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15.10
TORSDAGSSERIEN 2
Musikhuset kl. 19.00

Hannu Lintu, dirigent
Stephen Hough, piano

Bernd Alois Zimmermann: Photoptosis 12 min

Ludwig van Beethoven: Pianokonsert nr 1 C-dur op.15  38 min

I Allegro con brio 
II Largo 
III Rondo (Allegro scherzando)
  

PAUS 20 min

Johannes Brahms: Symfoni nr 2 D-dur op.73 43 min

I Allegro non troppo 
II Adagio non troppo – L’istesso tempo, ma grazioso 
III Allegretto grazioso (quasi andantino) – Presto ma non assai 
– Tempo 1 

Paus ca kl. 20.05. Konserten slutar ca kl. 21.15. 
Sänds direkt i Yle Teema, Yle Radio 1 och på webben (yle.fi/rso). 
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BERND ALOIS 
ZIMMERMANN 
(1918– 1970): 
PHOTOPTOSIS

”Kompositör, filosof, polemiker, operaför-
nyare, enligt egen utsago ’en blandning 
av munk och Dionysos’, lärare, teoretiker, 
självmördare – allt detta var Bernd Alois 
Zimmermann (1918–1970). På grund av 
sin förtidiga död kom Zimmermann ald-
rig under sin livstid att besvara frågan 
om hurudant hans förhållande till post-
modernismen är. Grundkonflikten i hans 
tankesätt stod mellan modernistisk kon-
struktivism och fritt associerande plura-
lism. Denna konflikt visade sig i många 
sammanhang var fruktbar på ett myck-
et känsligt sätt. Han ville uppfatta tiden 
som ett slags allmänt tillstånd som rå-
der i världen med sina egna lagar och 
sitt eget sätt att vara: termen ”tidens 
sfäriska form” (die Kugelsgestalt der Zeit) 
var hans eget sätt att kristallisera detta 
tillstånd. Det är fråga om ett symboliskt 
sätt att tala om tiden och avsikten är att 
signalera att det förflutna, det närvaran-
de och det tillkommande är så att säga 
med oss hela tiden, samtidigt, och att 
man när som helst kan förflytta sig från 
det ena till det andra som om man sym-
boliskt rörde sig på sfärens yta eller ige-
nom den – och av allt att döma kan man 
även i nuet på en gång vara närvarande i 
det förflutna och det tillkommande. 

Å andra sidan ställde Zimmermann 
också andra krav på tidsbegreppet. En 
stor del av den tid som han använde för 
att skriva den mogna delen av sin pro-
duktion hängav han sig åt en långt dri-

ven serialism. Då styrdes tiden i hans 
musik liksom också de andra kompo-
nenterna (på darmstadtskt vis ”para-
metrarna”) av samma ”generella reg-
ler”. Dessa regler befann sig naturligtvis 
högst uppe i hierarkin och allt annat var 
underställt dem. 

Att studera historien, observera feno-
men i tiden och att göra sammandrag är 
förmodligen djupt mänskliga sysselsätt-
ningar. Det finns de som rent av försöker 
lära sig något av historien. Zimmermann 
försökte, han beskrev historien och för-
sökte vara en påverkare. Förutom plu-
ralist var han onekligen även pacifist. 
Zimmermanns viktigaste verk, operan 
Die Soldaten och Requiem till minnet av 
en ung poet, två stora montage inom vår 
tids musik, söker sig till samma urkällor. 
Operan utforskar soldatetiken samt följ-
derna av ’gårdagens, vår tids och mor-
gondagens andliga och fysiska våld’, som 
bara skapar sorg och död. Själamässan 
ger en bild av europeisk historia mellan 
åren 1920–70, då världen återhämtade 
sig efter två världskrig. Alla återhämtade 
sig inte. Till dem hör Zimmermann.

Zimmermann var ingalunda ”bara” en 
musikalisk projektion av en komplice-
rad filosofi utan även en praktisk ton-
sättare som intresserade sig för bl.a. jazz 
och film. Till exempel både Soldaterna 
och den underbara trumpetkonserten 
Nobody Knows de Trouble I see (1954) 
rör sig i hög grad i jazzens värld med 
djup förståelse. Det mest överraskande 
är kanske det faktum att Zimmermann 
även kunde vara en stor humorist. Då 
han blivit ombedd att förklara begrep-
pet ”tidens sfäriska form” erbjöd han ett 
självironiskt skämt kallat Musique pour 
les soupers du roi Ubu (Musik för kung 
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Ubus supé, 1966) som enbart bygger på 
citat. Vad bevisar när allt kommer om-
kring denna oheliga allians av djupa kun-
skaper i kulturhistoria och dåliga vitsar. 
Det är en bra fråga. Det har kanske ing-
enting med själva begreppet att göra, 
för att inte tala om att den skulle ”för-
tydliga” något. 

Fastän Zimmermann deltog aktivt i 
verksamheten vid sommarkurserna i 
Darmstadt, hörde han inte i likhet med 
Boulez och Stockhausen till de egentli-
ga vägvisarna inom serialismen. Detta 
kan givetvis snarare komma sig av hans 
tillbakadragna natur som skiljer sig 
från de övriga ledstjärnornas, speciellt 
Stockhausens, polemiska attityd som 
var genomsyrad av ett kall att förkun-
na. Behandlandet av samhälleliga te-
man i kompositionerna förknippar ho-
nom med Luigi Nono, men skillnaderna 
mellan dessa två förnämliga tonsätta-
re är större än likheterna. I motsats till 
Nono bröt Zimmermann aldrig helt och 
hållet med traditionen. Utöver den re-
dan nämnda trumpetkonserten kling-
ar Zimmermanns förhållande till tradi-
tionen vackert och vördnadsfullt i verk 
såsom Cellokonserten (1966), Canto si 
speranza (”Hoppets sång”, för cello och 
orkester, 1957) samt Sinfonie in einem 
Satz (1951), trots att tonspråket har 
sina starka nya dimensioner. Présence 
(”Närvaro”, 1961) för pianotrio och berät-
tare representerar en konstvision som 
fjärmats längre från det traditionella. 

Orkesterverket Photoptosis (1967–68; 
översatt från grekiskan: ”ljus som fal-
ler inåt”) är ett oförlikneligt specialfall. 
Förhållandet mellan rubriken och mu-
siken har också i anslutning till det-
ta verk fått många olika tolkningar. Då 

Zimmermann inte själv givit några rät-
linjiga direktiv för stycket, någon ”bruks-
anvisning” som gäller just denna kom-
position, står det oss fritt att nalkas den 
från våra egna utgångspunkter. 

I fallet Photoptosis känns det mera än-
damålsenligt för lyssnaren att ta emot 
det ”händelseförlopp” som tonsätta-
ren erbjuder som sådant. Först då den 
tio minuter långa speltiden är över kan 
lyssnaren försöka gnugga geniknölarna 
och massera de livsfunktioner som krävs 
för avnjutning av musik för att återkalla 
det som just skett och försöka fatta hur 
man borde förhålla sig till det. Musikens 
lavaliknade flöde som ända från bör-
jan av verket varit ytterst intensivt lad-
dar upp lyssnarens medvetande så att 
hen till sist fastnar i en punkt där hen 
är tvungen att inse att någonting väl-
digt stort håller på att ske.  Efter detta 
följer också ett slags explosion – bero-
ende på hur dagens lyssnare tolkar det. 
Fram väller musik som är känd från an-
dra sammanhang och som också där 
hade en liknande roll: som säkerhetsven-
til. Vad det är för en ”bekant” musik, är 
oväsentligt. Lyssnaren förlorar ingenting 
om hen inte just i detta ögonblick ”kän-
ner igen det bekanta”. Det väsentliga är 
att hen klänger sig fast i den starka livs-
strömmen. Och då lyssnaren märker att 
dylika starka strömmar har skakat om 
hen, har lyssnaren så vitt jag kan förstå 
uppnått det väsentliga som Bernd Alois 
Zimmermanns Phoptosis har att ge. 
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LUDWIG VAN 
BEETHOVEN 
(1770–1827): 
PIANOKONSERT NR 1  
 
Oordning råder i de två första piano-
konserternas nummerordning. Det 
finns olika teorier som förklarar var-
för den senare C-durkonserten fick 
numret 1. Enligt vissa källor var det ett 
rent misstag, medan andra hävdar att 
B-durkonserten (nr 2), då den skulle gå 
i tryck, var bristfälligt utskriven och full 
av oläsliga hieroglyfer, medan allting i 
C-durkonserten var klappat och klart. 
Numreringen skulle inte ha så stor bety-
delse, om inte Beethovens stilistiska ut-
veckling just på denna punkt hade tagit 
ett stort kliv framåt. B-durkonserten föl-
jer i allt väsentligt Mozarts och Haydns 
linjedragningar, medan kompositören 
i C-durkonserten redan generöst visar 
personlighetens lejonklo. 

Pianokonsert nr 1 börjar med en lång 
orkesterintroduktion, som med klart 
tecknade utgångspunkter skapar grun-
den för det som komma skall. Det finns 
material av mycket olika slag: fanfarlik-
nande, rotfast och starkt, lekfullt, ömt 
sjungande, osv. Temanas förhållande 
till motsvarande drag hos Mozart och 
Haydn är ambivalent: detaljerna kun-
de ha utgått från föregångarnas penna 
men helheterna är uppbyggda på annat 
sätt. Då pianisten kommer med, blir tex-
turen naturligtvis rikare. De i sig relativt 
enkla temana börjar så småningom visa 
sin uttryckspotential och visar sig vara 
oväntat givande. 

Det underbara largot (Ass-dur) andas 
genomgående antik nobless; dess djupa 
lugn rubbas inte ens av den rikliga orna-
menteringen. Klarinetten fungerar ofta 
som solistens duopartner, vilket ger en 
effektfull dubbelbelysning. Finalrondot 
har fått tempobeteckningen scherzan-
do (lekfullt) och här är det på sin plats 
med en ytterligare precision: denna 
lek är verkligen någonting i hästväg. 
Rondot är en veritabel fest bestående 
av nyckfulla gester och ett originellt ryt-
miskt fyrverkeri, som svänger envist och 
hejdlöst roligt. Finalen är ett exempel 
på Beethovens första, fullt utvecklade, 
egenartade och ”obönhörliga” humor. 
Vid sidan av all den övriga mångfalden 
producerar den påhittiga texturen en 
passage som har kallats för ”den första 
boogiewoogien”. I slutet överraskas vi se-
dan av en liten andäktig stund före de 
sista ackorden. 

Jouni Kaipainen (sammandrag)

JOHANNES BRAHMS 
(1833–1897): 
SYMFONI NR 2   
 
Johannes Brahms blev en stor symfoni-
ker men vägen dit var inte lätt. Hans för-
sta planer på att komponera en symfoni 
härstammar från sommaren 1854, men 
då kom det material som var tänkt för 
symfonin till användning i andra verk. En 
mer seriös start fick det symfoniska ska-
pandet i början av 1860-talet, men arbe-
tet gick långsamt och ibland såg det ut 
som om det helt och hållet stannat av.
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Efter en kamp som varade i ett och ett 
halvt årtionde blev första symfonin fär-
dig år 1876 och frigjorde äntligen Brahms 
symfoniska kapacitet. Andra symfonin 
som kom till bara ett år efter den för-
sta hade mindre födslovåndor. Musiken 
återspeglar Brahms nya självförtroende 
och själva kompositionsprocessen tyck-
tes flyga som på vingar. Detta blev hans 
ljusaste och mest frigjorda symfoni, 
hans ”Pastoralsymfoni”. 

Första satsens öppning är en av de 
lugnaste i hela den symfoniska litte-
raturen, någonting helt annat än för-
sta symfonins i granit mejslade trots. 
Genomföringen börjar kontrapunktiskt 
och där får musiken ändå mörka och 
slutligen rent av elegiska nyanser. Också 
i den långsamma satsen dyker musiken 
utgående från en idyllisk början djupt in 
i molltonartens rastlösa värld, som ge-
nom kontrapunkt stundtals får nästan 
barockt robusta drag.

Liksom i förstlingssymfonin är tredje 
satsen inte ett dynamiskt scherzo en-
ligt Beethovens förebild utan en lugna-
re pastoralsats av intermezzotyp. Satsen 
har två avsnitt i lite snabbare tempo som 
varierar satsens huvudmotiv. Finalen 
börjar behärskat som om den sparade 
på krafterna men växer sedan till en stå-
lande glansfull final som är den mest ju-
blande i Brahms symfonier.

Kimmo Korhonen

HANNU LINTU
Hannu Lintu tillträdde som Radions 
symfoniorkesters åttonde chefsdirigent 
i augusti 2013 och fortsätter därmed 
sitt tidigare framgångsrika mångåriga 
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 va-
rit förste gästdirigent för Irish National 
Orchestra. Lintu arbetar regelbundet 
även med kammarorkestern Avanti! och 
var konstnärlig ledare för Avantis som-
marfestival 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 åter-
vänder 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-
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te skivinspelningen är från somma-
ren 2015, då han spelade in Tjajkovskijs 
och Mendelssohns violinkonserter med 
Fumiaki Miura och Tyska symfonior-
kestern i Berlin. Många av hans skivin-
spelningar har fått pris i hemlandet och 
utomlands. En Grammy-nominering 
fick Lintu för premiärinspelningen 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 tidskrif-
ten Gramophone i februari 2014.  Under 
säsongen 2015–2016 spelar Lintu och 
RSO in musik av bl.a. Lindberg, Melartin 
och Prokofjev.  Hannu Lintu har stud-
erat piano- och cellospel först vid Åbo 
konservatorium och senare vid Sibelius-
Akademin, där hans lärare i orkesterdiri-
gering var Jorma Panula, Atso Almila, Eri 
Klas och Ilja Musin. Han har komplette-
rat sin utbildning bl.a. vid sommaraka-
demin i Siena för Myung Whun Chung. 
Han vann Den nordiska dirigenttävling-
en 1994.

STEPHEN HOUGH
Stephen Hough har etablerat sin posi-
tion bland toppianisterna i världen och 
är även verksam som kompositör och 
skribent. För sina bidrag till musikkultu-
ren har han beviljats titeln Commander 
of the Order of the British Empire och 
medlemskap i MacArthur-stiftelsen. 

Stephen Hough uppträder regelbun-
det som solist med de mest betydande 
europeiska och amerikanska orkestrarna 
och håller pianoaftnar i de kända kon-

serthusen världen runt. Han gästspelar 
också bl.a. vid festivalerna i Salzburg, 
Mostly Mozart, Aspen, Edinburgh och 
BBC Proms i London. Senast har han 
konserterat bl.a. med filharmonikerna i 
New York, London och Berlin. 

Under spelåret 2015–2016 uppträder 
Hough som solist med bl.a. Cleveland, 
New Zealand och Singapore Symphony 
Orchestra samt London och Los Angeles 
Philharmonic Orchestra. Solokonserter 
ger han i London, New York, Chicago, 
Tokyo och Kina samt turnerar i Australien 
med Musica Viva. 

Stephen Hough har gjort över 50 skiv-
inspelningar av vilka många nominerats 
för Grammypriset och åtta fått det pre-
stigefyllda Gramophone Award. I en nära 
framtid släpper han en liveinspelning av 
Schumanns och Dvořáks pianokonser-
ter med City of Birminghams Symphony 
Orchestra samt soloverk av Skrjabin och 
Janáček.

Egen musik har Stephen Hough 
skrivit bl.a. på beställning av Berlin-
filharmonikernas blåsarkvintett,   konsert-
huset Wigmore Hall och Westminster 
Abbey. Han uruppför sin senaste kompo-
sition på Barbican Centre i London hös-
ten 2015. 

The Times, The Guardian, The 
Independent och The Telegraph har alla 
publicerat artiklar av Stephen Hough. I 
The Telegraph skriver han regelbundet 
en populär blog.   

Stephen Hough är gästprofessor 
vid högskolan London Royal Academy 
of Music och han undervisar även vid 
Juilliard School of Music i New York.  
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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 Radio-
orkestern 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-romantis-
ka mästerverken omfattar RSO:s reper-
toar 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. 


