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18.3.
ONSDAGSSERIEN 12
Musikhuset kl. 19.00

Hannu Lintu, dirigent
Olli Mustonen, piano   

Pjotr Tjajkovskij: Francesca da Rimini,  23 min
symfonisk fantasi op.32, för orkester  

Sergej Prokofjev: Pianokonsert nr 1 Dess-dur op.10 15 min
I Allegro brioso – Poco più mosso – Tempo primo 
II Meno mosso – Più mosso (Tempo 1)
III Andante assai - Tranquillo, decrescendo e ritardando 
IV Allegro scherzando – Poco più sostenuto – Più mosso – 
Animato 

PAUS 20 min

Sergej Prokofjev: Pianokonsert nr 4 B-dur op.53 24 min 
(för vänsterhand) 
I Vivace 
II Andante 
III Moderato 
IV Vivace

Pjotr Tjajkovskij: Romeo och Julia,  20 min 
uvertyrfantasi för orkester efter Shakespeare
  
Paus ca kl. 19.50. Konserten slutar ca kl. 21.20. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på webben (yle.fi/rso).
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PJOTR TJAJKOVSKIJ 
(1840–1893): 
FRANCESCA DA RIMINI

Då den sena medeltidens store diktare 
Dante Alighieri i sin Divina Commedia 
(Den gudomliga komedin, 1308–1321) 
vandrade under ledning av antikens 
romerske mästare Virgilius genom 
Helvetet (Inferno), mötte han i dess an-
dra krets bland dem som fallit för väl-
lustig och syndig kärlek en ung kvinna 
vid namn Francesca da Rimini. Dantes 
epos inspirerade Tjajkovskij sensomma-
ren 1876. Under ett intensivt skaparrus 
tog det bara tre veckor att färdigstäl-
la den symfoniska fantasin Francesca 
da Rimini, vars uruppförande i Moskva 
1877 var en stor framgång.

Francesca da Rimini hör till 
Tjajkovskijs mest emotionella skapel-
ser. Det var otvivelaktigt lätt för honom 
att leva sig in i känslan av omöjlig kär-
lek. Icke desto mindre kan man känna 
av även andra impulser i bakgrunden. 
Bara några månader innan han börja-
de komponera hade Tjajkovskij besökt 
Wagnerfestspelen i Bayreuth och fast-
än han fann Nibelungens ring ”dödstrå-
kig”, kan man på sina håll i verket höra 
Wagners inflytande, exempelvis i dess 
stormigt flammande kromatik. På ett 
mera allmänt plan kan musiken i en 
orkesterfantasi som trängt in i Dantes 
värld även tänkas återspegla  den fö-
rebild som Liszts symfoniska dikter ut-
gjorde. 

Francesca da Rimini är ett ensatsigt 
verk som inte försöker ge en detalje-
rad beskrivning av händelserna utan 
snarare återger vissa centrala element. 
Sålunda återspeglar fantasin de eldslå-

gor som plågar de älskande Francesca 
och Paolo i helvetet samt även minnet 
av den stora kärlek och passion som 
förde dem samman. 

SERGEI PROKOFJEV 
(1891–1953): 
PIANOKONSERT NR 1 

Prokofjev betraktade första pianokon-
serten (1911–12)  som sitt tidigaste 
mogna verk. När han uruppförde den 
i Moskva i augusti 1912, var framgång-
en så stor att han tvingades spela tre 
extranummer. På sitt eget ironiska sätt 
kompletterades framgången av kriti-
kernas recensioner, där konserten ut-
dömdes som en ”grov, primitiv kakofo-
ni” och tonsättaren ansågs ”färdig att 
iföras tvångströja”. Redan med detta 
framförande hade Prokofjev säkrat sig 
en plats som en av den ryska musikens 
unga sensationer. 

Konserten börjar med ett pampigt 
”stort tema”, som kan jämföras med 
den berömda början på Tjajkovskijs 
b-mollkonsert inte bara vad tonarten 
(Dess-dur) beträffar utan den gör även 
en liknande effekt. Prokofjev ger emel-
lertid sitt tema en annorlunda uppgift. 
Tjajkovskijs öppningstema återkommer 
inte medan Prokofjev använder sitt 
tema som ett strukturerande landmär-
ke. Öppningstemats pampighet har ett 
slags fiktiva citationstecken omkring 
sig och om man så vill så kan man se 
den som en milt ironisk kommentar till 
de romantiska konserterna gestik. 

Konserten är koncentrerad till en sats 
men är icke desto mindre en flerdelad 
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helhet som byggts upp utgående från 
den traditionella sonatformen. Efter 
öppningen följer ett avsnitt som mot-
svarar sonatformens exposition med 
virtuost rusande ofta skarpt transpa-
renta texturer och ett lugnare andra 
tema. Det pampiga öppningstemat 
återkommer och sedan glider musiken 
in i ett långsamt avsnitt, ett komplet-
terande element som inte ingår i so-
natformen, en nokturnlikt svärmande 
stilla stund som då och då blir roman-
tiskt flödande. Ett livfullt scherzoartat 
avsnitt och en därpå följande vilt spra-
kande solokadens motsvarar genom-
föringen. Sedan kommer en reprisdel 
och i slutet en stegring mot en ståtligt 
klingande retur av öppningstemat. 

SERGEJ PROKOFJEV 
(1891–1953): 
PIANOKONSERT NR 4 

I augusti 1914 under världskrigets första 
veckor fick pianisten Paul Wittgenstein 
på östfronten en fiendekula i sin högra 
armbåge. Han fördes medvetslös till 
ett fältsjukhus och då han vaknade upp 
hade man amputerat hans högra arm.

Paul drevs inte till självmord – som 
tre av hans bröder av olika orsaker – 
utan beslutade sig för att trotsa svårig-
heterna och fortsätta sin karriär som 
pianist. Han framförde verk skrivna för 
vänsterhand, arrangerade vanliga kom-
positioner för vänsterhand och börja-
de slutligen beställa verk från sin tids 
mest berömda tonsättare: Hindemith, 
Korngold, Richard Strauss, Ravel, 
Prokofjev och Britten. De verk som 
Wittgenstein beställde har gått varie-
rande öden till mötes.  

Prokofjev komponerade konser-
ten 1931 och skickade partituret till 
Wittgenstein. Pianistens svar var ned-
slående: ”Tack för konserten, men jag 
förstår inte en enda ton av den och 
tänker inte spela den.” Wittgenstein 
ville trots det förbehålla sig uppföran-
derätten och vägrade ge sitt tillstånd, 
då den tyske pianisten Siegfried Rapp 
som förlorat sin hand i andra världskri-
get år 1950 bad att få spela den. Till 
slut gav Wittgenstein med sig och 
Rapp uruppförde konserten i Berlin i 
september 1956.

Konsertens brister ut i en toccata-
mässigt svängig, livlig och nyckfull mu-
sik som balanserar   mellan lätt humor 
och tryckande mekanistiska drag och 
får i mitten ett koncentrerat och till-
spetsat uttryck. Formellt är satsen ett 
rondo som ofta har rollen av final i fler-
satsiga verk. 

Konsertens emotionella kärna är 
en omfattande långsam sats, en av 
Prokofjevs pärlor i sitt slag.  Den har 
både lyrisk skönhet, hjärtlighet och in-
tensitet. Den fortsätter längs samma 
linje som de mera melodiska avsnit-
ten i baletten Den förlorade sonen och 
fungerar som en sammanbindande 
länk i riktning mot det romantiska flö-
det i Romeo och Julia. 

Tredje satsen börjar lugnt men kon-
centreras sedan och blir snabbare i 
vändningarna och ställvis även kraft-
fullare och kantigare. Med sin rörlighet 
återgår finalen till musiken i första sat-
sen och kompletterar så att säga dess 
rondoform. Satsen är flyktig och kort, 
ett slags sprakande slutkläm. 
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PJOTR TJAJKOVSKIJ 
(1840–1893): 
ROMEO OCH JULIA, 
UVERTYRFANTASI

Romeo och Julia har betraktats som 
Tjajkovskijs första egentliga mäster-
verk. Det går emellertid inte att helt 
entydligt placera kompositionen i 
Tjajkovskijs produktion. Han började 
komponera verket hösten 1869 på för-
slag av Milij Balakirev, ledargestalten 
inom den rysknationella skolan, och 
följde delvis rent av dennes direktiv. 
En första version blev färdig redan un-
der hösten samma år. Musiken fick ett 
mindre entusiastiskt mottagande vid 
uruppförande 1870 och två år senare 
sammanställde Tjajkovskij en ny ver-
sion. Den slutliga versionen som spelas 
nuförtiden härstammar emellertid från 
så sent som år 1880.

Det finns givetvis gemensamt tema-
tiskt material i de olika versionerna av 
Romeo och Julia. Det stora kärlekste-
mat, en av genrens arketyper, var fär-
digt redan i den första versionen. I re-
visionerna ströks en del material men 
det kom också nytt i stället och framfö-
rallt hade Tjajkovskij tänkt om verkets 
dramaturgi. Han strävade inte efter att 
skapa ett heltäckande tvärsnitt av in-
trigen i Shakespeares klassiska tragedi 
och dess älskande par som märkts av 
ödet, utan han ville föra fram de cen-
trala kämpande krafterna i dramat och 
bygga en effektfull musikalisk helhet 
av dem.

Med sin andäktiga stämning be-
skriver den långsamma introduktio-

nen broder Lorenzo, den milde frans-
iskanermunken vars plan misslyckas 
och störtar de unga älskande i döden. 
Den egentliga kärnan är det drama-
tiskt och rytmiskt slående huvudte-
mat, som beskriver hatet mellan släk-
terna  Montague och Capulet, och det 
kontrasterande sidotemat, som glö-
der av Romeos och Julias kärlek, en av 
Tjajkovskijs stora melodier. Hatet mel-
lan husen Montague och Capulet når 
sin höjdpunkt i genomföringen medan 
Romeos och Julias kärlek glöder star-
kast i reprisen. Tragedin fullbordas i 
de älskandes död men minnet av dem 
klingar kvar ännu på verkets sista sidor.  

Kimmo Korhonen

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.

Tidigare har Lintu varit chefsdi-
rigent och konstnärlig ledare för 
Tammerfors filharmoniska orkester och 
Helsingborgs symfoniorkester, chefsdi-
rigent för Åbo stadsorkester och förste 
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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 
Cleveland, 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 symfoni-
orkester och flera av BBC:s orkestrar. 

OLLI MUSTONEN
I Olli Mustonens person förenas pianis-
ten, dirigenten och kompositören på ett 
unikt sätt till en fullblodsmusiker. Han 
inledde sina musikstudier i fem års ålder. 
Hans viktigaste lärare var Ralf Gothóni 
och Eero Heinonen samt tonsättaren 
Einojuhani Rautavaara. Sedermera har 
arbetet fört honom till de centrala kon-

sertestraderna överallt i världen, där han 
givit egna pianoaftnar och spelat med 
topporkestrar. 

Under de senaste säsongerna har 
Mustonen uppträtt som solist med 
bl.a. London Symphony Orchestra 
och Mariinskijteaterns orkester, New 
York Philharmonic Orchestra och hr-
Sinfonieorchester Frankfurt. Som di-
rigent har han under de senaste åren 
samarbetat med inhemska orkest-
rar samt med Jerusalems symfoni-
orkester, Orchestra della Toscana i 
Florens, operaorkestern i Genua, WDR-
Rundfunkorchester Köln, Melbourne 
Symphony Orchestra, Tjajkovskij sym-
foniorkestern i Mosk va,  Northern 
Sinfonia, NHK-symfoniorkestern i To-
kyo, Estniska nationalorkestern och 
Staatskapelle Weimar. Med Helsingfors 
Festivalorkester som han själv grundat 
har han turnerat i Mellaneuropa, Japan 
och Kina. 

Under de senaste åren har orkester-
verken intagit en central position bland 
Mustonens egna kompositioner. I maj 
2014 uruppfördes hans andra symfo-
ni ”Johannes Angelos” som beställts av 
Helsingfors stadsorkester.  

Mustonens skivproduktion är omfat-
tande och innehåller ett flertal prisbe-
lönta helheter, t.ex. inspelningarna av 
Alkans och Sjostakovitjs preludier som 
har fått Edison Classical Music Award 
och Gramophone Award. Bland hans se-
naste inspelningar märks en komplett 
inspelning av Beethovens pianokonser-
ter med Tapiola Sinfonietta, Respighis 
Concerto in modo misolidio med RSO 
och Sakari Oramo samt soloskivor med 
verk av bl.a. Bach, Tjajkovskij, Sibelius, 
Skrjabin, Rachmaninov, Prokofjev och 
Sjostakovitj.
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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.


