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2.11 
FREDAGSSERIEN 5
Musikhuset kl. 19.00

Hannu Lintu, dirigent
Benjamin Schmid, violin  

Jean Sibelius: Symfoni nr 4 a-moll op.63  37 min

I Tempo molto moderato, quasi adagio 
II Allegro molto vivace 
III Il tempo largo 
IV Allegro  

 
PAUS 20 min

György Ligeti: Violinkonsert  30 min

I Preludium
II Aria – Hoquetus – Koral
III Intermezzo  
IV Passacaglia 
V Appassionato 

Jean Sibelius: Symfoni nr 3 C-dur op.52  30 min

I Allegro moderato 
II Andantino con moto, quasi allegretto 
III Moderato – Allegro (ma non tanto)

Paus ca kl. 20.00. Den egentliga konserten slutar ca kl. 21.00. 

KAMMARMUSIK I SENA KVÄLLEN börjar i Konsertsalen efter en ca 10 minuters 
paus. Publiken ombeds söka sig till parketten för att lyssna till kammarmusiken. 
Platserna är onumrerade.  
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Jean Sibelius: Stråkkvartetten ”Voces Intimae” d-moll op. 56 31 min

I Andante – Allegro molto moderato 
II Vivace 
III Adagio di molto 
IV Allegretto (ma pesante) 
V Allegro

Nya Helsingforskvartetten:
Petri Aarnio, violin
Taija Angervo, violin
Ilari Angervo, viola
Joel Laakso, cello

Sänds direkt i Yle Radio 1 och på Internet yle.fi/rso. 
Konserten televiseras i Yle Teema 12.1.2013.
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JEAN SIBELIUS 
(1865–1957): 
SYMFONI NR 4  

Sibelius symfoni nr 4 a-moll blev färdig 
ett par dagar före uruppförandet, som 
ägde rum i Helsingfors universitets 
solennitetssal den 3 april 1911. Arbetet 
på symfonin var mödosamt och tog 
på krafterna. Dagboksanteckningarna 
vittnar om en våldsam jakobskamp, en 
osäkerhet mellan en stark vision och 
letandet efter ett sätt att förverkliga 
den. Fjärde symfonin är den mest all-
varstyngda och den mest introverta av 
Sibelius symfonier, den som går mest 
på djupet. Den har nästan inga spår 
av extroverta sätt att komma publiken 
tillmötes som man finner i många an-
dra verk direkt inriktade på att behaga. 
Detta betyder naturligtvis ingalunda 
att den skulle sakna enastående skön-
hetsvärden: stundtals skymtar drömlik-
nande idéer som bildar himmelshöga 
valv. Men symfonins obestridliga skön-
het är emellertid av inre art. Uttryckets 
sätt att ty sig till aforistiska utgångs-
punkter och att uppnå sedvanlig ”nar-
rativ” kontinuitet först som ett resultat 
av ett långt letande var säkert ägnat 
att konfundera både den samtida pub-
likens och senare släktleds sinnen i så 
hög grad att det måhända inte var så 
lätt att upptäcka symfonins innersta 
väsen.

”Med innersta väsen” avser jag dess 
klassicitet. Var och en av satserna 
har unika drag vad formen beträffar. 
Första satsen är starkt koncentrerad 
med hjälp av «teleskopliknande» me-
del. Den andra genomgår en våldsam, 

permanent stämningsförändring från 
lättsamhet till tunga drag eller från älv-
lika drag till demoniska. Den aforistiskt 
spinnande tredje satsen resulterar i ett 
enda tema som hörs först i slutet. Den 
fjärde satsen bildar en på alla sätt sä-
regen båge som har delfaktorer med 
spännande storleks- och betoningsför-
hållanden och som ”ger efter” för att 
sedan outsägligt bedrövad försjunka 
in i sinnets dunkel. Men helheten gör 
ändå ett väldigt balanserat, klassiskt 
intryck, vilket ytterligare framhävs av 
avsaknaden på stora romantiska gester.

GYÖRGY LIGETI 
(1923–2006): 
VIOLINKONSERT  
 
György Ligeti föddes i en judisk familj 
inom den ungerska regionen i dagens 
Rumänien. Han är utan tvekan en av de 
mest kända tonsättarna inom 1900-ta-
lets senare hälft. I olika skeden av kar-
riären har han försett sin musik med 
olika heterogena ingredienser som han 
hämtat ur många källor: från renässan-
sen till vår tid, från rumänsk folkmusik 
till pygméernas musik i Kongo och till 
västafrikanska trummor, från förklas-
siska förebilder till Stockhausen och 
Boulez, från gammal folklore till frag-
mentalmatematik. 

Då Ligetis Violinkonsert vid denna kon-
sert kombineras med Sibelius symfo-
nier kan lyssnaren fråga sig vad så pass 
vitt skilda saker har med varandra att 
göra. Den mest uppenbara berörings-
punkten är förknippad med verkens 
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tillblivelse. Såväl Sibeliussymfonierna 
(nr 3 och 4) som Ligetis konserter gick 
i ovanligt hög grad (och länge) kompo-
sitörerna på nerverna. 

I Ligetis fall går berättelsen bakåt i 
tiden till en Valthornstrio, som hör-
de till hans första verk efter en lång 
paus i  kompositionsarbetet år 1982. 
Vid repetitionerna som ägde rum un-
der Darmstadttiden frågade den kän-
de violinisten Saschko Gawriloff för-
siktigt om Ligeti skulle vilja skriva en 
violinkonsert. Många år hann förflyta 
innan verket realiserades – och då först 
i en form som skiljer sig helt och hållet 
från slutresultatet. Den slutliga versio-
nen uruppfördes i juni 1993, naturligt-
vis med Gawriloff som solist och orkes-
tern var Ensemble InterContemporain 
under Pierre Boulez ledning. 

I stilistiskt hänseende har Violin
konserten beskrivits som ett ym-
nighetshorn av ”effekter och teknik, 
ett vilt kollage av atmosfärer och fär-
ger” (Stephen Johnson). Som sådant är 
den en typisk representant för Ligetis 
sena produktion, en fördomsfri, på-
hittig och skickligt gjord blandning av 
många fenomen. Första satsen är en 
uvertyr. Den baserar sig på sådana flö-
jttoner för stråkar som används mera 
sällan, eftersom de för musiken utan-
för den sedvanliga stämningssystemet. 
Andra satsen kombinerar solistens me-
lodi på G-strängen med Guillaume de 
Machauts senmedeltida s.k. hoquetus-
teknik och med en av de mest origi-
nella koraler som någonsin skrivits. 
Ocarinorna har ett finger med i spelet! 
Tredje satsen börjar som om den var 
långsam, men inom kort blir det klart 
att grundtempot är hisnande snabbt 

och musiken så att säga faller in i ett 
svart hål. Efter detta följer utgående 
från ett synnerligen enkelt tema en 
passacaglia som når en glödande kul-
men. Förutom de redan nämnda feno-
menen har finalens många drivkrafter 
samband med indonesisk musik och 
med Sjostakovitjs fjärde symfoni. 

JEAN SIBELIUS
(1865–1957): 
SYMFONI NR 3   

Sibelius myntade ett av sina många 
klassiska uttryck när han beskrev sin 
tredje symfoni som en ”tankens ut-
kristallisering ur kaos”. Tawaststjerna 
analyserar vidare: ”Hela verket kunde 
kallas den klassiska symfoniska tan-
kens utkristallisering ur senromanti-
kens relativa kaos.” Det är åtminstone 
klart att tredje symfonin i avgörande 
grad är mera klassicistisk än de två 
första, men samtidigt är den (och spe-
ciellt dess final) även modernare än de. 
Utkristalliseringen av den klassiska tan-
ken sker på många olika plan. 

Den första satsen är den mest klassi-
cistiska. Den är jämförbar med Haydns, 
Mozarts och den unge Beethovens 
klart uppbyggda allegrosatser, men to-
nartsförhållandena har förverkligats 
på annat sätt än förebilderna. Sibelius 
har så att säga ”stramat åt” kretsgån-
gen längs kvintcirkeln. I stället för de 
tonarter som man förväntar sig, G-dur 
eller e-moll med förtecken som be-
finner sig på ”ett korsförteckens avs-
tånd” från huvudtonarten, introduceras 
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sidotemat ”på två kors avstånd”, dvs. i 
h-moll. Från huvudtemat, som känne-
tecknas av ett tickande rytmmotiv och 
fartfyllda bukoliska trudeluttar, uppnås 
sidotemat fyndigt genom att blecket 
får klättra upp längs en heltonsskala 
till tonen fiss, dvs. dominanten i h-moll. 
En lätt rörelse med sextondelsnoter do-
minerar genomföringen och utgående 
från den tar återtagningen sats med 
betydligt större kraft än expositionen. 
I slutet genomgår musikens karaktär 
en metamorfos: ”Den bukoliska glädjen 
övergår i panteistisk andakt.”

Den långsamma satsen är en inta-
gande idyll i giss-moll, en av Sibelius 
vackraste enskilda symfoniska sat-
ser. Strukturen påminner om en va-
riationssvit men variationerna är inte 
särskilt grundliga. Det viktigaste tycks 
vara att ständigt presentera det in-
tagande temat i varierande belys-
ning. Blott cellornas känsliga replik 
får avbryta temat och dessa episoder 
är inte långa. I tredje satsen kombine-
ras scherzots och finalens egenskaper. 
Egentligen kunde strukturen betrak-
tas som en binär ”parsats” i likhet med 
femte symfonins första sats, men över-
gången från ”scherzo” till ”final” har för-
verkligats mera förstulet. Satsen börjar 
lätt och rörligt och vinande motiv flö-
dar från olika håll. ”Finalens” tema vä-
xer fram obemärkt och först uppfattar 
man det inte som ett egentligt tema 
utan som ett slags ackompanjerande 
episod eller motstämma. Men det blir 
till ett tema, en verkligen ”utkristallise-
rad tanke”, som är klassiskt hymnartad 
och som sjunger bredare än satsens öv-
riga innehåll. Mot slutet lyfter Sibelius 
upp denna hymn och får den att fram-

träda i ståtlig belysning. Slutet på sym-
fonin är typiskt nog för Sibelius stiligt 
och slagkraftigt.

Jouni Kaipainen (sammandrag)

HANNU LINTU 
Hösten 2013 tillträder Hannu Lintu 
som Radions symfoniorkesters åtton-
de chefsdirigent. Före det är han orkes-
terns förste gästdirigent under spelåret 
2012-13. Lintu fortsätter därmed sitt 
mångåriga och framgångsrika samar-
bete med RSO. 

Hannu Lintu har studerat i dirigentk-
lassen vid Sibelius-Akademin för Jorma 
Panula, Eri Klas och Ilja Musin. Lintu 
kompletterade sin utbildning bl.a. vid 
sommarakademin i Siena för Myung 
Whun Chung. Han vann Den nordiska 
dirigenttävlingen 1994 och utexami-
nerades från Sibelius-Akademin  våren 
1996.

Hannu Lintu är chefsdirigent och 
konstnärlig ledare för Tammerfors fil-
harmoniska orkester fram till våren 
2013. Han är även förste gästdirigent 
för irländska RTÉ National Symphony 
Orchestra. Tidigare har Lintu varit 
chefsdirigent för Åbo stadsorkester 
och konstnärlig ledare för Helsingborgs 
symfoniorkester. Lintu samarbetar ock-
så regelbundet med kammarorkestern 
Avanti! och år 2005 var han konstnär-
lig ledare för orkesterns sommarfesti-
val i Borgå. Lintu har gjort inspelningar 
för skivbolagen Ondine, Alba, Naxos, 
Ricordi, Claves, Hyperion och Danacord. 
Ett av hans stora kommande projekt är 
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kompletta inspelningar av Mozarts pia-
nokonserter med Angela Hewitt samt 
Enescus symfonier. Framledes kom-
mer Lintu och RSO att göra en hel del 
inspelningar med mångsidig repertoar.  

Förutom de främsta inhemska or-
kestrarna har Lintu dirigerat bl.a. radi-
oorkestrarna i Berlin, Paris, Frankfurt, 
Stuttgart, Amsterdam och Madrid 
samt ett flertal orkestrar i Nord- och 
Sydamerika (bl.a. symfoniorkestrar-
na i Toronto, Houston, Baltimore, 
Cincinnati, Pittsburgh och St Louis samt 
Los Angeles Philharmonic i Hollywood 
Bowl), i Asien (Tokyo och Kuala Lumpur) 
samt i Australien (bl.a. symfonikerna i 
Sydney och Melbourne). Under säson-
gen 2012–2013 gästdirigerar Lintu bl.a. 
Sydney Symphony Orchestra, London 
Symphony Orchestra, Minnesota 
Symphony Orchestra, NDR:s symfoni-
orkester och flera av BBC:s orkestrar. 

BENJAMIN SCHMID
Benjamin Schmid föddes i Wien och 
växte upp i Salzburg. Han hör i detta nu 
till den absoluta violinisteliten i världen. 
Han har tagit publiken med storm som 
solist för både Wiener Philharmoniker 
och för Concertgeboworkestern i 
Amsterdam. Han får ofta speciellt 
mycket beröm för sin mångsidiga re-
pertoar och sin mycket personliga mu-
sikaliska stil. 

Benjamin Schmid har studerat vio-
linspel i Salzburg, Wien och Philadelphia 
(Curtis Institute). Han har vunnit ett 
flertal betydande internationella tävlin-
gar, bl.a. Carl Flesch-tävlingen i London, 

där han också fick Mozart-, Beethoven- 
och publikprisen.

Schmid uppträder regelbundet un-
der ledning av berömda dirigenter 
och med topporkestrarna i världen: 
Philharmonia Orchestra i London, 
Gewandhausorchester Leipzig, Tonhalle 
Orchester Zürich, Houston Symphony 
Orchestra, m.fl. Han gästspelar även 
vid festivalen i Salzburg. 

Schmid har gett uppmärksamma-
de tolkningar av musik av bl.a. Berg, 
Korngold, Mozart och Schönberg. Han 
spelar även en hel del kammarmusik, 
bl.a. med klarinettisten Sabine Meyer 
och cellisten Clemens Hagen. Med 
pianisten Ariane Haering har Schmid 
spelat in verk för violin och piano av 
Mozart. 

RADIONS 
SYMFONIORKESTER 

 
Radions symfoniorkester (RSO) är Yles 
orkester med uppgift att producera och 
främja finländsk musikkultur. Hösten 
2013 tillträder Hannu Lintu som chefs-
dirigent för RSO. Under säsongen 
2012–2013 är han orkesterns förste 
gästdirigent. RSO:s hedersdirigenter är 
Jukka-Pekka Saraste och Sakari Oramo. 

Då Radioorkestern grundades år 
1927, bestod den av tio musiker. På 
1960-talet utvidgades ensemblen till 
fulltalig symfoniorkester. RSO:s chefs-
dirigenter har varit Toivo Haapanen, 
Nils-Eric Fougstedt, Paavo Berglund, 
Okko Kamu, Leif Segerstam, Jukka-
Pekka Saraste och Sakari Oramo.
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 Den allra nyaste inhemska musiken 
har en viktig plats i RSO:s repertoar. 
Orkestern beställer och uruppför varje 
år ett flertal nya verk. Till RSO:s upp-
gifter hör också att för Yles arkiv spela 
in all finländsk orkestermusik med fulla 
radieringsrättigheter. Under säsongen 
2012–2013 uruppför RSO sex inhemska 
verk som beställts av Yle. 

  RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Eötvös, Nielsen, Hakola, Lindberg, 
Saariaho, Sallinen, Kaipainen och 
Kokkonen samt premiärinspelningen 
av Armas Launis’ opera Aslak Hetta. 
Orkesterns skivinspelningar har fått 
prestigefulla pris av bl.a. BBC Music 
Magazine och Académie Charles Cros. 
Skivan med Lindbergs och Sibelius’ vio-

linkonserter med Lisa Batiashvili som 
solist (Sony BMG) fick priset MIDEM 
Classical Awards 2008. Samma år valde 
New York Times en annan RSO-skiva 
med musik av Magnus Lindberg till 
årets skiva.  

 RSO har en regelbunden turnéverk-
samhet. Under säsongen 2012–2013 
företar orkestern tillsammans med 
Hannu Lintu en turné till östra Finland 
samt en Sydeuropaturné. 

RSO:s radiokanal är Yle Radio 1, som 
radierar alla orkesterns konserter. Såväl 
de inhemska som de utländska kon-
serterna sänds i allmänhet direkt. På 
RSO:s webbsidor (yle.fi/rso) kan man 
lyssna på och se konserterna live med 
hög upplösning.


