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19.10     
TORSDAGSSERIEN 2
Musikhuset kl. 19.00

Hannu Lintu, dirigent
Christian Tetzlaff, violin

Béla Bartók: Violinkonsert nr 2 op. BB 117 36 min
1. Allegro non troppo 
2. Andante tranquillo 
3.  Allegro molto
 

PAUS 20 min

Béla Bartók: Violinkonsert nr 1 op. posth. 26 min
1.  Andante sostenuto 
2.  Allegro giocoso 

Witold Lutosławski: Symfoni nr 4 22 min
Hesitant 
Direct

Paus ca kl. 19.45. Konserten slutar ca kl. 21.15. 
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EN KOMPOSITÖR 
BERUSAD AV KÄRLEK

Den 27-årige Bartók var förmodligen 
döförälskad i den tonåriga violinisten 
Stefi Geyer, som fick den första violin-
konserten, fullbordad i februari 1908, 
sig tillägnad. Geyer var redan i det-
ta skede en synnerligen lovande violi-
nist och gjorde också senare en hygg-
lig karriär. Bartók var rent av berusad 
av kärlek då han skrev konserten och 
det hörs i synnerhet i den första satsen 
(Andante sostenuto)  av den tvåsatsiga 
konserten. Violinsolot – och hela första 
satsen – är förmodligen den mest po-
etiska och drömska musik som Bartók 
någonsin komponerat. Verket börjar 
med en fyra toners skala (d-fiss-a-ciss), 
dvs. ett septimackord som den första 
satsen bygger på. Motivets mollvariant 
(ciss-e-giss-hiss) kallade Bartók i ett 
brev till Geyer för ”ditt ledmotiv”. 

Geyer konstaterade själv att första 
satsen var "en ung flicka som kompo-
sitören älskade", medan andra satsen 
(Allegro giocoso) är en "violinist som 
kompositören beundrade". Dess tem-
po är livligt och klart mera virtuost, och 
ställvis gör en folkmusikalisk rytm sig 
tydligt gällande. Konserten har ingen 
egentlig kadens, men soloviolinen hörs 
nästan hela tiden.

Bartók strök själv konserten från sin 
verkförteckning och därför har senare 
generationer polemiserat om huruvida 
det alls är lämpligt att spela konserten 
och framförallt om den över huvudta-
get kan kallas för första violinkonser-
ten. Är det möjligt att orsaken till att 
konserten lades åt sidan var av helt 
personlig art? Bartók gifte sig år 1909 

och frun hette inte Stefi – utan Márta. 
Verket uruppfördes först år 1956 och 
då låg Bartók i graven. 

Då andra violinkonserten kom till år 
1938, var Bartók en i det närmaste an-
nan människa, en 57 år gammal, erfa-
ren kompositör. Fruns namn hade för 
övrigt bytts ut – han skilde sig från 
Márta sommaren 1923 och gifte sig 
omedelbart med sin 19-åriga pianoelev 
Ditta Pásztory. Den nya hustrun spela-
de nog sin mans pianomusik, men an-
dra violinkonserten inspirerades av vi-
olinisten Zoltán Székely, en betydande 
virtuos också han. Därför är också kon-
serten av annat slag än den föregående 
och på alla sätt en stor violinkonsert. 
Speltiden är ca fyrtio minuter (i parti-
turet föreslår kompositören 32 minu-
ter, men så snabba tempon är förmod-
ligen omöjliga), notmängden är enorm 
och strukturen omfattande och om-
växlande. Därtill hör den till de "stora" 
violinkonserterna vid sidan av Brahms, 
Tjajkovskij, Sibelius, Berg och Prokofjev, 
för att nämna de mest populära.

Konserten har tre satser men struk-
turen är inte särskilt traditionell. Första 
satsen är visserligen "tungt vägande" 
men andra satsen är ingen sedvanlig 
långsam sats utan musikens rytm ske-
nar iväg titt som tätt. Finalen är en fri 
variationssvit. Soloviolinen bär upp det 
hela och i slutet av första delen ingår 
också en stor solokadens; solistens an-
del är mycket krävande från början till 
slut. Det finns två alternativa slut på 
konserten. I det första avslutas konser-
ten ståtligt av en stegrande soloviolin. 
I den andra varianten tystnar violinens 
helt i slutet. Vid kvällens konsert ges 
denna andra version. 
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ÖDETS NYCKER: FRÅN 
OFFER TILL MÄSTARE

Witold Lutosławski erövrade inte mu-
sikestraderna i ett tidigt skede, vilket 
snarast berodde på otur med tajming-
en: hans första stilperiod kulmine-
rade med första symfonin som blev 
färdig 1947. Den polska administratio-
nen, nedtryckt av Sovjetunionen, var 
snabb att anklaga verket för "forma-
lism". Symfonin förlades med spelför-
bud i över tio år. Sitt internationella 
genombrott gjorde Lutosławski under 
sin andra stilperiod kring decennieskif-
tet 1960, då han var närmare femtio år 
gammal. Hans popularitet byggde till 
stor del på orkesterverket Musique fu-
nèbre och dess framgång, men kanske 
han också fick vind i seglen av den pol-
ska modernismens medvind från och 
med slutet på 50-talet. 

Lutosławskis tredje stilperiod börja-
de i början av 60-talet. Det var då han 
övergick till det som kallas för aleato-
risk kontrapunkt, något som präglade 
hans musik framledes. Han upplevde 
den strikta modernismen efter kriget 
som alltför bindande och ansåg att det 
inte längre fanns andrum eller plats för 
spontaneitet i musiken. Därmed bör-
jade Lutosławski förse sina komposi-
tioner med avsnitt där musikerna fick 
spela givna figurer i fri rytm, varvid var-
je spelning gav en i viss mån annor-
lunda musik. Till den stilperioden hör 
bl.a. Stråkkvartetten (1965), det fina 
orkesterstycket Mi-parti (1976) samt 
cellokonserten (1970). Tredje stilperio-
den kulminerade med tredje symfonin 
(1983) och efter den följde en fjärde 
och sista stilperiod. Kännetecknande 

för den är tunnare orkestrering samt 
enklare texturer och harmonier.  

Det viktigaste beviset på Witold 
Lutosławskis livskraft och hans konti-
nuerligt uppåtgående utvecklingskurva 
är fjärde symfoni, som kom till så pass 
sent som 1992 då tonsättaren var 79 år 
gammal. Den följer den tudelade struk-
tur som Lutosławski hade som sitt ideal 
(fastän den formellt är ensatsig): enligt 
honom bör första delen väcka lyssna-
rens intresse men lämna en känsla av 
"otillfredsställelse". Och det tillkommer 
sedan den senare delen att leva upp till 
de löften som givits.  Åtminstone en-
ligt min mening fyller detta knappa 
tjugo minuter långa verk sin uppgift på 
ett oemotståndligt sätt. 

Lutosławski understreckar emeller-
tid inte sitt budskap och därför noterar 
han inte i partituret var den första de-
len slutar och den andra börjar. Verket 
börjar långsamt och stillsamt, men de 
aleatoriska avsnitten ger snart musiken 
fläkt och fräs. Farten och kraften väx-
er nästan i smyg ända tills stämningen 
förändras av ett slags kadens för piano. 

Den senare delen nystas upp med ett 
avsnitt där höga träblåsinstrument, vi-
oliner och klockspel klingar och klirrar. 
Från detta utvecklas så småningom en 
rusning i blecket som kulminerar i en 
lång melodi, som spelas ståtligt uni-
sont av valthorn, trumpeter och basu-
ner. Musiken övergår än en gång i ett 
aleatoriskt avsnitt som är en kadenslik-
nande dialog mellan två, ibland tre vio-
liner. I slutet återgår musiken till exakt 
noterad rytm och verket går i mål med 
precision och stor energi. 

Osmo Tapio Räihälä
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HANNU LINTU
Hannu Lintu tillträdde som Radions 
symfoniorkesters åttonde chefsdiri-
gent i augusti 2013 och han fortsätter 
härmed sitt mångåriga framgångsrika 
samarbete med RSO. Under spelåret 
2017–2018 dirigerar Lintu 20 konser-
ter i Musikhuset och åker även ut på 
Europaturné med orkestern.  

Före RSO var Hannu Lintu konstnär-
lig ledare för Tammerforsfilharmonin 
och chefsdirigent för Helsingborgs 
Symfoniorkester. Därtill har han varit 
förste gästdirigent för Irlands nationa-
lorkester. Lintu samarbetar även regel-
bundet med Kammarorkestern Avanti! 
och år 2005 var han konstnärlig ledare 
för Avantis sommarmusik. 

Under säsongen 2017–2018 dirige-
rar Hannu Lintu bland annat Tokyos 
stadsorkester, Washington National 
Symphony Orchestra samt symfonior-
kestrarna i Dallas och Detroit. Därtill 
debuterar han som dirigent för Neapels 
filharmoniker, Singapores symfonior-
kester och Hiroshimas symfoniorkes-
ter. Lintu har på sistone även dirigerat 
Tyska symfoniorkestern i Berlin, sym-
foniorkestrarna i Luzern och Galicien, 
Seouls filharmoniker samt orkestrar-
na i St. Louis, Baltimore och Toronto. 
Till hans allra senaste viktiga debu-
ter hör gästspelen vid Statsoperan i 
Stuttgart och radioorkestrarna i Wien 
och Hamburg.  

Hannu Lintu uppträder regelbundet 
även vid operafestivalen i Nyslott. Där 
dirigerar han Verdis Otello sommaren 
2018. Vid Nationaloperan har han di-
rigerat Parsifal, Carmen, Kung Lear, 
Tristan och Isolde och Tero Saarinens 
balett Kullervo till Sibelius musik. 

CHRISTIAN TETZLAFF
Christian Tetzlaff beskriver sig själv 
som en skådespelare som talar genom 
sin violin och anpassar sig efter de rol-
ler som de olika verken förutsätter. Han 
förhåller sig passionerat till musiken 
och utforskar kompositionerna lik en 
detektiv för att upptäcka deras inner-
sta väsen. Tetzlaff anser det också vara 
viktigt att flytta bort uppmärksamhe-
ten från stjärnsolisterna till själva mu-
siken. Konserterna ser han som en 
möjlighet att skapa värdefulla sociala 
upplevelser.

Tetzlaff föddes i Hamburg 1966 
och spelade med i en ungdomsorkes-
ter från nio års ålder. Senare studera-
de han vid Lybecks konservatorium för 
Uwe-Martin Haiberg och i Cincinnati 
för Walter Levin. Numera undervisar 
Tetzlaff själv vid Kronbergakademin i 
Tyskland. 

 Den mångsidige Tetzlaffs repertoar 
sträcker sig från klassicismen till nutida 
musik. Hans tolkningar av Beethovens, 
Brahms, Bergs och Ligetis violinkonser-
ter har fängslat publiken världen runt.  
Tetzlaff är även känd för sina idérika 
kammarmusikaliska projekt. 

Men sin violin som byggts av Peter 
Greiner har Tetzlaff framträtt med 
ett flertal topporkestrar. Till dem hör 
Chicagos, Bostons och Sydneys sym-
foniorkestrar, Berlins filharmoniker, 
Metropolitans orkester i New York samt 
Los Angeles, Londons och Rotterdams 
filharmoniker. Han har samarbetat 
med bl.a. dirigenterna Sir Simon Rattle, 
Andris Nelson, Susanna Mälkki och 
Osmo Vänskä. Carnegie Hall i New York 
och Wigmore Hall i London har kallat 
honom till residensartist.  
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Tetzlaffs inspelningar av bl.a. 
Mozarts, Beethovens, Dvořáks, Sibelius 
och Bartóks produktion har fått många 
priser: Diapason d’Or, MIDEM Classical 
och ECHO Klassik. 

RADIONS 
SYMFONIORKESTER

Radions symfoniorkester (RSO) är Yles 
orkester med uppgift är att skapa och 
främja finländsk musikkultur. Sedan år 
2013 är Hannu Lintu orkesterns chefs-
dirigent. RSO:s tidigare chefsdirigenter 
är Toivo Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, 
Paavo Berglund, Okko Kamu, Leif 
Segerstam, Jukka-Pekka Saraste och 
Sakari Oramo. 

Under spelåret 2017–2018 firar RSO 
sitt 90-årsjubileum. Radioorkestern be-
stående av tio musiker uppträdde för 
första gången den 1 september 1927 
i en studio vid Alexandersgatan 46 i 
Helsingfors. Några år senare inledde 
orkestern sin offentliga konsertverk-
samhet. På 1960-talet under Paavo 
Berglunds tid som chefsdirigent utvid-
gades besättningen till en fulltalig sym-
foniorkester.  

Utöver de stora romantiska och klas-
siska mästerverken har RSO en hel del 
nutida musik på sin repertoar och orkes-
tern uruppför årligen ett flertal nya verk 
som beställts av Yle. Till RSO:s uppgifter 
hör att spela in all finländsk orkestermu-
sik med fulla radieringsrättigheter för 
Yles arkiv. Under spelåret 2017–2018 ur-
uppförs sex verk som beställts av Yle. Till 
säsongplanerna hör även tre operor som 
uppförs konsertant, en första egen RSO-

festival och några av 1900-talets centra-
la violinkonserter. 

RSO har spelat in verk av bl.a. 
Mahler, Ligeti, Eötvös, Sibelius, Hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt därtill premiär-
inspelningen av Armas Launis' opera 
Aslak Hetta. Orkesterns inspelningar 
har fått ett flertal pris av bl.a. BBC Music 
Magazine, Académie Charles Cros och 
MIDEM Classical Award. Upptagningen 
av Sibelius' Lemminkäinen och Pohjolas 
dotter ingick i tidskriften Gramophones 
Critic’s Choice i december 2015. Med 
denna inspelning fick RSO och Hannu 
Lintu även det inhemska Emmapriset 
i kategorin Årets klassiska album 2015. 
Under spelåret 2017–2018 ger RSO ut 
skivor med verk av Sibelius, Prokofjev, 
Lindberg och Bartók. 

RSO turnerar regelbundet på olika 
håll i världen. Under säsongen 2017–
2018 företar orkestern en Europaturné 
under ledning av Hannu Lintu. RSO:s ra-
diokanal Yle Radio 1 radierar alla orkes-
terns konserter. I allmänhet sänds både 
de inhemska och utländska konserterna 
direkt. På RSO:s webbsidor (yle.fi/rso) 
kan man lyssna på konserterna och se 
dem live med hög upplösning.  


