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11.9
FREDAGSSERIEN 1
Musikhuset kl. 19.00

Hannu Lintu, dirigent
Murray Perahia, piano 

Anton Webern: Sex stycken för orkester op. 6a  13 min
I Etwas bewegt
II Bewegt 
III Zart bewegt 
IV Langsam (Marcia funebre)  
V Sehr langsam 
VI Zart bewegt

W. A. Mozart: Pianokonsert nr 24, c-moll K 491  30 min
1. Allegro 
2. Larghetto 
3. Allegretto

PAUS 20 min

Arnold Schönberg: Fem stycken för orkester op. 16  16 min
I Vorgefühle (Föraningar)  
II Vergangenes (Förflutet) 
III Farben (Färger  
IV Peripetie (Peripeteia, vändpunkt) 
V Das obligate Rezitativ (Bewegte Achtel)

Ludwig van Beethoven: Pianokonsert nr 4 G-dur op. 58 33 min
I Allegro moderato 
II Andante con moto 
III Rondo (Vivace)
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KAMMARMUSIK I SENA KVÄLLEN börjar i Konsertsalen efter en paus på ca 
10 minuter. Publiken ombeds ta plats på parketten för att lyssna till musiken. 
Platserna är onumrerade

Jari Valo, violin 
Jukka Pohjola, violin 
Riitta-Liisa Ristiluoma, viola
Tuija Rantamäki, cello

György Ligeti: Stråkkvartett nr 1  22 min
”Metamorphoses nocturnes”  
I  Allegro grazioso 
II Vivace, capriccioso 
III Adagio, mesto 
IV Presto 
V Andante tranquillo 
VI Tempo di Valse, moderato, con eleganza, un poco capriccioso
VII  Allegretto, un poco gioviale 
VIII Prestissimo

Paus ca kl.19.55. Konserten slutar ca kl. 21.15. 
Kammarmusiken i sena kvällen slutar ca kl. 21.50. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på webben (yle.fi/rso).
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ANTON WEBERN 
(1883–1945): SEX 
STYCKEN FÖR 
ORKESTER

Sina tidiga orkesterstycken – tondikten 
Im Sommerwind (1904) och Passacaglia 
– skrev Webern ännu för den typ av 
stor orkesterbesättning som senro-
mantiken hade förkärlek för. Det gäller 
även Sex stycken för orkester, men år 
1928 gjorde han en version för orkes-
ter av normalt format. Han använder 
instrumenten med beräknande trans-
parens, tecknar ofta kammarmusikalis-
ka linjer och skapar ett slags modern 
variant av Mahlers finstämda orkes-
tertexturer. Fastän Webern i allmän-
het mest uppskattas för sina nya ton-
höjdsstrukturer, utvecklade han även 
en egen klanglig värld. Han använder 
ofta orkestern chosefritt, men den fär-
gas ändå av noga kontrollerade nyan-
ser och spelsätt. En av de mest typiska 
klangerna i Sex stycken för orkester byg-
ger på flitig användning av sordinerade 
bleckinstrument. 

Sex orkesterstycken bildar en enhetlig 
och odelbar helhet med korta stycken 
som inte ens kan tänkas spelas sepa-
rat. Det inledande stycket beskriver en 
båge som söker sig till en höjdpunkt för 
att sedan jämnas ut. Kulmen utgörs av 
några takter i fortissimo. I andra styck-
et går musiken nervöst mot en skäran-
de disharmonisk tillspetsning i slutet. 
Tredje stycket är det kortaste, som en 
vindfläkt blott. Sedan följer i mahlersk 
tradition en sorgmarsch som är desto 
effektfullare genom att den länge hål-

ler sig till stillsamma nyanser. I stället 
för solenn ceremonialitet andas denna 
sorgmarsch äkta smärta och förlust. De 
två sista styckena bildar verkets epilog. 

De enskilda styckena har inga be-
skrivande rubriker men i bakgrunden 
fanns starka upplevda impulser. Enligt 
Webern beskriver det första stycket 
väntan på katastrof och det andra själ-
va katastrofen. Det tredje skapar en 
”synnerligen mild kontrast” och bildar 
en introduktion till sorgmarschen. De 
två sista styckena uttrycker hågkomst 
och uppgivelse. En dylik utveckling kan 
naturligtvis upplevas på ett helt all-
mänt och allmänmänskligt plan, men 
för Webern fanns det smärtsamma 
minnet av hans mors död i bakgrun-
den. 

W. A. MOZART 
(1756–1791): 
PIANOKONSERT NR 24 

Pianokonsert nr 24 c-moll har en spe-
cialställning i Mozarts produktion. Den 
och d-mollkonserten (nr 20) från före-
gående år är Mozarts enda pianokon-
serter i molltonart. Det var en tid då 
det var ovanligt med konserter skrivna 
i moll; betoningen låg i allmänhet inte 
så mycket på uttryckets djupandliga 
kvaliteter utan på virtuositeten och de 
underhållande dragen. De två mollkon-
serterna skiljer sig emellertid från var-
andra. D-mollkonserten har från första 
början en känsla av trots och drama 
och i finalen övergår den i segerviss dur. 
C-mollkonserten är däremot i grunden 
ett mera tragiskt verk som håller sig till 



4

sin molltonart ända till slutet. 
I c-mollkonserten använder Mozart 

en större orkester än i någon annan av 
sina pianokonserter. Bland träblåsin-
strumenten finns både klarinett och 
oboe och blåsinstrumentens andel är 
speciellt stor, rent av så att de ofta bär 
huvudansvaret, då stråkarna godvilligt 
lämnar fältet fritt. I orkestern finns ock-
så trumpeter och pukor men de bidrar 
inte med den typ av prakt som är bruk-
lig utan betonar snarare musikens hög-
tidliga drag.

Med sina kromatiska vändningar ska-
par konsertens öppningstema en hem-
lighetsfull stämning och ger föraning 
av den tragik som präglar verket redan 
innan musiken brister ut i fullt forte. I 
öppningstemat finner Mozart ett kärn-
motiv som ger impulser till många se-
nare motiv. Pianots inledningsfraser är 
återhållsamma och milda, om inte rent 
av underdåniga. Fastän solistens andel 
växer i fortsättningen och får sedvanlig 
rörlighet, så har den ingen ytlig virtu-
ositet.

Den mellersta satsen är enkelt idyl-
lisk och utgör en känslig lugn stund 
mellan yttersatsernas mörkare färger. 
Icke desto mindre kastar c-moll sin 
skugga också här i satsens gripande 
mittavsnittet.  

Finalen är en variationsserie och en 
av Mozarts förnämsta i sitt slag. Satsen 
har två durvariationer och mellan dem 
en variation färgad av poetisk kontra-
punkt. Det är Mozarts vackra bugning 
mot Bach som han var en stor beund-
rare av. I den avslutande variationen 
efter kadensen och i codan förändras 
takten till 6/8 och molltonartens ovill-
korlighet fördjupas ytterligare av det 

flitiga bruket av det s.k. napolitanska 
sextackordet. ”Cramer, Cramer, någon-
ting sådant kommer vi aldrig att kunna 
prestera ”, utropade Beethoven under 
slutskedet av en konsert åt sin kollega 
Johann Baptist Cramer.

ARNOLD SCHÖNBERG 
(1874–1951): 
FEM STYCKEN FÖR 
ORKESTER 

Schönbergs Fem orkesterstycken op. 16 
kom till år 1909 som en del av en in-
tensiv skaparprocess. Under den fär-
digställde han på kort tid också sång-
cykeln Das Buch der hängenden Garten, 
Tre pianostycken op. 11 och monodra-
mat Erwartung. Bakom sig hade han 
en smärtsam äktenskapskris under vil-
ken hans hustru Mathilde lämnade ho-
nom och flyttade ihop med den unge 
målaren Richard Gerstl. Krisen fick sin 
lösning i november 1908, då Mathilde 
återvände till Schönberg och Gerstl tog 
sitt liv. 

På förläggarens begäran gav 
Schönberg namn åt satserna. Först 
tilltalade tanken honom inte speciellt 
mycket och han begrundade saken i 
sin dagbok: ”Allt som behöver sägas 
är sagt i musiken. Vad tjänar då or-
den till?” Men Schönberg gav dem rub-
riker som till sin natur är så generella 
att han tyckte att de inte förtog musi-
kens magi. Han upplevde att styckena 
inte har något egentligt program eller 
beskrivande innehåll. Det enda undan-
taget utgörs av tredje satsen Farben 
(Färger), som enligt honom fått sin för-
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sta impuls av det lekande solljuset en 
morgon på sjön Traunsees yta. 

De fem orkesterstyckena har en om-
fattande uttrycksskala. Den lyriska di-
mensionen framhävs speciellt i andra 
och tredje stycket. I det senare ex-
perimenterade Schönberg med tan-
ken på en speciell klangfärgsmelodi. 
Variabeln i detta impressionistiskt ny-
anserade stycke är uttryckligen klang-
en, medan det melodisk-harmoniska 
innehållet blir mera statiskt. Schönberg 
konstaterade rent av själv att ”styck-
et inte har några motiv som bör lyftas 
fram”. I de övriga styckena är uttrycket 
snabbare i vändningarna och ofta ex-
pressionistiskt passionerat. I det fjärde 
stycket Peripetie som är färgat av bjär-
ta kontraster kommer de avgörande 
ögonblicken i det musikaliska dramat. 
Rubriken är ett ord ur Aristoteles dikt-
lära som betyder ”vändpunkt”. 

LUDWIG VAN 
BEETHOVEN 
(1770–1827): 
PIANOKONSERT NR 4

I Beethovens skapande arbete levde 
olika världar sida vid sida i bästa säm-
ja. Samtidigt som han utformade fjär-
de pianokonserten (1806), arbetade han 
även på Ödessymfonin. I dessa två sin-
semellan så pass vitt skilda verk finns 
rent av gemensamt material, framfö-
rallt det karakteristiska rytmiska moti-
vet som visserligen tar sig väldigt olika 
uttryck. Verken uruppfördes publikt vid 
samma historiska konsert på Theater 
an der Wien den 22 december 1808. 

Då framfördes även för första gången 
Pastoralsymfonin, delar av C-durmässan 
och Körfantasin. Konserten har också 
gått till historien genom att den trots 
sitt sensationella program blev ett to-
talt fiasko: konserten var fyra timmar 
lång, verken var illa inövade och salen 
var iskall. 

Pianokonsertens öppningsfraser 
överraskade förmodligen publiken där 
den satt och huttrade i kylan. Pianot 
fick nämligen första ordet före orkes-
tern. Avvikande från konserternas sed-
vanliga pampighet inleder pianot dess-
utom med en återhållsam och mild fras 
som är renons på all självhävdelse. Före 
detta hade bara Mozart i en enda pia-
nokonsert (nr 9, KV 271) låtit solisten 
höras genast i början och då lät han 
pianot alternera kort med orkestern. 
Första satsen är huvudsakligen lyriskt 
varm och poetisk men saknar inte kraft 
t.ex. i genomföringens skummande 
kärna. 

Den långsamma satsen är enkelt 
verkningsfull och originell. Den börjar 
med hotfulla repliker för stråkarna som 
pianot ger ett milt svar på. I början är 
konstellationen starkt motstridig men 
dämpas längre fram. Man har i satsen 
velat höra Orfeus (piano) som beveker 
furierna (orkestern). 

Finalen är energisk och startar utan 
paus efter den långsamma satsen. 
Satsen präglas av Beethovens typiska 
livsbejakande attityd och humor, men 
den har även mera sångbara och inti-
ma dimensioner, t.ex. då huvudtemat 
hörs i de delade violorna och cellorna 
mot det ackompanjerande pianot. 

Kimmo Korhonen
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HANNU LINTU

Hannu Lintu tillträdde som Radions 
symfoniorkesters åttonde chefsdiri-
gent i augusti 2013 och fortsätter där-
med sitt tidigare framgångsrika mång-
åriga samarbete med RSO. Under 
spelåret 2015–2016 dirigerar Lintu 15 
konserter i Musikhuset och åker ut 
med orkestern på turné till Japan och 
Österrike.  

Före RSO var Hannu Lintu konstnär-
lig ledare för Tammerforsfilharmonin 
och chefsdirigent för  Helsingborgs 
Symfoniorkester. Därtill har han varit 
förste gästdirigent för Irish National 
Orchestra. Lintu arbetar regelbundet 
även med kammarorkestern Avanti! 
och var konstnärlig ledare för Avantis 
sommarfestival 2005.  

Utöver de viktigaste inhemska or-
kestrarna har Lintu dirigerat bl.a. 
Philharmonia Orchestra i London, BBC 
Scottish Symphony Orchestra, sym-
foniorkestrarna i Cleveland, Houston, 
Minnesota, Detroit och St. Louis, ra-
dioorkestrarna i Leipzig och Köln samt 
Orchestre National de Lyon. Under sä-
songen 2015–2016 gästdirigerar han 
bl.a. Islands och Baltimores symfonior-
kestrar, Statliga orkestern i Moskva och 
Souls filharmoniker. I maj 2016 återvän-
der Lintu till Finlands Nationalopera 
där han dirigerar Wagners Tristan och 
Isolde. Tidigare har Lintu dirigerat bl.a. 
Sallinens Kullervo vid Operafestivalen 
i Nyslott 2014 och Tannhäuser på 
Tammerforsoperan 2012. Med Estlands 
Nationalopera har han spelat in Tauno 
Pylkkänens opera Mare och hennes 
son.

Hannu Lintu har gjort ett flertal in-
spelningar för skivmärkena Ondine, 
Naxos, Avie och Hyperion. Den senas-
te skivinspelningen är från sommaren 
2015, då han spelade in Tjajkovskijs 
och Mendelssohns violinkonserter 
med Fumiaki Miura och Tyska sym-
foniorkestern i Berlin. Många av hans 
skivinspelningar har fått pris i hem-
landet och utomlands. En Grammy-
nominering fick Lintu för premiärin-
spelningen av  Einojuhani Rautavaaras 
opera Kaivos (Gruvan). RSO och Hannu 
Lintu har även spelat in musik av bl.a. 
Fagerlund, Berio och Messiaen. Skivan 
med György Ligetis violinkonsert och 
orkesterverk utnämndes till Editor’s 
Choice i tidskriften Gramophone i fe-
bruari 2014.  Under säsongen 2015–
2016 spelar Lintu och RSO in musik av 
bl.a. Lindberg, Melartin och Prokofjev.  

Hannu Lintu har studerat piano- och 
cellospel först vid Åbo konservatori-
um och senare vid Sibelius-Akademin, 
där hans lärare i orkesterdirigering var 
Jorma Panula, Atso Almila, Eri Klas och 
Ilja Musin. Han har kompletterat sin 
utbildning bl.a. vid sommarakademin 
i Siena för Myung Whun Chung. Han 
vann Den nordiska dirigenttävlingen 
1994.

MURRAY PERAHIA

Murray Perahia har under sin fyrtio-
åriga karriär som pianist blivit en ve-
ritabel pianots aristokrat, vars förfina-
de pianism är en förening av glödande 
känsla och intensiv, känslig intelligens. 
Perahia uppträder även som dirigent 
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och han är förste gästdirigent för or-
kestern Academy of St. Martin in the 
Fields. 

New York-födde Murray Perahia stu-
derade förutom pianospel även or-
kesterdirigering och komposition. 
Somrarna tillbringade han regelbun-
det vid musikfestspelen i Marlboro, 
där han spelade med bl.a. Rudolph 
Serkin och Pablo Casals samt med 
Budapestkvartetten. Till hans lära-
re hörde Mieczyslaw Horszowski och 
Vladimir Horowitz.

Perahias karriär började ståtlig med 
segern i den internationella pianotäv-
lingen i Leeds 1972. Ett år senare kon-
serterade han för första gången vid fes-
tivalen i Aldeburgh, där han arbetade 
med bl.a. Benjamin Britten och Peter 
Pears. Åren 1981–89 var han konstnär-
lig ledare för festivalen.  

Murray Perahia har gjort ett stort 
antal prisbelönta skivor under sin fyra 
decennier långa karriär. Han har spelat 
in samtliga pianokonserter av Mozart, 
variationer Brahms och Händel samt 
Beethoven. Han har fått Grammys för 
den kompletta inspelningen av Chopins 
etyder och Bachs engelska sviter (nr 
1, 3 och 6). Många av hans skivor har 
även fått Gramophone Award. 

Murray Perahia är hedersmedlem i 
Royal Academy of Music samt heders-
doktor vid Oxford University, Juilliard 
School of Music, Royal College of 
Music, University of Leeds och Duke 
University. I mars 2004 förlänade 
Englands drottning honom hedersti-
teln KBE för hans exceptionella musi-
kaliska meriter. 
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER 

Radions symfoniorkester (RSO) är Oy 
Yleisradio Ab:s orkester och har som 
uppgift att producera och befrämja fin-
ländsk musikkultur. Orkesterns chefs-
dirigent är Hannu Lintu som tillträdde 
sin post hösten 2013. RSO:s hedersdi-
rigenter är Jukka-Pekka Saraste och 
Sakari Oramo. 

Den ursprungliga tiomanna 
Radioorkestern grundades år 1927. På 
1960-talet utvidgades den till en full-
talig symfoniorkester. RSO:s tidiga-
re chefsdirigenter är Toivo Haapanen, 
Nils-Eric Fougstedt, Paavo Berglund, 
Okko Kamu, Leif Segerstam, Jukka-
Pekka Saraste och Sakari Oramo.

 Förutom de stora klassisk-roman-
tiska mästerverken omfattar RSO:s re-
pertoar en hel del nutida musik och or-
kestern uruppför årligen ett flertal verk 
som beställt av YLE. Till RSO:s upp-
gifter hör även att förse radions arkiv 
med friköpta inspelningar av hela den 
inhemska orkesterrepertoaren.  Under 
spelåret 2015–2016 uruppför orkestern 
sex verk som beställts av Yleisradio 
Ab.  Därtill består programmet bl.a. 
av pianokonserter av Beethoven och 
Prokofjev, symfonier av Schumann och 
Brahms samt Mendelssohns oratori-
um Elias. Till orkesterns gästartister 
hör bl.a. pianisterna Murray Perahia, 
Nelson Freire och András Schiff, diri-
genterna David Zinman, Tugan Sohijev 
och Mandfred Honeck samt sopra-
nen Karita Mattila och mezzosopranen 
Anne Sofie von Otter.

RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Ligeti, Eötvös, Nielsen, Hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt premiärinspel-
ningen av Armas Launis opera Aslak 
Hetta. Orkesterns skivor har fått pris av 
bl.a. BBC Music Magazine, Académie 
Charles Cros och MIDEM Classical. 
RSO:s skiva med Ligetis violinkonsert 
och verk för orkester valdes till Editor´s 
Choice i tidskriften Gramophone i fe-
bruari 2014. 

 RSO företar regelbundet konserttur-
néer på olika håll i världen. Under sä-
songen 2015–2016 uppträder orkestern 
under Hannu Lintus ledning i Japan och 
i Österrike.  

RSO:s radiokanal, Yle Radio 1, radierar 
alla orkesterns konserter. I allmänhet 
sänds såväl de utländska som inhem-
ska konserterna direkt. Konserterna 
kan även avlyssnas på RSO:s webbsidor 
(yle.fi/rso) och ses live i hög resolution. 
En stor del av konserterna televiseras 
också direkt på Yle Teema. 


