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25.1 
FREDAGSSERIEN 9 
Musikhuset kl. 19.00

WITOLD LUTOSLAWSKI 100 ÅR

Hannu Lintu, dirigent 
Peter Jablonski, piano
Emma Vähälä, violin 
Christoffer Sundqvist, klarinett
  

Magnus Lindberg: Away 5 min

Witold Lutoslawski: Pianokonsert 27 min

   
PAUS 20 min

Witold Lutoslawski: Chain 2 18 min

I Ad libitum
II A battuta
III Ad libitum
IV A battuta – Ad libitum – A battuta

Esa-Pekka Salonen: Nyx (Yles beställning, f.f.g. i Finland) 19 min

Paus ca kl. 19.45. Konserten slutar ca kl. 21.00. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på Internet yle.fi/rso.   
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WITOLD LUTOSLAWSKI 
100 ÅR

Witold Lutoslawski som föddes i 
Warszawa den 25 januari 1913 hör till 
1900-talets mest betydande tonsätta-
re. Under sin långa karriär skapade han 
ett synnerligen personligt tonspråk och 
utvecklade även nya tekniska metoder 
som redan sedan länge blivit en del av 
den moderna musikens universella me-
del. Minst lika väsentliga är de obser-
vationer som han gjorde gällande form 
och dramaturgi och de ytterst originel-
la resultat som detta ledde till. Men det 
viktigaste är givetvis glöden, djupet 
och konstfärdigheten i Lutoslawskis 
musik. 

MAGNUS LINDBERG 
(1958–): AWAY

Lutoslawskis död i februari 1994 kom 
säkert som en överraskning för alla 
dem som sett honom ett knappt 
år tidigare som tonsättargäst vid 
Helsingforsbiennalen. I uppskruvat 
tempo genomförde han ett omfattan-
de program, charmerade publiken ock-
så som dirigent och väckte uppmärk-
samhet med sin livliga och gladlynta 
personlighet. Efter att ha lyssnat till Nya 
Helsingforskvartetten i Finlandiahusets 
lilla sal rusade han raskt fram för att 
tacka musikerna och hoppade över en 
barrikad av väskor och kappor som en 
”hinderlöpare”, som författaren Juha 
Siltanen uttryckte det i samband med 

en intervju med tonsättaren. En sjuk-
husbakterie drabbade Lutoslawski på 
ett sjukhus i London där han var inta-
gen för en rutinoperation och den for 
således iväg med en man som var vid 
god hälsa och befann sig mitt i ett ak-
tivt skede i livet. Han sörjdes av musik-
publiken i hela världen. 

Magnus Lindberg, en stor beundra-
re av Lutoslawski, hör till de första som 
reagerade på sorgenyheterna. Till mäs-
tarens minne skrev han det lilla stycket 
Away, som uruppfördes mycket kort 
därefter. Till orkestreringen hör en so-
loklarinett (vid uruppförandet givetvis 
Kari Kriikku) samt en kammarorkes-
ter bestående av slagverk, piano och 
stråkar. Stycket kräver inga dess vidare 
kommentarer. Rubriken och musikens 
sköra, vackra stämning talar för sig. 
Den underbart mjukt klingande textu-
ren är av samma slag som vi hör i slutet 
av det stora orkesterverket Aura som 
kom till vid samma tid. 

WITOLD LUTOSLAWSKI 
(1913–1994): 
PIANOKONSERT

Pianokonserten har fyra satser som spe-
las utan uppehåll. De har inte rubrice-
rats men för tydlighetens skull kun-
de de kallas för introduktion, scherzo, 
långsam sats och final. Enligt kompo-
sitörens programkommentarer består 
första satsen av fyra delar. I första och 
i tredje delen presenteras motiv som 
ter sig ”sorglösa, lättsamma, ibland 
ganska nyckfulla, aldrig alltför seri-
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ösa”. Andra och fjärde delen lyfter fram 
en bred cantilena som slutligen leder 
till en klangfull kulmen. Andra satsen 
är som ett envist perpetuum mobile. 
Tonsättaren beskrev både pianostäm-
man som sådan och dess förhållande 
till orkestern med ordet ”klappjakt”. 
Konstellationen får hisnande gestalter: 
pianot rusar i uppskruvat tempo vid si-
dan av ett ständigt växlande orkester-
landskap och allt som oftast demonise-
ras landskapet till en hotfull förföljare.

Tredje satsen börjar med ett en-
samt recitativ för piano som utveck-
las till ett långsamt sjungande tema. 
Då orkestern kommer med börjar sat-
sens mellersta del och där får musiken 
plötsliga, mera dramatiska drag. I slu-
tet kommer cantilenan tillbaka. Den 
fjärde och mest omfattande satsen har 
flera skikt. I enlighet med Lutoslawskis 
formidé att förlägga tyngdpunkten till 
slutet är finalen också den mest ladda-
de satsen i konserten. Tonsättaren kal-
lade strukturen för chaconne men ef-
tersom temat inte är harmoniskt utan 
melodiskt skulle passacaglia kanske 
vara en mera korrekt term – men den 
frågan är mestadels semantisk. Temat 
behärskas hela tiden av orkestern, so-
listen deltar inte i presentationen av te-
mat. Utvecklingen börjar i basen och 
stiger så småningom med en kvart åt 
gången; på detta sätt kommer temat 
att gå igenom alla 12 möjliga tonhöj-
der. Ovanför, vid sidan av och under te-
mat utvecklas dels i pianot, dels i orkes-
tern andra och tredje skikt, som börjar 
och slutar så att de inte sammanfaller 
med temaupprepningarnas skarvar. På 
detta sätt lever skikten så att säga sitt 
eget liv och bygger icke desto mindre 

upp en ståtligt klingande helhet som 
fungerar utan skarvar. I slutet presen-
terar orkestern en förkortad och inten-
sifierad version av temat, pianot svarar 
med ett ytterst hårt recitativ och båda 
förenas i ett spurtande slutpresto. 

WITOLD LUTOSLAWSKI: 
CHAIN 2 FÖR VIOLIN 
OCH KAMMAR-
ORKESTER

Alltsedan 1960-talet hade Lutoslawski 
ofta intensiverat kontinuiteten i sin 
musik genom att utforma gränssnitten 
mellan på varandra följande avsnitt te-
leskopmässigt, dvs. så att det följande 
skedet börjar innan det föregående har 
slutat. Väl inne på 1980-talet kom han 
att raffinera sin instinktivt tillämpade 
strategi till en medveten metod. Han 
utvecklade den s.k. ”chain”-tekniken. 
Som namnet antyder handlar det om 
att kedja samman på varandra följan-
de moment. I sin mest renodlade form 
förekommer denna kedjeteknik i de tre 
verk före Pianokonserten som han kalla-
de för Chain: det första (1983) för kam-
marorkester, det andra (1984–85) för 
violin och liten orkester och det tredje 
(1986) för stor orkester. 

Chain 2 är måhända det mest ås-
kådliga exemplet, eftersom konfigura-
tionen mellan solist och orkester i hög 
grad bidrar till hur musiken gestaltas. 
Vad solopartiets effektfullhet och dra-
mats stringens beträffar är verket en 
fullblodskonsert, trots att speltiden 
är under tjugo minuter. Lutoslawski 
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sade alltid det han hade att säga i kon-
centrerad form och kompositionernas 
längd kom aldrig att kännas besvärliga 
ens för de mest otåliga lyssnarna. Chain 
2 kom till för violinisten Anne-Sophie 
Mutter och dirigenten och mecena-
ten Paul Sacher. Den 22-åriga Mutter 
var alldeles i början av sin stora karriär 
och hon uruppförde stycket i Zürich i 
januari 1986 med orkestern Collegium 
musicum under Sachers lednig. 

Chain 2 är indelad i fyra satser vars 
namn hänvisar till hur de är organise-
rade. Den första och den tredje spelas 
ad libitum dvs. ”fritt”, de jämna satser-
na a battuta dvs. i takt. Mitt i finalen 
finns emellertid ett kort avsnitt ad li-
bitum. Solopartiet dominerar som en 
despot men orkestern kommer då och 
då med självständiga inlägg och tungt 
vägande innehåll. Första satsen är en 
introduktion som letar efter sin rikt-
ning. Solisten spinner en mera enhetlig 
linje av brokigt material och orkestern 
nöjer sig med att bara kommentera, 
förutom nära slutet. Andra satsen är 
otyglad och nyckfull; orkesterns roll har 
tilltagit och den fungerar både som dri-
vfjäder och opponent i förhållande till 
solisten. Med sin speciella färgsättning 
och sina hemlighetsfulla vändningar är 
den tredje satsen en exotisk fantasi, en 
hälsning från någon fjärran ort. Dess 
slutcrescendo leder överraskande till 
ett högt och fast unisono för stråkar-
na och resignerade slutgester för so-
listen. I finalen som rusar fram i svind-
lande fart har rörelsen och den virtuosa 
texturen huvudrollen och de hopar sig 
till effektfulla block. Kulmen (ad libi-
tum) uppnås emellertid via en förtun-
ning, vilket får det storslagna orkeste-

rackordet att verka som en bredsida 
och den därpå följande pianokaden-
sen (!) att kännas frapperande präktig. 
Violinen leder ut mot på vidare vatten 
men plötsligt bryter ett slutcrescendo 
ut som en virvelstorm.

Jouni Kaipainen (sammandrag)

ESA-PEKKA SALONEN 
(1958–): NYX

Nyx (2011) som har fått sitt namn ef-
ter nattens gudinna i den grekiska my-
tologin hör till de senaste tillskotten i 
Esa-Pekka Salonens (f. 1958) starkt vä-
xande serie orkesterverk. Man känner 
genast igen den salonenska stilen: en 
bländande smakfull klangvärld, en puls 
som känns i kroppen och en stark käns-
la av nuet, av happening. En kraftfull 
och transparent orkestrering produce-
rar ett akustiskt haute cuisine som ba-
dar i lyxfärger och som skärper hörsel-
sinnet till det yttersta. 

Nyx är en klingande narkos i klärobs-
kyr som frambringar otaliga schatte-
ringar någonstans mellan mörker och 
ljus. Stråkarnas och blåsarnas flöjtto-
ner samt knäpp- och dämpningsteknik 
skapar tillsammans med hemlighets-
fulla slagverk en slöja med olika grader 
av dunkelhet från tubans allt absorbe-
rande malström till violinens eteriska 
övertoner. 

Känslan av rum är väldig. Tonmassan 
är genomskinligt klar så att bottnen 
hela tiden syns genom klangliga ström-
mar och virvlar som går i alla riktningar. 
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Detta skapar ett hisnande djupintryck. 
Texturen är absorberande som mitten 
av en dröm. Samtidigt skapar den en 
surrealistisk känsla av superponera-
de bilder och processer som pyr under 
ytan. 

Verket tänds utgående från en liten 
punkt. En valthornskvartett vittnar om 
allt längre skuggor ända tills hela or-
kestern brakar loss med fältliknande 
ackord. Det är som om Nyx bredde ut 
sina svarta vingar över jorden. 

I Nyx alternerar överkänsligt lugnvat-
ten med rått larm. Träblåsarnas ruscher, 
stråkarnas snurror och skimrande brut-
na ackord skapar en trolsk tonspiral. 
Bleckackorden glimmar kraftigt. Det 
föds en känsla av något osynligt men 
förnimbart som sublimeras. Musiken 
skapar, uttryckt med ett begrepp myn-
tat av Michel Chion, ett objet sonore: en 
kraft som bara hörs och som upplevs 
som övernaturlig, en både fängslande 
och skrämmande kraft. Stora trumman 
säger det också: vi står nu i centrum 
av någonting sublimt. Liksom i Wing on 
Wing (2004) är stämningen samtidigt 
mytisk och sf (sci-fi) som om den uts-
pelade sig i framtiden för länge länge 
sedan. 

Nattens gudinna Nyx är en dröm-
mens och dödens men också de sinn-
liga njutningarnas, önskedrömmarnas 
och dagens moder: grunden till allt det 
som finns till. Nyx är det svarta tyg mot 
vilket livets färger äntligen visar sig i all 
sin klarhet. 

Susanna Välimäki (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. 

PETER JABLONSKI

Peter Jablonski, född i Sverige av pols-
ka och svenska föräldrar, studerade pia-
nospel och slagverk vid musikhögsko-
lan i Malmö och senare pianospel och 
orkesterdirigering vid Royal College of 
Music (RCM). Nio år gammal uppträd-
de han vid festivalen Village Vanguard 
i New York och fick beröm av självas-
te Miles Davis. Som språngbräda i 
Jablonskis karriär fungerade hans skiv-
debut för skivbolaget Decca med Royal 
Philharmonic Orchestra i London. Det 
skedde under hans sista år vid RCM på 
inbjudan av Vladimir Ashkenazy.

Jablonski debuterade i Washington 
DC 1992 och i Royal Festival Hall 
1993. Sedermera har han uppträtt 
och gjort skivor med de bästa orkest-
rarna i världen, bl.a. Philharmonia 
Orchestra, BBC Symphony Orchestra, 
Philadelphia Philharmonic Orchestra, 

Los Angeles Philharmonic Orchestra, 
Gewandhausorchester Leipzig och La 
Scala-operans filharmoniker. Han har 
samarbetat med dirigenterna Vladimir 
Ashkenazy, Riccardo Chailly, Myung-
Whun Chung, Charles Dutoit, Valerij 
Gergiev, Esa-Pekka Salonen, m.fl. 
Jablonskis skivinspelningar för Decca, 
Altara Records och Octavia Records har 
vunnit ett flertal pris.

Till höjdpunkterna under förra säson-
gen hör hans egna konserter i Queen 
Elizabeth Hall i London, Konzerthaus i 
Berlin, Berwaldhallen i Stockholm och 
Suntory Hall i Tokyo samt konserter 
med Kungliga filharmoniska orkes-
tern i Stockholm, Souls filharmoniker, 
Tokyo Symphony Orchestra och Mostly 
Mozart Orchestra.

Under denna säsong uppträ-
der Jablonski med filharmonikerna i 
Warszawa och Bryssel samt med Royal 
Philharmonic Orchestra på turné i 
Storbritannien. Därtill har han piano-
aftnar i Tokyo, Bryssel, München och 
Soul. På sistone har Jablonski även fun-
gerat som dirigent. 

Jablonski är en passionerad kammar-
musiker samt grundare och konstnärlig 
ledare för Carlscrona Chamber Music 
Festival. 
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EMMA VÄHÄLÄ

Emma Vähälä började studera violinspel 
i femårsåldern vid Östra Helsingfors 
musikinstitut. Sedan flyttade hon till 
Sibelius-Akademin, där hennes förs-
ta lärare var Pertti Sutinen och från år 
1993 Tuomas Haapanen. I violinskolan 
i Kuhmo 1988–1992 fick hon undervis-
ning av Zinaida Gilels, Ilja Grubert och 
Pavel Vernikov.

Vähälä har fått pris i ett flertal violin-
tävlingar. Sina tidigaste tävlingsfram-
gångar hade hon redan 1984 i Esbo 
musikskolas kammarmusiktävling och 
senare i de riksomfattande violintävlin-
garna i Jyväskylä och Kuopio. Hon fick 
också pris i den internationella duotäv-
lingen i Kuhmo 1998. Vähälä tog sitt 
diplom vid Sibelius-Akademin år 2000 
med högsta möjliga vitsord. Samma år 
valdes hon till alternerande andra kon-
sertmästare vid Radions symfoniorkes-
ter. År 2003 blev hon färdig musikma-
gister. Hon har finslipat sin utbildning 
på mästarkurser för bl.a. Igor Ozim och 
Cho-Liang Lin.

 Emma Vähälä uppträder som solist 
och kammarmusiker. Hon har spelat 
vid de viktigaste inhemska musikfes-
tivalerna, i de flesta länderna i Europa 
samt i Amerika, Ryssland och Japan. 
Hon är medlem i kammarorkestern 
Virtuosi di Kuhmo och spelar även i 
Avantis och Finländska kammarorkes-
terns led. Sedan år 2008 har Vähälä 
gästspelat som konsertmästare vid 
Orquestra Gulbenkian i Lissabon och 
Orquestra da Música da Casa i Porto i 
Portugal. 

CHRISTOFFER 
SUNDQVIST

Christoffer Sundqvist inledde sina 
klarinettstudier vid Jakobstads kon-
servatorium för Bernhard Nylund. År 
2002 tog han sitt diplom vid Sibelius-
Akademin för Anna-Maija Korsimaa. 
Sundqvist fortsatte sin utbildning vid 
musikhögskolan i Basel under profes-
sor François Bendas ledning. Han har 
också deltagit i mästarkurser för Hans 
Rudolf Stalder, Guy Deplus, Charles 
Neidich och Ronald van Spaendonck 
samt studerat kammarmusik för flera 
betydande musiker. 

Sundqvist vann ett delat första pris 
vid Crusell-klarinettävlingen år 2002. 
Han har också beviljats Pro Musica-
medaljen samt fått första pris i kam-
marmusiktävlingen Esbo Juvenalia. 

Sundqvist valdes av Radions sym-
foniorkester till årets debutant 2004. 
Under de senaste åren har han spelat 
som solist med nästan alla inhems-
ka orkestrar. Till hans utländska solis-
tuppdrag hör gästspel med Göteborgs 
symfoniorkester, Sinfonieorchester 
Basel samt St Christopher Chamber 
Orchestra i Litauen. 

Christoffer Sundqvist är även aktiv 
som kammarmusiker och bl.a. grun-
dande medlem i blåsarkvintetten 
Arktinen hysteria. En annan för honom 
viktig kammarmusikalisk besättning är 
Plus-ensemble från Åbo. I Finland och 
utomlands har Sundqvist även kon-
serterat bl.a. med Kodálykvartetten, 
Nya Helsingforskvartetten, Tempera-
kvartetten, Pekka Kuusisto, Sakari 
Oramo, Paavali Jumppanen, Bella 
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Davidovich, Dmitri Sitkovetsky och 
Philippe Graffin. 

Sundqvist har uruppfört Markus 
Fagerudds och Sebastian Fagerlunds 
klarinettkonserter. Som solist för 
Radions symfoniorkester hösten 2007 
uruppförde han tillsammans med 
Tommi Aalto Aulis Sallinens dubbel-
konsert för klarinett och viola. 

Med olika kammarmusikensemb-
ler har han uruppfört ett flertal in-
hemska verk av bl.a. P.H. Nordgren, 
Sampo Haapamäki och Atso Almila. 
Sommaren 2007 uppträdde Sundqvist 
vid Helsingfors festspel vid en kon-
sert som presenterade kammarmusik 
av Magnus Lindberg och i maj 2008 
uruppförde Sundqvist i Helsingfors 
Magnus Lindbergs Trio för klarinett, 
cello och piano. 

Sedan 2005 har Sundqvist varit 
Radions symfoniorkesters soloklarin-
ettist. Han undervisar klarinettspel vid 
Sibelius-Akademin och håller regelbun-
det mästarkurser. 

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 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.


