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27.2
ONSDAGSSERIEN 10
Musikhuset kl. 19.00

 
Hannu Lintu, dirigent
Olli Mustonen, piano
 
 
Qigang Chen: Les cinq éléments 10 min
I L'eau (Vatten)
II Le bois (Trä)
III Le feu (Vind)
IV La terre (Jord)
V   Le métal (Metall)
 

Béla Bartók: Pianokonsert nr 3  23 min
I  Allegretto
II  Adagio religioso
III  Allegro vivace
 
 

PAUS 20 MIN
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VÄNLIGEN KOM IHÅG ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN!
Förbjudet att fotografera och att  göra videoupptagningar eller ljudinspelningar 
under konserten.

                   
 
Ville Raasakka: Black cloud, under ground,
uruppförande (Yles beställning) 10 min
I  Below
II  Burning slow
III  Black smoke swirling through the cracks
 
 
Claude Debussy: La Mer  23 min
I De l'aube à midi sur la mer
 (Från gryning till middag på havet)
II Jeux de vagues (Vågornas lek)
III Dialogue du vent et de la mer
 (Vindens och havets dialog)
 
 
 
 
Paus ca kl. 19.50. Konserten slutar ca kl. 20.55. Sänds direkt i Yle radio 1 och 
på Yle Arenan. Konserten kan ses på Yle Teema & Fem i programmet RSO i 
Musikhuset 31.3 och 7.4 samt på Yle TV1 6.4 och 13.4.  
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QIGANG CHEN (F. 1951): 
LES CINQ ELEMENTS 

Att utbilda sig till kompositör är ofta 
nog en väg kantad med svårigheter. 
Shanghaifödde Qigang Chen hör till en 
generation vars konstnärsbana kom i 
kläm under den kinesiska kulturrevolu-
tionen mot slutet av 1960-talet. Efter 
revolutionen blev Chen år 1977 en av de 
få som fick en plats i kompositionsklas-
sen vid Pekingkonservatoriet. Fem år 
senare vann han en nationell kompo-
sitionstävling, vilket gav honom en 
chans till studier utomlands.

Chen studerade i Paris 1984–88 un-
der ledning av ingen mindre än Olivier 
Messiaen och stannade slutligen kvar 
i Frankrike för gott. Han fick franskt 
medborgarskap 1992. Chen har sedan 
dess varit en av de internationellt mest 
framgångsrika tonsättarna av kinesiskt 
ursprung.

Liksom Messiaen har Chen förenat 
västerländska och orientaliska element 
i sina verk. Då Radio France år 1998 be-
ställde ett verk av honom, valde han att 
utgå från "De fem elementen" som är 
en central tanke i den kinesiska filoso-
fin. Resultatet blev Wu Xing (De fem 
elementen, 1999), som har blivit hans 
mest spelade verk.

Filosofin kring "de fem elementen" 
(wŭ xíng) har gamla rötter i förhistorisk 
tid i Kina. De fem elementen styr feno-
men av de mest olika slag: tideräkning, 
astrologi, religiösa ritualer, ätandet, 
klädseln, växelverkan med miljön (feng 
shui), musik, kampgrenar, läkarkonst, 
osv. De är närvarande i nästan allt.

 Var och en av de korta satserna 
i Qigang Chens verk får ett eget ele-
ment och ett uttryck som återspeglar 

detta. Så föds en helhet bestående av 
fem individuella men tätt samman-
knutna tonpaneler. Chen förverkligar 
de olika elementens världar med en ut-
trycksfull orkestrering, där han blandar 
originella instrumentkombinationer ur 
sin palett.
 Första satsen Vatten har en känslig 
nyimpressionistisk stämning och ett 
lyriskt "böljande"  uttryck som man 
i Kina betraktar som vattnets form. 
Elementet Trä har däremot mera for-
men av en pelare och det beskrivs av 
en kantigare och skarpare musik med 
snabba vändningar och träiga klang-
gester. I mellersta satsen Eld som bör-
jar med ackord i blecket hörs mera av 
eldens glödande värme än dess spra-
kande lågor, vilket kanske återspeglar 
eldens roll i den kinesiska tankevärl-
den som hjärtats och blodcirkulatio-
nens livsupprätthållande element. Jord 
är den mest statiska och stagnerande 
av satserna, och den avslutande satsen 
Metall skapar en effektfull kontrast till 
den med sin rytmiska slagkraft.

BÉLA BARTÓK
(1881–1945): 
PIANOKONSERT NR 3 

Kompositören Bela Bartóks hälsa börja-
de vackla år 1942. Det uppdagades att 
han led av en fatal blodsjukdom som 
kastade en djup skugga på hans sista 
år. Icke desto mindre var han ända till 
slutet full av planer. Sommaren 1945 
hade han tre omfattande verk på gång 
– en sjunde stråkkvartett, en konsert 
för viola och en tredje pianokonsert – 
av dessa var pianokonserten den enda 
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som han hann fullborda. Bartók arbeta-
de på den ännu fyra dagar före sin död 
i New York den 26 september 1945. De 
sista 17 takterna blev på skisstadiet och 
på basis av dem kunde hans musiker-
vän Tibor Serly fullborda verket.

Redan mot slutet av 1930-talet hade 
Bartók börjat vända sig bort från den 
tidigare produktionens skärpa och 
slagkraft mot ett mera balanserat och 
mjukare klangligt uttryck.  Tredje pia-
nokonserten för denna utveckling vi-
dare. Verkets grundton har förmodli-
gen också påverkats av det faktum, att 
Bartóks tidigare pianoverk huvudsakli-
gen var skrivna för eget bruk, medan 
han nu, medveten om sin annalkande 
död, komponerade tredje pianokonser-
ten som gåva och inkomstkälla till sin 
hustru Ditta Pásztory.

Verkets textur är huvudsakligen klart 
transparent och dess stämningar är 
mest ljust energiska och förtröstansful-
la. Också till formen är tredje pianokon-
serten ett klart och medvetet nyklas-
siskt verk. Den första satsen framträder 
med ett figurerat öppningstema i ok-
taver och växer till en traditionell so-
natform med två teman, genomföring 
och återtagning.

Den långsamma mellersta satsen be-
rör i all sin enkelhet. Den för Bartók 
(som definierade sig som ateist) excep-
tionella tempobeteckningen "Adagio 
religioso" avser framförallt musikens 
andäktiga natur och satsen har an-
setts vara en medveten hänvisning till 
Beethovens a-mollstråkkvartett op. 132 
och dess långsamma sats med rubri-
ken "En tillfrisknads heliga tacksägelse-
sång till Gudomen". Satsen är först 
gestaltad som en dialog mellan stråkar-
na och pianots koralmässiga repliker, 
men i mitten öppnar musiken plötsligt 

en fantastiskt färgstark sagovärld, ytter-
ligare en variant av den typ av nattmu-
sik som återfinns i Bartóks långsamma 
satser.

Finalen är ett livskraftigt rondo vars 
huvudmotiv har ett stänk av ungersk 
ton. Satsens segervissa flykt berikas av 
fugaavsnitt i form av sidoepisoder. I slu-
tet av satsen skrev Bartók på den sista 
raden på ungerska: "vége" (slut). Detta 
var den första – och den sista – gången 
som han skrev detta ord i slutet av ett 
av sina verk. 

VILLE RAASAKKA
(F. 1977): BLACK CLOUD, 
UNDER GROUND 

Ville Raasakka kombinerar i sina verk to-
ner i traditionell mening och brus utan 
exakt tonhöjd. Typiska hos honom är 
även mikrotonala toner och speciella 
klangfärger skapade med så kallade ut-
vidgade spelsätt. Raasakka har utvidgat 
musikbegreppet från traditionell "ton-
konst" i riktning mot "ljudkonst". Han 
har också skapat ljudinstallationer och 
hans produktion utvidgas också till att 
inkludera användning av video.

Verk som är förknippade med vissa 
speciella platser och rum har på sisto-
ne blivit centrala i Raasakkas produk-
tion. Tonsättaren förvandlar den plats 
eller det rum som han valt till materi-
al för musiken och förenar därmed pro-
grammusik och konkret musik. Ofta 
lyfter han fram vår egen tids fenomen 
som påfrestar eller utarmar miljön.

Verket Hypermarket and hypercommo-
dity (2015) är gestaltat som en piano-
konsert och solisten använder förutom 
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piano även olika föremål förknippade 
med konsumtion och förpackning, t.ex. 
sedlar, kreditkort, osv. Fastän föremå-
len i verket fungerar som instrument 
och naturligt smälter samman med 
den musikaliska texturen, har de även 
en innehållsmässig dimension som 
dryftar konsumtionen. I orkesterverket 
Hammer, hammer, on the wall, who's the 
fairest of them all? (2017) komplette-
ras orkestern av föremål från ett byg-
ge och ljudinspelningar gjorda på en 
byggplats.

Bland Raasakkas viktigaste verk 
finns också utöver verken för orkester 
en kantat för blandad kör och en en-
semble: Supermarket aisles on a security 
camera (2012-13) till dikter av Kristiina 
Wallin. Därtill har han också kompone-
rat kammarmusik och soloverk.  

Sedan år 2016 har Ville Raasakka 
hållit på med en konstnärlig doktors-
avhandling vid Sibelius-Akademin och 
kompletterat sin utbildning på kurser i 
tid- och rumskonst vid Bildakademin.  

Ville Raasakka berättar om sitt verk 
Black cloud, under ground (2017–18):

“Centralia är en stad i Pennsylvania 
som är känd för sin produktion av sten-
kol och antrasit. Staden befinner sig 
ovanpå gamla övergivna stenkolsgru-
vor och omkring den finns många gru-
vor som fortfarande är i drift.

År 1962 började det brinna i en när-
belägen gruva. Så småningom spred 
sig elden till i gruvgångarna under 
staden Centralia. Giftiga gaser börja-
de sippra ut genom sprickor i marken. 
Människorna började må dåligt, då os, 
koldioxid, kväveoxid och svaveldiox-
id började tränga in i deras bostäder. 
I hemmen installerades övervaknings-
mätare för att se till att människorna 
inte kvävdes i sömnen. Sammanlagt 

41,7 miljoner dollar av federationens 
och delstatens pengar användes för att 
släcka elden och korrigera situationen. 
Det enda detta ledde till var att man 22 
år senare (1984) blev tvungen att om-
placera stadens invånare. Elden har be-
räknats härja ännu i 200–250 år.

Eftersom man inte kan besöka brin-
nande gruvor (stenkolet brinner i en 
temperatur av hela 720°C), kunde jag 
inte få något ljud- eller bildmaterial 
därifrån. Däremot använde jag mig av 
inspelningar på plats i fyra gruvor all-
deles invid Centralia: Vattendropparnas 
eko i gruvan, stående ljudvågor (ett 
slags brus), ljud från en maskin som 
heter Breaker (som gnider och sorte-
rar stenkolen i bitar av olika storlek), 
ljud av vandrande steg i gruvan och 
grävmaskinens hydraulik (ett uppåt 
och nedåt vridande ljud). Jag använ-
de mig också av ljud av ortens sten-
kol brinnande i en spis (knäppning och 
sus). Inspelningarna är från gruvor som 
omger staden Centralia på 20 kilome-
ters avstånd: Blashak Coal Mine, Black 
Diamond Mine, Pioneer Tunnel Mine 
samt Reading Coal Mine.

Jag analyserade ljuden med olika pro-
gram för ljudanalys och började göra 
musikaliskt material av dem. Det blev 
ett verk där dramat hela tiden så att 
säga håller sig under jordytan och ald-
rig bryter fram i dagsljuset – musik 
som svävar emellan musikerna likt ett 
olycksbådande moln. Djupt inne i den 
orkestrala gruvan finns svaga ekon av 
de omgivande kompositionerna: i ver-
kets början placerade jag mikroskopis-
ka hänvisningar till Bartóks tredje pia-
nokonsert och i slutet till Debussys La 
Mer. De har så att säga dykt in i djupet 
av min komposition från båda ändor-
na.”



6

CLAUDE DEBUSSY 
(1862–1918): LA MER

Den musikaliska impressionismens mäs-
terverk, Claude Debussys La Mer, kom 
till i mars 1905. Uruppförandet i Paris i 
oktober samma år fick ett motstridigt 
mottagande, men sedermera har verket 
etablerats sig som en av sin tids mest 
kända kompositioner.

La Mer har fått underrubriken "tre 
symfoniska skisser". Debussy var i all-
mänhet främmande för allt det sym-
foniska och inte har han här heller 
börjat komponera någon egentlig sym-
foni, vilket han understreckar med or-
det "skiss" i rubriken. Inom ramen för 
Debussys egen produktion är å andra 
sidan La Mer hans mest symfoniska 
skapelse och dess tre satser kan jäm-
föras med en symfonisk öppningssats, 
ett scherzo och en final. Dessutom har 
satserna tematiska samband sinsemel-
lan.

 Första satsen De l'aube à midi sur la 
mer (Från gryning till middag på havet) 
växer fram ur gryningens hemlighets-
fulla, stillsamma dunkel. I introduktio-
nen hörs ett av verkets centrala teman 
spelat av engelskt horn och sordinerad 
trumpet. Detta tema förekommer även 
i den sista satsen. Första satsen vaknar 
till liv på riktigt, då musiken efter intro-
duktionen får utlopp i ljusmättad Dess-
dur. Ett dansant gungande tema i de 
delade cellorna inleder satsens andra 
huvuddel.

Den mellersta satsen Jeux de vagues 
(Vågornas lek) är luftigt virtuos och 
transparent glimrande musik liksom 
ljusets och vindens lek på havets vågor. 
Temamotiven är stadda i ständig rörel-

se och undviker alltför fasta konturer.
Den avslutande satsen Dialogue du 

vent et de la mer (Vindens och havets 
dialog) är mera dramatisk och mera dy-
namisk än de två övriga satserna. Dess 
musik är i viss mån en process, vilket 
betonar dess "symfoniska" dimension. 
Satsen har två centrala motiv, av vilka 
det första är lånat från första satsens 
introduktion och hörs först framförd 
av en sordinerad trumpet. Träblåsarna 
spelar det andra temat, som växer och 
blir ett av de mest långlinjiga temana 
i Debussys produktion. Mitt i satsen 
finns ett magiskt glänsande lugna-
re avsnitt, varefter musiken börjar sitt 
crescendo mot ett strålande slut.

Kimmo Korhonen

OLLI MUSTONEN
Olli Mustonen uppträder numera i må-
nga olika roller som musiker. Han stu-
derade pianospel under ledning av Ralf 
Gothóni och Eero Heinonen. År 1984 
fick han andra plats i EBU:s konsert för 
unga musiker. Han gjorde sin debut i 
London två år senare och har sedan 
dess uppträtt som solist med toppor-
kestrarna i världen.

Mustonen har gjort tiotals inspel-
ningar för olika skivbolag. Hans in-
spelning av Sjostakovitjs och Alkans 
preludier (1991) fick Edisonpriset och 
Gramophone Award. Som solopia-
nist har han också spelat in musik av 
bl.a. Musorgskij, Beethoven, Bach, 
Tjajkovskij, Rachmaninov, Skrjabin, 
Sibelius och Prokofjev. Med Tapiola 
Sinfonietta har han gjort en komplett 
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inspelning av Beethovens pianokon-
serter som han också själv axlade diri-
gentens roll.   Prokofjevs pianokonser-
ter har han spelat in med RSO under 
Hannu Lintus ledning och nu står en 
komplett inspelning av Bartóks tre pia-
nokonserter i tur.  

Förutom de inhemska orkestrarna har 
Mustonen dirigerat många topporkest-
rar på olika håll i världen. Helsingfors 
Festivalorkester som Mustonen grun-
dat höll sin debutkonsert 2001 och 
den har turnerat under hans ledning i 
Mellaneuropa, Japan och Kina.

Som kompositör består Olli 
Mustonens produktion huvudsakligen 
av kammar- och orkestermusik. Hans 
centrala orkesterverk är två symfonier 
(2011; 2013), en konsert för tre violiner 
(1998) samt Sonat för violin och orkester 
(2013). Till hans kammarmusikaliska 
verk hör bl.a. två nonetter (1995, 2000), 
en sonat för cello och piano (2006) 
samt en kvartett för oboe, violin, viola 
och piano (2011).

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 
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.


