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8.1
FREDAGSSERIEN 7 
Musikhuset kl. 19.00

Hannu Lintu, dirigent
Leila Josefowicz, violin  

John Adams: Short Ride in a Fast Machine  6 min

John Adams: Scheherazade.2, dramatisk symfoni 50 min 
för violin och orkester, Finlandspremiär

I Tale of the Wise Young Woman – Pursuit by the True Believers
II Long Desire (Love Scene)
III Scheherazade and the Men with Beards
IV Escape, Flight, Sanctuary
 

PAUS 20 min

Dmitrij Sjostakovitj: Symfoni nr 5 d-moll op.47 45 min

I Moderato 
II Allegretto 
III Largo 
IV Allegro non troppo

Paus ca kl. 20.10. Konserten slutar ca kl. 21.25. 

Sänds direkt i Yle Teema, Yle radio 1 och på webben yle.fi/rso. 



2

JOHN ADAMS (F. 1947): 
SHORT RIDE IN A FAST 
MACHINE 

Det kändes ibland som om det inom mi-
nimalismen på 1970-talet var fråga om 
begränsade medel som kombinerades 
med ämnen utan gränser. Som stilka-
tegori har ”minimalismen” redan länge 
varit en alltför inskränkt benämning för 
att beskriva uttrycksmedel som avanse-
rat från marginalen till mainstream och 
för en skara tonsättare som förändrats. 

I denna grupp har särskilt John Adams 
utvecklats från att ha varit en represen-
tant för en alternativ kultur eller en mot-
kultur till en dominerande profet inom 
postmodernismen och en förkunnare 
av stora konstnärliga manifest. Adams 
är numera den mest spelade samtida 
tonsättaren inom konstmusiken i USA, 
en man som definierar normen, en väg-
visare, vare sig han vill det eller inte.

Short Ride in Fast Machine (1986) här-
stammar från tiden då Adams slog ige-
nom. Det är ett stycke där musiken do-
mineras av minimalistiskt pulserande 
rytmer och uppgångsperiodens optimis-
tiska energi. Verket komponerades för 
festivalen Great Woods i Massachusetts 
och utgör den andra av tre ”fanfarer” för 
stor orkester. 

Enligt Adams egen beskrivning är det-
ta ett scherzo med vansinnigt (deliran-
do) tilltagande motoriska rytmer. Det 
är ”som om man satt i en snabb sport-
bil och började ångra att man hoppade 
in” (tanken går till en viss teleoperatörs 
reklam). En lyssnare som sitter tryggt i 
konsertsalen ångrar knappast denna vir-
tuosa åktur kryddad med synkoper. 

Antti Häyrynen

JOHN ADAMS: 
SCHEHERAZADE.2, 
DRAMATISK SYMFONI 
FÖR VIOLIN OCH 
ORKESTER

John Adams har inte undvikit politiskt 
eldfängda ämnen. Nixon i Kina (1987) 
avslöjade operamässigt groteska drag 
i förhållandena mellan stormakter-
na. Klinghoffers död (1991) som handlar 
om terrorism ledde till anklagelser om 
att han skulle ha tagit ställning för pa-
lestinierna och Doctor Atomic (2005) 
behandlade risken för världens under-
gång sedd ur bombmakarnas synvinkel. 
Scheherazade.2 är en dramatisk sym-
foni för violin och orkester skriven för 
violinisten Leila Josefowicz. För Adams 
representerar Josefowicz en ”nutida 
Scheherazade”, som stimulerar lyssnar-
na med sin energi och oeftergivlighet.  

Liksom Rimskij använder även 
Adams soloviolinen som symbol för 
Scheherazade, men hon är även huvud-
person i berättelserna – Tale of the Wise 
Young Woman (Sagan om en klok ung 
kvinna) – ända från början. Med sitt lätt 
skrällande ljud för cimbalom lyssnaren 
österut, där soloviolinen kämpar pas-
sionerat för sitt livsrum belägrad av den 
stora orkestern. Violinens självständiga 
roll provocerar ”sanntroende” förföljare 
(Pursuit by the True Believers) som dy-
ker upp i orkesterns låga register och i 
slagverken. 

Efter en orolig början leder den lång-
samma satsen till en lång längtan (A 
Long Desire), där orkesterns stråkar och 
cimbalom förbereder stämningen för 
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soloviolinens sång. En cantilena för vi-
olin flammar upp för att sedan i slutet 
sänkas i tystnad. Adams beskriver sat-
sen som en kärleksscen, ”kanske med en 
annan kvinna”? 

I tredje satsen, Scheherazade och män-
nen med skägg, ställs orkesterns ettri-
ga rytmer och utbrott mot soloviolinen 
som bibehåller sitt lugn. Tonsättaren be-
skriver satsen som en rättegång där re-
ligiösa fundamentalister slungar ut an-
klagelser mot Scheherazade. Violinens 
varierande argument klingar för döva 
öron och i slutet dämpas solot med illa-
varslande toner sul ponticello.

Den avslutande satsen (Escape, Flight, 
Sanctuary) börjar med en hotande våg-
rörelse i orkestern utgående från vilken 
soloviolinen startar sin virtuosa rymmar-
färd. Efter hoppingivande sibelianska 
modulationer klättrar soloviolinen – lik-
som i Rimskijs verk – stillsamt och klart 
upp i höjden. Slutet är enligt Adams en 
tillflyktsort, ”som säkert är den arkety-
piska drömmen för alla kvinnor som 
ofredats av män”.

Antti Häyrynen

DMITRIJ SJOSTAKOVITJ 
(1906–1975): SYMFONI 
NR 5 D-MOLL OP. 47

Dmitrij Sjostakovitj hade redan bör-
jat öva in sin fjärde symfoni (1936), då 
han såg sig tvungen att avbryta repeti-
tionerna på verket. Uruppförandet fick 
vänta på sin tur i nästan trettio år. I stäl-
let komponerade Sjostakovitj år 1937 en 

symfoni som han kallade för ”en sovjet-
konstnärs skapande och praktiska svar 
på en berättigad kritik”: femte symfo-
nin op. 47”. Den återställde Sjostakovitjs 
rykte, först i konstnärskretsarna och se-
dan inom partiapparaten, och därmed 
befäste den hans position som landets 
ledande tonsättare.  Symfonin fick ock-
så ett positivt mottagande i det väster-
ländska kulturklimatet som hade blivit 
mera konservativt. 

Genast i början av symfonin 
(Moderato) skymtar tecken på en kon-
flikt men den symfoniska utvecklingen 
fortsätter sedan försänkt i en utmattad, 
rent av förtryckt stämning präglad av 
slavisk melankoli. Processen hettar till 
och tillspetsas till en brutal marsch som 
under bleckets larm stegras till sjudande 
ursinne. Efter ett fall ut i tomma intet 
följer en klar duett för flöjt och valthorn, 
varefter satsen slutar med en meditativ 
coda utan lösning. 

Scherzots (Allegretto) grova dans-
rytm försöker inte teckna en genrebild 
av jublande folkmassor. Kontrabasarnas 
dunsar skapar grunden för illvilliga och 
byråkratiska, komiska vändningar som 
emellertid inte har samma neurotiska 
karaktär som Mahlers scherzon. Satsens 
kontrapunkt är effektfull och den kar-
ga instrumentationen skär skarpa snitt 
i vardagslivet. 

Den långsamma satsens slutna me-
lankoli (Largo) koncentreras med spar-
sam instrumentation. Greppet har 
Tjajkovskij som förebild men flykten 
in i den privata sfären ger inte heller 
Sjostakovitj någon ro. De musikaliska 
motiven påminner om den litet tidiga-
re skrivna romansen Återfödelse op. 46/1 
till en dikt av Pusjkin. I detta samman-
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hang verkar det inte vara någon tillfäl-
lighet att dess budskap handlar om hur 
genialiteten kommer i dagen efter att 
tidens slagg skalats av. 

En djupsinnig tanke slingrar sig utan 
sedvanlig tematisk styrning och får ut-
lopp i en förtvivlad kulmen intensifie-
rad av piano och slagverk. Satsens slut 
försöker återhämta sig från stöten men 
först i de sista tonerna för celesta kom-
mer en glimt av ljus. 

Finalen (Allegro non troppo) startar 
med ett brak som verkar jaga proble-
men på flykt med sin volym. Satsens 
struktur är rapsodisk och dess impulsiva 
rörelse lugnar sig i en klar melodi ack-
ompanjerad av stråktremolo. Först i de 
allra sista takterna stävjas kraften i den 
våldsamma början och övergår i stabil 
segervilja.  

I dessa sluttakter har motsatta 
tolkningar av verket ofta kolliderat. 
Exempelvis ett långsamt tempoval un-
derstreckar enligt Mstislav Rostropovitj 
finalens roll som en parodi eller som ett 
påtvunget firande av den officiella se-
gern, medan ett snabbt tempo i de sis-
ta takterna också kan kännas tragiskt. 
Med politiserad estetik kan man förse 
musiken med en etikett, men i sista 
hand kommer det an på varje lyssnare 
att själv besluta vem som segrar över 
vem i finalen. 

Antti Häyrynen

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 
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-
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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 konservatori-
um och senare vid Sibelius-Akademin, 
där hans lärare i orkesterdirigering var 
Jorma Panula, Atso Almila, Eri Klas och 
Ilja Musin. Han har kompletterat sin 
utbildning bl.a. vid sommarakademin 
i Siena för Myung Whun Chung. Han 
vann Den nordiska dirigenttävlingen 
1994. 

LEILA JOSEFOWICZ

Leila Josefowicz är speciellt känd för 
sina insatser inom den nya musiken. 
Många nutida kompositörer, bland an-
dra John Adams, Colin Matthews, Luca 
Francesconi, Steven Mackey och Esa-
Pekka Salonen, har skrivit musik för hen-
ne. Inspelningen av Esa-Pekka Salonens 
violinkonsert (Deutsche Grammophon) 
med Josefowicz och RSO under kom-

positörens ledning nominerades för 
Grammy 2014. 

På sistone har Leila Josefowicz upp-
trätt som solist med bland andra sym-
foniorkestrarna i Chicago, Baltimore 
och Melbourne samt Franska radiosym-
fonikerna, Tonhalle-orkestern i Zürich, 
Luzerns symfoniorkester samt vid BBC 
Proms. Under denna säsong spelar hon 
med bland andra symfoniorkestrarna i 
London och Cleveland, Concertgebouw-
orkestern i Amsterdam, Tokyos stads-
orkester, Los Angeles filharmoniker och 
St. Louis symfoniorkester. Hon har även 
solokonserter i New York, Berkley och 
Denver.

Leila Josefowicz har gjort ett fler-
tal skivinspelningar för Deutsche 
Grammophon, Phillips / Universal samt 
Warner Classics. 

Josefowicz har belönats med det pre-
stigefulla priset MacArthur Fellowship 
2008.
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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. 


