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MEDVIRKENDE

CHARLES DUTOIT, dirigent
ARABELLA STEINBACHER,violin
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PROGRAM

ANTONIN DVORAK:
Violinkoncert i a-mol (op. 53)
Solist: Arabella Steinbacher, violin
1. Allegro ma non troppo
2. Adagio ma non troppo
3. Finale: Allegro giocoso ma non troppo

...
DMITRIJ SJOSTAKOVITJ
Symfoni nr. 10 i e-mol (op. 93)
1. Moderato
2. Allegro
3. Allegretto
4. Andante - Allegro

Royal Phil.indd 3

31/03/14 14.42

OM DE MEDVIRKENDE
ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA
Royal Philharmonic Orchestra blev stiftet i London i
1946 af Sir Thomas Beecham. Orkestret, der i daglig
tale blot benævnes RPO, bliver betragtet som Englands
nationalorkester. Dette skyldes blandt andet orkestrets
høje kvalitet og ditto aktivitetsniveau, der omfatter
koncertturneer over hele verden og en lang række
pladeindspilninger, herunder filmmusik. Royal Philharmonic Orchestra har i dag base i Cadogan Hall i Chelsea,
London, men giver også koncerter i Royal Festival Hall
og Royal Albert Hall.

ARABELLA STEINBACHER
Arabella Steinbacher er født i München, Tyskland i 1981
og er af tysk/japansk oprindelse. Allerede som 3-årig
startede hun med at spille violin, og sidenhen blev hun
optaget som elev hos nogle af verdens bedste musikere,
herunder blandt andet en del af Anne-Sophie Mutters
Circle of Friends. Hendes internationale gennembrud
kom ved et af de tilfælde, som mange unge musikere
drømmer om: Solisten ved en koncert med Orchestre
Philharmonique de Radio France under Sir Neville
Marriner var blevet syg, og Arabella Steinbacher sprang
ind med kort varsel og spillede Beethovens violinkoncert.
Hun har et solistrepertoire på mere end 30 violinkoncerter, fra det store romantiske repertoire til nyere og
mindre kendte værker.

CHARLES DUTOIT
Charles Dutoit er født i Lausanne, Schweiz i 1936 og
er en af de mest erfarne dirigenter inden for fransk og
russisk musik fra det 20. århundrede. Charles Dutoit har
siden 2013 været chefdirigent for Royal Philharmonic
Orchestra i London. Han har dirigeret orkestre såvel som
i operahuse over hele verden, og han har medvirket på
mere end 200 indspilninger for Decca, Deutsche Grammophon, EMI, Philips og Erato. Også hans uddannelse
har foregået på flere kontinenter - og så har han rejst i
alle verdens 196 lande.
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OM MUSIKKEN
DVORÁKS VIOLINKONCERT
Tilblivelsen af Dvoráks violinkoncert er et
eksempel på, at man skal passe på, hvad man
beder om (enten det, eller at musikere er
usædvanligt besværlige kunder). Den berømte
violin-virtuos og Dvorák-beundrer Joseph
Joachim bestilte en koncert hos komponisten.
Tilblivelsesprocessen var imidlertid lang og
besværlig, eftersom den berømte violinist
blev ved med at sende Dvoráks forslag tilbage.
Joachim var nemlig temmelig konservativ,
og han brød sig ikke om Dvoráks brud med
traditionen i de første udkast. Mere end tre år
og adskillige revisioner senere fik Joachim så
endelig sin koncert - som han aldrig opførte.
I dag har den dog en naturlig plads blandt de
store violinkoncerter.
Violinkoncerten er skrevet på samme
tidspunkt som Dvoráks 6. symfoni og de første
slaviske danse - det vil sige i komponistens
”slaviske periode”. Den er da også fyldt med
inspiration fra folkemusikken og har et lyst og
optimistisk udtryk. Første sats har af og til et
næsten improvisatorisk udtryk - mere som en
fantasi end den logiske opbygning og progression, som vi ser i en traditionel solokoncert.
Det betyder også, at solisten bærer en langt
større del af det musikalske ansvar end sædvanligt - og det med et ret begrænset materiale:
Temaet i første sats er endog meget enkelt.
Styrken i denne sats ligger i det lette, tiltalende
udtryk, ikke i behandlingen og udviklingen af
det melodiske materiale.
Første sats går direkte over i den langsomme andensats (en af de ideer, som Joachim
ikke kunne fordrage). Den lyriske musik står
i kontrast til den friske første sats, og Dvorák
udnytter til fulde sammenspilspotentialet
mellem solist og orkester: Til tider er dialogen
mellem solist og orkester sart og næsten kam-
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mermusikalsk, og på andre steder bruger komponisten hele orkestret til at skabe klangbund
for sine smukke, enkle melodier. I begyndelsen
af violinkoncertens levetid blev denne sats faktisk ofte spillet alene som et bravournummer.
Tredje sats starter med en af de melodier,
som er så typiske for Dvorák; han fanger den
tjekkiske folketone perfekt i løbet af ganske få
takter. Satsen er en rondo; formen er således
en inspiration fra folkemusikkens verden.
Vi har at gøre med en tjekkisk folkedans (en
furiant), som Dvorák også brugte i sine slaviske
danse og i den 6. symfoni. Musikken er vital og
energisk, en melodisk og udadvendt fortolkning af tjekkiske folkemelodier.

SJOSTAKOVITJ' 10. SYMFONI
Sjostakovitj levede i Sovjetunionen. Den 10.
symfoni er skrevet i 1953. Det er to fakta, som
kan se trivielle ud ved første øjekast - men for
at forstå Sjostakovitj’ musik er det afgørende
at kende historien bag musikken. Sjostakovitj’
liv var nemlig en mareridtsagtig linedans i et
politisk klima, som var lige så grusomt, som
det var uforudsigeligt. Nære venner og familie
blev forhørt, nogle af dem blev henrettet, og
Sjostakovitj selv blev gennem to perioder
undsagt af styret. Når det skete, blev en person
fra den ene dag til den anden forvandlet til en
levende død: I det paranoide stalinistiske samfund kunne det betyde døden at tale med eller
blot se på en person i unåde. Det var en sådan
ikke-eksistens, som Sjostakovitj havde levet i
gennem fem år op til Stalins død i 1953.
Den 10. symfoni er på mange måder en
monstrøs symfoni. Alene første sats er over
tyve minutter lang, og vi kommer ud i musikalske og ikke mindst følelsesmæssige yderpunkter. Første sats starter afdæmpet, med de dybe
strygere i et langsomt, gående tempo. Satsen
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står i 3/4, men vi kunne ikke være længere fra
valsens velordnede verden. Pulsen rykker sig
ofte; her er ikke nogen fast grund.
Den dystre indledning giver plads til en
længselsfuld klarinetsolo, der vokser til et
hjertegribende klimaks. Vi bliver dog ikke i det
smukke tema (ingen fuldbyrdelse her), men
vender tilbage til klarinettemaet igen. Denne
gang i fagotten, forstærket af den dybe kontrafagot, hvilket giver det før så smukke tema et
grotesk og ildevarslende præg. Det leder igen
op til et klimaks, men denne gang ledt på vej af
piccolofløjten til en forvrænget vrangversion
af den drømmende sørgmodige klarinetsolo;
dette er fortvivlelsen i ren form. Læg mærke
til, at temaet ikke kommer nogen vegne; her
er ikke letkøbt forløsning, men kun rendyrket
frustration og afmagt.
Klarinettemaet vender tilbage, men det
kan ikke holde sin vemodige ro. I stedet bliver
det rastløst, søgende, og rastløsheden smitter
til strygerne. Uroen fører dog ikke nogen
steder hen, og de dybe strygere svinder hen i
hviske-svage, afbrudte fraser. Mod slutningen
af satsen er piccolofløjtens svage, monotone
fraser de sidste tegn på, at selv orkestrets
harmoniske klangverden er tabt; hverken forløsning eller udfrielse er mulig her.
I sin selvbiografi fortæller Sjostakovitj, at
anden sats er et portræt af Stalin. Musikforskere kalder hårdnakket denne fortolkning for
en bekvem efterrationalisering, beregnet til at
genoprette Sjostakovitj’ haltende omdømme i
Vesten. Lige så hårdnakket hævdede personer
i Sjostakovitj’ omgangskreds imidlertid, at satsen virkelig er et kritisk portræt af Stalin. Og
sandheden? Den er formodentlig ligegyldig - i
hvert fald set i forhold til musikkens kvalitet.
Måske er sandheden bare, at denne fortolkning
giver mening - både for Sjostakovitj og for
lytterne.
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Overgangen til anden sats er brutal; hvis
dette virkelig er et portræt af Stalin, så er det
umådelig godt ramt i sin barbariske voldsomhed. Og hvis denne legende blot er et resultat
af bagklogskabens klare lys, så er det stadig
skræmmende let at forestille sig, hvorledes en
udstødt og forhadt komponist kan skrive en
mareridtsagtig march som denne.
Tredje sats er en nocturne - eller ”Nachtmusik”, som Mahler kaldte det. Det er bygget
over to temaer: Det ene er sammensat af tonerne D-Es-C-H - Sjostakovitj’ forbogstaver på
tysk (DSCH). Det andet tema kaldes for ”Elmira”-temaet efter tonerne E-A-E-D-A, som (på
do-re-mi-systemet) kaldes for E-La-Mi-Re-A.
Med andre ord: Elmira Nazirova, en af Sjostakovitj’ studerende, som han var forelsket i.
Det er ikke tilfældigt, at vi nævner
Mahler; han er afgjort en inspirationskilde
for Sjostakovitj i denne sats. Elmira-temaet
minder meget om temaet fra Mahlers Lied
von der Erde, og Sjostakovitj ”låner” dermed
Mahlers vitalitet og optimisme. Eller rettere, han forsøger på det. Motivets tonalitet er
nemlig tvetydig, og det samme bliver håbet om
forløsning og kærlighed dermed også. Samtidig
forbliver det ubesvaret, og det muterer over i
et næsten grotesk, folkemusikpræget rytmisk
tema - man har fornemmelsen af, at Sjostakovitj bevidst har gjort denne passage klodset
og utilfredsstillende. Satsen slutter ikke, men
ebber nærmest ud: I stedet for en dialog virker
de forskellige stemmer netop som menneskestemmer, som spagt, forknyt, forsøger at
tale - uden nogensinde at blive hørt, og selv
den elskedes stemme må give fortabt, når også
horntemaet ebber ud.
Sjostakovitj låner imidlertid ikke kun fra Mahler; han låner også fra Pusjkin: Med anvendelsen af DSCH-”koden” citerer Sjostakovitj
sin egen musik. Det drejer sig om musik til
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et Pusjkin-digt med titlen “Hvad er der i mit
navn for dig”. Digtet lyder således:
Hvad er der i mit navn for dig?
Det vil blot dø, som en bølges sørgmodige lyd
Når den på fjerne strande slår mod land
En tyst nattens lyd i en skov.
Som et dødt spor ladt tilbage på
dette hæftes falmede sider:
Det svage mærke efter en ukendts gravskrift
på et uforståeligt sprog.
Hvad er der da i det? For længst glemt
Udslettet af senere stormombrust passion
efterlader det sig intet spor
af genkendelse i din sjæl.

domineret af blæserne, men det er svært at
fange den grundlæggende rytme i satsen; både
i melodien og i rytmen virker det, som om de
enkelte soloer står helt alene på trods af deres
forsøg på at kommunikere med hinanden.
Set i det lys bliver den efterfølgende hurtige
del snarere desperat og forceret end munter.
DSCH-temaet gjalder ud igen og igen, men det
står altid sært alene og bliver aldrig besvaret.
Er det individets triumf over et sjælløst diktatur - eller beskrivelsen af den ultimative afmagt? En ting er sikker: Denne symfoni er ikke
blot musik; den er i lige så høj grad den eneste
mulige beskrivelse af en personlig tragedie.
Programnoter: Christina Blangstrup Dahl

Men sig det med et suk af smerte
På en dag med tyst fortrydelse
Og fortæl kulden: “Endnu er der ihukommelse!
Endnu et hjerte, hvori jeg bor.”
Taler komponisten her til sin Elmira? Eller
taler han direkte til os, til lytteren, for at blive
hørt, for igen at blive menneske i stedet for et
udskud afskåret fra al menneskelig kontakt?
En ting er sikker: Det er hjerteskærende at
være vidne til, hvordan Sjostakovitj er nødt til
at kommunikere i koder: DSCH-temaet er et
citat af en kode til et citat.
Denne ”arkæologiske udgravning” af
temaets betydning er endnu et eksempel på,
at historien bag musikken kan kaste et helt
andet lys over et værk. Pludselig står brugen
af DSCH-motivet helt anderledes klart; det
er ”en tyst nattens lyd i en skov”: Et råb, som
ingen hører fra ikke-personen Sjostakovitj.
Koden er det eneste mulige sprog i et paranoidt samfund.
Den lange indledning i sidste sats er
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Musikkens Plads 1
9000 Aalborg
Tlf.: 60203000
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