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15.4 
FREDAGSSERIEN 12      
Musikhuset kl. 19.00 

Hannu Lintu, dirigent 
Li-Wei Qin, cello 

 
Qigang Chen: Reflet d'un temps disparu 25 min

PAUS 20 min

Gustav Mahler: Symfoni nr 7 e-moll 80 min

I Langsam 
II Nachtmusik 
III Scherzo 
IV Nachtmusik 
V Rondo finale 

Paus ca kl. 19.40. 
Konserten slutar ca kl. 21.30. 
Sänds direkt i Yle radio 1 och på webben yle.fi/rso.
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QIGANG CHEN (f. 1951): 
REFLET D'UN TEMPS 
DISPARU

Qigang Chen föddes i Shanghai 1951 
och flyttade senare till väst av olika or-
saker. Valet påverkades av både förtryck 
och nyfikenhet men också den väster-
ländska konstmusikens enorma drag-
ningskraft. Han växte upp i en bildad 
familj och i kulturrevolutionens omvälv-
ningar sattes han för en treårsperiod i 
ideologisk omskolning. Detta var den 
eufemistiska benämningen på de då-
varande arbetslägren. Chen hade redan 
som barn börjat studera västerländsk 
musik och den släppte inte sitt grepp 
om honom. Efter att ha befriats från 
lägren trotsade han tidens hårda sociala 
tryck och fortsatte studierna.   

Ordförande Maos död år 1976 led-
de till en viss grad av politiskt töväder i 
Kina och vid sidan av många andra re-
former återöppnades dörrarna till högre 
musikutbildning. Chen var en av de få 
som redan följande år fick studera kom-
position vid konservatoriet i Peking. 
Hans intensiva studier kulminerade år 
1983 med segern i en nationell kompo-
sitionstävling. Priset omfattade tillstånd 
att fortsätta studierna utomlands och 
Chen bosatte sig slutligen i Frankrike. 

I Paris fick Chen Olivier Messiaen som 
lärare i komposition. Han hade även an-
dra lärare men för Messiaen var Chen 
ett specialfall. Han var slutligen dennes 
enda och sista elev. År 1988 upphörde 
Messiaen med att undervisa. I det ske-
det klarade Chen sig redan på egen 
hand och började skriva musik för för-
sta rangens orkestrar och musiker.  

Qigang Chen är emellertid ingalunda 
blott en Messiaen-epigon. Ett bra exem-
pel på detta är Reflet d'un temps disparu 
(”Reflektion från en svunnen tid”), som 
är hans centrala verk. I denna cellokon-
sert från 1996 kombinerar Chen gam-
mal kinesisk konstmusiktradition med 
den glimrande och transparenta orkest-
rering som han lärt sig i Frankrike och 
speciellt av Messiaen. 

Reflet d'un temps disparu är skrivet i 
en sats och öppnas av solocellon, som 
presenterar en melodi dekorerad med 
små glidtoner. Bekanta drag från den 
kinesiska musiken styr både melodiken 
och harmonierna. En gammal melodi av 
Huan Yi (285 – ca 341!) hörs för första 
gången knappa nio minuter från bör-
jan och den föregås av en snabb inten-
siv musik med många kryddor från det 
franska köket. 

Mitt i verket spelar cellon ett ka-
densliknande avsnitt, där det mitt i ett 
snabbt tickande spel börjar höras pizzi-
caton för vänsterhand. Yis melodi upp-
repas innan den i en orkestral kulmen 
når rent av extatisk storhet, först i strå-
karna och sedan spelad på trumpet. I 
konsertens långsamma och relativt om-
fattande slutavsnitt får solisten zenbud-
distisk sinnesfrid. Våra sinnen blir verk-
ligen tagna av en känsla av att lyssna 
till någonting gammalt som man trott 
gått förlorat för länge sedan, men som 
återvänder för att reflektera en fordom 
svunnen tid. 
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GUSTAV MAHLER 
(1860–1911): 
SYMFONI NR 7 

Mahlers symfonier nr 5, 6 och 7 har kall-
lats för Rückertsymfonier. De har näm-
ligen alla fått en doft av sånger som 
Mahler skrivit till dikter av Friedrich 
Rückert: Kindertotenlieder och fem 
Rückertsånger. Dessa symfonier skrivna 
mellan åren 1901 och 1905  är emellertid 
ren instrumentalmusik och vittnar om 
Mahlers mästerliga behärskning av or-
kesterpolyfonin.

I den femsatsiga sjunde symfonin är 
det inte bara speltiden som är omfat-
tande utan även orkesterbesättningen. 
Den kräver bland annat två piccolaflöj-
ter, fyra C-flöjter, förutom basklarinett 
en Ess- och tre A-klarinetter, tenorhorn, 
mandolin, gitarr, två harpor och en slag-
verksarsenal som var exceptionellt stor 
för sin tid. 

Sjunde symfonin är i sig lätt att ta till 
sig, men i äkta mahlersk stil finns det 
material till ett flertal verk och det vim-
lar av hänvisningar till tonsättarens ti-
digare verk, vilket kan få till och med 
en påpasslig lyssnare att tappa tråden. 
Det inledande allegrot (Langsam) kör 
igång med ett tema som introduceras 
av tenorhornet, en originell marsch som 
svävar mellan mörk och ljus stämning. 
Satsen börjar i e-moll och i tonspråket 
kan man ibland känna av ett starkt wag-
nerianskt inflytande. Efter mörka cello- 
och blecksolon blir musiken ljusare mot 
slutet av satsen. 

Den första Nachtmusiksatsen bör-
jar som en dialog mellan blecket och 
träblåsinstrumenten, varefter ett hem-

lighetsfullt marschmotiv dyker upp 
med ett tema som härstammar från 
Mahlers orkestersångcykel Des Knaben 
Wunderhorn. Musiken har stundtals ock-
så ljusare nyanser som får läckert rusti-
ka drag av koskällors klang. 

Scherzot är uttrycksmässigt det märk-
ligaste avsnittet i symfonin. Det börjar 
med repliker i pukorna, som får svar av 
valthornen och träblåsinstrumenten. De 
sordinerade violinerna introducerar ett 
makabert valsmotiv. Mot slutet växer 
intensiteten i Scherzot, vilket ytterligare 
framhävs av intensiva pizzicaton.

Nachtmusik II kommer med skugg-
betonade stämningar. Satsen får en 
egenartad färg av mandolinen, som 
ger musiken ett drag av nokturn, men 
stundtals blir musiken också mera bru-
sande. Symfonins rondofinal är en spra-
kande helhet där Mahler i åtta rondoav-
snitt går igenom stillån ur bland annat 
Wagners Mästersångarna i Nürnberg 
och Lehárs Glada änkan, som hade väl-
dig framgång kort efter sitt uruppföran-
de 1905. I finalen finns det även hän-
visningar till tidigare motiv i symfonin: 
första satsens allegrettotema kommer 
tillbaka. Med stråkarnas, bleckets och 
slagverkets fanfarer uppnår symfonin 
slutligen ett majestätiskt och jublande 
slut. Ja just det...denna symfoni tycks 
verkligen omfamna hela den dåtida 
världen.

Osmo Tapio Räihälä (sammandrag)
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HANNU LINTU

Hannu Lintu tillträdde som Radions 
symfoniorkesters åttonde chefsdirigent 
i augusti 2013 och fortsätter därmed 
sitt tidigare fram gångsrika 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-
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.

LI-WEI QIN 

Li-Wei Qin föddes i Shanghai och flytta-
de 13 år gammal till Australien, där han 
fick priset Young Australian of the Year 
2002. Musikstudierna förde honom se-
nare även till Europa, till Royal Northern 
College of Music i Manchester, varifrån 
han fortsatte till högskolan Guildhall 
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School of Music and Drama i London 
som elev till David Takeno. 

Andra priset i den prestigefulla 
Tjajkovskijtävlingen samt även segern 
i Naumburgtävlingen i New York 2001 
öppnade vägen för Li-Wei till interna-
tionell framgång. Sedermera har Li-Wei 
uppträtt som solist bland annat med Los 
Angeles- och Londonfilharmonikerna, 
radiosymfonikerna i Berlin och 
Hamburg, BBC Symphony Orchestra 
och Sydney Symphony Orchestra. Han 
spelade även vid de olympiska spelen i 
Peking och London. 

Li-Wei ger regelbundet soloaftnar 
och spelar kammarmusik i bland an-
nat Wigmore Hall i London och Lincoln 
Center i New York. Han har även fram-
trätt vid festivalerna BBC Proms, 
Schleswig Holstein och Mecklenburg. 
Kammarmusik har han spelat med bl.a. 
violasten Vladimir Mendelssohn, cellis-
ten Misha Maisky och cellisten David 
Finckel.

Li-Wei har spelat in alla cellosonater 
av Beethoven och verk av Rachmaninov 
med pianisten Albert Tiu. Elgars och 
Waltons cellokonserter har han spelat 
in med London Philharmonic Orchestra. 
Sony Classical har gett ut en liveinspel-
ning från 2013 med Li-Wei vid en kon-
sert med Shanghais symfoniorkester 
under dirigenten Yu Longs ledning. 

Li-Wei undervisar vid YST-konse-
vatoriet i Singapore och är även gästan-
de lärare vid Central Conservatory of 
Music i Shanghai. Tidigare undervisade 
han också vid Royal Northern College of 
Music i Manchester.

Li-Weis cello är en Joseph Guadagnini 
från 1780, som han fått till låns av dok-
tor och fru Wilson Goh.

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.
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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.


