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30.1
ONSDAGSSERIEN 8
Musikhuset kl. 19.00

Duncan Ward, dirigent
Johannes Piirto, piano
 
Arnold Schönberg: Verklärte Nacht                  30 min
Sehr langsam – Breiter – Schwer betont – 
Sehr breit und langsam – Sehr ruhig 

Witold Lutosławski: Pianokonsert                  27 min
I
II  Presto – Poco meno mosso – Lento
III  Largo
IV   Presto

PAUS 20 MIN

Ludwig van Beethoven: Symfoni nr 5 c-moll op. 67       31 min
I  Allegro con brio
II  Andante con moto
III  Scherzo: Allegro
IV  Allegro

Paus ca kl. 20.05. Konserten slutar ca kl. 21.05. Sänds direkt i Yle radio 1 och på Yle 
Arenan. Konserten kan även ses i programmet RSO i Musikhuset på Yle Teema 3.3 
samt Yle TV1 9.3.
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ARNOLD SCHÖNBERG 
(1874–1951): 
VERKLÄRTE NACHT 
OP. 4

Stråksextetten Verklärte Nacht är 
en intressant mellanetapp i Arnold 
Schönbergs utveckling och hans för-
sta egentliga mästerverk. Den kom till 
på tre veckor efter en intensiv kompo-
sitionsperiod hösten 1899. Sextetten är 
en representant för Schönbergs tidiga 
romantiska stilperiod men i dess wag-
nerianska kromatiska drag finns redan 
tecken på hans kommande modernism. 
Verket grundar sig på en dikt (1896) 
med samma namn av Richard Dehmel, 
en av den tidens ledande tyska diktare, 
och är därmed en representant för en 
programmatisk inriktning som inte är 
så vanlig inom kammarmusiken.

Tonkünstlerverein i Wien, som sva-
rat för uppförandet av Schönbergs 
D-durkvartett, vägrade först att spela 
sextetten. En av föreningen medlem-
mar konstaterade att "verket lät som 
om man höll på att gnida Tristan och 
Isoldes partitur medan bläcket ännu var 
vått." Motståndet handlade om inver-
sionen av ett nonackord som inte ingick 
i läroböckerna i musikteori. "Ackordet 
finns således inte och sådant som inte 
existerar kan inte spelas", ironiserade 
Schönberg.

År 1902 gick Wiens Tonkünstlerverein 
äntligen med på att spela musiken. Den 
delade publiken skarpt i två delar, vil-
ket gav Schönberg en liten försmak av 
de rungande skandaler som han senare 
så ofta skulle komma att uppleva. Han 

gladdes säkert åt att Richard Dehmel 
var närvarande vid uruppförandet och 
åt att denne sade sig vara "förtrollad" 
av verket. Sedermera har Verklärte 
Nacht också vunnit den stora publikens 
gunst och det är förmodligen numera 
Schönbergs mest spelade verk, speciellt 
i hans eget arrangemang för stråkkvar-
tett (1917) och i dess förnyade version 
(1943).

I början av Dehmels dikt vandrar en 
man och en kvinna på natten "genom 
en kall och kal lund". Kvinnan bekänner 
för mannen att hon är med barn från 
sitt föregående förhållande, men i den 
månbelysta nattliga stämningen kon-
staterar mannen att barnet genom vär-
men i deras kärlek för varandra blir bå-
das barn. Dikten har fem verser enligt 
vars varierande stämningar Schönberg 
har strukturerat sitt verk. Han betonade 
emellertid att det inte var hans avsikt 
att med musiken beskriva händelserna i 
dikten utan att ge uttryck för mänskliga 
känslor på ett allmännare plan. 

Musiken är kontrapunktiskt kompri-
merad med ett senromantiskt flödan-
de uttryck fullt av känslighet, kraft och 
intensitet, som ytterligare accentueras 
av den generöst skrivna stråktexturen. 
Helheten är gestaltad med passione-
rade stegringar och utjämnande still-
sammare ögonblick som ett vindlande, 
kontinuerligt flöde som går från bör-
jans d-moll till de sjudande känslorna i 
kvinnans bekännelse och efter ett mel-
lanskede bestående av en sorgmarsch 
till mildare och hoppfullare nyanser i 
mannens svar. Verket slutar i klar D-dur 
då "två människor vandrar genom den 
höga och klara natten".
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WITOLD LUTOSŁAWSKI 
(1913–1994): 
PIANOKONSERT

Witold Lutosławski var i början av sin 
karriär en skicklig och aktivt konserte-
rande pianist. En pianokonsert skulle ha 
varit ett naturligt val för en ung lovande 
pianist och kompositör. Mot slutet av 
1930-talet började han planera en kon-
sert och gjorde några skisser. Projektet 
stupade emellertid både på kompositö-
rens självkritik och på andra världskri-
gets utbrott. 

Under åren efter kriget försökte 
Lutosławski igen sig på en pianokon-
sert, men denna gång trängdes den 
undan av första symfonin (1941–47). 
Därefter kom han att inrikta sig på den 
typ av bruksmusik, som han blev tvung-
en att skriva efter att ha fallit i onåd på 
grund av den påstådda "formalismen" 
i symfonin. Sedan började i slutet av 
1950-talet en brytningsperiod med rikt-
ning mot en ny typ av stilistiska ideal.

Lutosławski har gått från den tidiga 
periodens nyklassicism med sitt star-
ka uttryck via den modernistiska bryt-
ningsperioden i slutet av 50-talet till en 
kompositionsteknik som kallats för "be-
gränsad aleatorik", som bidrog till att 
göra honom till en av de mest betydan-
de kompositörerna efter andra världs-
kriget. Detta nya skrivsätt enligt vilket 
musikerna spelar sin andelar utan ex-
akt inbördes synkronisering tillämpade 
Lutosławski för första gången i orkes-
terverket Jeux vénitiens (1960–61) och 
den kom att ingå i hans arsenal ända 
till slutet av karriären. Dess betydelse 
började emellertid avta i och med det 

allt klarare uttrycket i hans sena period 
från slutet av 1970-talet.

Under sin sena stilperiod vaknade 
Lutosławskis intresse på nytt för en 
pianokonsert och denna gång förverk-
ligades planerna. En viktig källa till in-
spiration var Krystian Zimmerman, den 
polska vinnaren i Chopintävlingen 1975, 
vars pianism Lutosławski beundrade. 
Han skrev konserten för Zimmerman 
och tillägnade honom den. Konserten 
blev färdig 1987–88 och Zimmerman 
uruppförde den under kompositörens 
ledning vid musikfestspelen i Salzburg 
i augusti 1988. Konserten fick en myck-
et berömmande mottagande och vid si-
dan av Ligetis konsert hör den till de få 
moderna pianokonserter från den sena-
re delen av 1900-talet som har etablerat 
sig på repertoaren. 

I samband med pianokonserten ta-
lade Lutosławski om hur han beund-
rar vissa stora pianotonsättare. Chopin 
upplevde han måhända som den vikti-
gaste men centrala namn var även Liszt 
och Brahms, och deras ideal har han 
försökt föra fram i sin egen konsert. De 
fyra satserna spelas attacca och satsin-
delningen har antecknats i partituret, 
vilket han ännu inte hade börjat göra 
i tredje symfonin (1981–83). Det ale-
atoriska skrivsättet som upplevts som 
Lutosławskis varumärke förekommer 
bara i någon mån i verket, mest i första 
satsen och därtill kort även i tredje sat-
sen och i finalen.  

Konsertens öppningssats domine-
ras i början av ett lyriskt klart, sagolikt 
tindrande klanglandskap som pianot 
dyker upp i med trevande gester som 
en beundrare som anlänt till en förtrol-
lad skog. I och med stråkarnas bredare 
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cantilena blir uttrycket mera tungt vä-
gande och mörkare till tonen och kon-
centreras till en mäktig kulmen skarpt 
accentuerad av kraftiga ackordstötar.

Andra satsen som har scherzots roll 
är en fartfylld sats i perpetuum mobi-
le-stil. Mot slutet av satsen finns ett 
kadensartat avsnitt för piano, innan 
musiken dämpas och glider över i den 
långsamma satsen som börjar med ett 
omfattande soloavsnitt. Senare, då or-
kestern kommit med, får den långsam-
ma satsen ett mera spänningsmättat 
uttryck och tillspetsas i smärtsamma 
utbrott. 

I finalen imiterar Lutosławski cha-
connens strukturprinciper som gått i 
arv från barocken. Satsens tematiska 
grund är det inledande chaconnetemat 
som alltid hörs i orkestern och mot vil-
ket pianots figurer speglas. Med långa 
linjer byggs satsen upp till ett allt täta-
re crescendo som enbart avbryts av en 
kort paus innan stegringen får fortsätta 
och slutligen övergår i verkets avslutan-
de presto-coda.  

LUDWIG VAN 
BEETHOVEN 
(1770–1827): SYMFONI 
NR 5 C-MOLL OP. 67

Det var nog en järndos ur musikhisto-
rien som gick över rampen på Theater 
an der Wien den 22 december 1808, 
då Beethoven vid sin kompositions-
konsert för första gången spelade upp 
för publiken femte och sjätte symfo-
nin, fjärde pianokonserten, två satser 
ur C-durmässan samt en improviserad 

pianofantasi som kören slutligen anslöt 
sig till. Trots sin enorma historiska be-
tydelse var kvällen inte särskit lyckad: 
Konserten tog hela fyra ansträngande 
timmar i anspråk, programmet var illa 
inövat och till råga på allt var salen is-
kall. 

Mitt i detta väldiga musikaliska 
jordskrede kan femte symfonins ban-
brytande radikala drag ha gått lyssnar-
na oförmärkt förbi. Sedermera har ver-
ket blivit alla tiders förmodligen mest 
kända symfoni med ett laddat begyn-
nelsemotiv som är bekant också för 
dem som inte besöker klassiska konser-
ter. Samtidigt har symfonins betydelse 
kommit i skymundan på ett annat sätt: 
den har blivit en så känd och en så själv-
klar del av den västerländska publikens 
kollektiva undermedvetna, att man inte 
alltid kommer ihåg hur unik den är. 

Beethoven började dra upp riktlinjer-
na för verket 1804, men arbetet avbröts 
av fjärde symfonin. Sedan återkom 
han till femte symfonin åren 1807-08. 
Detta var den mest produktiva tiden i 
Beethovens karriär och verken kom till 
inte bara det ena efter det andra utan 
även så att de överlappade varandra. 
Femte symfonins berömda "ödesrytm" 
– tre korta toner och en lång – följde 
med också i några andra verk från sam-
ma år, bl.a. fjärde pianokonserten och 
Appassionatasonaten.

Beethovens symfoniska revolution 
hade kommit i gång på allvar i och med 
tredje symfonin, Eroican (1803–04), där 
förnyelsen riktades sig på utvidgandet 
av det musikaliska uttrycket och den 
symfoniska formen. Femte symfonin 
gick vidare längs revolutionära linjer 
men vände sig nu i en annan riktning, 



5

mot koncentrerat material och koncist 
uttryck. Verkets kärnmotiv blir öppning-
ens rytmmotiv som finns med på ett el-
ler annat sätt i alla satser men i mera 
beslöjad form i den långsamma andra 
satsen.

Första satsen är fanatiskt koncis och 
explosiv, och domineras nästan helt av 
ödesrytmen. "Den får en att frukta att 
huset störtar samman", utbrast Goethe, 
då verket spelat på piano av den unge 
Mendelssohn trängde sig på i gehei-
merådets borgerliga frid. Den långsam-
ma satsen är ovanligt aktiv och brister 
ibland ut i pompös prakt, som om en 
behärskad sångbar sats inte räckte till i 
denna trotsiga symfoni som manar upp 
till kamp.

Tredje satsen har scherzots position 
men den är med sina ömsom hemlig-
hetsfulla, ömsom trotsiga stämning-
ar långt ifrån Beethovensymfoniernas 
fartfyllda scherzotyp. I triodelen brister 
ett segervisst fugato i C-dur ut, som så 
att säga förebådar finalens kraftutbrott. 
Beethoven förnyade här helhetens dra-
maturgi genom att foga samman 
scherzot och finalen med en spänd ton-
båge, inte bara efter varandra utan lik-
som om varandra så att en reminiscens 
av scherzot hörs ännu på gränsen mel-
lan genomföringen och återtagningen 
i finalen.

Till det nya i den symfoniska dra-
maturgin hör även att tyngdpunkten 
tydligt flyttats till finalen. Tidigare var 
det i allmänhet första satsen i de klas-
siska symfonierna som var den tyngst 
vägande och fastän redan Mozart i 
Jupitersymfonin (1788) gjort finalen till 
symfonin rikhaltigaste och mest bety-
dande sats, betonar Beethoven finalens 

betydelse ytterligare.  Som ett yttre 
tecken på etta har orkestern utvidgats 
med piccola, kontrafagott och framför 
allt med tre basuner. 

I femte symfonin skapade Beethoven 
modellen för en universal segersymfo-
ni. Under klassicismen var det brukligt 
att avsluta i dur ett verk som börjat i 
moll, men Beethoven gjorde detta till 
verkets centrala innehåll, en process 
som kräver kamp och har verklig inne-
börd. På så sätt blir symfonin, då den 
växer från första satsens trotsiga c-moll 
till finalens strålande C-dur, ett drama 
med en inre utveckling och nästan för-
sedd med en intrig. Slutritualen lyfter 
Beethoven till ett upprepat jubel; han 
kanske överdriver något men segerns 
berusning är äkta.

Kimmo Korhonen

DUNCAN WARD
Britten Duncan Ward hör i detta nu till 
de mest efterfrågade unga dirigenter-
na. På sistone har han gästdirigerat 
bl.a. Paris orkester, Bayerska radions 
symfoniorkester, Londons symfonior-
kester, Sveriges Radios symfoniorkes-
ter, Bambergs symfoniker, Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen och 
Scottish Chamber Orchestra. Till 
hans debuter under innevarande sä-
song hör bl.a. Frankfurts radioorkes-
ter, Orchestre national du Capitole i 
Toulouse, Rotterdams filharmoniker, 
Münchens kammarorkester samt Royal 
Philharmonic Orchestra. 

På rekommendation av Sir Simon 
Rattle antogs Ward åren 2012–14 som 
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dirigentelev vid Berlinfilharmonikernas 
orkesterakademi. Åren 2015–17 var han 
chefsdirigent för Sinfonia Viva som är 
stationerad i Derby men turnerar re-
gelbundet i flera engelska städer. Han 
har även varit biträdande dirigent för 
Storbritanniens nationella ungdomsor-
kester. 

Ward har en omfattande repertoar 
och är lika hemmastadd som dirigent 
för ensembler som trakterar periodin-
strument (bl.a. Balthasar Neumann 
Ensemble), stora symfoniorkestrar och 
musiker som specialiserar sig på nuti-
da musik (bl.a. Ensemble Modern och 
ICE i New York). Ward har också börjat 
göra sig gällande som operadirigent. 
Han har dirigerat bl.a. Glyndebourne 
on Tours prisade föreställning av Brett 
Deans Hamlet samt Brittens Peter 
Grimes i Kina. År 2015 dirigerade han 
Deutsche Oper Berlins uppsättning av 
Saariahos La Passion de Simone. 

Ward är även känd som kompositör 
och BBC utnämnde honom till Årets 
unga kompositör 2005, då han var bara 
15 år gammal. Till hans senaste beställ-
ningar hör ett verk som beställts av 
Bambergs symfoniker och som urupp-
förs i mars i år. Det omfattande orkes-
terverket Rainbow Beats kom till på 
beställning av den sydafrikanska organi-
sationen MIAGI och uppfördes somma-
ren 2018 vid Nelson Mandelas 100-års-
jubileum i Elbphilharmonie i Hamburg, 
i Concertgebouw i Amsterdam, 
Konzerthaus Berlin och festivalen i 
Verbier.  Han har ett kontrakt med det 
traditionsrika Edition Peters.

 

JOHANNES PIIRTO

Johannes Piirto blev bekant för den fin-
ländska publiken som tonsättare och 
pianist på hösten 2011, då han spela-
de sitt eget pianostycke Virta vid invig-
ningen av Musikhuset. Komponerandet 
kompletterar hans arbete som pianist 
och han är även känd som en skicklig 
improvisatör.

Piirto hör till de mest populära artis-
terna i den unga finländska musiker-
generationen och han är en ofta sedd 
gäst som solist med de viktigaste in-
hemska orkestrarna och vid landets 
festivaler. Han har samarbetat med de 
flesta finländska dirigenterna. Jukka-
Pekka Saraste har med Finländska 
Kammarorkestern beställt och urupp-
fört musik av Piirto.

Piirto är aktiv som kammarmusi-
ker och förutom i Finland har han 
också uppträtt i Schweiz, Förenta 
Staterna, Wien, Salzburg, Dortmund, 
S:t Petersburg, Bergen och Tel Aviv. Till 
hans partners inom kammarmusik och 
vid recitaler ute i världen hör bl.a. Natalia 
Gutman och Alexander Chaushian. 
Piirto har sedan 2017 tillsammans med 
Boreakvartetten varit konstnärlig led-
are för Kammarsommarfestivalen i 
Helsingfors. 

Johannes Piirto har studerat pianos-
pel, komposition och orkesterdirigering 
vid Sibelius-Akademin. Han har kom-
pletterat sina pianostudier vid musik-
högskolan i Wien 2013–14 under led-
ning av professor Stefan Vladar och vid 
många mästarkurser (bl.a. för András 
Schiff, Dmitrij Basjkirov och Menahem 
Pressler).
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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.

Piirto har med god framgång delta-
git i många tävlingar. Redan år 2007 
vann han första pris i kompositions-
tävlingen för barn och unga i katego-
rin för 10–15-åringar. Året därpå fick 
han priset Dorothy MacKenzie Artist 
Recognition i New York och 2012 var 
han den enda finländska finalisten i den 
internationella Maj Lind-pianotävlingen 
i Helsingfors.


