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18.5
ONSDAGSSERIEN 15
Musikhuset kl. 19.00
     

David Zinman, dirigent

Johannes Brahms: Symfoni nr 3 F-dur op.90 33 min

I Allegro con brio 
II Andante 
III Poco allegretto 
IV  Allegro

PAUS 20 min  

Robert Schumann: Symfoni nr 3 Ess-dur op. 97,  33 min
“Rhensymfonin” 
 
I Lebhaft 
II Scherzo (Sehr mässig) 
III Nicht schnell 
IV Feierlich 
V Lebhaft

Paus ca kl. 19.45. Konserten slutar ca kl. 20.50. 
Sänds direkt i Yle radio 1 och på webben yle.fi/rso.
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JOHANNES BRAHMS 
(1833–1897): 
SYMFONI NR 3 

Tredje symfonin är den kortaste av 
Brahms symfonier men å andra sidan 
den tonalt den mest originella av dem. 
Huvudtonarten är F-dur men yttersat-
serna svävar mellan dur och moll. Detta 
hörs redan i de inledande takterna i för-
sta satsen, där tonerna f-ass-f får rollen 
av kärnmotiv för hela symfonin. Detta 
har betraktats som en musikalisk mot-
svarighet till Brahms personliga motto 
"frei aber froh" (fri men glad), som kom-
mit till som ett svar till violinistvännen 
Joseph Joachims något pessimistiska 
motto "frei aber einsam" (fri men en-
sam). Temat framförs av stråkarna och 
det kunde vara en reminiscens från för-
sta satsens huvudtema i Schumanns 
Rhensymfoni. Klarinetten startar sidote-
mat som är balanserande idylliskt men 
i genomföringen förvandlas det till en 
passionerad cantilena. Annars är ge-
nomföringen mera behärskad och mera 
koncentrerad än i Brahms symfonier i 
allmänhet och de största utbrotten spa-
ras för codan som emellertid jämnas ut 
till en skön slutlig avrundning. 

Den långsamma satsen börjar i pas-
torala stämningar men i det genomför-
ande avsnittet får musiken mörka och 
allvarstyngda tongångar. Den tredje sat-
sen, Poco Allegretto, som är den mest 
kända av symfonins satser, är full av me-
lankoliskt skön och behagfull melodik. 
Satsens sångbara karaktär är så uppen-
bar att satsen, fastän den har scherzots 
plats i symfonin, nästan får rollen av en 
andra långsam sats i helheten. Satsen 

spelades i tiden ofta också som ett se-
parat stycke. 

Finalen börjar hemlighetsfullt på grän-
sen till tystnad som en unisonosekvens 
för stråkar och fagotter som vrider sig 
i f-moll. Därefter följer ett koralliknan-
de motiv som utformats utgående från 
andra satsens sidotema och först se-
dan övergår musiken i ett trotsigt och 
energiskt forte. Satsens mest originella 
strukturella förnyelse kommer i slutet 
där musiken äntligen övergår i dur, inte 
emellertid som en storvulen segerfest 
utan som en klar epilog. Symfonins allt 
stillsammare, smeksamma avslutning 
var i tiden någonting nytt i den sym-
foniska dramaturgin. Dess enda kän-
da föregångare var Haydns så kallade 
Avskedssymfoni (1722), men Brahms 
uppfann på sätt och vis denna lösning 
på nytt med sina egna utgångspunkter 
som avviker från Haydns. 

Kimmo Korhonen

ROBERT SCHUMANN 
(1810–1856): SYMFONI 
NR 3, “RHENSYMFONIN”

Schumann kom tillsammans med sin 
hustru pianisten Clara Schumann till 
Düsseldorf i början av september 1850 
för att tillträda posten som dirigent för 
stadens orkester. Schumann hade re-
dan en viss tid lidit av depression men 
i Düsseldorf blev humöret bättre: stads-
borna tog varmt emot honom och hans 
första konsert i slutet av september var 
en stor framgång. De nya impulserna 
öppnade inspirationens fördämning-
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ar. Schumanns cellokonsert kom till på 
några veckor i oktober och därefter följ-
de symfoni nr 3 Ess-dur i november-de-
cember. Vid sitt uruppförande i februari 
1851 fick symfonin ett gott mottagande.  

Beroende på vilken forskare man tyr 
sig till har Ess-dursymfonin granskats 
dels ur ett rent symfoniskt, dels ur ett 
programmatiskt betonat perspektiv. I 
det senare fallet har symfonin uttryck-
ligen förknippats med intryck från en 
resa till Köln. Verket har fått binamnet 
”Rhensymfonin”, ett namn som inte 
gavs av Schumann själv. Han övervägde 
visserligen att ge namn åt två av satser-
na, den andra satsen ”Morgon på Rhen” 
och den fjärde ”Med karaktär av en fest-
lig ceremoni”. Den senare rubriken fanns 
med ännu i annonseringen inför urupp-
förandet men inte längre i det publice-
rade partituret. Schumann lämnade för-
modligen bort rubrikerna för att betona 
symfonins karaktär som absolut musik. 
Med beaktande av den symfoniska tra-
ditionen är symfonins mest originella 
drag det faktum att den har fem satser. 

Den energiska första satsen är en 
av Schumanns mest strikt gestalta-
de sonatformer och den enda öpp-
ningssatsen i hans symfonier som inte 
börjar med en långsam introduktion. 
Schumann var alltid intresserad av ef-
fektfulla rytmiska strukturer, vilket hörs 
i satsens pompösa huvudtema, där han 
med synkoper skapat två olika dimensi-
onerade överlappande tretakter, dvs. he-
mioler som också Brahms ofta använde 
sig av.

Var och en av de tre mellansatserna 
får sitt eget uttryck. Andra satsen är 
inget traditionellt scherzo utan en lug-
nare sats i stil med en ländler. Av de två 

långsamma satserna är den första ett 
lyriskt intermezzo. Därefter följer något 
som hör till Schumanns mest impone-
rande skapelser, en sats som förgylls av 
Bachliknande kontrapunktik som myck-
et väl kunde tänkas beskriva en solenn 
procession. Tidigare trodde man att sat-
sen var förknippad med en viss ceremo-
ni som Schumann skulle ha sett i Köln 
men ur Claras dagböcker framgår det 
att Schumann inte ens var i staden un-
der den nämnda ceremonin.

Finalen återgår till första satsens 
stämningar och ger verket ett ljust och 
segervisst slut. Man har beskrivit den 
som ett steg ut i klart solsken efter de 
dunkla valven i den föregående satsen. 

Kimmo Korhonen

DAVID ZINMAN 

David Zinman har blivit känd för sin 
mångsidiga repertoar och speciellt för 
sitt intresse för nutida musik. År 2014 
avgick han från sin tjänst efter 19 år 
som musikchef för Tonhalleorkestern 
i Zürich. Numera är han musikchef för 
ungdomsorkestern Orchestre Français 
des Jeunes. Under den innevarande sä-
songen dirigerar Zinman bl.a. symfo-
niorkestrarna i Chicago och Cincinnati 
samt filharmonikerna i Stockholm och 
Bergen. Därtill håller han mästarkurser 
i Zürich.

David Zinman studerade under Pierre 
Monteux’ ledning och gjorde sin di-
rigentdebut i täten för Philadelphia 
Orchestra 1967. Sedermera har han 
varit musikchef för filharmoniker-
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na i Rotterdam och Rochester samt 
för Baltimore Symphony Orchestra. 
Zinman har även arbetat som musik-
chef för Aspen Music Festival och i tret-
ton års tid lett American Academy of 
Conducting i staden.

Zinman har gjort över 100 skivin-
spelningar för vilka han fått ett flertal 
betydande pris, Gramophone Award, 
Grammy, Grand Prix du Disque och 
Edison Award. I fjol fick Zinman ECHO 
Klassik-priset i dirigentkategorin. Med 
Tonhalleorkestern har Zinman gjort 
kompletta inspelningar av Mahlers, 
Beethovens, Strauss och Schumanns 
symfonier, som alla varit stora kritik-
framgångar.

Franska kulturministeriet beviljade 
David Zinman landets högsta konstnär-
liga utmärkelse, Chevalier des Arts et 
des Lettres, år 2000. Därtill har Zinman 
fått staden Zürichs konstpris samt 
Thomas Theodore-priset. År 2008 valde 
MIDEM Classical Award honom till Årets 
konstnär. År 1997 beviljade Columbia 
University honom det prestigefulla 
Ditson Conductor's Award för hans me-
riter som tolk för amerikansk musik. 

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. 



5

 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.


