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23.10
FREDAGSSERIEN 4
Musikhuset kl. 19.00

Hannu Lintu, dirigent
Akiko Suwanai, violin 

Joseph Haydn: Symfoni nr 86 D-dur Hob.I:86 26 min
I Adagio – Allegro spiritoso 
II Capriccio (Largo) 
III Menuett (Allegretto)
IV Final (Allegro con spirito) 

Igor Stravinsky: Violinkonsert D-dur 22 min 
I Toccata 
II Aria 1 
III Aria 2 
IV Capriccio 
  
PAUS 20 min

Witold Lutosławski: Symfoni nr 3  28 min

Inom ramen för Sibelius-Akademins och RSO:s 
utbildningssamarbete spelar fyra studerande med i orkestern: 
Johannes Hakulinen, 1:a violin, Aino Räsänen, viola, 
Sara Viluksela, cello och Joel Raiskio, kontrabas.

Paus ca kl. 20.00. Konserten slutar ca kl. 21.05. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på webben (yle.fi/rso).
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JOSEPH HAYDN 
(1732–1809): 
SYMFONI NR 86 

Efter att ha arbetat på slottet Esterháza 
i över tjugo år började Haydn vara i be-
hov av stimulans utifrån. En av de vik-
tigaste impulserna han fick var en stor 
beställning på symfonier för Paris och 
Haydn tog tillfället i akt med entusiasm. 
De så kallade Parissymfonierna (numren 
82–87) kom till i en koncentrerad klunga 
åren 1785–86. Av Parissymfonierna har 
bara den föreliggande D-dursymfonin 
(nr 86) samt A-dursymfonin (nr 87) bli-
vit utan programmatisk, antydande eller 
annars beskrivande rubrik.  

Första satsens introduktion Adagio 
fortskrider med all den värdighet och 
nobless som tillkommer en wienklas-
sisk introduktion. Det första som avviker 
från det som man förväntar sig är bör-
jan av expositionen Allegro spiritoso, som 
skjuter iväg direkt efter introduktionens 
sista ackord med en annorlunda harmo-
nisk följd: då symfonins huvudavsnitt in-
ledsgenom en mellandominant till andra 
steget, är det fråga om en exceptionell 
händelse. Också satsens andra harmo-
niska överraskning har med samma stäl-
le i musiken att göra men där är det sna-
rare fråga om något som Haydn avstår 
från och alltså inte för fram. Jag avser 
möjligheten att tolka det som en över-
raskning att han egentligen inte i Allegro 
spiritoso på det harmoniska planet bju-
der på någonting annat som kunde 
klassificeras som nyckfullt än det nyss 
nämnda sättet att köra igång. Inom det 
rytmiska skeendet hör vi däremot en hel 
del energikrävande ryck och typisk prakt 
som brukar förknippas med Haydn.  

På ett lite annorlunda sätt gäller sam-
ma sak den långsamma satsen som un-
dantagsvis fått benämningen Capriccio 
och tempobeteckningen Largo. Också 
här tycks det exceptionella i händelse-
förloppet bestämmas av eleganta för att 
inte säga serenadliknande rörelser som 
har med det generella beteendet att 
göra samt av sidorörelser som på ett fas-
cinerande sätt står i motsatsförhållande 
till dem. Resultatet är en serenad som 
hämtar glad bruksenergi ur sin egen ka-
raktär och ur den lilla klumpighet som 
gjort intrång, en serenad som gått så 
långt i sitt letande efter en originell livs-
attityd att kompositören beslutade sig 
för att kalla den för kapris och inte för 
serenad. Som menuett bjuds vi på ett 
prov på hovdansens stelaste historia och 
dess rustika egenskaper framhävs kan-
ske bara av en viss neutral enkelhet i tri-
on. Allegro con spirito fyller alla kriterier 
för en Haydnfinal, fastän den är överras-
kande kort för att vara en representant 
för sin genre och stryker medhårs med 
sin rytmik.

IGOR STRAVINSKY 
(1882–1971): 
VIOLINKONSERT 

Stravinsky började skissera sin violinkon-
sert i Paris i början av 1931 och han ar-
betade för högtryck litet senare på vå-
ren i Nice, där de två första satserna blev 
färdiga och där han även påbörjade den 
tredje satsen. På sommaren flyttade 
han till Château de la Véronnière, där han 
fullbordade tredje satsen och skrev hela 
fjärde satsen. Hela konsertens partitur 
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är daterat på samma ort i slutet av sep-
tember 1931.

Fastän Stravinsky berättade för sin 
förläggare att han ville skriva en riktig 
virtuoskonsert, ”har dess textur alltid 
känts mera kammarmusikalisk än or-
kestral”. Han konstaterade även: ”Den 
har ingen kadens, vilket inte kommer sig 
av att jag inte hade velat använda mig 
av violinistisk bravur, utan av att mitt 
verkliga mål var violinen i olika kammar-
musikaliska sammanhang. Virtuositeten 
som självändamål har bara en ytterst li-
ten roll i konserten och i själva verket är 
styckets tekniska krav relativt anspråks-
lösa.” Konserten uruppfördes och radi-
erades den 23 oktober 1931. Solist var 
Samuel Dushkin och Stravinsky ledde 
själv Berlinradions symfoniorkester. 

Konsertens satsindelning avviker från 
standardlösningen vilket delvis kan kom-
ma sig av att Stravinsky ville vara verk-
sam på dramaturgins område och axel 
på sätt som inte direkt inbjuder till en 
gammaldags tolkningstradition med 
alla tillhörande romantisk-demonis-
ka idéer. Bland satserna är den första 
snabb och den fjärde beter sig också i 
någon mån som en sådan fastän tem-
pot i själva verket är ganska lugnt. Dessa 
båda satser går i D-dur i violinkonserter-
nas okrönta paradtonart. Den första he-
ter Toccata och dess sprittande musik i 
nyklassisk anda har en textur som stän-
digt befinner sig i ett tillstånd av små 
förändringar. Indelningen av orkestern 
i mindre ensembler är uttryckligen nå-
got som följer nya och återigen nya mo-
deller. Andra och tredje satsen har båda 
fått namnet Aria. Andra satsen har en 
modell som motsvarar en långsam tex-
tur men den har egentligen inte skri-

vits i särskilt långsamt tempo. Vad to-
narten beträffar avancerar den något så 
när i d-moll. Tredje satsen är allt igenom 
långsam och dess textur påminner när-
mast om till exempel vissa av J.S. Bachs 
uttryckligen långsamma arior. Tonarten 
står fiss-moll nära. Finalen har fått nam-
net Capriccio och som man väl kan vänta 
sig löper den mycket rutinerat vad ”intri-
gen” beträffar i D-dur. Av detta uppstår 
en dramaturgisk båge som går genom 
hela Violinkonserten och helt okonstlat 
leder fram till ett entydigt slut. 

WITOLD LUTOSŁAWSKI 
(1913–1994): 
SYMFONI NR 3 

Lutosławskis insats i utvecklingen av 
musiken under 1900-talet var stor och 
riktgivande. Till hans centrala presta-
tioner hör i grova drag följande fyra. 
För det första (1) lanserade han ett helt 
nytt sätt att bygga upp texturen och i 
anslutning till det (2) ett originellt sätt 
att förhålla sig till harmonin. Sedan 
följde en samling kompositioner, den 
ena mer högklassig än den andra, där 
Lutosławski (3) utforskade gränssnittet 
mellan de traditionella texturmodellerna 
och sin nya uppfinning. I dessa kompo-
sitioner gestaltade han också sin kanske 
viktigaste kontribution till musikens ut-
veckling, nämligen en formtyp som har 
tyngdpunkten närmare slutet. 

I samband med uruppförandet 
av tredje symfonin (1983) berättade 
Lutosławski att han gång på gång blivit 
besviken då han lyssnade på klassisk-ro-
mantiska storformer, till exempel sym-
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fonier av Beethoven och Brahms som 
han uppskattade i sig. Orsaken klarna-
de till sist: verk som tillämpar sonatfor-
men har i störande grad sin tyngdpunkt 
i början. Förutom den första satsen 
kändes de övriga satserna omotivera-
de, eftersom vi redan före dem passe-
rat den psykologiska tyngdpunkten. 
Konstellationen ‘en-sats-med-innehåll-
många satser-med-underhållning’ stör-
de Lutosławski och han ville bygga sina 
egna storformer på annat sätt. Då det 
inte är möjligt att strama åt spänningen i 
slutet av kompositionerna i det oändliga 
blir man tvungen att skrida till en mot-
satt åtgärd: lätta på spänningen i början 
och ge saker och ting tid att utvecklas, 
till och med i så hög grad att ”lyssnar-
nas medvetande rent av börjar kräva att 
någonting skall ske” (Lutosławski om sin 
tredje symfoni). 

Den tillämpade fotbollssloganen “först 
njuter vi, sedan skjuter vi” ger i själva 
verket en bra beskrivning av situatio-
nen. I den väntande stämningen i början 
av Lutosławskis kompositioner ”njuter” 
man kanske inte så mycket utan sling-
rar sig och spritter snarare av allt tätare 
spänning.  Höjdpunkterna i slutet lad-
das på detta sätt upp med ett sällsynt 
sug och tryck – och resultatet är feno-
menalt. I tredje symfonin är helheten ett 
kontinuum i en fantasifullt slingrande 
sats – sättet att avancera har drag som 
påminner om både klassiska aristote-
liska bågar och modernare tankegång-
ar. Ett ”knackningsmotiv” bestående av 
tre tvära toner e innehar positionen som 
en sammanbindande faktor och samti-
digt som ett slags avtryckare. Detta är 
en arvinge till den inledande gesten i 
Beethovens femte symfoni och den kan 

också uppfattas som en signal som på-
minner om utgångspunkten. 

Jouni Kaipainen (sammandrag)

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 
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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 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.

AKIKO SUWANAI
Den japanska violinisten Akiko Suwanai 
(f. 1972) som fått beröm för sitt ädla 
och rytmiskt skickliga spel var den 
yngsta vinnaren genom tiderna i 
Tjajkovskijtävlingen 1990. Segern gav 
flykt åt hennes internationella karri-
är. Hon har uppträtt som solist med 
de främsta orkestrarna och dirigenter-
na i världen. Hon har musicerat med 
bl.a. London Symphony Orchestra, BBC 
Philharmonic Orchestra, Orchestre 
de Paris och Philadelphia Orchestra 
samt turnerat i Japan med Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen under 
Paavo Järvi. 

Suwanais mångsidiga repertoar om-
spänner musik från Bach till vår tid. 
Hon uruppförde Peter Eötvös violinkon-
sert vid musikfestspelen i Luzern under 
Pierre Boulez och denna konsert har hon 
även spelat in live med Göteborgs sym-
foniorkester. Vid Helsingfors festspel 
2014 spelade hon Esa-Pekka Salonens 
violinkonsert.    

Akiko Suwanai är konstnärlig ledare 
för International Music Festival NIPPON. 
Vid årets festival uruppför hon Karol 
Beffas violinkonsert med Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen och hål-
ler solokonserter och mästarkurser.   

Suwanais instrument är Stradivarius 
“Delfino” från år 1714, som i tiden till-
hörde Jascha Heifetz. Instrumentet har 
ställts till hennes förfogande av Nippon 
Music Foundation.
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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. 


