ironi och på sina håll också av 
mörkare nyanser. Satsen slutar emellertid 
ändå i en uppsluppen stämning. 

Kimmo Korhonen

net genom att citera hymnen ”Z dymen 
pożarów” som sjungits av polacker som 
gjorde uppror mot Ryssland. 

Musorgskij komponerade Dödens sång-
er och danser för sångröst och piano. 
Många kompositörer har sedan dess för-
sett verket med egna orkestreringar. Vid 
denna konsert hörs cykeln i Kalevi Ahos 
orkestrering som gjordes år 1984 uttryck-
ligen för basröst. 

Lite ljus under Musorgskijs allt dystrare 
sista år gav en konsertturné som han fö-
retog med altsångerskan Daria Leonova. 
Inspirerad av resan skrev Musorgskij någ-
ra stycken i litet format. Det mest kända 
av dessa är Sången om loppan, men mera 
direkt anknytning till resan har de två 
pianominiatyrerna Bajdarkij (‘Nära Krims 
sydkust’) och Gurzuf (‘På Krims sydkust’). 
År 1949 orkestrerade tysken Bernd Alois 
Zimmermann Gurzuf under namnet 
Reiseeindrücke aus der Krim.
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Den sena 
kammarmusiken:

Sergej 
Rachmaninov:

Sonat för cello 
och piano 

g-moll op. 19

OLARI ELTS

Sergej Rachmaninov (1873–1943) hade 
lagt ner så mycket arbete på sin förs-
ta symfoni att han upplevde en känsla av 
tomhet våren 1897 efter uruppförandet. 
Kompositörens skaparkraft sinade och blev 
nästan obefintlig i flera års tid. Först ef-
ter några terapisessioner under våren 1900 
återfick han sin skaparglädje. 

Hösten 1900 började han skriva sin an-
dra pianokonsert som skulle visa sig bli 
framgångsrik. Den uruppfördes i novem-
ber 1901 och under samma månad tillkom 
en sonat för cello och piano. 

Rachmaninov som själv var en virtuos 
pianist gjorde pianot till sonatens emo-
tionella centrum vars energi sedan kulmi-
nerar i cellons sångbara linjer. Sonatens 
släktskap med pianokonserten hörs i pia-
nosatsen, lite som om de båda delvis var 
sydda av samma tyg.  Om konserten ut-
trycker sig med ohämmad längtan, för-
håller sig sonaten till samma upplevelser 
meditativt och intimt till och med i sina pas-
sionerade ögonblick. I synnerhet den lång-
samma satsen är ogenerat konfessionell.

Auli Särkiö-Pitkänen

Den estniske dirigenten Olari Elts har stu-
derat orkesterdirigering vid musikakade-
mierna i Estland och i Wien under bl.a. Eri 
Klas’ ledning och har deltagit i Esa-Pekka 
Salonens mästarkurser. År 1999 vann 
han den internationella Jorma Panula-
dirigenttävlingen och året därpå den inter-
nationella Jean Sibelius-dirigenttävlingen. 

Elts har gjort internationell karriär men 
uppträder regelbundet också i Finland och 
blev i början av år 2018 konstnärlig rådgi-
vare för Kymi Sinfonietta. Sedan 2007 är 
han förste gästdirigent för Estlands natio-
nella symfoniorkester. Han har varit förste 
gästdirigent för bl.a. Scottish Chamber 
Orchestra 2007–10 och för Helsingfors 
stadsorkester 2011–14. Därtill gästdirige-
rar han på olika håll i världen. 

I sitt hemland har Elts också dirige-
rat opera, bl.a. Brittens Albert Herring, 
Puccinis Il trittico samt Mozarts Don 
Giovanni och Idomeneo. Han har även gäst-
dirigerat på operan i Rennes och i Ungern. 

År 1993 grundade Elts NYYD Ensemble, 
vars konstnärliga ledare och dirigent han 
fortfarande är. Med NYYD har Olari Elts di-
rigerat internationell ny musik och därtill 
även en hel del ny estnisk musik. Han har 
haft ett speciellt nära samarbete med Erkki-
Sven Tüür. En skiva där han leder musik av 
Tüür fick det estniska musikpriset 2019.

  

ANDREA MASTRONI 
Den italienske basso profondon Andrea 
Mastroni har på sistone nått den absoluta 
toppen inom sitt fack. Vid sidan av opera 
uppträder Mastroni också som solist med 
olika orkestrar och som liedsångare.  
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Radions symfoniorkester (RSO) är Yles 
orkester med uppdrag att producera och 
främja inhemsk musikkultur. Orkesterns 
chefsdirigent är Hannu Lintu.

Radioorkestern grundades år 1927 med 
en besättning på tio musiker. På 1960-ta-
let utvidgades RSO:s besättning till full 
symfoniorkester. Orkesterns chefsdiri-
genter har varit Toivo Haapanen, Nils-Eric 
Fougstedt, Paavo Berglund, Okko Kamu, 
Leif Segerstam, Jukka-Pekka Saraste och 
Sakari Oramo. Då Hannu Lintus peri-
od slutar våren 2021, tillträder Nicholas 
Collon som chefsdirigent. 

Utöver de stora klassisk-romantis-
ka mästerverken omfattar RSO:s reper-

toar en hel del ny musik och orkestern 
uruppför årligen ett flertal verk som be-
ställts av Yleisradio. Till RSO:s uppgifter 
hör även att göra friköpta inspelningar 
för Yleisradios arkiv av hela den inhem-
ska orkestermusiken.  Under säsongen 
2019–2020 uruppför orkestern fyra verk 
som beställts av Yle. På programmet 
står därtill Yleisradios och Helsingfors 
Festspels storproduktion Schumanns 
Scener ur Goethes Faust. En egen plats får 
även symfonierna och konserterna från 
Dmitrij Sjostakovitjs mellersta period. 
Vid RSO:s festival som nu arrangeras för 
andra gången spelas nya verk och stora 
kompositioner av Magnus Lindberg. De 
gasterande dirigenterna omfattar bl.a. 
Esa-Pekka Salonen, Herbert Blomstedt, 
Jukka-Pekka Saraste och Sakari Oramo 
och som solister debuterar några unga 
inhemska musiker.

RSO har spelat in på skiva verk av 
bl.a. Mahler, Bartók, Sibelius, Hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen. Orkestern har för sina in-
spelningar fått Gramophone Award två 
gånger – för Lindbergs klarinettkon-
sert 2006 samt för Bartóks violinkonsert 
2018. Orkesterns övriga pris omfattar bl.a. 
BBC Music Magazine Award, Académie 
Charles Cros och MIDEM Classical Award. 
Skivan med Sibelius tondikter och sång-
er fick priset International Classical Music 
(ICMA) 2018. Det inhemska EMMA-priset 
har RSO fått 2016 och 2019.

RSO konserterar regelbundet runt om i 
världen. Under spelåret 2019–2020 turne-
rar orkestern under Hannu Lintus ledning 
i Mellaneuropa och i Japan.

RSO:s konserter sänds direkt på  
Yle Arenan och i Yle Radio 1 samt i inspe-
lad form på Yle Teema & Fem och Yle TV1.

Mastroni debuterade under säsong-
en 2017/18 på ROH Covent Garden i 
London och på Metropolitan i New 
York. Nära förestående är hans debu-
ter på bl.a. Romoperan och statsoperan 
i Wien.  Därutöver har han uppträtt bl.a. 
på Zürichoperan, Teatro Real i Madrid, 
Théâtre des Champs Elysées i Paris samt 
Teatro Massimo i Palermo. 

Enligt Mastroni har speciellt Händel 
och Mozart danat hans personlighet 
som sångare. Hans repertoar spänner 
från Monteverdi via barocken och klas-
sicismen till romantiken (Verdi, Puccini, 
Wagner) och vår tids musik. 

Mastroni har spelat in bl.a. Verdis Den si-
cilianska aftonsången, Gounods Romeo och 
Julia, Rossinis Semiramide samt sånger av 
Henri Duparc. Till hans senaste skivor hör 
Händels opera Xerxes samt Melancholia, 
ett urval Händelarior för bas.

Radions 
symfoniorkester


