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Wiener Filharmonikerne
Daniel Harding
Dirigent

Torsdag 3. juni 2021 kl. 19.30

Vienna Philharmonic presented by

MØD MUSIKKEN
3.6. kl. 19.20

kl. 18.30 i koncertsalen

6.6. kl. 12.15

v. Rie Koch
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Program
Gustav Mahler (1860-1911):
Adagio fra symfoni nr. 10 (1910)
Andante-Adagio; Deryck Cooke-version

		

ca. 22’

Pause (30’) ca. kl. 19.55

Symfoni nr. 1 (1884-1888)
I – Langsam, Schleppend – Immer sehr gemächlich
II – Kräftig bewegt
III – Scène aux champs
IV – Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen
IV – Stürmisch bewegt

		

ca. 50´

VIS HENSYN I DR KONCERTSALEN
· Dæk mund og næse, hvis du er nødt til at hoste eller nyse
· Host eller nys ikke i hænderne, men i albuebøjningen eller brug et engangslommetørklæde
Pssst… Ved at hoste lydløst medvirker du også til at give den bedste lydoplevelse for både publikum og radiolyttere
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Daniel Harding
Den engelske dirigent Daniel Harding
er en af Wiener Filharmonikernes foretrukne gæstedirigenter. Han dirigerede
også Wiener Filharmonikerne, da
orkestret sidst optrådte her i
DR Koncerthuset i 2018, hvor Mahlers
5. symfoni var på programmet. Sammen
har de bl.a. indspillet Mahlers 10.
symfoni (i den rekonstruerede udgave
af Deryck Cooke).
Daniel Harding er født i Oxford 1975,
og hans kæmpe talent gjorde ham i
en meget tidlig alder til assistent hos
Simon Rattle og derefter hos Claudio
Abbado og Berliner Filharmonikerne,
som han debuterede med i en alder af
bare 21 år.
Siden 2007 har Daniel Harding været
chefdirigent og kunstnerisk leder af
Sveriges Radiosymfoniorkester, et særdeles stærkt og kreativt partnerskab,
hvortil kommer hans gæsteoptrædener
med bl.a. Wiener Filharmonikerne og
Berliner Filharmonikerne.
Sine evner som betvinger af store
kræfter bruger Daniel Harding i øvrigt
også som pilot – under nedlukningen
sidste år planlagde han at bruge
halvdelen af sin tid som pilot hos Air
France.
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Wiener Filharmonikerne
de vil samarbejde med. Kun musikere
fra Wiener Statsoperaens Orkester kan
blive medlemmer af Filharmonikerne, og
man skal have spillet i operaorkestret i
mindst tre år, før man kan blive optaget
ved en afstemning.

Der er næppe noget orkester, der
er så tæt forbundet med den europæiske musikkultur som Wiener
Filharmonikerne. Orkestret blev stiftet i
1842 af komponisten Otto Nicolai, og
har gennem nu 179 år præget musikhistorien.
Den fascination ved orkestret, der betager så mange komponister, dirigenter
og musiklyttere i hele verden, skyldes
ikke kun den særlige ’wienerklang’
og spillestil, der bliver overleveret fra
generation til generation af musikere,
men også orkestrets demokratiske
organisering. Orkestret har aldrig haft
en chefdirigent, og musikerne bestemmer selv, hvilke dirigenter og solister,

Wiener Filharmonikerne har gjort det
til en af sine opgaver at viderebringe
musikkens humanistiske budskab og
samfundsmæssige betydning. Siden
dets tidligste år har orkestret haft en
stærk social bevidsthed og støttet unge
musikeres uddannelse og mennesker
i nød. Hvert år medvirker orkestret i
velgørenhedsarrangementer til fordel
for trængende.
I alt giver Wiener Filharmonikerne
ca. 40 koncerter om året hjemme i
Wien, og dertil kommer optræden
ved Salzburg Festspillene og over 50
gæsteoptrædener om året rundt på
kloden. Og ikke mindst når Wiener
Filharmonikerne ud til et stort publikum
med den berømte Nytårskoncert,
der transmitteres i tv til mere end
90 lande, og med en gratis, populær
sommerkoncert hvert år foran
Schönbrunn Slottet i Wien.

Exclusive Partner of the Vienna Philharmonic
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Gustav Mahler:
Adagio fra Symfoni nr. 10
Gustav Mahler efterlod sig ved sin død
i 1911 et halvfærdigt mesterværk –
sin 10. symfoni. Kun den første sats
var skrevet færdig. Mahler havde lagt
en plan for fire satser til, men de var i
varierende grad ufærdige, og ved hans
død var symfonien langt fra mulig at
opføre.
I 1924 blev den færdige førstesats
opført i Wien, og derefter blev symfoniens manuskript udgivet i den form,
som Mahler havde efterladt det.
Musikforskere i flere lande begyndte
at undersøge, om kladderne kunne
færdiggøres til et helt værk. Englænderen Deryck Cooke præsenterede i 1960
som den første en version, hvor han
diskret havde organiseret og udfyldt
Mahlers manuskript, så symfonien
kunne spilles igennem. Cookes udgave
er blevet standardudgaven, hvis man
ønsker at høre et bud på, hvordan
Mahlers sidste symfoni mon ville have
lydt.
En anden måde at forholde sig til
Mahlers ufuldendte værk er at nøjes
med at opføre den lange førstesats.
Dels fordi en rekonstrueret symfoni jo
ikke kan siges at være Mahlers værk.
Og dels fordi førstesatsen sagtens kan
stå alene som et kraftfuldt og intenst
kunstværk. Den er faktisk nærmest en
hel symfoni i sig selv. Mange dirigenter
foretrækker derfor at holde sig til denne
sats alene, og som Adagio fra Symfoni
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nr. 10 er satsen blevet et selvstændigt
værk i Mahlers eftertid.
Mahler var alvorligt syg, da han skrev
den store Adagio (titlen angiver blot
tempoet, ’langsomt’), og musikken
er noget af den mest søgende, han
nogensinde skabte. Her skuer han ud
i fremtiden, mens virkeligheden og
de gamle normer langsomt forsvinder
bagud. Den traditionelle udformning af
en førstesats er strakt ud til et gigantisk
forløb på en halv time. Tonearter, dur
og mol er på kanten af opløsning i
musikken, og satsens begyndelse – en
enstemmig melodi i bratscherne –
virker helt uden forbindelse til jorden.
Mahlers musikalske eksperimenter
topper med en urovækkende, langvarig
akkord i slutningen af satsen, hvor ni ud
af de tolv mulige toner spilles samtidig.
Akkorden er et stort spørgsmålstegn,
hvor et utal af nye retninger viser sig,
uden at Mahler kommer med svar.
Hvad venter der forude – om kort
tid? Spørgsmålet gjaldt både livet og
musikken. Atonal musik, altså musik
helt uden toneart, blev til virkelighed
få år efter, anført af Mahlers unge
beundrer Arnold Schönberg. Men det
fik Mahler ikke selv oplevet – eller taget
del i.
Spiller man den store Adagio alene,
fremstår den som et monument, en
markør. Hertil nåede Mahler i sit liv.

Gustav Mahler, 1909

Herfra kigger han ind i en fremtid, som
han godt vidste, han ikke ville blive en
del af.
Musikere og tilhørere har så den opgave
at høre musikken uden tanke på, hvad
der skulle have fulgt efter førstesatsen,
og det har man jo ellers et godt indtryk
af i dag, takket være rekonstruktioner
af bl.a. Deryck Cooke. Ufuldstændige
værker, også Schuberts berømte
’Ufuldstændige symfoni’, der faktisk
rummer skitser til en fuldendelse, har
derfor eftertiden som medskaber.
Fortsætter på side 10
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Fortsat fra side 7

Gustav Mahler:
Symfoni nr. 1
De første gange, Mahler dirigerede sin
Symfoni nr. 1, havde han givet den titlen
Titan. Det hentydede til en roman med
samme titel, skrevet af forfatteren Jean
Paul. I romanen må hovedpersonen
kæmpe med både ydre og indre modstand, før han når sit mål. Samme slags
kampe kan man følge i symfonien, inden
helten til slut sejrer i et opgør med de
mørke kræfter.
En titan er en kæmpe fra den græske
mytologi. En skabning langt udover
det normale. Mahler fortalte ikke, om
han selv var ’Titanen’ i symfoniens
fortælling, men det kunne godt være
tilfældet, for han indlægger henvisninger til sig selv i løbet af symfonien.
Flere steder citerer han sine egne
sange, f.eks. er 1. sats præget af sangen
Ging heut’ Morgen übers Feld (Jeg
gik i morges ud over marken), som
han havde skrevet nogle år tidligere
og tilegnet en ung kvinde, han var
stormende forelsket i. Melodien er altså
Mahlers minde om en lykkelig fortid.
Symfonien er udformet som en
kronologisk ’fortælling’, der kan forstås
som et livsforløb med op- og nedture.
Musikkens begyndelse er også selve
livets begyndelse, naturens opvågnen.
En magisk indledning, hvor Mahler lader
strygerne spille hårfine flageoletter
(overtoner), mens fuglestemmer vågner,
og hvor trompeter skjult i det fjerne
signalerer, at lyset og livsgnisten tændes.
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2. satsen er i en grel folkemusikstil,
der kan tolkes som et billede på
ungdommens iver. Mahler kaldte på
et tidspunkt satsen ”For fulde sejl”.
Energien er uforbeholden – og en smule
naiv.
I 3. sats er der derimod indtrådt en
krise, og menneskets hektiske liv er
blevet afbrudt. Begravelsen foregår til
tonerne af en bitter, ironisk sørgemarch.

Mahler fik idéen til tredjesatsens
sørgemarch fra en tegning i en
børnebog, hvor skovens dyr laver et
begravelsesoptog for en død jæger.
Det absurde billede overfører han til
symfonien ved at bruge børnesangen
Mester Jakob som tema, vendt med
vrangen ud. Den muntre Mester Jakobmelodi spilles ikke i dur, men i sørgelig
og langsom mol, og det er en kontrabas,
et af orkestrets mindst egnede
soloinstrumenter, der fører an, ledsaget
af dystre begravelsespauker.
Fra denne ironiske undergang går
Mahler uden satspause videre til
4. sats, symfoniens finale, hvor helten
må kæmpe for livet og evigheden.
“Fra Helvede til Paradis” kaldte Mahler
oprindelig denne finalesats, som er ”et
brat udbrud af fortvivlelse fra et dybt
såret hjerte”. Indledningens bratte
udbrud kommer som et chok hver gang,
man hører det!

Senere har man for længst fået øje
for symfoniens mange tvetydigheder,
hvor det tragiske og det ironiske står
side om side. F.eks. i 3. satsen, hvor
sørgemarchen afbrydes af et jødisk
klezmerorkester og derefter af vulgær
ølstuemusik. Et udtryk for den splittelse,
der var så typisk for den jødisk-fødte
Mahler, både personligt og kunstnerisk.
Også heltens sejr i finalen er tvetydig.
Kom triumfen mon for sent? Den form
for selvmodsigelse er med til at gøre
symfonien moderne i vores ører. Og
det er blandt andet disse moderne,
splittede træk ved Mahlers musik, der
i vor tid har gjort ham til en af de mest
populære symfonikere. Hans 1. symfoni
er et oplagt sted at indlede et forhold til
denne dybt originale komponist.
Jens Cornelius

Undervejs i den titaniske slutsats, der
varer op mod en halv time, citerer
Mahler både Wagners opera Parsifal og
Liszts Dante-symfoni, to af den tyske
romantiks mest ambitiøse værker,
for at understrege hvilke højder, man
her befinder sig i. Men alt det gik
fuldstændig hen over hovedet på
publikum ved uropførelsen i Budapest
i 1889. Der blev buhet fra salen,
anmelderne kaldte musikken bizar
og kakofonisk, og selv Mahlers gode
venner tog afstand fra ham.
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Musikerliste
Koncertmestre

Harald Krumpöck

Rainer Honeck

Michal Kostka

Volkhard Steude

Benedict Lea

Albena Danailova

Marian Lesko
Johannes Kostner

Violin 1

Martin Klimek

Jun Keller

Jewgenij Andrusenko

Daniel Froschauer

Shkëlzen Doli

Maxim Brilinsky

Holger Tautscher-Groh

Benjamin Morrison

Júlia Gyenge*

Martin Kubik

Liya Yakupova*

Milan Šetena
Martin Zalodek

Bratsch

Kirill Kobantschenko

Tobias Lea

Wilfried Hedenborg

Christian Frohn

Johannes Tomböck

Gerhard Marschner

Pavel Kuzmichev

Wolf-Dieter Rath

Isabelle Ballot

Robert Bauerstatter

Andreas Großbauer

Elmar Landerer

Olesya Kurylyak

Mario Karwan

Thomas Küblböck

Martin Lemberg

Alina Pinchas-Küblböck

Ursula Ruppe

Alexandr Sorokow

Innokenti Grabko

Ekaterina Frolova

Michael Strasser

Petra Kovačič

Thilo Fechner

Katharina Engelbrecht*

Thomas Hajek

Luka Ljubas*

Daniela Ivanova
Sebastian Führlinger

Violin 2

Tilman Kühn

Raimund Lissy

Barnaba Poprawski*

Tibor Kováč
Christoph Koncz

Cello

Gerald Schubert

Tamás Varga

Patricia Hood-Koll

Peter Somodari

Adela Frasineanu

Raphael Flieder

Helmut Zehetner

Csaba Bornemisza

George Fritthum

Sebastian Bru

Alexander Steinberger

Gerhard Iberer
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Wolfgang Härtel

Norbert Täubl

Eckart Schwarz-Schulz

Andreas Wieser

Stefan Gartmayer

Andrea Götsch*

Ursula Wex
Edison Pashko

Fagot

Bernhard Naoki Hedenborg

Štěpán Turnovský

David Pennetzdorfer

Harald Müller
Sophie Dervaux

Kontrabas

Wolfgang Koblitz

Herbert Mayr

Benedikt Dinkhauser

Christoph Wimmer
Ödön Rácz

Horn

Jerzy Dybał

Ronald Janezic

Iztok Hrastnik

Josef Reif

Filip Waldmann

Manuel Huber

Alexander Matschinegg

Sebastian Mayr

Michael Bladerer

Wolfgang Lintner

Bartosz Sikorski

Jan Janković

Jan Georg Leser

Wolfgang Vladár

Jȩdrzej Górski

Thomas Jöbstl

Elias Mai

Wolfgang Tomböck
Lars Stransky

Harpe
Charlotte Balzereit

Trompet

Anneleen Leanerts

Martin Mühlfellner
Stefan Haimel

Fløjte

Jürgen Pöchhacker

Walter Auer

Hans Peter Schuh

Karl-Heinz Schütz

Reinhold Ambros

Luc Mangholz*

Gotthard Eder

Günter Federsel
Wolfgang Breinschmid

Basun

Karin Bonelli

Dietmar Küblböck
Enzo Turriziani

Klarinet

Wolfgang Strasser

Matthias Schorn

Mark Gaal

Daniel Ottensamer

Johann Ströcker

Gregor Hinterreiter
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Tuba
Paul Halwax

En asterisk * markerer medlemmer af

Christoph Gigler

Wiener Statsoperaens Orkester, som
endnu ikke er optaget som medlemmer

Pauke/Slagtøj
Anton Mittermayr
Erwin Falk
Thomas Lechner
Klaus Zauner
Oliver Madas
Benjamin Schmidinger
Johannes Schneider*
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af Wiener Filharmonikerne
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DR’s koncertvirksomhed støttes af blandt andre
A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL
DEN A.P. MØLLERSKE STØTTEFOND
AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND
AUGUSTINUS FONDEN
CARL NIELSEN OG ANNE MARIE CARL-NIELSENS LEGAT
KNUD HØJGAARDS FOND
WILHELM HANSEN FONDEN
BECKETT-FONDEN
KONSUL GEORGE JORCK OG HUSTRU EMMA JORCK’S FOND
WILLIAM DEMANT FONDEN
NORDEA-FONDEN
STATENS KUNSTFOND

Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik & P2/P5/P8 — Kim Bohr
Chef for DR Symfoniorkestrets udvikling og drift — Jakob Holtze
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Ansvh. producent — Søren Bondo Østergaard
Produktionsleder — Kasper Bæk
Lydproducer — Bernhard Güttler
Musiktekniker — Mikkel Nymand
Redaktør — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Lois Lammenhuber, Julian Hargreaves
Tryk — DR Tryk
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