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3.9
ONSDAGSSERIEN 1 
Musikhuset kl. 19.00

Hannu Lintu, dirigent
Nina Stemme, sopran 

Jean Sibelius: Symfoni nr 5 Ess-dur op. 82 31 min

1. Tempo molto moderato – Allegro moderato 
2. Andante mosso, quasi allegretto 
3. Allegro molto – Un pochettino largamente

PAUS 20 min

Matthew Whittall: The Architecture of Happiness, 20 min 
uruppförande (Yles beställning) 

Richard Strauss: Es ist kein Laut zu vernehmen, 20 min
slutscenen ur operan Salome   

Paus ca kl. 19.35. Konserten slutar ca kl. 20.55.
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JEAN SIBELIUS 
(1865–1957): 
SYMFONI NR 5 

Sambandet mellan Jean Sibelius musik 
och naturen återfinns snarare på arki-
tektonisk än landskaplig nivå. I Tredje 
symfonin (1907) började upplösandet 
och utvidgandet av det traditionella 
formschemat, en utveckling som se-
dan fann ett balanserat, monumentalt 
och optimistiskt uttryck i Femte symfo-
nin (1915).

I femte symfonins tidigaste version 
var första satsen ännu tudelad. I den 
slutliga versionen har öppningens so-
natform fogats samman med scher-
zot till ett enda kumulativt crescendo. 
I bakgrunden finns stora tillväxtproces-
ser som föds ur små motiv. Processerna 
sätts i gång av en första gest i pukorna 
och valthornen och av motiv i träblå-
sarna som inspirerats av denna. 

Den egentliga tillväxten börjar i strå-
karna och ett crescendo som upprepas 
två gånger utmynnar i en gungande rö-
relse som senare fungerar som gravita-
tionspunkt även i finalen. Första satsen 
tystnar och koncentreras till ett hem-
lighetsfullt avsnitt (Largamente) som 
kulminerar i ett klagande fagottsolo. 
Andra satsen är ett tema med varia-
tioner och därmed enkel jämförd med 
satserna kring den. En idyllisk melodi i 
expositionen får stöd enbart av de låga 
stråkarna och av valthornen som gung-
ar i bakgrunden. I den femte variatio-
nen utmynnar stråkarnas pizzicaton 
överraskande i ett raseriutbrott i bleck-
et. Sedan följer en oboevariation som 
låter blidkande och en slutepisod som 
klingar romantiskt nostalgisk.

Finalen börjar med ett energiskt tre-
molomotiv: till det vårliga bruset fogar 
sig pukornas dova ljud, träblåsarnas 
staccatomotiv samt snart även valthor-
nens gungande motiv. I slutet är det 
som om musiken flög upp i luften, tog 
avstånd från det jordiska eländet med 
jättelika kliv och slungade sig långt ut i 
rymden med sex forteackord.

Antti Häyrynen (sammandrag)

MATTHEW WHITTALL 
(1975–):    
THE ARCHITECTURE OF 
HAPPINESS (LYCKANS 
ARKITEKTUR) FÖR 
ORKESTER 

Min komposition The Architecture of 
Happiness har fått namn efter en bok 
av den schweizisk-brittiske författaren 
Alain de Botton. Jag råkade få tag på 
den ungefär vid samma tid som Hannu 
Lintu bad mig skriva ett nytt stycke för 
Radions symfoniorkesters öppnings-
konsert för säsongen 2014-2015. Av 
någon outgrundlig anledning råkade 
jag föreslå en nästan statisk struktur 
för musiken utan någon egentlig höjd-
punkt. Hannu log på sitt typiska sätt 
och svarade: ”Nå, komponera nu nå-
gonting...”. Han slog ut med armarna 
som om han stod i beråd att komma 
med ett monumentalt utlåtande av nå-
got slag.”Om du vill, så skulle naturligt-
vis nog ett stort adagio i något skede 
vara på sin plats.”
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Då jag komponerar inriktar jag mig 
i allmänhet på yttervärlden. Nu fick de 
Bottons skriverier mig att tänka på hur 
vi bygger upp vår hemmamiljöer och 
vad dessa boendemiljöer förtäljer om 
oss. Jag började snarare tänka på en 
formell konstruktion än på en ”natur-
ligt” klingande utveckling, på material 
och former som är skapta och kombi-
nerade för ett visst ändamål i motsats 
till sådant som man bara hittar eller 
råkar stöta på. (Fastän jag ofta jämför 
mitt sätt att komponera med naturli-
ga processer, betraktar jag lika ofta ett 
nytt stycke som ett hus som jag måste 
bo i under en viss tid. Mina medel att 
göra tiden så angenäm som möjligt är 
precis lika konstgjorda och planerade 
som en vandring i skogen.) 

Fastän de Bottons bok skenbart är en 
historisk essäsamling om arkitekturens 
estetiska värden, är skönheten hans 
centrala tema: hur vi uppfattar skön-
heten, hur vi skapar den, varför någon-
ting är skönt och varför vi uppfattar det 
som sådant. De Button konstaterar i ett 
av sina föredrag: ”Att bli mottaglig för 
skönhetsvärden innebär samtidigt att 
man utsätter sig själv för en hel del be-
svikelser och smärta.” Läsaren kommer 
slutligen till djup insikt om hur kontex-
tuell skönheten är, hur skönhetsupp-
fattningen varierar med tiden fastän 
dess innersta väsen förblir oförändrat. 
Andra ämnen i boken är förlikandet av 
tradition och förnyelse samt den bre-
da konsensus gällande estetiska värden 
som är nödvändig för att ett offentligt 
konstverk – ett orkesterstycke till ex-
empel – skall vinna genklang.

Boken var emellertid egentligen bara 
en utgångspunkt för kompositionen 

– alla andra likheter finns i hög grad 
mellan lyssnarens öron. Musiken bör-
jar med en dämpad stråkkoral. Dess 
diatoniska material härstammar från 
ett rätt splittrat nyligen skrivet stycke 
för instrumentalensemble som jag vil-
le ge en mera arkitektonisk inriktning. 
Ur detta ljudsvall framträder en uppre-
pad enkel tonpuls och detta byggma-
terial – harmoni och rytm i enklaste 
form – gav grundplanen för resten av 
stycket. Spänningen i musiken uppstår 
till stor del ur kontrasten mellan rörelse 
och stillastående samt ur den flexibili-
tet som låter dessa två tillstånd ge sina 
egna karakteristiska drag egenskaper 
som är typiska för det andra tillståndet. 
En snabb puls kan bli ett statiskt fält, 
en glättig rörelse kan anta en bågform 
som får processen att låta långsam-
mare och ett landskap av stillsamma, 
lugna klanger kan under några takter 
avlägga ett större avstånd än mycket 
längre rytmiska avsnitt. Jag ville skapa 
ett musikalisk flöde som trots att det 
ofta är mycket livligt ändå förblir rätt 
lugnt. (Detta illustrerar kanske ett visst 
envist behov att till sist få min vilja ige-
nom samtidigt som jag gladeligen upp-
fyller beställarens önskemål.)

Även om jag i kompositionsarbe-
tet uttryckligen koncentrerade mig på 
skönheten i abstrakta former, vill jag 
ändå komma med en personlig bekän-
nelse. Det ”stora adagiot” som Hannu 
föreslog är en nära nog ambient, me-
lodilös massa av harmonier som bör-
jar ungefär i mitten av stycket och 
förvandlas långsamt. Då budet kom 
om att min första lärare i komposition 
hade avlidit, fick denna massa elegiska 
drag. För min utveckling var hans infly-
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tande av central betydelse. Han var en 
av huvudarkitekterna för min nuvaran-
de lycka och jag hoppas att detta verk 
tjänar som ett minnesmärke över hans 
livsgärning. 

The Architecture of Happiness har 
kommit till på beställning av Yleisradio. 
Kompositionen är tillägnad Hannu 
Lintu samt minnet av Robert Frederick 
Jones (1947–2012).

Matthew Whittall

RICHARD STRAUSS 
(1864–1949): 
ES IST KEIN LAUT 
ZU VERNEHMEN, 
SLUTSCEN UR OPERAN 
SALOME

Richard Strauss såg Oscar Wildes pjäs 
Salome i Berlin 1902 i tysk översättning 
av Hedwig Lachmann och regi av Max 
Reinhardt. Tonsättaren gjorde ett sam-
mandrag utgående från Lachmanns 
översättning och enaktsoperan blev 
färdig 1905. Med Ernest Newman i tä-
ten har många gissat sig till att kompo-
sitionsarbetet började med slutscenen, 
som har upplevts som en brutal version 
av Isoldes kärleksdöd av Wagner. 

Enligt scendirektiven börjar slutsce-
nen i och med att”en bödels jättelika 
svarta arm höjer sig ur fängelsehålan 
och överräcker Johannes Döparens hu-
vud på ett silverfat”. I prinsessans för-
sta replik hörs hennes segerglädje: 
”Du ville inte låta mig kyssa din mun, 

Jochanaan.” Finalens Salome är en 
skrämmande bekant bild av en totalt 
bortskämd modern ungdom som, upp-
vuxen i de sociala mediernas artificiella 
verklighet, kräver att genast få allt. 

Med sina långa melodibågar är slut-
scenen kännetecknande för Strauss 
operamusik. Uttrycket är kryddat med 
dissonanser och intervall som anspe-
lar på den patologiska situationen. 
Salomes roll är skriven för en drama-
tisk sopran som bör kunna kombinera 
flickaktig lätthet med dödligt klingan-
de toner som sjunker ned i altregistret 
– ”Kärlekens hemlighet är större än dö-
dens hemlighet”. I detta skede avbryts 
monologen av Herodes förskräckta 
och Herodias uppskattande kommen-
tarer. Salomes sista ord höjer sig ur en 
illa varslande tystnad till hänryckt upp-
fyllelse, varefter orkesterns slutackord 
spetsar henne till döds. 

Antti Häyrynen (sammandrag)

HANNU LINTU
Hösten 2013 tillträdde Hannu Lintu 
som Radions symfoniorkesters åtton-
de chefsdirigent. Lintu fortsätter där-
med sitt mångåriga och framgångsrika 
samarbete med RSO. 

Hannu Lintu har studerat i dirigent-
klassen 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 ut-
examinerades från Sibelius-Akademin 
våren 1996.
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Tidigare har Lintu varit chefsdi-
rigent och konstnärlig ledare för 
Tammerfors filharmoniska orkester och 
Helsingborgs symfoniorkester, chefsdi-
rigent för Åbo stadsorkester och förste 
gästdirigent för irländska RTÉ National 
Symphony Orchestra. Lintu samarbe-
tar också regelbundet med kammar-
orkestern Avanti! och år 2005 var han 
konstnärlig ledare för orkesterns som-
marfestival i Borgå. Lintu har gjort in-
spelningar för skivbolagen Ondine, 
Alba, Naxos, Ricordi, Claves, Hyperion 
och Danacord. Ett av hans stora kom-
mande projekt är kompletta inspel-
ningar av Mozarts pianokonserter med 
Angela Hewitt samt Enescus symfo-
nier. Framledes kommer Lintu och RSO 
att göra en hel del inspelningar med 
mångsidig repertoar.  

Förutom de främsta inhemska or-
kestrarna har Lintu dirigerat bl.a. ra-
dioorkestrarna i Berlin, Paris, Frankfurt, 
Stuttgart, Amsterdam och Madrid 
samt ett flertal orkestrar i Nord- och 
Sydamerika (bl.a. symfoniorkest-
rarna 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 säsong-
en 2012–2013 gästdirigerade Lintu bl.a. 
Sydney Symphony Orchestra, London 
Symphony Orchestra, Minnesota 
Symphony Orchestra, NDR:s symfoni-
orkester och flera av BBC:s orkestrar. 

NINA STEMME
Den svenska sopranen Nina Stemme 
gjorde sitt internationella genombrott i 
Italien som Cherubino i Figaros bröllop 
av Mozart. Numera gästar hon regel-
bundet de största operahusen på olika 
håll i världen. 

Till Stemmes många operaroller hör 
bland andra Mimì i La Bohème, grevin-
nan i Figaros bröllop, Elsa i Lohengrin, 
Sieglinde och Brünnhilde i Nibelungens 
ring, titelrollen i Turandot, Minnie i 
Flickan från Västern samt titelrollen i 
Aida. Hon har sjungit bland annat på 
Statsoperan i Wien, La Scala-operan 
i Milano, Metropolitan i New York, 
Covent Garden i London, San Francisco 
Opera, Opéra Bastille i Paris och Liceu i 
Barcelona samt i Zürich, München och 
Genève. Stemme har även framträtt vid 
de viktiga operafestivalerna i Bayreuth, 
Salzburg, Nyslott och Glyndebourne för 
att nämna några. 

Nina Stemme har spelat in på skiva 
bland annat Tristan och Isolde med 
Plácido Domingo för EMI, Fidelio för 
Decca, verk av Richard Strauss för EMI 
och lieder för Phaedra. Stemme har ut-
nämnts till hovsångerska i Stockholm 
och Kammersängerin i Österrike. 
Tidskriften Opernwelt valde henne till 
årets sångare 2013. Därtill har hon i 
London fått både Opera Award och 
Laurence Olivier-priset.
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER

Radions symfoniorkester (RSO) har 
som sin uppgift att producera och be-
främja inhemsk musikkultur. Hannu 
Lintu tillträdde som orkesterns chefs-
dirigent hösten 2013. RSO:s heders-
dirigenter är Jukka-Pekka Saraste och 
Sakari Oramo. 

Den ursprungliga Radioorkestern 
grundades år 1927 och bestod då av tio 
musiker. På 1960-talet utvidgades en-
semblen till fulltalig symfoniorkester. 
RSO:s tidigare chefsdirigenter är Toivo 
Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, Paavo 
Berglund, Okko Kamu, Leif Segerstam, 
Jukka-Pekka Saraste och Sakari Oramo.

 Utöver de klassisk-romantiska mäs-
terverken ingår en hel del nutida musik 
i RSO:s repertoar. Orkestern uruppför 
årligen ett flertal egna beställnings-
verk. Till RSO:s uppgifter hör även att 
spela in all finsk orkestermusik för ra-
dions arkiv och lösa in rättigheterna 
till dessa inspelningar. Under spelår-
et 2014–2015 uruppför orkestern fyra 
verk som beställts av Yle. Därtill består 
programmet bland annat av Strauss 
färgstarka tondikter, Sjostakovitjs 
symfonier samt Haydns stora orato-
rium Skapelsen. Orkestern får även 
gästspel av bland andra dirigenterna 
Leonard Slatkin, Kent Nagano, Herbert 
Blomstedt och Esa-Pekka Salonen, so-
pranen Karita Mattila, altviolinisten 
Tabea Zimmermann och pianisten Olli 
Mustonen. 

RSO har spelat in verk av bland an-
dra Ligeti, Eötvös, Nielsen, Hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 

och Kokkonen samt premiärinspelat 
Launis› opera Aslak Hetta. Orkesters 
skivinspelningar har fått ett flertal 
pris: bland annat BBC Music Magazine 
Award, Prix de l’Académie Charles Cros 
och MIDEM Classical Award. Skivan 
med violinkonserten och orkesterverk 
av Ligeti hörde till Editor´s Choice i tid-
skriften Gramophone i februari 2014. 

 RSO turnerar regelbundet på olika 
håll i världen. Till höjdpunkterna under 
säsongen 2013–2014 hörde en fram-
gångsrik konsert under chefsdirigen-
ten Hannu Lintus ledning i Musikverein 
i Wien som ingick i orkesterns turné i 
Mellaneuropa. Under spelåret 2014–
2015 framträder orkestern och Hannu 
Lintu i Stockholm och Moskova samt 
företar en turné i hemlandet. Med di-
rigenten Joshua Weilerstein gästspelar 
RSO vid EBU-festivalen i Bukarest. 

RSO:s radiokanal är Yle Radio 1 som 
radierar alla orkesterns konserter. I all-
mänhet sänds både de inhemska och 
utländska konserterna direkt. På RSO:s 
webbsidor (yle.fi/rso) kan konserterna 
avlyssnas live och ses med hög resolu-
tion. En stor del av konserterna televi-
seras också direkt på Yle Teema.


