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7.9 
FREDAGSSERIEN 1
Musikhuset kl. 19.00

Hannu Lintu, dirigent
Yuja Wang, piano 

Pjotr Tjajkovskij: Pianokonsert nr 1 b-moll op.23 33 min

I Allegro non troppo e molto maestoso – Allegro con spirito
II Andantino semplice – Prestissimo – Tempo 1
III Allegro con fuoco 

Veli-Matti Puumala: Rope, uruppförande 
(Yles beställningsverk) 
 10 min

PAUS 20 min

Igor Stravinsky: Petrusjka, burleska balettscener i fyra 
tablåer (version 1947)  34 min

Första tablån: Marknad under fastlagskarnevalen – Folkvimmel – 
Illusionistens koja – Rysk dans
 
Andra tablån: Hos Petrusjka 

Tredje tablån: Hos moren – Ballerinans dans – 
Ballerinans och morens vals 

Fjärde tablån: Kväll på marknaden – Ammornas dans – 
Bonden och den dansande björnen – Zigenskornas dans – 
Körkarlarnas dans – Maskerad – Morens och Petrusjkas kamp – 
Petrusjkas död – Polisen och jonglören – Petrusjkas vålnad

Paus ca kl. 19.55. Den egentliga konserten slutar ca kl. 21.00.
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på Internet yle.fi/rso.  
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PJOTR TJAJKOVSKIJ 
(1840–1893): 
PIANOKONSERT NR 1 

År 1874 spelade Pjotr Tjajkovskij upp 
sin nyskrivna första pianokonsert för 
Moskvakonservatoriets direktör Nikolaj 
Rubinstein. Rubinstein började i up-
prörd ton förklara, att konserten en-
ligt honom var ett helt ospelbart hafs-
verk, som inte kunde räddas ens med 
omfattande korrigeringar. Ett såda-
nt omdöme hade Tjajkovskij verkligen 
inte väntat sig och då han hämtat sig 
från sin bestörtning, försäkrade han att 
han står för varenda not han skrivit. 

Tjajkovskij tillägnade konserten tys-
ken Hans von Bülow, som uruppförde 
den i Boston i oktober 1875 med stor 
framgång. Några år senare kom också 
Rubinstein på andra tankar och fram-
förde konserten både som pianist och 
som dirigent. Nuförtiden hör den till de 
mest populära verken inom hela den 
romantiska konsertlitteraturen.

De unikt verkningsfulla och spän-
nande öppningsfraserna till Tjajkovskijs 
första pianokonsert hör till de mest 
kända inom hela den klassiska musi-
ken. Lyssnaren slungas omedelbart in 
i verket av praktfulla ackordkolonner 
som breder ut sig över hela klaviaturen 
ackompanjerade av en flödande melo-
di i orkestern. Efter denna öppning som 
förhåller sig okonventionellt till helhe-
ten och till konserttraditionen följer en 
omfattande och storvulen huvuddel, en 
sonatform där Tjajkovskij i sin tematik 
använder sig av ukrainsk folkmusik.

Långsamma satsen börjar klar och 
lyriskt känslig, men mitt i satsen kom-

mer Tjajkovskij med en överraskning i 
form av ett virtuost och rytmiskt liv-
fullt scherzoavsnitt, där han som tema 
använder en fransk chansonett. Senare 
gick även Rachmaninov in för en lik-
nande lösning i sin andra och i sin tred-
je pianokonsert.

Finalen är fartfull dansant musik 
med en tematik som i likhet med förs-
ta satsen bygger på ukrainsk folkmu-
sik. I slutet låter Tjajkovskij det andra 
temat stegras till ett mäktigt melodiskt 
flöde, som med sin pondus på sätt och 
vis utgör en andra bärande stöttepela-
re vid sidan av första satsens introduk-
tion. 

VELI-MATTI PUUMALA 
– UTFORSKAR 
UTVIDGADE 
KLANGVÄRLDAR 

Veli-Matti Puumala (f. 1965) är en ton-
sättare som utan att göra avkall på 
sin egen konstnärsidentitet hela tiden 
har öppnat nya områden för sitt ut-
tryck. De tidigaste verken i Puumalas 
verkförteckning härstammar från 
den senare delen av 1980-talet. I des-
sa stycken som skrivits för olika kam-
marmusikaliska besättningar syns ar-
vet efter modernismen både i form av 
postseriell komplexitet och i ett breda-
re färguttryck. På 1990-talet dominera-
des hans produktion av ett antal verk 
med namnet Chains, som skrivits för 
olika ensembler och orkesterbesättnin-
gar. I Kontrabaskonserten Taon (2000) 
lyckades Puumala befria soloinstru-
mentet, som ofta upplevs som tungt, 
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från sitt traditionella klanguttryck. I 
Pianokonserten Seeds of Time (2004) 
fördjupade han sig i tidsproblemati-
ken genom att låta snabb virtuositet 
ge vika för tidlös meditation i slutet. 
Vokalmusiken har visserligen haft en 
relativt marginell plats i Puumalas pro-
duktion, men hans huvudverk är ändå 
den psykologiskt laddade operan Anna-
Liisa (2001–08). Den bygger på Minna 
Canths klassiska roman och är hans 
mest omfattande komposition.

Puumala hör till sin generations mest 
uppskattade och prisbelönade inhems-
ka tonsättare. Det radiofoniska verket 
Rajamailla (2001) har fått det interna-
tionella Prix Italia och pianokonserten 
Seeds of Time (2004) belönades med 
Teostopriset. År 2011 beviljades han 
Erik Bergman-priset. Sedan år 2005 har 
Puumala varit professor i komposition 
vid Sibelius-Akademin, vilket också sä-
ger en hel del om den uppskattning 
han åtnjuter. 

Kimmo Korhonen (sammandrag)

ROPE
Ett rep kan förena och skilja åt. Ett rep 
kan rädda en från att falla, men dess 
tryck kan också vara det sista som en 
förtvivlad människa känner på huden. 
Ett rep är någonting som är hårt och 
stramt, men även pålitligt. En lindansa-
re måste lita på sitt rep eftersom hans 
liv bokstavligen är beroende av det. Det 
gäller att hållas på repet, då man balan-
serar över till andra sidan. Spända rep 
vibrerar, ljuder, skavas och knarrar grovt 
och skönt.

Detta verk har en lång historia. Jag 
hade det i tankarna för första gången 
i slutet av 1990-talet, då Yles dåvaran-
de musikchef Antero Karttunen beställ-
de ett nytt verk av mig för RSO. Länge 
gick det under rubriken ”cellokon-
sertprojekt”, men efter två omfattande 
konsertverk ville jag komponera någon-
ting enbart för orkester. Planeringen av 
verket kom i gång på allvar efter ope-
ran Anna-Liisa och mera intensivt i bör-
jan av år 2010. Topptrimmade RSO, det 
nya Musikhuset och ett flertal härliga 
erfarenheter av att samarbeta med 
Hannu Lintu fick mig att skriva ett verk 
av ett slag som jag inte skulle ha skrivit 
fem år tidigare. Utan att undvika ris-
ker har mångt och mycket i detta verk 
drivits till sin spets. Risktagningen fick 
blodet att forsa. Jag står igen inför nå-
gonting nytt och det känns bra. Rope 
(2010–12) har tillägnats Hannu Lintu. 

Veli-Matti Puumala 

IGOR STRAVINSKY 
(1882–1971): PETRUSJKA

I Stravinskys karriär var Petrusjka en 
förmedlande länk i övergången från 
den färggranna sagovärlden i Eldfågeln 
(1910) till den primitiva extasen i 
Våroffer (1913). Musiken växlar ofta i 
snabba klipp från en situation till en 
annan från livsbejakande energi till 
kantig, naivistisk humor. De effektfullt 
använda ryska folkmelodierna, som 
hade en viktig roll redan i Eldfågeln, 
ger musiken en specifik färg. Verket får 
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modernistisk skärpa av varierande ryt-
miska accenter och av bitonalitet, dvs. 
samtidig användning av två tonarter. 
Den ursprungliga tanken på ett konser-
terande verk hörs speciellt i början av 
baletten, där pianot har en hel del solis-
tiskt utrymme. 

Petrusjka är indelad i fyra tablåer som 
spelas utan uppehåll och som utspelar 
sig i S:t Petersburg på 1830-talet. Det 
är fråga om en variant av det gamla ita-
lienska commedia dell›arte, dess värld 
och dess gestalter omplanterade i rysk 
miljö. I denna samma miljö fördjupade 
sig Stravinsky även senare i baletten 
Pulcinella (1920). Petrusjka handlar om 
tre marionetter – Petrusjka, en balleri-
na och en mor – som en dockteater-
direktör, en gammal illusionist, plötsligt 
väcker till liv. 

I början av Petrusjka befinner vi oss 
på ett vintrigt marknadstorg fullt av 
liv och rörelse. Teaterdirektören får 
sina tre marionetter att framföra en 
dans tillsammans. I andra tablån sitter 
Petrusjka på sitt rum och lider av sitt 
groteska utseende. Ballerinan kommer 
på besök men ryggar tillbaka för hans 
märkliga gestalt. I tredje tablån dansar 
den brutala och dumma moren på sitt 
rum med ballerinan och förför henne. I 
fjärde tablån är vi tillbaka på marknad-
storget, där moren jagar efter Petrusjka 
och dödar honom till sist med sin krok-
sabel. I slutscenen ser teaterdirektören 
Petrusjkas vålnad, som driver med alla. 

Kimmo Korhonen (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 
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-
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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. 

YUJA WANG
Pianisten Yuja Wang, född i Peking 
1987, är känd för sin spontaneitet och 
sin fördomsfria fantasi. Hennes teknis-
ka förmåga och djupa tolkningar är i 
särklass. 

Wang har studerat vid konservato-
riet i Peking för Ling Yuan och Zhou 
Guangre. År 1999 fortsatte hon sina 
studier i Kanada och Förenta Staterna 
och fullbordade sin utbildning vid 
Curtis Institute i Philadelphia 2008. 
Femton år gammal vann Wang kon-
serttävlingen vid musikfestivalen i 
Aspen. År 2006 fick hon Gilmore Young 
Artist Award och år 2010 Avery Fisher 
Career Grant.

Yuja Wang uppträder regelbundet 
som solist med de främsta orkestrar-
na i världen: symfoniorkestrarna i bl.a. 
Boston, Chicago och San Francisco, fil-
harmonikerna i Los Angeles, London 
och New York samt Zürich Tonhalle. 
Hon har spelat under ledning av Lorin 

Maazel, Kurt Masur, Michael Tilson 
Thomas, Valeri Gergijev, Claudio 
Abbado, m.fl. Hon har hållit soloaft-
nar på olika håll i Asien, Europa och 
Nordamerika, och uppträtt vid musik-
festivalerna i Aspen och Verbier. 

Yuja Wang har ett exklusivt skiv-
kontrakt med Deutsche Grammophon. 
Hennes första skiva Sonatas & Etudes 
belönades med priset Classic FM 
Gramophone Awards 2009 Young 
Artist of the Year. Wang har seder-
mera spelat in på skiva bl.a. verk av 
Rachmaninov med Claudio Abbado och 
Mahler-kammarorkestern samt musik 
av Bach, Chopin och Saint-Saëns. För 
dessa inspelningar har hon bl.a. fått 
Echopriset och en Grammynominering.

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 och Jukka-
Pekka Saraste. 
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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. 


