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18.12
FREDAGSSERIEN 6
Musikhuset kl. 19.00

Hannu Lintu, dirigent
Karita Mattila, sopran
Anssi Karttunen, cello  

Claude Debussy: En fauns eftermiddag  10 min
Yuki Koyama, flöjt

Magnus Lindberg: Cellokonsert nr 2, Finlandspremiär  25 min
I-II-III
 
Jean Sibelius: Luonnotar op. 70 9 min

  
PAUS 20 min

Kaija Saariaho: Mirage 12 min

Maurice Ravel: Daphnis & Chloé, svit nr 2 16 min
I Lever du jour (Päivänkoitto) 
II Pantomime (Pantomiimi) 
III Danse générale 

Inom ramen för Sibelius-Akademins och RSO:s utbildningssamarbete 
spelar fem studerande med i orkestern: 
Johannes Hakulinen, violin I, Khoa-Nam Nguyen, violin II, 
Aino Räsänen, viola, Sara Viluksela, cello och Joel Raiskio, kontrabas.
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KAMMARMUSIK I SENA KVÄLLEN börjar i Konsertsalen efter en paus på ca 
kl. 10 minuter. Publiken ombeds ta plats på parketten för att 
lyssna till körmusiken. Platserna är onumrerade.

Nya Helsingforskvartetten
Petri Aarnio, violin
Taija Angervo, violin
Ilari Angervo, viola
Tuomas Lehto, cello

Jouni Kaipainen: Stråkkvartett nr 5 30 min
Andante; Sostenuto, semplice – Allegro, con impeto e spiritoso, 
Adagio misterioso, sospirando – meno adagio – Tempo primo

Paus ca kl. 20.00. Konserten slutar ca kl. 21.15. 
Kammarmusiken slutar ca kl. 21.55. 
Sänds direkt i Yle Teema, Yle Radio 1 och på webben (yle.fi/rso)
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CLAUDE DEBUSSY 
(1862–1918): EN FAUNS 
EFTERMIDDAG 

Inom musiken är impressionismen ett 
begrepp som i allmänhet på rak arm för-
knippas med Claude Debussy, trots att 
vissa saker i det sammanhanget minst 
sagt tål funderas på. Med detta avser 
jag frågan om huruvida Debussy över-
huvudtaget kan betraktas som impres-
sionist - och naturligtvis den fundamen-
tala frågan, vad impressionismen inom 
musiken i grund och botten är. 

Det är kanske säkrast att använda ter-
men ”impressionism”, då man avser vis-
sa egenskaper som förekommer här och 
där i många olika kompositörers pro-
duktion och inte som ett kännetecken 
för någon kompositörs hela produktion. 
Exempelvis Maurice Ravel, Paul Dukas, 
Karol Szymanowski, Frederick Delius, 
Ottorino Respighi och Väinö Raitio är 
alla kompositörer som har tangerat im-
pressionismen, mer eller mindre. 

Låt oss för att vara Debussy till lags 
och undvika att kalla honom för impres-
sionist. Vi kan t.ex. ersätta ordet med 
den titel som han bar så stolt: ”un mu-
sicien français”, en fransk musiker. Efter 
att ha berett terrängen kan jag nu tryggt 
konstatera, att En fauns eftermiddag är 
den komposition som satte i gång dis-
kussionen om impressionismen inom 
musiken. I bakgrunden finns en dikt av 
Stéphane Mallarmé, som Debussy ur-
sprungligen ville göra till en komposition 
för orkester i tre satser. Den skulle heta 
”Prélude, Interlude et Paraphrase Finale 
pour L’après-midi d’un faune”. Efter att 
ha fullbordat preludiet år 1894 konsta-
terade Debussy, att det inte behövdes 

någon fortsättning. Ett mästervek hade 
blivit till. Nuförtiden glömmer man ofta 
att det är ett preludium och talar enbart 
om En fauns eftermiddag. Men det är ut-
tryckligen karaktären av preludium som 
gör stycket impressionistiskt. 

Debussys Faun suckar i ett lättjefullt, 
melankoliskt men lyckligt sinnestill-
stånd. I Frankrike har man i Baudelaires 
fotspår kallat dylikt för spleen (vilket 
inte skall förväxlas med det engelska 
ordet som betyder mjälte) (fastän man 
på svenska nog talar om mjältsjuka i 
betydelsen svårmod, övers. anm.). Med 
Debussys egna ord: ”--- musiken är en 
mycket fri tolkning av Mallarmés vackra 
dikt. Den gör på intet vis anspråk på att 
vara någon syntes. Snarare är det frå-
ga om på varandra följande scener, som 
förmedlar faunens lustar och drömmar i 
eftermiddagens hetta. Faunen blir snart 
trött på att jaga blygt flygande nymfer 
och najader och försänker sig i en beru-
sande sömn, där han slutligen kan för-
verkliga sina drömmar och ta den uni-
versella Naturen i besittning.” 

Jouni Kaipainen

   

MAGNUS LINDBERG 
(F. 1958): 
CELLOKONSERT NR 2
 
Magnus Lindbergs andra cellokon-
sert kom till år 2013 på beställning av 
Los Angeles Philharmonic Orchestra. 
Lindberg fick beställningen med myck-
et kort varsel, efter att det blivit klart 
att den tidigare beställda cellokonserten 
av Oliver Knussen inte skulle bli färdig i 
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tid. I denna ovanliga situation använde 
Lindberg som utgångspunkt för konser-
ten en tidigare duo för cello och piano, 
Santa Fe Project (Konzertstück) (2006). 
Konserten kan på många sätt betraktas 
som en utvidgad, ny version av duon. 
Solist vid uruppförandet i Los Angeles 
i oktober 2013 var Anssi Karttunen och 
dirigent var orkesterns förre mångåri-
ge musikchef Esa-Pekka Salonen, båda 
musiker som står Lindberg nära.

I den nya konserten ser Lindberg till 
att cellon hörs genom att använda sig 
av en måttligt dimensionerad, nästan 
klassisk orkester. Blecksektionen är li-
ten och orkestern saknar vissa slagverk 
som brukar höra till standardarsenalen 
i de lindbergska partituren, inget piano 
finns med och inte heller någon harpa. 
Vid sidan av orkestern är cellon en aktiv 
och mångdimensionell aktör. Stämman 
sträcker sig från skör meditation till liv-
liga figurer och stundtals romantisk 
sjungande glöd. Trots att de sångbara 
avsnitten i själva verket är ganska få, 
så har de en viktig ställning som fasta 
punkter i det musikaliska narrativet.

Andra cellokonserten har tre satser 
som spelas i en följd utan uppehåll. 
Fastän den har mycket gemensamt 
med Santa Fe Project är det fråga om 
ett betydligt mer omfattande verk. Nytt 
är till exempel den långsamma lyriska 
början, där cellon tolkar grundmaterial-
et utgående från små groddar. Det finns 
också skillnader i de instrumentala kon-
stellationerna. I Santa Fe Projects första 
sats finns det ett kadensliknande solo 
som här får instrument ur orkestern vid 
sin sida, medan den omfattande kaden-
sen i konsertens mellersta sats helt sak-
nar motsvarighet i det ursprungliga ver-
ket. Denna kadens är ett slags hjärta för 

konserten, en kärnpunkt utgående från 
vilken musiken så småningom övergår 
i en rytmiskt skarpare artikulerad final. 
Men på de sista sidorna utjämnas mu-
siken till transparenta, klara stämningar. 

Kimmo Korhonen

JEAN SIBELIUS 
(1865–1957): 
LUONNOTAR

En kompositions tillkomst är ofta en 
svårdefinierad och tidsmässigt obe-
stämd process. Det egentliga komposi-
tionsarbetet på Sibelius Luonnotar gick 
snabbt undan i juli-augusti 1913, under 
perioden efter fjärde symfonin, men då 
man letar efter urgroddarna till kom-
positionen får man gå tillbaka ända till 
ungdomens år. Det finns ett samband 
mellan den slutliga kompositionen och 
vissa tidigare grubblerier över ämnet 
Luonnotar både på ämnesnivå och på 
det musikaliska idéplanet.

Luonnotar kom till för operadivan 
Aino Ackté som ett slags kompensation 
för en tidigare utlovad orkestersång 
(Korpen) som aldrig blev färdig. Ackté 
sjöng uruppförandet vid musikfestspe-
len i Gloucester i England i september 
1913.

Skapelseberättelsen i Kalevala har fått 
Sibelius att prestera ett av sina mest ori-
ginella och personliga verk. Luonnotar 
är en omfattande orkestersång och 
som sådan en exceptionell genre i hans 
produktion, ett slags fusion av solo-
sång och symfonisk dikt. Dess musik 
innehåller karg, modalt färgad arkaism 
och har samtidigt en visionär, modern 
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prägel med bitonalitet och clusterlik-
nande täta ackordbildningar. 

I de första takterna klingar tomheten 
före skapelsen. Ur ett kosmiskt stråk-
brus framträder ett motiv som sopran-
stämman upptar som urcell till sin melo-
di. Huvudtemat är ett material av mera 
berättande slag. Det andra temat efter 
harpglissandona (”luftens långa gårdar”) 
är mera statiskt och mera djupandligt, 
ett slags kromatiskt vridet besvärjel-
se- eller klagomotiv. Efter en kompri-
merad genomföring och en strålande 
praktfull kulmen slutar verket med tak-
ter som hör till Sibelius mest magiska 
stämningar. Stjärnorna tänds på himlen 
i Kalevalas Genesis-episod. 

Kimmo Korhonen   
 

KAIJA SAARIAHO 
(F. 1952): MIRAGE

Ett utmärkande drag för kompositö-
ren Kaija Saariaho är hennes samarbe-
te med vissa musiker som har hennes 
förtroende. Två av dem har inspirerat 
Mirage (2007): Karita Mattila och Anssi 
Karttunen. För Mattilas intensiva och 
sprakande konstnärspersonlighet till-
kom även sångcykeln Quatre instants 
(2002) och monologoperan Émilie 
(2009). Med Anssi Karttunen är samar-
betet av tidigare datum och sträcker sig 
tillbaka i tiden ända till Saariahos pro-
duktion på 1980-talet. Den mest omfat-
tande komposition som Saariaho skrivit 
för Karttunen är cellokonserten Notes 
on Light (2006).

Sopranen och cellon bildar i Mirage 
ett ovanligt men effektfullt solistpar. 

Saariaho har sagt att hon på basis av 
texten velat skapa ”två tolkningar med 
en och samma utgångspunkt”. I verkets 
dramaturgi och solistiska konstellation 
är sopranen och cellon sammanslingra-
de i varandra snarare som parallella än 
konkurrerande aktörer. Här har vi ytterli-
gare en musikalisk variant av de många 
former av fruktbar dualism som finns i 
Saariahos produktion.  

Texten i Mirage är hämtad ur trollk-
väden av den mexikanska mazatekin-
dianska schamanen och helbrägda-
göraren María Sabina, som med hjälp 
av psykedeliska svampar försatte sig i 
trans. Orden upprepar Sabinas föreställ-
ningar om olika skepnader som trotsar 
verklighetens gränser och som kan tol-
kas som ett extatiskt letande efter den 
egna identiteten: en kvinna som flyger, 
som simmar, en kvinna som liknar en 
örn, ett stjärnskott, en docka, en helig 
narr. Radernas första ord ”Jag är” uppre-
pas ofta som sådana och ger stycket en 
betydelse som i vidare mening förkun-
nar recitatörens – och eventuellt även 
kompositörens – existens. 

Kimmo Korhonen

MAURICE RAVEL 
(1875–1937): DAPHNIS 
ET CHLOÉ, SVIT NR 2

Våren 1909 vändes ett nytt blad i balet-
tens historia, då den legendariske ryske 
impressarion Sergej Djagilev för första 
gången i Paris presenterade sin trupp 
Ballets Russes, som bestod av några 
av de bästa dansarna från Moskva och 
S:t Petersburg. Gästspelet blev en sen-
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sationell framgång och inledningen till 
en guldålder som varade i tjugo år ända 
fram till Djagilevs död 1929. 

Den mest lysande stjärnan i Djagilevs 
team var Igor Stravinsky, vars moder-
na balettmusik utgjorde ett fascineran-
de bidrag till föreställningarnas sensa-
tionsvärde. Men Djagilev samarbetade 
även med andra framstående samtida 
kompositörer. Redan under sin första 
Parisresa 1909 beställde han en ny balett 
av Maurice Ravel, som emellertid tog tre 
år på sig innan han fullbordade den be-
ställda Daphnis et Chloé. Premiären ägde 
rum på Théâtre du Châtelet i Paris i juni 
1912.

Daphnis et Chloé utspelar sig i an-
tikens mytologiska värld. Intrigen ut-
formades av koreografen Fokin, som 
i sin version följer den gammalgrekis-
ke författaren Longos herderoman. 
Huvudpersonerna är två älskande, den 
unge herden Daphnis och herdeflickan 
Chloé. Getherden Docron försöker vinna 
Chloés gunst men i en avgörande täv-
lingsdans utgår Daphnis med segern.  
Senare tillfångatas Chloé av sjörövare 
men räddas av guden Pan. 

Daphnis et Chloé är ett enaktsverk 
men är indelat i tre huvudavsnitt. I kon-
sertsalarna spelas det i allmänhet i sin 
helhet eller i form av två sviter som 
Ravel sammanställt. Av dessa två är den 
andra den mest populära och innehåll-
er hela tredje avsnittet som sådant. 
I den ursprungliga balettmusiken in-
går även en kör som ofta utelämnas i 
sviterna. Andra sviten börjar med det 
mest berömda avsnittet i hela verket, 
Gryningsmusiken, som växer från sago-
likt dallrande tonmåleri till den uppgå-
ende solens berusande prakt. Mitt i svi-
ten finns en Pantomim som färgas av 

en lyrisk soloflöjt. Verkets avslutande 
Danse générale stegras till en vild bac-
kanal som får flykt av extatiska 5/4-ryt-
mer.

Kimmo Korhonen

JOUNI KAIPAINEN 
(1956–2015): 
STRÅKKVARTETT NR 5, 
OP. 70

Jag komponerade min Femte stråk-
kvartett våren 2004. Den hade beställts 
av kammarmusikfestivalen i Kuhmo, 
där den också uruppfördes i juli sam-
ma år. Musiken var skriven för Nya 
Helsingforskvartetten, som jag redan i 
flera års tid har haft ett fruktbart sam-
arbete med.

Första satsen är rätt kort och är något 
av en introduktion; tonen är huvudsak-
ligen lugn, texturen må sedan vara ho-
mofon eller polyfon. I mitten dyker ändå 
ett energiskt, destruktivt material upp 
som pekar framåt mot stormen i andra 
satsen. 

Detta allegro är kvartetten viktigaste 
sats; åtminstone finns där den huvud-
sakliga informationen, liksom även ver-
kets största crescendon och höjdpunk-
ter. Verket avslutas av ett immateriellt, 
mystikomspunnet adagio i vars början 
tyngdlösa partiklar tycks sväva i rymden 
utan fast förankring. Så småningom 
uppkommer en gravitation, som först är 
enkel, sedan mera etablerad, och efter 
många skeden producerar denna ma-
terialisering trots allt ett helt melodiskt 
motiv, hybriden ”I dunklets marker”. Om 
man här vill höra ett tecken på att hop-
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pet slutligen segrar över våldet och att 
kontaktbehovet underkuvar isoleringen, 
så är det möjligt och tillåtet. Jag påstår 
ändå inte att jag under kompositions-
arbetet skulle ha haft detta i tankarna.  

Min Tredje kvartett (1984) var ett för-
sök att kombinera andra Wienskolans 
tradition med mera avantgardistiska 
tongångar. Fjärde kvartetten (1994) var 
texturmässigt mycket mer romantisk 
och avsiktligt polariserad. Efter dess 
två försökte jag i den Femte kvartet-
ten med en speciellt personlig utgångs-
punkt begrunda vad just jag vill göra 
med besättningen två violiner, viola och 
cello. Jag påstår att utgångspunkten 
inte har så mycket med våra tiders ty-
piska hedonistiska självupptagenhet att 
göra. Snarare tror jag att en annalkande 
50-årsdag får var och en att tänka på 
vad man egentligen har haft för avsikter 
med allt det som man dittills skapat   –  
och på vad man ännu vill åstadkomma 
då man blivit ”vuxen på riktigt” och hur 
man vill göra det. Denna gång omfat-
tar resultatet bland annat en kraftigare 
variation i texturen: därtill hör många 
olika lösningar inom den polyfona tex-
turen liksom även innehållsmässigt be-
tydelsefulla, ibland t.o.m. ganska långa 
ackompanjerade solon för alla instru-
ment. Med en stråkkvartett är det även 
möjligt att uppnå ett anmärkningsvärt 
orkestralt uttryck, och fastän detta ofta 
upplevs stå utanför den ”riktiga” kvar-
tettfakturens tradition, ville jag infö-
ra också denna möjlighet i min palett. 
Detta hade eventuellt med sig ekon 
både av impressionisterna och Sibelius 
– jag hänvisar nu till finalen i d-mollk-
vartetten och inte till andra mera kam-
marmusikaliska satser (och paradoxalt 
nog är min föregående kvartett, den 

Fjärde, ett verk som fick en kritiker att 
tala om Kaipainens voces intimae”). 
Som en brytningspunkt i Femte kvartet-
ten dyker som av sig själv ett avsiktligt 
annorlunda material upp, nämligen den 
ovannämnda ”rymdpartiklarnas musik”, 
som jag i slutet via en melodi ur min 
barnopera låter glida in i en blomstran-
de orkestral situation.

Jouni Kaipainen 2007 

Kompositören Jouni Kaipainen jordfästs 
i morgon. Kvällens framförande är 
tillägnat Jouni Kaipainens minne. 

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

KARITA MATTILA
Karita Mattila hör till de mest uppskat-
tade operasångerskorna i världen. Med 
sin sköna lyrisk-dramatiska sopran är 
hon känd för sin mångsidighet och sin 
enastående scenpresence. 

Mattila uppträder regelbundet i alla 
de betydande operahusen i världen 
och vid de prestigefyllda festivalerna 
under ledning av berömda dirigenter, 
bland andra James Levine, Esa-Pekka 
Salonen, Claudio Abbado, Sir Colin 
Davis, Christoph von Dohnányi, Bernard 
Haitink, Antonio Pappano och Sir Simon 
Rattle.    

Till Mattilas viktigaste operaroller 
hör bland andra Janáčeks Jenůfa, Elsa 
i Wagners Lohengrin, Donna Anna 
i Mozarts Don Giovanni, Rosalinde i 
Johann Strauss Läderlappen och Richard 
Strauss Salome. Betydande regissörer 
har blivit tagna av Mattilas fenomena-
la dramatiska nerv och samarbetet har 
resulterat i ett flertal oförglömliga pro-
duktioner. I Luc Bondys regi uppträdde 
Mattila som Elisabeth i Don Carlos i Paris, 
London och vid festivalen i Edinburgh. 
I Salzburg spelade hon Chrysothemis i 
Elektra i regi av Lev Dodin och Amelia 
i Simon Boccanegra i Peter Steins regi 
samt Donna Anna i Don Giovanni i 
Chicago. Vid Metropolitan i New York 
framträdde Mattila som Fidelio i regi 
av Jürgen Flimm. Mattila har uruppfört 
många betydande nutida verk, ett av 
dem är titelrollen i Kaija Saariahos opera 
Émilie i Lyon 2010. 

På senare tid har Mattila gjort ett 
flertal rolldebuter som hon fått en hel 
del beröm för: Wagners Sieglinde på 
Houston Grand Opera och Strauss 
Ariadne och Marie i Wozzeck på Royal 



9

Opera House, Covent Garden i London. 
Övriga höjdpunkter omfattar Fidelio 
i Houston, Janáčeks Kat’a Kabanovà i 
Chicago, Schönbergs Erwartung i St. 
Louis och Strauss Vier Letzte Lieder i 
Carnegie Hall i New York. Under denna 
säsong sjunger Mattila Janáčeks Jenůfa 
som solist med Tjeckiska filharmonin 
under Jiří Bĕlohláveks ledning. 

  Karita Mattila har gjort många be-
tydande skivinspelningar för Phillips, 
EMI, Sony, DG och Ondine. Hon har spe-
lat in Strauss Vier letzte Lieder under 
Claudio Abbados ledning, Schönbergs 
Gurrelieder och solot i Sjostakovitjs fjor-
tonde symfoni med Sir Simon Rattle. 
De kompletta operainspelningarna av 
Wagners Mästersångarna i Nürnberg 
med Sir Georg Solti och Janáčeks Jenůfa 
med Bernard Haitink belönades med 
Grammys.  

Karita Mattila har vunnit ett flertal 
sångtävlingar och har fått många be-
tydande utmärkelser. Hon vann sång-
tävlingen i Villmanstrand 1981 och 
BBC Singer of the World 1983. Musical 
America valde henne till Årets Musiker 
2005, en av de mest prestigefyllda ut-
märkelserna inom den klassiska musi-
ken i Förenta Staterna. Även i Frankrike 
fick Mattila år 2003 den förnämsta ti-
teln inom kulturen, Chevalier des Arts et 
des Lettres. 

ANSSI KARTTUNEN
Anssi Karttunen är känd både som so-
list och aktiv kammarmusiker. Förutom 
grundrepertoaren för cello spelar han 
ett stort antal bortglömda mästerverk 
samt egna arrangemang. Vid sidan av 
modern cello trakterar Karttunen även 

barockcello och violoncello piccolo.
Karttunen har uruppfört över 140 verk 

och 29 cellokonserter har skrivits speci-
ellt för honom, bl.a. Esa-Pekka Salonens 
Mania, Kaija Saariahos Notes on Light 
och Martin Matalons cellokonsert. Under 
kommande år uruppför Karttunen verk 
av bland andra Oliver Knussen, Pascal 
Dusapin och Denis Cohen. 

Anssi Karttunen har uppträtt som 
solist med bland andra Philadelphia 
Orchestra, BBC Symphony Orchestra, 
Japanska radioorkestern, Los Angeles 
Philharmonic Orchestra och Münchner 
Philharmoniker. Därtill gästspelar 
han regelbundet vid musikfestspe-
len i Edinburgh, Salzburg, Berlin och 
Venedig. Under denna säsong företar 
Karttunen en turné i Kina med Mahler-
kammarorkestern och Esa-Pekka 
Salonen. Han håller en egen konsert i 
Wigmore Hall i London och spelar som 
solist med New World Symphony. 

Karttunen har spelat in Beethovens 
samtliga kompositioner för cello-piano 
på periodinstrument liksom även so-
loverk för cello av 1900-tals tonsätta-
re. Därtill har han spelat in Lindbergs, 
Saariahos och Salonens cellokonserter 
samt Tan Duns verk för cello, video och 
orkester. Hans skiva med kammarmusik 
av Lindberg och hans skivinspelning av 
Henri Dutilleux’ Tout un monde lointain 
var båda nominerade för Gramophone 
Award. 

Anssi Karttunen håller regelbundet 
mästarkurser: bl.a. tillsammans med 
Kaija Saariaho i Carnegie Hall 2012 och 
vid Cellobiennalen i Amsterdam. I fjol 
började Karttunen undervisa vid Ecole 
Normale de Musique i Paris och denna 
höst undervisar han även vid Berkeley 
University i Förenta Staterna. 



10

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. 


