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27.11 kl. 19.00
Musikhuset

Gustavo Gimeno
d i r i g e n t

Christoffer Sundqvist
k l a r i n e t t

Otto Virtanen
f a g o t t 

Matti Heininen: 
towards the extraordinary 

adventures of Baron Munchausen
uruppförande (Yles beställning)

Richard Strauss:
Duett-Concertino TrV 293

I Allegro moderato 
II Andante 

III Rondo. Allegro ma non troppo

PAUS 20 min

Sofia Gubajdulina:
Reflektioner över temat B-A-C-H

Petri Aarnio, violin
Hannu Vasara, volin
Jakob Dingstad, viola
Tomas Nuñez, cello

Dmitrij Sjostakovitj: 
Symfoni nr 1 f-moll op. 10

I Allegretto -  Allegro non troppo
II Allegro
III Lento

IV Allegro molto
 

10 min

18 min

7 min

28 min
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VÄNLIGEN KOM IHÅG ATT STÄNGA AV
MOBILTELEFONEN!

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

Paus ca kl. 19.40. Konserten slutar ca kl. 20.40. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på Yle Arenan
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Matti Heininen: 
towards the 

extraordinary 
adventures 

of Baron 
Munchausen 

Då Matti Heininen (f. 1984) började leta 
efter en idé till ett nytt orkesterverk, läng-
tade han efter någonting äventyrligt och 
överraskande. Basket hör till kompositö-
rens hobbyer och så tände det plötsligt, 
då han såg en bild av en dunkande Zach 
LaVine. En kompis kläckte: ”Han ser ju ut 
som baron von Münchhausen!” På bilden 
hade basketspelaren hoppat upp i luften 
med bollen bakom ryggen och det såg all-
deles ut som om bollen förde honom mot 
korgen. Heininen blev ivrig: berättelserna 
om den i Europa superpopulära litterära 
äventyraren bygger på en tysk baron som 
levde på 1700-talet – detta kunde vara en 
utmärkt utgångspunkt för ett verk. 

Kompositionen towards the extraordina-
ry adventures of Baron Munchausen är en 
turboladdad flykt ut i luften. Små detal-
jer exploderar och blir stora, sköra och ly-
riska ljud kläms in i kaotiska komponen-
ter. Icke intuitiva infallsvinklar kombineras 
med en exakt och detaljerad disposition. I 
baronens fotspår slungas musiken in i det 
absurda och det överdrivna.

Begreppsmässigheten är viktig för 
Heininen. Till exempel i sin trio Spettrale 
(2017) skapade Heininen spänning mellan 
”riktiga” ljud och ”spökljud” som härletts 
ur dem. Ljud som producerats i det för-
flutna kan återklinga och ställas till för-
fogande i efterskott. Denna samma idé 
finns även i det nya orkesterverket; baro-
nens kanonkula får fart av en energi som 

härstammar från ljud som uppkom under 
urexplosionen och samtidigt tycks baro-
nens äventyr rullas upp som minnen och 
fantasibilder.

För Heininen har komponerandet re-
dan länge varit förknippat med behärskat 
kaos. Baronens gestalt erbjuder härvidlag 
Heininen en överraskande aktuell inspira-
tionskälla som inte sinar efter bara ett or-
kesterverk. På arbetsbordet finns en hel 
Münchhausentrilogi. Baronen som trotsar 
förnuftet med sina äventyr är en intres-
sant person i en tidsålder präglad av so-
ciala medier, fake news och utökad verk-
lighet. Den i tiden humoristiske figuren 
kommer också med tragiska betoningar: 
hur är det med vår verklighetsbild?
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Sofia Gubajdulina: 
Reflektioner över 

temat B-A-C-H 
I bakgrunden till Sofia Gubajdulinas (f. 1931) 
produktion skymtar J.S. Bach. Det gemen-
samma mellan de två kompositörerna är 
behandlingen av sakral musik, där det pri-
vata och det universella överlappar.

Reflektioner över temat B-A-C-H för stråk-
kvartett (2002) är Gubajdulinas svar på 
mysteriet med den sista ofullbordade fu-
gan i Die Kunst der Fuge. Vid sidan av h-moll-
mässan var samlingen Die Kunst der Fuge 
Bachs testamente, där hans forskning kring 
fugan kulminerade. Det estetiska, veten-
skapliga och andliga förenas, då fugasam-
lingen förädlar sitt huvudtema i riktning 
mot fulländad skönhet. Den avslutande fu-
gan var förmodligen avsedd att bli en fyr-
stämmig fuga med fyra teman av vilka det 
tredje var ett motiv som bildats av de fyra 
tonerna i namnet Bach. Manuskriptet slu-
tar emellertid mitt under behandlingen av 
temat B-A-C-H. 

I den utgåva av Die Kunst der Fugen som 
publicerades strax efter Bachs död har en 
koral lagts till som ett svar på den bryskt 
avbrutna slutfugan. Gubajdulina har be-
handlat detta i sitt verk Meditation över 
Bachkoralen “Vor deinen Thron tret ich hier-
mit” (1993), vars spökliga stämmor också 
ingår i det nu aktuella verkets klangvärld. 
Gubajdulina omger temat B-A-C-H med 
en för sin stil typiskt tillstånd av andakt, 
som blickar såväl upp i höjderna som lyss-
naren rakt i ögonen. Stråkarna sträcker på 
sig uppåt, sjunger gripande och avdunstar 
slutligen i lufter, innan Bachs namn återi-
gen spelas som en koralliknande suck.

Richard Strauss: 
Duett-concertino 

TrV 293
Under sina resor i Grekland ängslades 
Richard Strauss (1864–1949) av antiken, 
vilket fick konkret form i flera operor med 
ämnen ur den antika mytologin. För Strauss 
började antiken betyda ljus och stilskönhet, 
lätthet med djup. Den idylliska dubbelkon-
serten Duett-Concertino som komponera-
des åren 1946–47 är ett kärleksfullt möte 
mellan fagott och klarinett, där man kan 
förnimma den hellenska solen.

Strauss är känd för sina programmatis-
ka tondikter, men i sina senare orkesterverk 
började han sträva efter ”renare” musik. 
Bildtänkandet hade emellertid trängt djupt 
i hans sätt att komponera. Bakgrunden till 
Duett-Concertino var en saga som gav solis-
terna rollgestalter – måhända en prinsessa 
och en svinaherde. Anteckningar som man 
funnit i skisserna antyder också att Strauss 
i fagotten och klarinetten kan ha sett något 
av Odysseus och Nausikaa – kungadottern 
som fann den skeppsbrutne äventyraren på 
stranden. I själva verket övervägde Strauss 
att skapa ett sceniskt verk på detta ämne. 

Strauss dog i september 1949 och dub-
belkonserten blev ett av hans sista verk. 
Han får på ett charmerande sätt fram det 
antika landskapets fräschör. De för Strauss 
typiska blomstrande mönstren får på 
många håll klassicistiska konturer. Den lil-
la konserten är som musikteater utan ord 
eller mimiska balettscener med pardanser 
och solon. Den långsamma satsen är en 
känslig serenad och i slutet intas scenen av 
en gemytligt känslosam dans.
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Dmitrij 
SJOSTAKOVITJ 
Symfoni nr 1 
f-moll op. 10

Den 19-årige Dmitrij Sjostakovitjs 
(1906–1975) examensarbete vid S:t 
Petersburgkonservatoriet var hans första 
symfoni. Den blev en sensation. Symfonin 
var näsvist och virtuost komponerad och 
fick snabb spridning i musikvärlden; bland 
annat Berlinfilharmonikerna tog upp den på 
sin repertoar. I den fann Sjostakovitj sin iden-
titet som kompositör. Han beskrev själv lek-
fullt sitt verk som en ”sinfonia-grotesque”, 
med anledning av att hans stilistiska lägg-
ning hade irriterat hans lärare i komposition. 

I symfonin gror med buller och bång 
grundelementen i Sjostakovitjs stil från ironi 
till lyrik och till praktfull orkesterbehandling. 

Första satsens raska dansanta drag för 
tanken till dockteater eller sagoanimation 
och senare kom Sjostakovitj ju att kompo-
nera flera baletter och en hel del filmmu-
sik. Scherzots satiriska karaktär är uppslup-
pen jämförd med de typiskt svarta dragen 
i de senare symfonierna. I långsamma sat-
sen tillåter han sig en viss romantik men av-
slutar sedan symfonin med en ödesdiger, 
manisk final som inte tar sig själv på allt-
för stort allvar. 

Auli Särkiö-Pitkänen

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

Gimeno inledde sin karriär som slagverka-
re i Concertgebouw-orkestern i Amsterdam. 
Samtidigt fortsatte han sin dirigentutbild-
ning vid konservatoriet i Amsterdam och 
blev assistent till den dåvarande chefsdi-
rigenten för Concertgebouw-orkestern, 
Mariss Jansons. Även Claudio Abbado och 
Bernard Haitink har varit viktiga mentorer 
för honom. Gimeno var chefsdirigent för 
symfoniorkestern Con brio i Amsterdam 
2009–12 och för Het Orkest Amsterdam 
2012–13. År 2013 avstod han från sitt arbe-
te som musiker vid Concertgebouw och äg-
nade sig åt sin karriär som dirigent.

Gimeno har gästdirigerat många toppor-
kestrar, t.ex. Cleveland Orchestra, Wiens 
symfoniorkester, Mariinskijorkestern i  
S:t Petersburg, Sveriges Radios symfonior-
kester, Los Angeles och Londons filharmo-
niker, Seattle Symphony ja Orchestre de la 
Suisse Romande.

Gimeno gjorde sin operadebut 2015, då 
ha dirigerade Bellinis Norma i sin födel-
sestad Valencia. Han har sedan dess dirige-
rat Verdis Simon Boccanegra och Mozarts 
Don Juan vid Grand Théâtre i Luxemburg. 
I januari i år debuterade 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 sedan år 2017 
för skivmärket Pentatone: Sjostakovitjs 
och Bruckners första symfonier, Ravels 
hela Daphnis et Chloé, Mahlers fjärde sym-
foni och senast en skiva med musik av 
Stravinsky (Våroffer, Jeu de cartes, Agon och 
Chant funèbre).
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Otto Virtanen avlade sitt fagottdiplom 
vid Sibelius-Akademin 1997, blev musik-
magister år 2000 och höll sin debutkon-
sert våren 2002. Han har kompletterat 
sin utbildning vid Det Kongelige Danske 
Musikonservatorium för Asger Svendsen 
samt i Paris i Pascal Gallois’ fagottklass 
samt på mästarkurser. 

Otto Virtanen spelade som fagottist 
i Helsingfors stadsorkester 1995–1999 
och sedan som solofagottist i Tammerfors- 
filharmonin 1999–2004. Sedan hösten 
2004 har han varit förste solofagottist 
i Radions symfoniorkester. Virtanen är 
också aktiv som kammarmusiker. Han 
har gjort ett stort antal inspelningar för 
Yleisradio samt uppträtt vid musikfesti-
valer och som solist med olika orkestrar.   

Virtanen har spelat många uruppföran-
den och Finlandspremiärer av betydande 
verk inom fagottlitteraturen. I sina kon-
sertprogram kombinerar han gärna verk 
från olika epoker från tidig barock till 
2000-talsmusik.

OTTO VIRTANENCHRISTOFFER 
SUNDQVIST

Christoffer Sundqvist har varit soloklari-
nettist i Radions symfoniorkester sedan 
år 2005. Därtill undervisar han klarinett-
spel vid Sibelius-Akademin och håller re-
gelbundet mästarkurser. 

Sundqvist har spelat som solist med 
nästan alla inhemska orkestrar. Därtill har 
han uppträtt med bl.a. BBC:s, Göteborgs, 
Basels, Luzerns och Norrköpings symfo-
niorkestrar. Sundqvist har gästspelat bl.a. 
vid evenemanget Oxford Chamber Music, 
Kammarmusiken i Kuhmo samt med 
Concertgebouw i Amsterdam.

Christoffer Sundqvist har uruppfört ett 
flertal konserter och ny kammarmusik. 
Hans senaste skivinspelningar omfattar 
Sebastian Fagerlunds klarinettkonsert med 
Göteborgs symfoniorkester, Peter Eötvös 
och Aulis Sallinens konserter samt en skiva 
med musik av Jukka Tiensuu tillsammans 
med Plus Ensemble. Därtill har han spelat 
in samtliga Louis Spohrs konserter för kla-
rinett med Hannovers radiofilharmoniker.
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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 

Radions 
symfoniorkester

och Kokkonen. Orkestern har för sina in-
spelningar fått Gramophone Award två 
gånger – för Lindbergs klarinettkonsert 
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 sånger fick pri-
set 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.


