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8.5   
ONSDAGSSERIEN 15
Musikhuset kl. 19.00

INFÖR SYDEUROPATURNÉN 

Hannu Lintu, dirigent
Nikolai Luganski, piano

Jean Sibelius: Pohjolas dotter, symfonisk fantasi op. 49 15 min

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

PAUS 20 min

Jean Sibelius: Symfoni nr 2 D-dur op. 43 42 min

I Allegretto 
II Tempo andante, ma rubato – Andante sostenuto 
III Vivacissimo – Lento e suave – Largamente (attacca) 
IV Final (Allegro moderato) 

Paus ca kl. 20.00. Konserten slutar ca kl. 21.10. 

Sänds direkt på internet yle.fi/rso. 
Yle Radio 1 sänder samma konsert direkt från Zaragoza 13.5.2013 kl. 21.15.   
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JEAN SIBELIUS 
(1865–1957): POHJOLAS 
DOTTER OP. 49

Utgångspunkten för Sibelius symfonis-
ka dikt för orkester op. 49 är den åtton-
de sången i Kalevala, där Väinämöinen 
är på väg för att fria till Pohjolas dot-
ter. Kompositionen följer Kalevala 
bara med ungefärliga hänvisningar. 
Materialet har hög ostinatohalt och up-
prepningarna sprider en magisk scha-
manistisk stämning. Orkestertexturen 
är glänsande virtuos och skapar en 
behärskad konflikt med den primitiva 
kargheten i verket. I musiken kan man 
skilja på mytiska kontraster mellan syd 
och nord (öst och väst), man och kvin-
na, gammal och ung, samt det jordiska 
och det himmelska. 

Pohjolas dotter bygger på en fritt ut-
formad sonatform som körs igång av 
cellons fundersamt mediterande solo 
till ackompanjemang av de låga trä-
blåsinstrumenten. Träblåsarna startar 
en raskare rytm där motiv som höjts 
till E-dur får lekande, scherzoliknande 
drag. Dessa kulminerar med käckt fram-
trädande bleckfanfarer vars kraft emel-
lertid bryts i och med Pohjoladotterns 
eteriska och statiska toner.

Genomföringen tar sats i myternas 
djup. Nya teman och uppgifter vä-
xer organiskt fram ur det föregående. 
Gång på gång studsar kraftansträng-
ningar tillbaka från det kallskarpa övre 
registret och t.o.m. det ursinniga sista 
försöket famlar förgäves efter en för-
svinnande dröm.

Slutet är mera introvert och vittnar 
om verkets moderna anda: ett försik-

tigt stråkmotiv tvinnar sig långsamt 
kring ett trestruket f och ur tystnaden 
kommer slutligen ett svar från cellorna 
och basarna. 

 

PJOTR TJAJKOVSKIJ 
(1840–1893): 
PIANOKONSERT NR 1 
B-MOLL OP. 23

Pjotr Tjajkovskijs första pianokonsert 
hör till pianolitteraturens mest omtyck-
ta verk och har genom tiderna varit en 
av de mest populära kompositionerna 
inom hela konstmusiken. Den blev fär-
dig år 1874.

Yttersatsernas massiva dubbelokta-
ver och det rusande prestissimot i an-
dra satsens scherzodel kräver en inter-
pret i stjärnklass. Till de nya dragen i 
konserten hör den poetiska dispositio-
nen av det virtuosa materialet: de häf-
tiga löpningarna och det dundrande 
ackordflödet växer fram direkt ur musi-
kens själ genast från de första takterna. 
Genial är också organisationen av solo- 
och orkesterstämman som emellanåt 
intensifieras till ståtliga drabbningar 
för att sedan i vissa avgörande ögon-
blick enas i berusande samstämmighet

I verkets stormar framstår solis-
ten som en aristokratisk landsman till 
Pusjkins Jevgenij Onegin. Denna roll 
är speciellt framträdande i den symfo-
niskt gestaltade första satsen (Allegro 
non troppo – Allegro con spirito), där 
Tjajkovskij skickligt låter lyriska och 
meditativa fördröjningar alternera med 
dramatiska höjdpunkter. 
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Den långsamma satsen (Andante 
semplice) är enkelt och klart melo-
disk med en liten pärlande avstickare 
(Prestissimo) mitt i satsen. De kontras-
terande elementen i den rätlinjiga fi-
nalen (Allegro con fuoco) består av ett 
temperamentsfullt (folkligt) dansant 
huvudtema samt ett sjungande sido-
tema som i slutet får ett ståtligt cres-
cendo. I kadensen får solisten visa 
upp sin förmåga i dundrande oktaver. 
Sortiernas mästare förgyller kulmen 
med ett accelerando för orkestern som 
pianisten deltar i med löpningar i bra-
vurstil.

 

JEAN SIBELIUS: 
SYMFONI NR 2 
D-DUR OP. 43

Jean Sibelius andra symfoni D-dur op. 
43 uruppfördes år 1902 och blev karriä-
rens största publiksuccé. Sibelius avvi-
sade försöken att förklara andra symfo-
nin som en beskrivning av Finlands väg 
mot självständighet men han lämnade 
plats för en friare tolkning, historiens 
omedvetna intrång i en musik som är 
tänkt att vara absolut. 

Första satsen (Allegretto) är kompo-
sitörens mest fulländade symfoniska 
sonatallegro. Andra satsens (Tempo an-
dante, ma rubato) dystra stämning får 
av cellornas och basarnas pizzicaton en 
rastlöshet som koncentreras till gen-
omträngande förtvivlan och får utlopp 
i bleckets melodramatiska fanfarer. I 
oboens och klarinettens hymnliknande 
sidotema klingar en nedstämd klarhet 
vars karga skönhet gång på gång får ge 

vika för den tragiska huvuddelen. Det 
långsamma temat i Fiss-dur hade i nå-
got skede i skisserna rubriken “Kristus”. 
I slutet leder den krampaktiga kampen 
till en återvändsgränd och de sista piz-
zicatona klingar förtvivlade och kraft-
lösa.

I scherzot (Vivacissimo) framhävs igen 
den klassiska klarheten. Huvuddelen är 
fartfylld och energisk och får väntad 
kontrast i den poetiska triodelen (Lento 
e suave) av en naturnära oboemelodi. 
Av oboetemats material samlar Sibelius 
ihop en övergång till finalen som star-
tar utan uppehåll (Allegro moderato). 

Sista satsen innehåller ingen egent-
lig genomföring. En majestätisk seger-
sång får tilltagande effekt genom ståt-
liga crescendon som tar sats ett flertal 
gånger. Andra symfonins final hör till 
den romantiska musikens sista trium-
fer. Då man lyssnar till detta hypnotiskt 
och orubbligt växande crescendo med 
melodisk glöd och metalliskt glänsan-
de fanfarer, kan man glömma sin egen 
obetydlighet och bli en del av en pro-
cess som är större än livet. 

Finalens segertåg har inte bara tillta-
lat finländarna utan även lyssnare som 
är omedvetna om vårt lands öden. Hela 
symfonin har en symbolisk laddning 
oberoende av hurudant det innehåll är 
som var och en ger den. Man kan kans-
ke inte ställa Sibelius till svars för hur 
de privata och offentliga drömmarna 
som man förknippat med hans musik 
förverkligats, men i andra symfonins fi-
nal kan de alltid upplevas på nytt. 

Antti Häyrynen (sammandrag)
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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-

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.

NIKOLAI LUGANSKIJ

Höjdpunkterna i den ryske pianis-
ten Nikolaj Luganskijs karriär under 
denna och kommande säsonger om-
fattar bl.a. projekt med New York 
Philharmonic Orchestra, Orchestre 
de Paris, Bamberger Symfoniker, 
London Symphony Orchestra och S:t 
Petersburgs filharmoniska orkester. 
Luganskij ger pianoaftnar och spe-
lar kammarmusik bl.a. i Paris (Théâtre 
des Champs-Elysées), Amsterdam 
(Concertgebouw), London (Wigmore 
Hall) och Berlin (Konzerthaus). Han 
framträder också regelbundet vid några 
av de mest prestigefyllda festivalerna: 
BBC:s Proms, Verbier och Edinburgh. I 
maj deltar Luganskij i Radions symfo-
niorkesters turné till Sydeuropa. 

Under förra säsongen debutera-
de Luganskij med Chicago Symp-
hony Orchestra och uppträdde 
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bl.a.  med Gewandhausorchester i 
Leipzig, Mariinskijteaterns symfoni-
orkester, NHK-symfoniorkestern och 
Philadelphia Orchestra. Luganskij 
gav också sin första pianoafton i 
Konzerthaus i Wien och deltog i en 
turné med London Philharmonic 
Orchestra. 

Luganskij har gjort ett stort antal 
prisbelönade skivinspelningar, senast 
Rachmaninovs två pianosonater som 
belönades med Diapason d’Or. Han 
gjorde dem för skivmärket Naïve-
Ambroisie som han har ett exklusivt 
kontrakt med. Han fick BBC Music 
Magazines pris för sin inspelning med 
violinisten Vadim Repin (Deutsche 
Grammophon) och ECHO Klassik-priset 
för Rachmaninovs två pianokonserter. 

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.
 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 mu-
sik av bl.a. Eötvös, Nielsen, Hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt premiärinspelning-
en 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’ vi-
olinkonserter 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.


