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21.11
FREDAGSSERIEN 5 
Musikhuset kl. 19.00

Hannu Lintu, dirigent 
Olli Mustonen, piano 

Claude Debussy: La Mer 23 min

I De l’aube à midi sur la mer 
(Från gryning till middag på havet)
II Jeux de vagues (Vågornas lek) 
III Dialogue du vent et de la mer (Vindens och havets dialog) 

Sergej Prokofjev: Pianokonsert nr 3 C-dur op. 26 30 min

I Andante – Allegro 
II Tema con variazioni 
III Allegro ma non troppo 

PAUS 20 min
 

Edgar Varèse: Amériques 23 min 

Paus ca kl. 20.05. Konserten slutar ca kl. 21. 
Sänds direkt på Yle Teema, i Yle Radio 1 och på webben (yle.fi/rso).
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CLAUDE DEBUSSY 
(1862–1918): LA MER
Debussy föddes i en fattig familj i en 
förstad till Paris. Gatukaféernas och 
friluftskonserternas stad var den mil-
jö som stod honom närmast. Icke de-
sto mindre vet vi att han dyrkade havet 
– rent konkret visserligen snarare från 
stranden än ute på böljan. Att betrakta 
havet var enligt Debussys egna ord en 
så förstummande och förlamande upp-
levelse för skaparförmågan att han slut-
ligen kom att skriva La mer enbart på 
sitt arbetsrum, som visserligen befann 
sig relativt nära föremålet, dvs. vid ka-
nalstranden i Eastbourne. Finslipandet 
tog några år i anspråk; verket blev fär-
digt sommaren 1905 och uruppfördes i 
Paris i oktober samma år. 

La mer är i första hand ett bländan-
de prov på virtuos orkestrering. Därmed 
får det inte bara en skön och effektfull 
utan även en ovanligt trovärdig gestalt i 
förhållande till de ”ämnen” (eller inspira-
tionskällor) som rubrikerna antyder. Så 
väldigt långt från programmusiken är La 
mer inte, fastän det inte är programmu-
sik i egentlig mening. Musiken berättar 
ju inte någon egentlig historia, åtmins-
tone inte i den bemärkelse som Strauss 
gör i Till Eulenspiegel. Däremot är musi-
ken så att säga förankrad i stillbilder av 
det ständigt skimrande havet, där uni-
ka stunder som aldrig upprepas riktigt 
på samma sätt utvidgas till situationer 
som verkar bestående eller som föränd-
ras mycket långsamt. Sambandet med 
Claude Monets konst är uppenbar på en 
andlig nivå. Det maritima kommer på 
sätt och vis tydligast fram på ”metapla-
net”: Debussys musik är “alltid sig lik 

och alltid olik” som bara havet kan vara. 
Men naturligtvis är dessa bilders träff-
säkerhet – varför kunde man inte också 
tala om deras deskriptiva kraft – också 
av sällsynt hög kvalitet. Det är kanske 
onödigt att hänvisa till något speciellt 
avsnitt eller någon speciell detalj: för-
middagen på havet, vågornas lek och 
vindens tilltag i förhållande till havets 
stiltje får en påhittig, förfinad gestalt 
och en inspirerad behandling. Eller kan-
ske en detalj ändå förtjänar att nämnas 
särskilt: ’havs’-motivet som i bländande 
ljus i sista satsen får en oemotståndlig 
kraft, utan vindens hjälp.

SERGEJ PROKOFJEV 
(1891–1953): 
PIANOKONSERT NR 3 
Den tredje är den av Prokofjevs piano-
konserter som står genrens klassisk-ro-
mantiska ideal närmast. Visst kan också 
Den andra konserten med sitt starka ut-
trycksbehov betraktas som romantisk, 
men då dess textur hela tiden sväm-
mar över och tränger genom gränserna 
blir helhetsintrycket mycket modernt. I 
Tredje konserten förlitar sig Prokofjev på 
den klassiska dialektikens tradition och 
bekänner tillika sin kärlek till statiska 
hedonistiska stunder som romantikerna 
hade förkärlek för. Uttryckspunkterna 
är brokiga: vemodiga, slaviskt doftande 
melodier, förklassisk motorik, klassiskt 
klar tonal stämföring, ostinaton som 
producerar spända dissonanser  – och 
till råga på allt en hyperromantisk, him-
lastormande melodi. Förverkligandet 
höjer färgrikedomen i potens: i synner-
het utformningen av texturen är för-
bluffande fantasifull.
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Första satsen börjar med en enkel 
melodi för soloklarinett. Vi hinner höra 
bara en liten stund av den förrän strå-
karnas spurtar i gång och pianot pre-
senterar det lekfullt lätta första temat. 
Fastän det först är nästan diatoniskt 
(”de vita tangenternas musik”), hoppar 
det lustigt från en tonal miljö till en an-
nan. Enligt analysjargongen är det ”seg-
menterat tonalt”, som en stor del av 
Prokofjevs musik. Sådan är denna ”pro-
kofjevisering”! Till temat hör ett basos-
tinato som mal på i daktylrytm och hur 
grovt det än låter får det uppgiften att 
påminna om hemtrakterna. Då tunga 
ackord börjar dominera texturen, när-
mar vi oss det andra temat som är kro-
matiskt och ibland bitande dissonant 
som motvikt till det diatoniska första te-
mat. Det behandlas vidare i en virtuos-
textur. En diminution leder vidare mot 
klarinettmelodins retur, först ståtligt 
klingande i en variant för hela orkestern 
och sedan märkligt förvrängd av pianot. 
I den andra genomföringen tar en fan-
tastisk virtuos aspekt över. Reprisdelen 
börjar med en exakt upprepning av bör-
jans pianotema men då musiken har 
hunnit smittas av virtuositetsviruset, 
banas vägen till codan genom en snår-
skog som kräver sportig anda. 

Andra satsen omfattar ett tema och 
fem variationer och i en viss mening 
kom den alltså till flera år tidigare än de 
andra satserna. Det sköna temat liknar 
en folkvisa men är alltför oberäkneligt 
för att ha folkligt ursprung. Egenskaper 
som i allmänhet gör det lättare att ge-
stalta musiken – sekvenser, upprepning-
ar av motiv och t.o.m. pauser på platsen 
– har här tagits i bruk på ett finurligt 
och mångtydigt sätt. Variationerna av-
ancerar som strålar i olika riktning långt 

från utgångspunkten och på detta sätt 
kommer tonsättaren att ge ett fint prov 
på sin variationsteknik och dess dimen-
sioner. Grundtempot följs enbart av för-
sta variationen och temats återkomst i 
slutet av andra satsen. Andra variatio-
nen blåser upp till en riktig storm. Sedan 
följer dans till takten av finurliga synko-
per, excentrisk meditation långt från 
denna världen och dressyrritt med en 
långsamt marscherande häst, som bär 
sig bångstyrigt åt som på en rodeo. Då 
temat återkommer blir ett eko av mar-
schen kvar i form av en följd av uppklar-
nade staccaton. 

Finalen börjar trotsigt med krigiska 
gester. Prokofjev kallade huvudavsnit-
tet i gammal stil för ”en kamp mellan 
solisten och orkestern”. Den symme-
triska satsens självständigt gestaltade 
mellersta del innehåller en melodi som 
tillfredsställer ens begär efter sötma. 
Den har redan som sådan någonting 
som påminner om den äldre konkurren-
ten Rachmaninov och då den ikläds allt 
ståtligare klangliga gestalter blir aromen 
bara starkare. Trots det är den naturligt-
vis äkta Prokofjev, en glimt av hans ”ly-
risk-melodiska linje”. Och visst har också 
den ”groteska linjen” trängt sig på: pia-
nots första svar på orkesterns melodiex-
position härstammar från spökenas och 
små djävlarnas bakgårdar och tycks inte 
alls höra hemma i den nyfunna idyllen. 
Huvuddelens retur startar ett allt tätare, 
slutligen rasande crescendo. I dess tu-
mult hör (och ser!) vi en splitterny pia-
nistisk uppfinning, ett vågat arpeggio 
för de vita tangenterna som många pia-
nister än i dag ersätter med ett glissan-
do. Slutet lämnar ingenting oklart, spe-
ciellt inte frågan om huruvida pianisten 
Prokofjev ville ha en rejäl applåd. 



4

EDGAR VARÈSE 
(1883–1965): 
AMÉRIQUES
Edgar Varèse föddes i Paris år 1883. 
År 1915 under årets sista dagar flydde 
Varèse undan kriget till New York och 
på den vägen blev han. Han blev ame-
rikansk medborgare år 1927. Hans för-
sta komposition som föddes i Amerika 
var Amériques, en musikfresk som in-
strumenterats för en nästan hejdlöst 
stor orkester. En fösta version blev fär-
dig 1921 efter några år av intensivt ar-
bete.  Uppförandet krävde bl.a. 8 flöjter, 
6 oboer, 7 klarinetter, 6 fagotter, 8 valt-
horn, 6 trumpeter, 5 basuner, 3 tubor 
samt 13 slagverkare, sammanlagt när-
mare 150 musiker. Verket uruppfördes 
år 1926 av Leopold Stokowski i täten för 
Philadelphia Orchestra och det inspire-
rade (eller tvingade) Varèse att göra en 
ny version. Den kom till följande år och 
uruppfördes i Paris några år senare. 

Verket är en smältdegel för stora 
ljudmassor liksom New York är det för 
världens folk – eller åtminstone var 
det då de stora invandrarströmmarna 
kom till landet i samband med krigen. 
Blåsinstrumentens ståtliga ackordla-
viner för osökt tanken till Manhattans 
silhuett med sina skyskrapor – som på 
den tiden byggdes i allt snabbare takt! 
Slagverkssektionen har svalt nästan allt 
och i den har larmsirenerna och andra 
naturljud från asfaltdjungeln en central 
roll. Bland annat av denna anledning har 
rubriken Amériques allmänt uppfattats 
”geografiskt” och till exempel som en 
imitation av det teknokratiska ljudland-
skapet. Enligt kompositören själv har 
det mera att göra med den effekt som 
den Nya Världen hade på en teknikäls-

kande nykomling och ”Amerikorna” skall 
också här uppfattas som en symbol för 
allt det nya och för framtidstron. 

Amériques har provocerat  många ge-
nerationer av skribenter att dra paral-
leller med Stravinskys Våroffer. Det är 
sant att massiva ljudobjekt och emanci-
perade rytmer har en central ställning i 
bägge verken, men de förhistoriska rys-
ka stäpperna och en storstad som ba-
dar i en positiv attityd är så pass olika 
inspirationskällor, att det nödvändigtvis 
hörs i verken. Altflöjtsolot i början på 
Amériques kan associeras med den höga 
fagotten i Våroffer, men om detta nu 
överhuvudtaget har någon speciell be-
tydelse så är det väl närmast fråga om 
en hedersbetygelse. Liksom Stravinsky 
var också Varèse en alltigenom indivi-
dualistisk tonsättare som inte förföll till 
att efterlikna andra – desto mera han 
man däremot försökt efterlikna honom. 

Jouni Kaipainen (sammandrag)

HANNU LINTU
Hösten 2013 tillträdde Hannu Lintu 
som Radions symfoniorkesters åttonde 
chefsdirigent. Lintu fortsätter därmed 
sitt mångåriga och framgångsrika sam-
arbete 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 utexami-
nerades 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 samarbetar 
också regelbundet med kammarorkes-
tern Avanti! och år 2005 var han konst-
närlig ledare för orkesterns sommarfes-
tival 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 kommer 
Lintu och RSO att göra en hel del inspel-
ningar 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. symfoniorkestrarna 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 symfonior-
kester och flera av BBC:s orkestrar.

 

OLLI MUSTONEN
Pianisten, dirigenten och tonsättaren 
förenas i Olli Mustonens person till en 

komplett musiker på ett unikt sätt. Han 
började studera musik i femårsålder. 
Hans viktigaste lärare var Ralf Gothóni 
och Eero Heinonen samt tonsättaren 
Einojuhani Rautavaara. Sedermera har 
hans arbete fört honom till alla viktiga 
konsertestrader i världen där han givit 
egna konserter och uppträtt som solist 
med topporkestrar. 

Under de senaste säsongerna har 
Mustonen uppträtt som solist bl.a. 
med London Symphony Orchestra och 
Mariinskijteaterns orkester, New York 
Philharmonic Orchestra och Frankfurts 
radiosymfoniker. Som dirigent har han 
förutom med inhemska orkestrar på 
sistone samarbetat med bl.a. Jerusalems 
symfoniorkester, Orchestra della Toscana 
i Florens, operaorkestern i Genua, 
Radiosymfonikerna i Köln, Melbourne 
Symphony Orchestra, Tjajkovskij-
symfoniorkestern i Moskva, Northern 
Sinfonia, NHK-symfoniorkestern i 
Tokyo, Estlands nationalorkester och 
Staatskapelle Weimar. Med Helsingfors 
Festivalorkester som han själv har grun-
dat har han gjort turnéer i Mellaneuropa, 
Japan och Kina.

I Mustonens egen produktion har or-
kesterverken på sistone haft en viktig 
ställning. I maj 2014 uruppfördes hans 
andra symfoni ”Johannes Angelos” som 
Helsingfors stadsorkester beställt.

Mustonens skivproduktion är omfat-
tande och innehåller många prisbelön-
ta helheter, som t.ex. inspelningen av 
Alkans och Sjostakovitjs preludier som 
fick Edison och Gramophone Award. 
Bland inspelningarna under de senas-
te åren finns även en komplett utgå-
va av Beethovens pianokonserter med 
Tapiola Sinfonietta, Respighis Concerto 
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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 företar en tur-
né i hemlandet. Med dirigenten 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.

in modo misolidio med RSO och Sakari 
Oramo samt soloinspelningar av bl.a. 
soloverk av Bach, Tjajkovskij, Sibelius, 
Skrjabin, Rachmaninov, Prokofjev och 
Sjostakovitj.

Mustonen har fått Finlandpriset av 
Finlands kulturministerium och han 
har beviljats  Pro Finlandia-medaljen av 
Finlands Lejons orden år 2003. 


