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16.1
FREDAGSSERIEN 6
Musikhuset kl. 19.00

Hannu Lintu, dirigent 
Boris Berezovsky, piano 

Maurice Ravel: Pianokonsert G-dur  22 min
I Allegramente 
II Adagio assai 
III Presto
 

PAUS 20 min

 
Gustav Mahler: Symfoni nr 5 ciss-moll. 70 min
I Trauermarsch 
II Stürmisch bewegt, mit größter Vehemenz 
III Scherzo 
IV Adagietto 
V Rondo-Finale 
  

Paus ca kl. 19.30. Konserten slutar ca kl. 21.15
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på webben (yle.fi/rso).



2

MAURICE RAVEL 
(1875–1937): 
PIANOKONSERT G-DUR

Ravels Pianokonsert G-dur kom till år 
1931 och är den senare av hans två 
pianokonserter som i stort sett kom-
ponerades samtidigt. Den var under 
arbete då Paul Wittgenstein beställ-
de en konsert av honom för vänster 
hand. Ravel inspirerades till att skriva 
kuriositeten först innan han slutförde 
G-durkonserten. 

På grund av sin stenhårda perfektio-
nism var Ravel en rätt långsam kom-
positör. I många sammanhang bekla-
gade han sig över detta faktum och 
sade sig avundas de tonsättare som var 
“stora på riktigt”, de som fick arbetet 
att gå undan och skrev mycket. Även 
G-durkonserten var en svår bit för Ravel, 
men det är omöjligt att tro att svårig-
heterna skulle komma sig av idétorka. 
Det var förmodligen bara så att Ravel 
använde oerhört mycket tid och energi 
på att finslipa detaljerna tekniskt och 
göra dem så fulländade som möjligt, 
not för not, takt för takt. Uruppförandet 
spelades av Marguerite Long, som blev 
en av de mest strålande och känsliga 
Ravelspecialisterna. Long uruppförde 
konserten med Lamoureux-orkestern 
under Ravels ledning i januari 1932 och 
sedan följde en tidsmässigt intensiv 
turné till tjugo städer. Konserten hade 
väldig framgång överallt och etablera-
de därmed sitt världsrykte.  

Det mest framträdande kuriösa dra-
get i konserten är förhållandet mellan 
satsernas speltider. Båda snabba sat-
serna är korta, finalen rent av förbluf-

fande flyktig. I den mellanliggande 
idyllen råder emellertid ingen brådska 
alls. Musiken andas underbar frid och 
kompositören låter den flyta obehind-
rat som om det inte fanns något slut. 
Men innehållet är gripande intimt och 
bär utan svårigheter upp den utdragna 
speltiden så att också denna sats ger 
ett intryck av koncentration och av att 
undvika allt överflödigt. Spänningen 
i första satsen uppkommer mellan en 
ettrig motorisk textur och ett lugnare, 
ytterst intagande bluesartat material. 
Strukturerna är verkligen tydliga och 
det är lätt för lyssnaren att lugnt följa 
med de plötsliga vändningarna utan att 
oroa sig för att inte hänga med. Den 
långsamma satsen börjar med en lång 
melodi spelad enbart på piano. Som fö-
rebild berättar tonsättaren att han haft 
den långsamma satsens huvudtema i 
Mozarts Klarinettkvintett, t.o.m. exakt 
takt för takt. Förhållandet mellan fö-
rebilden och resultatet finns emellertid 
på det andliga planet eller är så är det 
så pass formalistiskt att det inte lönar 
sig att leta efter direkta samband i ton-
följderna. Då orkestern kommer med 
får landskapet mera färg men stäm-
ningen förblir obruten. Finalen är en 
glatt rusande toccata, besläktad med 
perpetuum mobile men inte vad spel-
tiden beträffar. I själva verket är den så 
kort att det en tid var brukligt att spela 
den som extranummer vid konserter – 
något som inte längre sker så ofta.
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GUSTAV MAHLER 
(1860–1911): 
SYMFONI NR 5 

Mahlers femte symfoni kom till 1901–
02 och dirigerades vid uruppförandet 
i Köln 1904 av Mahler själv. Under sin 
jäktiga karriär som dirigent var Mahler 
en ”sommartonsättare”. Då trycket 
äntligen lättade efter de långa opera-
säsongerna blev hans arbetsiver som 
kompositör rent av manisk. Han hyrde 
ett hus vid stranden av sjön Wörther. 
Från huvudbyggnaden avskildes en 
tonsättarlya, där han kunde arbeta dyg-
net runt helt ostörd. 

Symfonin är femsatsig men indelad i 
tre huvudavdelningar av vilka den för-
sta omfattar de två första satserna och 
den sista de två sista; det mellanliggan-
de scherzot bildar en egen självständig 
avdelning. Verket inleds med en stram 
Sorgmarsch. Dess utgångspunkt är en 
fanfar som låter som ekon från kaser-
ner som tonsättaren hörde under sin 
barndom samt en dystert stegande 
sorgeprocessionsmusik som redan i ett 
tidigt skede blandas upp med känslor 
av annat slag. Jag talar emellertid nu 
enbart om utgångspunkten och stora 
delar av musiken innehåller livets hela 
spektrum på äktmahlerskt vis. “Mina 
symfonier representerar innehållet i 
hela mitt liv; i dem har jag skrivit in 
alla mina erfarenheter och mitt lidan-
de”, förklarade Mahler. Andra satsen är 
ännu mer passionerad och trots längre 
ljusa stunder för den utvecklingen vi-
dare i riktning mot tragik. Den har även 
kallats för en ”beskrivning av helvetet”. 
I slutet just då det ser ut som om må-

let segervisst skulle uppnås kommer en 
våldsam dramaturgisk vändning som 
lämnar efter sig ett stort frågetecken. 

Den andra avdelningen (dvs. tredje 
satsen) hör till de mest omfattande 
och märkligaste scherzon som någon-
sin komponerats. Det räcker inte alls 
att konstatera att huvudinnehållet be-
står av två danser i tretakt, en ländler 
och en vals. Konstruktionen är en his-
nande fantasi, ett känsligt varierande, 
tematiskt strålande sammelsurium. 
Enbart som kontrapunktisk prestation 
är den en fenomenal uppvisning, men 
en särställning får den tack vare ett 
spänt åtdraget men ändå givande psy-
kologiskt behandlingssätt.

Den tredje avdelningen inleds med 
en sats som är känd som ett sepa-
rat konsertnummer, det underbara 
Adagiettot för stråkar och harpa, en stil-
la stund av njutning. Efter den idylliska 
men starkt längtansfulla satsen följer 
en relativt levnadsglad och kärnfull fi-
nal. Den börjar i en situation där pus-
selbitarna precis just har slängts ut på 
golvet: det sjuder och vimlar av motiv 
här och där. Förr eller senare tar en bild 
form och det dominerande intrycket är 
energiskt framåtsträvande. I slutet bö-
jer Mahler emellertid än en gång på ut-
ropstecknet och lämnar en fråga häng-
ande i luften: kan detta ändå ha haft 
med verkligheten att göra, och i så fall, 
vad var det för något?

Jouni Kaipainen (sammandrag)
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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 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 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 in-
spelningar 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 Symp-
hony Orchestra, NDR:s symfoniorkester 
och flera av BBC:s orkestrar.

BORIS BEREZOVSKY

Boris Berezovsky har blivit känd både 
som en stor virtuos och en enastå-
ende känslig musiker. Han studera-
de vid konservatoriet i sin födelsestad 
Moskova under Eliso Virsaladzes led-
ning. Han gjorde sitt genombrott i den 
internationella musikvärlden i samband 
med debuten i Wigmore Hall i London 
1988. The Times kallade honom för en 
exceptionell begåvning. Två år senare 
vann Berezovsky den internationella 
Tjajkovskijtävlingen i Moskva.

Berezovsky har gästspelat som 
solist med bl.a. filharmonikerna 
i Berlin, München och New York,  
Mariinskijorkestern, Staatskapelle Dres -
den och Philharmonia Orchestra i 
London. Solokonserter har han hållit i 
bl.a. Filharmonie Berlin, Konzerthaus 
i Wien, Concertgebouw i Amsterdam 
och Salle Pleyel i Paris. Nära förestå-
ende har Berezovsky soloaftnar i Royal 
Festival Hall i London, Théâtre des 
Champs Elysées i Paris och Suntory 
Hall i Tokyo.
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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-

Berezovsky har spelat in verk av bl.a. 
Chopin, Liszt, Schumann och Medtner. 
Hans inspelning av Rachmaninovs so-
nater gav honom de tyska skivkritiker-
nas pris och hans Chopin / Godowsky-
skiva belönades med BBC Music 
Magazine Award. Berezovsky har spelat 
in kammarmusik tillsammans med bl.a. 
Vadim Repin och Borodinkvartetten.

Boris Berezovsky är konstnärlig leda-
re för festivalen Pianoscope Beauvais.

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.


