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24.5     
ONSDAGSSERIEN 16
Musikhuset kl. 19.00

Hannu Lintu, dirigent
Jan Lisiecki, piano

Aarre Merikanto: Pan 12 min

W. A. Mozart: Pianokonsert nr 9 Ess-dur KV 271 32 min 
“Jeunehomme”  
I Allegro 
II  Andantino 
III Rondo – Menuetto

PAUS 20 min
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Richard Strauss: En alpsymfoni op.64  47 min
1. Natt
2. Soluppgång
3.  Vandring uppåt berget 
4. Intåg i skogen
5. Vandring längs bäcken
6. Vid vattenfallet 
7. Uppenbarelse
8. På blomsterängar 
9. På alpängen 
10. Vilse genom snårskog och sly 
11. På glaciären 
12. Farliga ögonblick 
13. På toppen 
14. Vision 
15. Dimman höjer sig
16. Solen förmörkas gradvis 
17. Elegi 
18. Lugnet före stormen 
19. Vind och storm 
20. Nedstigning
21. Solnedgång 
22. Epilog 
23. Natt

I samarbete med Finlands Valthornsklubb

Paus ca kl. 20. Konserten slutar ca kl. 21.25. 
Sänds direkt i Yle radio 1 och på webben yle.fi/rso.
Konsertens förra del kan ses i programmet RSO i Musikhuset på Yle Teema 4.6 
och den senare delen 11.6. 
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OINFRIADE 
FÖRVÄNTNINGAR

Aarre Merikanto hamnade på 1930-ta-
let och speciellt under kriget en svår 
kris på grund av sitt morfinmissbruk, 
vilket kan vara en av orsakerna till att 
hans musik från den tiden i någon mån 
verkar konstnärligt kraftlös. Då man 
jämför hans senare produktion med 
andra samtida inhemska kompositörer, 
gör Merikanto ändå ett starkt och per-
sonligt intryck. Hans problem var helt 
enkelt det, att han inte rönte någon 
uppskattning under sina bästa år på 
1920-talet, då hans musik också inter-
nationellt sett var förstklassig och han 
i hög grad hade fingret på tidens puls. 
Merikanto kom så att säga av misstag 
att bli förknippad med förväntningar 
som han inte sedan kunde infria. I of-
fentligheten fick hans tidiga musik ett 
oförstående bemötande och Merikanto 
accepterades först i ett senare skede, 
då han inte längre var så speciell. Allt 
som allt hör Aarre Merikantos 1920-
tals produktion till de mest enaståen-
de prestationerna i hela den finländska 
konstmusiken. 

Pan var ett av de centrala orkester-
poemen i Merikantos tidiga produk-
tion (det andra var Lemminkäinen från 
år 1916). Kompositören skrev en första 
version redan vid decennieskiftet 1920, 
men reviderade verket efter den dåli-
ga kritiken; verket spelades således 
ändå på konsert. Den version som bli-
vit kvar i offentligheten är från år 1924 
och den tredje i ordningen. Sin vana 
trogen brände Merikanto de två tidiga-
re manuskripten. Denna vana kom att 

att ställa till stort förtret för den finska 
musikforskningen. 

Pan är ett eteriskt och impressionis-
tiskt nyanserat stycke som höjer sig 
som ett dis ur tystnaden. Denna ca 12 
minuter långa orkesterdikt bygger inte 
på någon specifik text, men visst kan 
man höra den något grova och brun-
stiga herdeguden Pan som förföljer 
den känsliga och undanflyende nym-
fen Syrinx. Och då Syrinx i panik (sic!) 
gömmer sig genom att förvandla sig 
till vass, binder Pan ihop vasstråna till 
en flöjt (som har en betydande uppgift 
i kompositionen). Jakten blir intensiv 
men till slut blir Pan tvungen att med-
ge att det var förgäves, vilket under-
streckas av ett melankoliskt cellosolo. 
I epilogen kvittrar piccolaflöjten ska-
deglatt, som om Syrinx höll på att driva 
med Pan i vassen. 

UNG MANS KONSERT

Wolfgang Amadeus Mozart slog värl-
den med häpnad som toppmusiker 
redan vid mycket unga år. Han kunde 
komponera lika bra som de bästa vux-
na: vid 12 års ålder plitade han ned med 
sin gåspenna en fullödig opera buffa i 
tre akter, La finta semplice (“Den före-
givet enfaldiga”). Men hans egentliga 
reformanda och originalitet slog ändå 
ut i blom först i vuxen ålder. Det slut-
liga startskottet till mognad var piano-
konsert nr 9, också kallad Jeunehomme 
("Ung man"), skriven i Salzburg i janu-
ari 1777, strax innan kompositören fyll-
de 21. 
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Jeunehomme (KV 271) är naturligt-
vis till det yttre en tresatsig traditio-
nell konsert, men dess inre vändningar 
bröt mot oskrivna regler vid tiden för 
dess tillkomst. Att låta pianosolot dyka 
upp redan i första takten utan dess vi-
dare presentation var i tiden ett näs-
tan fräckt trick. Också på många andra 
ställen låter Mozart solisten dyka upp 
"för tidigt" och inte ens de solistiska 
passagerna med tillhörande kadenser 
infaller på sina rätta platser. För dagens 
lyssnare är dylika saker inte så viktiga. 
Våra öron är vana att ta emot det mes-
ta och vi känner inte längre 1700-talets 
tankesätt och koder. Men visst börjar 
konserten fortfarande med en snabb 
sats, fortsätter med en vackert dröm-
mande långsam sats och slutar med en 
livlig final. På Mozarts tid kunde solis-
terna ta sig mera friheter och improvi-
sera i högre grad än numera. Och so-
loinstrumentet var ett fortepiano som 
inte är lika högljutt som den moderna 
flygeln.

Och så har vi frågan om vad för en 
ung man denne "Jeunehomme" var, om 
någon över huvudtaget? År 1773 träf-
fade Mozart i Wien en fransk pianist, 
Louise Victoire Jenamy, vars pianospel 
tilltalade honom. (Konsertens binamn 
torde vara en ordlek; Jenamy uttalas 
lite som “jeunehomme”.) Vid tiden för 
konsertens tillkomst gjorde Jenamy ett 
uppehåll i Salzburg och då träffades de 
igen. Då Mozart året därpå flyttade till 
Paris för en tid hade han igen kontakt 
med Jenamy – vi vet inte om han ock-
så på ett annat plan än som pianist var 
intresserad av fru Jenamy… Konsertens 
binamn etablerade sig först efter allt 
detta, och hur kan vi veta vad som rör-

de sig i Mozarts huvud – en ung man 
var han ju också själv!

TILL TOPPEN OCH 
TILLBAKA

Richard Strauss första anteckningar i 
dagboken gällande En alpsymfoni här-
stammar från år 1911 och de tidigas-
te skisserna så pass tidigt som från år 
1899, men det egentliga kompositions-
arbetet skedde förmodligen först 1914-
15. Strauss dirigerade själv Hovkapellet 
i Dresden vid uruppförandet i oktober 
1915. Med sin speltid på ca 50 minu-
ter är En alpsymfoni Strauss sista sto-
ra symfoniska orkesterkomposition. 
Verket är skrivet för en jättelik orkester 
(in alles 125 musiker) med bl.a. 20 valt-
horn (av vilka fyra var wagnertubor och 
en del av dem placerade utanför sce-
nen), men verket kan också spelas med 
mindre besättning. Verkets enorma dy-
namiska skala ledde till att det blev just 
En alpsymfoni som man valde att spela 
in, då skivbolaget Polydor gjorde sin all-
ra första CD-testskiva 1979. 

En alpsymfoni är ett ensatsigt pro-
grammatiskt verk. I ordets sedvanliga 
bemärkelse är det ingen symfoni utan 
en enhetlig symfonisk dikt som har nå-
got av en bakgrundsberättelse. I det 
ursprungliga partituret hade verket un-
derrubriken “Antikristus”. Bakgrunden 
till detta var en essä med samma namn 
utgiven av Nietzsche år 1888. ”Jag kall-
ar Alpsymfonin för ”Antikristus” med 
följande motivering: moralisk ren-
het uppnås genom människans egna 
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handlingar, befrielsen sker genom ar-
bete och prisandet av den eviga na-
turen”, skrev kompositören. Troligen 
insåg Strauss redan i ett tidigt skede, 
att Nietzsche kommer att tolkas god-
tyckligt. Han var kanske rädd för att bli 
missförstådd och därför strök han den 
utmanande underrubriken,.  

En alpsymfoni består av 22 delar som 
spelas utan uppehåll och som beskri-
ver vägen upp till en alptopp och ner 
igen. Färden börjar före soluppgången 
och slutar först följande natt. Under ef-
ternatten sker vandringen i ett mörker 
som skapas av de låga instrumenten, 
ända tills naturens uppvaknande bör-
jar och leder till en majestätisk och klar 
soluppgång. Ankomsten till skogen ger 
musiken skuggor som försvinner, då 
det bär vidare uppåt. En kort vandring 
längs en bäck för till ett vattenfall, som 
snarare är en liten fors. Här kommer en 
"uppenbarelse" (Erscheinung), varefter 
färden går vidare via blomsterängar till 
en alpäng där koskällorna klingar. Där 
går bergsbestigaren vilse längs en stig 
som för till snårskog och tät underve-
getation. Närmare toppen finns en gla-
ciär som leder till farliga situationer. 
Rungande basuner meddelar äntligen 
att toppen är uppnådd och en öm me-
lodi på oboe låter bergsbestigaren sät-
ta sig ett tag och dra andan. Den his-
nande utsikten tål beundras under en 
lite längre tid. Snart höjer sig dimman i 
bergen och skymmer solljuset så små-
ningom. Vandrarens stämning blir ele-
gisk. Det börjar blåsa upp till storm i 
alperna och lugnet före stormen verkar 
olycksbådande. Vinande, hotande vin-
dar piskar den orädde alpinisten. Efter 
en rasande framfart avtar ovädret strax 

före solnedgången. Vandrarens hjär-
ta har säkerligen nu renats, då orgeln i 
epilogen vittnar om en djup sinnesfrid. 
Så kommer natten till slut. 

Bergsbestigningen upp till alpens 
topp är naturligtvis symbolisk: männ-
iskan höjer sig över allt det oväsentli-
ga. Lyssnaren kan gärna vara medve-
ten om att Alpsymfonin bokstavligen 
tvingar orkestern att höja sig över det 
vardagliga; ett så pass krävande verk 
är det nämligen, speciellt för solohor-
nisten som fungerar som alpinist med 
många faror på sin stig. 

Osmo Tapio Räihälä (sammandrag)

HANNU LINTU

Hannu Lintu tillträdde som Radions 
symfoniorkesters åttonde chefsdi-
ri-gent i augusti 2013 och fortsätter 
där-med sitt tidigare fram gångsri-
ka mång-åriga samarbete med RSO. 
Före RSO var Hannu Lintu konstnär-
lig ledare för Tammerforsfilharmonin 
och chefsdiri-gentför Helsingborgs 
Symfoniorkester. Därtill har han varit 
förste gästdirigent för Irish National 
Orchestra. Lintu ar-betar regelbun-
det även med kammar-orkestern 
Avanti! och var konstnär-lig ledare för 
Avantis sommarfestival 2005. Utöver 
de viktigaste inhemska orkestrarna 
har Lintu dirigerat bl.a. Philharmonia 
Orchestra i London, BBC Scottish 
Symphony Orchestra, sym-foniorkest-
rarna i Cleveland, Houston, Minnesota, 
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Detroit och St. Louis, ra-dioorkestrar-
na i Leipzig och Köln samt Orchestre 
National de Lyon.

Hannu Lintu har gjort ett flertal in-
spelningar för skivmärkena Ondine, 
Naxos, Avie och Hyperion. Många 
av hans skivinspelningar har fått 
pris i hemlandet och utomlands. En 
Grammy-nominering fick Lintu för 
premiärinspel-ningen av Einojuhani 
Rautavaaras ope-ra 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 ut-
nämndes till Editor’s Choice i tidskrif-
ten Gramophone i fe-bruari 2014.

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 
utbild-ning bl.a. vid sommarakademin 
i Siena för Myung Whun Chung. Han 
vann Den nordiska dirigenttävlingen 
1994. 

JAN LISIECKI

Jan Lisiecki har polska rötter men är 
uppvuxen i Kanada. Han inledde sina 
pianostudier i 5-årsåldern och blott fyra 
år senare var han mogen att börja öva 
in krävande pianokonserter. Trots sin 
spelskicklighet vid tidiga år gillar han 
inte benämningen underbarn: ”Visst är 
jag begåvad men för att nå framgång 

får man lov att hänge sig åt musiken 
och vara villig att göra en väldig mängd 
arbete.”

Lisieckis internationella karriär bör-
jade 2010 i och med liveinspelningar 
av Chopins pianokonserter. Följande år 
fick den då bara 15 år gamle Lisiecki 
ett skivkontrakt med Deutsche 
Grammophon och 2012–2013 gav DG 
ut hans första skivor som innehöll pia-
nokonserter av Mozart och etyder av 
Chopin. Lisieckis senaste utgåva är en 
skiva med musik av Schumann som 
släpptes i fjol.

Jan Lisiecki har uppträtt som so-
list med bl.a. Philadelphia Orchestra, 
New Yorks filharmoniker, Japanska ra-
dions symfoniorkester och BBC:s sym-
foniorkester. Egna solokonserter har 
han hållit bl.a. i  Carnegie Hall i New 
York, Wigmore Hall i London och på 
BBC Proms. Under denna säsong selar 
Lisiecki som solist med Londons filhar-
moniker på turné i Europa samt upp-
träder med Tonhalle-Orchester i Zürich 
och Orchestre de Paris. Solokonserter 
håller han i bl.a. Konzerthaus Wien, 
Zürich och Florens. 

År 2013 fick Jan Lisiecki Leonard 
Bernstein-priset vid musikfestivalen 
i Schleswig-Holstein och tidskriften 
Gramophone valde honom till Årets 
unga artist. 
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER 

Radions symfoniorkester (RSO) är Oy 
Yleisradio Ab:s orkester och har som 
uppgift att producera och befräm-
ja finländsk musikkultur. Orkesterns 
chefsdirigent Hannu Lintu tillträdde 
sin post hösten 2013. RSO:s heders-
dirigenter 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 tidigare 
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 re-
pertoar 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 säsongen 2016–2017 urupp-
för orkestern fem verk beställda av 
Yleisradio och presenterar några av den 
finländska modernismens pionjärer: 
Väinö Raitio och Uuno Klami. Därtill 
omfattar programmet orkesterverk av 
Stravinskij, symfonier av Mahler och 
Bruckner, Haydns Årstiderna samt kon-
serter av nutida kompositörer. RSO:s 
gäster är bl.a. sopranen Karita Mattila 
och mezzosopranen Michelle DeYoung, 
dirigenterna Esa-Pekka Salonen, Teo-
dor Currentzis och Gustavo Gimeno 
samt pianisten Daniil Trifonov.

RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Mahler, Ligeti, Eötvös, Sibelius, 
Hakola, Lindberg, Saariaho, Sallinen, 
Kaipainen och Kokkonen samt premi-
ärinspelningen av Armas Launis ope-
ra Aslak Hetta. Orkesterns skivor har 
fått pris av bl.a. BBC Music Magazine, 
Académie Charles Cros och MIDEM 
Classical. RSO:s skiva med Sibelius 
Lemminkäinen och Pohjolas dotter 
valdes till Critics' Choice i tidskriften 
Gramophone i december 2015. Med 
den inspelningen fick RSO och Hannu 
Lintu även det inhemska Emma-priset 
i kategorin Årets klassiska skiva 2015. 
Under säsongen 2016–2017 spelar 
orkestern in musik av bl.a. Sibelius, 
Prokofjev och Fagerlund.

RSO företar regelbundet konserttur-
néer på olika håll i världen. Under sä-
songen 2016–2017 uppträder orkes-
tern under Hannu Lintus ledning även 
i Suomussalmi, Kajana, S:t Michel och 
Kuopio. 

RSO:s radiokanal är Yle Radio 1 som 
radierar alla orkesterns konserter. I 
allmänhet sänds såväl de utländska 
som de inhemska konserterna direkt. 
Konserterna kan även avlyssnas på 
RSO:s webbsidor (yle.fi/rso) och ses 
live i hög resolution. En stor del av kon-
serterna televiseras också direkt i Yle 
Teema.


