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10.10
FREDAGSSERIEN 3 
Musikhuset kl. 19.00

Hannu Lintu, dirigent
Vadim Gluzman, violin

Alfred Schnittke: Violinkonsert nr 4 45 min
I Andante
II Vivo
III Adagio
IV Lento
 
PAUS 20 min
 
Pjotr Tjajkovskij: Symfoni nr 6 h-moll op.74,  45 min
“Pathétique”
I Adagio – Allegro non troppo
II Allegro con grazia
III Allegro molto vivace
IV Final (Adagio lamentoso – Andante)

KAMMARMUSIK I SENA KVÄLLEN börjar i Konsertsalen efter en paus 
på tio minuter. Publiken ombeds ta plats på parketten för att lyssna till 
kammarmusiken. Platserna är onumrerade.

Sergei Prokofjev: Kvintett för oboe, klarinett, violin, 22 min
viola och kontrabas

Francisco Almazán, oboe
Christoffer Sundqvist, klarinett
Paula Sundqvist, violin
Riitta-Liisa Ristiluoma, viola
Aapo Juutilainen, kontrabas
 
Paus ca kl. 19.55. Konserten slutar ca kl. 21.15. Kammarmusiken i sena kvällen 
pågår till ca kl. 21.55. Sänds direkt på Yle Radio 1 och webben (yle.fi/rso). 
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ALFRED SCHNITTKE 
(1934–1998): 
VIOLINKONSERT NR 4

 
Alfred Schnittkes omfattande produk-
tion består av nio symfonier, ett flertal 
konserter, tre operor, tre baletter och 
en hel del vokal-, kammar- och filmmu-
sik. Bland alla dessa verk framstår vio-
linkompositionerna – bland annat fyra 
konserter och flera kammarmusikaliska 
verk – som speciellt representativa för 
hans musikaliska uttryck. Fastän han 
själv hade studerat pianospel tycks just 
violinen ha varit det instrument som 
bäst motsvarade hans musikaliska am-
bitioner. “Av alla 1900-tals tonsättare 
som jag känner till är Schnittke den 
mest ‘violinistiska’”, sade i tiden Gidon 
Kremer. Schnittke tillägnade honom 
den sista av sina fyra violinkonserter.

 Fjärde violinkonserten kom till år 
1984. Detta var en tid då man så små-
ningom började bli medveten om 
Schnittke i vidare kretsar och hans mu-
sik började få en viss spridning i väst. 
Den är en fullblodsrepresentant för 
hans “polystilistiska” musikideal och re-
dan i de första takterna öppnar sig för 
lyssnaren ett splittrat och mångfacet-
terat musiklandskap: en ritualistisk in-
ledning med klockklanger, ett medve-
tet arkaiserande motiv i schubertsk stil 
och rivande dissonanser som introdu-
ceras av violinen. Kremers namn är in-
förlivat i verkets musikaliska material. 
Dess musikaliska bokstäver finns näm-
ligen med i öppningens tematik. I fina-
len finns ytterligare tre av Schnittkes 
själsfränder – Edison Denisov, Sofija 
Gubajdulina och Arvo Pärt – som med 

sina namn givit verket musikaliska mo-
tiv.

 Från sin mångtydiga början utveck-
las konserten till en fyrsatsig helhet 
med varierande stämningar. Det schu-
bertska motivet i början hörs också 
senare i verket. Detta motiv och även 
tredje satsens behärskade surrealistiskt 
färgade motiv har Schnittke sagt vara 
”plyschbeklädda” och jämfört dem med 
”preparerade lik”. På detta sätt antyder 
han att tematisk skönhet inte längre 
är ett äkta, reellt alternativ i dagens 
moderna värld. Detta är typiskt för 
Schnittke. För honom är musiken inte 
enbart en abstrakt lek med toner utan 
någonting som är fullt av narrativ och 
symbolisk laddning, varvid det bakom 
musikens klingande gestalt kan finnas 
flera betydelseplan.

 Konsertens solist är som en ensam 
rollgestalt i en pjäs. Orkestern förser 
ibland solistens meditation med måla-
de kulisser, ibland fungerar den rent av 
som en motkraft. Detta sker tydligast i 
andra och i fjärde satsen i avsnitt som 
kallats för ”visuella kadenser”. Där kör 
orkestern över solisten så att det enda 
som till slut blir kvar är musicerande 
gester utan hörbart ljud. Mången har 
i dessa gester sett en symbol för den 
beklämmande situation som Schnittke 
befann sig i när han hade det som värst 
i sin karriär, en belägenhet som han vid 
tiden för violinkonserten höll på att bli 
fri från.
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PJOTR TJAJKOVSKIJ 
(1840–1893): 
SYMFONI NR 6 H-MOLL, 
PATHÉTIQUE
Tjajkovskij började komponera sjätte 
symfonin våren 1893. Inspirationsnivån 
var hög och ett utkast låg färdigt några 
månader senare, det slutliga orkester-
partituret i augusti. Tjajkovskij var över-
tygad om verkets höga kvalitet och 
skrev till sin brorsson: “Jag anser det 
vara det absolut bästa och det mest 
uppriktiga av alla mina verk och jag äls-
kar det mer än något annat som jag 
har komponerat.”

 Sjätte symfonin är Tjajkovskijs mest 
originella symfoni och hör till hela 
1800-talets mest betydande omvär-
deringar av den symfoniska formen. 
Tjajkovskij bearbetade inte formen 
med rapsodiskt tilläggsmaterial i likhet 
med flertalet romantiker utan gestal-
tade den utgående från nya utgångs-
punkter som symfonins ovanliga inne-
håll krävde. Omvärderingen gällde inte 
bara helhetsformen och den ovanliga 
satsordningen utan även satsernas ka-
raktär. Trots sitt enorma känslopatos är 
symfonin en disciplinerad och behärs-
kad helhet. 

 I motsats till många av romantikens 
finalsymfonier infaller sjätte symfonins 
dramaturgiska tyngdpunkt redan i för-
sta satsen. Satsen börjar med en lång-
sam introduktion som leder till en so-
natform som bygger på två teman av 
väldigt olika natur. Huvudgruppen be-
står av korta motiv och har dynamisk 
och rörlig karaktär. Sidotemat – el-
ler ”kärlekstemat” som det ofta kallas 

för – är däremot brett sjungande och 
glödande emotionellt. Musiken tynar 
bort efter expositionen till ett sexfal-
digt pianissimo (pppppp) och skär in 
direkt mitt i en explosivt energisk och 
stormig genomföring i vars tumult ett 
avsnitt ur en gammal ortodox själa-
mässa hörs. Tjajkovskij suddar ut grän-
sen mellan genomföring och repris 
genom att introducera nytt material i 
reprisen vars kulmen får förkrossande 
tyngd. Känslan av återtagning som hör 
ihop med reprisen förverkligas på rik-
tigt först i slutet av satsen i och med 
sidotemat.

 I symfonins musikaliska berättel-
se är mellansatserna liksom återblick-
ar på eller reminiscenser från lyckliga-
re dagar. Andra satsen gungar valsigt 
elegant men är skriven i ovanlig 5/4-
takt. Tredje satsen börjar luftigt som 
ett scherzo men koncentreras, blir en-
ergiskt marscherande och hisnande ef-
fektfull.

 Den symfoniska tragedin återkom-
mer i all sin obönhörlighet i sista satsen 
som är full av lamentoso-ton i enlig-
het med satsbeteckningen. Redan tio 
år tidigare hade Brahms låtit sin tred-
je symfoni sluta med långsam musik 
i en durbetonad epilog i finalen, men 
Tjajkovskijs lösning är dramaturgiskt 
mera extrem och obönhörlig. Hos ho-
nom leder ödestanken som dominerar 
symfonin med sina nedåt gående ton-
gångar till ett tröstlöst, resignerat slut. 

 
Kimmo Korhonen
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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.

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. 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 säsongen 2012–2013 gästdiri-
gerade Lintu bl.a. Sydney Symphony 
Orchestra, London Symphony Or-
chestra, Minnesota Symphony Or-
chestra, NDR:s symfoniorkester och 
flera av BBC:s orkestrar.

VADIM GLUZMAN

Den ukrainskfödde israeliske violinis-
ten Vadim Gluzman inledde sina vio-
linstudier i sjuårsåldern. Innan han flyt-
tade till Israel 1990, studerade han för 
Zakhar Bron och Yair Kless i Tel Aviv. 
Gluzman har kompletterat sina studier 
för Dorothy DeLay och Masao Kawasak 
vid Juilliard School i New York. I början 
av sin karriär fick Vadim Gluzman även 
vägledning av den legendariske violi-
nisten Isaac Stern.

Vadim Gluzman uppträder regel-
bundet som solist med topporkestrar-
na i världen: San Francisco Symphony 
Or chestra, Minnesota Symphony Or -
chestra, London Philharmonic Orchestra, 
Dresdener Philharmonie, Israels filhar-
moniker och Deutsches Symphonie-
Orchester Berlin. Han har även upp-
trätt vid betydande festivaler, bland 
andra Verbier, Ravina och Colmar. I 
höst spelar Gluzman Glazunovs kon-
sert som solist med Orchestre national 
de France, Gubajdulinas Offertorium 
med Dresdener Philharmonie och 
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Prokofjevs andra violinkonsert med 
Berliner Philharmoniker. 

Vadim Gluzman har ett exklusivt 
skivkontrakt med skivmärket BIS. Hans 
inspelning av Bruchs violinkonsert med 
Bergens filharmoniker fick nyligen det 
prestigefulla priset Diapason d’Or.

Vadim Gluzmans instrument är ex-
Leopold Auer Stradivarius från år 1690. 
Instrumentet har ställts till hans för-
fogande av The Stradivari Society i 
Chicago.

RADIONS 
SYMFONIORKESTER
Radions symfoniorkester (RSO) har som 
sin uppgift att producera och befrämja 
inhemsk musikkultur. Hannu Lintu till-
trädde som orkesterns chefsdirigent 
hösten 2013. RSO:s hedersdirigenter 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 beställningsverk. 
Till RSO:s uppgifter hör även att spela 
in all finsk orkestermusik för radions ar-
kiv och lösa in rättigheterna till dessa 
inspelningar. Under spelåret 2014–2015 
uruppför orkestern fyra verk som be-
ställts av Yle. Därtill består program-
met bland annat av Strauss färgstarka 

tondikter, Sjostakovitjs symfonier samt 
Haydns stora oratorium Skapelsen. 
Orkestern får även gästspel av bland an-
dra dirigenterna Leonard Slatkin, Kent 
Nagano, Herbert Blomstedt och Esa-
Pekka Salonen, sopranen 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 televise-
ras också direkt på Yle Teema.

 


