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24.11     
FREDAGSSERIEN 6
Musikhuset kl. 19.00

MUSIKERFÖRBUNDET 100 ÅR

Hannu Lintu, dirigent
Lisa Batiashvili, violin

Erkki Melartin: Traumgesicht op. 70 16 min

Anders Hillborg: Violinkonsert nr 2, Finlandspremiär 24 min

 
PAUS 20 min

Antti Auvinen: Turbo Aria, uruppförande  20 min 
(Yles och Musikerförbundets beställning) 

Aleksandr Skrjabin: Le Poème de l'extase op. 54 23 min
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KAMMARMUSIK I SENA KVÄLLEN börjar i Konsertsalen efter en paus på ca 
10 minuter. Publiken ombeds ta plats på parketten för att lyssna till musiken. 
Platserna är onumrerade.

Yuki Koyama, flöjt
Jorma Valjakka, oboe
Giuseppe Gentile, klarinett
Otto Virtanen, fagott
Jukka Harju, valthorn

Joonas Kokkonen: Blåskvintett 13 min
I Andante 
II Allegro vivace
III Moderato, quasi allegretto 
IV Allegro

Paus ca kl. 19.55. Konserten slutar ca kl. 21.15. 
Kammarmusiken slutar ca kl. 21.45. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på webben yle.fi/areena. 
Konserten visas i två delar på Yle Teema 3.12 och 10.12 samt i repris på Yle TV1 
9.12 och 16.12.
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NATTLIGA VISIONER
Erkki Melartins Traumgesicht, opus 
70, har en intressant bakgrundshis-
toria. Verket spelades av RSO under 
Hannu Lintus ledning vid en konsert 
hösten 2013. Detta var första gång-
en sedan år 1932, då musiken fram-
fördes av Helsingfors stadsorkester 
och Georg Schnéevoigt under rubriken 
Symphonische Musik. Det är svårt att hit-
ta en orsak till denna törnrosasömn som 
varade i 80 år. Traumgesicht är nämligen 
verkligen ett enastående verk i den fin-
ska musikens historia. Om kompositio-
nens höga kvalitet och kraftfulla karak-
tär vittnar även det faktum att Hannu 
Lintu tar upp det på repertoaren så pass 
snart igen. 

Traumgesichts uruppförande ägde rum 
på julaftonen 1910 på S:t Petersburgs 
adelsklubb. Salens 1400 platser var fyll-
da av personer som kommit för att höra 
basstjärnan Fjodor Sjaljapin, men även 
Melartins musik väckte en del uppmärk-
samhet. Tonsättaren dirigerade verket 
själv och det var onekligen en berusan-
de upplevelse för den 35-årige Melartin, 
en höjdpunkt i karriären dittills. 

Vad är det som gör Traumgesicht så 
speciellt? För det första besättningen: 
orkestern är större än någonsin tidiga-
re i en finländsk tonsättning. Aleksandr 
Zilotis orkester var dubbelt så stor som 
Filharmoniska sällskapets orkester i 
Helsingfors och detta inspirerade säkert 
Melartin. Stråk-sektionen var stor och 
första violinen spelade ibland divisi, in-
delad i fem grupper. Trefaldiga träblåsin-
strument med biinstrument användes 
och en för tiden ovanligt stor slagverks-
sektion samt två harpor. Vid senare spel-
ningar i Helsingfors blev man säkerligen 

tvungen att pruta på en del av dessa 
krav. Till musiken hörde även ett knep 
som tillämpats av Aleksandr Skrjabin 
och  Richard Strauss: tidvis var en del av 
violinerna sordinerade och en del inte, 
vilket möjliggjorde snabba växlingar i 
klangfärgen. Detta låter sig bara göras 
om stråksektionen är tillräckligt stor. 

Ett annat specialdrag är själva kom-
positionen. Musiken har ingen speciell 
finsk nationell eller karelsk tematik och 
Kalevalaatmosfären lyser med sin från-
varo. Kompositören var i detta skede rätt 
väl förtrogen med Skrjabin, Debussy och 
Strauss, och samma år hade han i S:t 
Petersburg hört Rysslandspremiären på 
Igor Stravinskys Eldfågeln. 

Traumgesicht är inte något nokturnt 
drömmeri utan en enhetlig symfonisk 
dikt som utvecklas organiskt. Orkestern 
blotta volym lockar tidvis fram mycket 
kraftfull musik, och varför inte, drömbil-
der kan ju ibland vara nog så rätlinjiga, 
vilket naturligtvis inte utesluter vackra 
melodier och harmoniska strukturer. 

KLANGHEDONIST PÅ 
PROGRESSIVA STIGAR
Anders Hillborg har nått internationell 
framgång steg för steg och i hög grad 
uttryckligen genom att han är så inter-
nationellt inriktad. På hemmaplan har 
det inte alltid varit så lätt att kämpa sig 
fram. Anders har själv berättat att det i 
början av hans karriär vid decennieskif-
tet 1980 var svårt för en kompositör att 
vinna uppskattning i Sverige. Den rådan-
de kulturatmosfären frågade t.o.m. öp-
pet, om det över huvudtaget var berät-
tigat att skriva musik som inte riktar sig 
till folkets djupa lager, musik vars uttryck 
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finslipas till höjder som anklagas för eli-
tism – det fanns alltså ett krav på nå-
got slags realsocialism i Folkhemmet. 
Modernisterna Iannis Xenakis och Brian 
Ferneyhough som Hillborg beundrade 
passade inte in i den formen. Lyckligtvis 
valde Hillborg att gå sin egen väg.

Andra violinkonserten är ca 25 mi-
nuter lång och skriven i en enda sats. 
Ensatsigheten leder inte i detta fall till en 
monolit utan kompositionen innehåller 
avsnitt som följer otvunget på varandra 
och vars motiv återkommer antingen 
som sådana eller betraktade ur en an-
nan synvinkel. Orkestern är inte enorm; 
det räcker med dubbla brass- och slag-
verkssektioner. Stråksektionen har däre-
mot samma dimension som en fulltalig 
symfoniorkester och stråkarnas roll som 
stöd för solisten är ovanligt betydande. 

Andra violinkonserten börjar med ett 
aleatoriskt avsnitt i de höga stråkarna 
som utmynnar i ett stillsamt c-mollack-
ord. Hillborg är inte rädd för att använ-
da tonala harmonier, då det känns så. 
Stråkarna spelar utan vibrato, vilket ger 
musiken en orgelliknande klang. Då so-
loviolinen framträder gör den sin entré 
med öppna terser och kvinter; det är 
ännu inte dags för virtuost spel. Det för-
sta avsnittet slutar med en återgång till 
aleatoriken som hördes i början. 

Andra avsnittet (Con fuoco) börjar ef-
ter knappa åtta minuter. Dess våldsam-
ma rytm är rena rama progressiva rock-
musiken – föreställ dig elinstrument i 
stället och musiken kunde vara skriven 
direkt av King Crimson! Efter detta kor-
ta avsnitt återgår musiken till stämning-
en i första avsnittet som får utlopp i ett 
H-durackord som smeker sinnena.  

Tredje avsnittet bygger på ett liknan-
de ackompanjemang, men nu sätter so-

loviolinen igång i uppskruvat tempo och 
för första gången börjar solisten och or-
kestern gå skilda vägar. Lite överraskan-
de blir detta konsertens egentliga lång-
samma sats. 

Då soloviolinens uppskruvade tempo 
återkommer, väller stråkarna vidare lång-
samt som lava. Detta utmynnar slutligen 
i överlapp mellan börjans tematik och 
den snabba pulsen, och konserten slutar 
i en extatisk förklarad stämning.

EXCESSER I KONST 
OCH KÄRLEK
Antti Auvinen (f. 1974) hann vid unga år 
ägna sig grundligt åt att spela heavy på 
gitarr – ända tills han slutligen sökte sig 
till Jyväskylä konservatorium med avsikt 
att bli gitarrist till yrket. Och som det går 
ibland vaknade så småningom intresset 
för att själv skapa musik.  

Auvinens tidigaste verk är huvudsak-
ligen kammarmusik för varierande be-
sättningar. Sedan kom  genombrottet 
som förorsakade en mindre explosion, 
vars spillror fortfarande flyger omkring i 
luften.  Junker Twist som uruppfördes av 
RSO år 2005 och orkesterverket Himmel 
Punk som gavs vid Tammerforsbiennalen 
2006 gjorde sensation bland publik och 
kritiker. Deras ytterst explosiva rytm- och 
klangvärld fick sedan som motvikt den 
storartade multimediala kammaroperan 
Autuus (Salighet, 2015), som omedelbart 
belönades med TEOSTO-priset. Det var 
ovanligt att kompositören också våga-
de berätta om de idéer som låg bakom 
dessa verk, trots att kompositionerna för 
lyssnarna var absolut musik. Bakgrunden 
till Junker Twist är en tillbakadragen ny-
nazists villfarelser och Himmel Punk tar 
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ställning till det religiösa våldet. Autuus 
handlar om mental kollaps som utmyn-
nar i våldsamma handlingar. 

Då en kompositör kallar ett verk för 
Turbo Aria, leder det ohjälpligen till frå-
gan vad som denna gång döljer sig bak-
om musiken. Som kompositör vet jag 
hur betänkligt det är att ty sig till före-
ställningar, då man berättar om en musik 
som i första hand bara är musik. Risken 
för missförstånd och övertolkningar är 
stor. Men Auvinen vågar belysa också 
detta verks bakgrund, och vackert så. 

Då Auvinen för inte så länge sedan 
stod vid Medelhavets strand med ett 
barn i famnen, fylldes hans sinne av frå-
gor gällande flyktingarna som tar sig 
över havet och han såg för sin inre syn 
nyhetsbilder av ett drunknat barn som 
flutit i land. Därmed fick det nya verket 
en hel del elastiska klanger, nedåt böjda 
ting, fördröjda, fjärmande och "sjunkan-
de" musikaliska situationer som så att 
säga glider in under ytan – men också 
tongångar som "sköljs" fram och kom-
mer upp till ytan. Den centrala rollen i 
Turbo Aria innehas av en sampler som 
trakteras av en slagverkare. Den behand-
lar ljud som härstammar från en sten-
kaka med 100 år gamla inspelningar av 
finska sopraner.

Det ensatsiga ca tjugo minuter långa 
stycket är indelat i fyra avsnitt. I bör-
jan producerar samplern sång av hoqu-
etus-typ, som sänker sig till brus och 
accelererat knaster. Andra avsnittet är 
något mera statiskt men i det tredje an-
vänds samplern som en 70-tals synthe-
sizer med vilken man producerar om-
fattande, snabba glissandi. Ur detta 
uppkommer rytmiska situationer som 
efter att ha varit statiska får en tydlig 
puls. Efter en liten överledning kom-

mer ett rytmiskt fjärde avsnitt med en 
tilltagande polyrytmik som bär musiken 
ända till slutet. 

LUDDIGT OM 
UNIVERSUMS 
MEDELPUNKT
Aleksandr Skrjabins produktion omfat-
tar en massa pianomusik samt fem or-
kesterverk av vilka tre kallats för symfo-
nier och två för symfoniska dikter. Han 
hörde utan tvekan till en av musikens 
största förnyare. Hans ursprungligen 
tonala klangvärld utvecklades och blev 
från och med 1910-talet allt mer kom-
plicerad. Den grundade sig på klangliga 
strukturer som han utvecklat, speciellt 
det s.k. prometheusackordet. Skrjabin 
påstod sig vara synestetiker och utveck-
lade i enlighet med detta en teori om 
förhållandet mellan färger och tonarter. 
Men denna konstruktion är, tycker jag, 
alltför mekanisk och påhittad för att 
vara riktigt äkta. Detta säger jag som 
själv är synestetiker.

Le Poème de l’extase, som kom till år 
1908, är en symfonisk dikt i en sats skri-
ven för stor orkester. Till den fogade 
Skrjabin en text med ett entydigt bud-
skap om kompositörens egen allsmäk-
tighet. I verkets stil finns det reminiscen-
ser av Debussy och orkestern är enorm 
i förhållande till omständigheterna på 
den tiden – men antalet musiker är 
ändå inte så stort som t.ex. i Mahlers 
symfonier eller i Schönbergs Gurrelieder. 
I stilistiskt hänseende platsar Le Poème 
de l'extase inom ett gränsområde som 
Skrjabins tidigare tonala tonspråk tog 
ett långt kliv bort från. 
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Le Poème de l'extase har till en början 
ett lugnt uttryck, men intensiteten och 
volymen tilltar då och då. Speciellt ef-
ter den första tredjedelen börjar blecket 
kräva uppmärksamhet med högljudda 
repliker; musiken blir rytmiskt tätare och 
helhetsvolymen skapar väldiga utbrott. 

Efter en lugn stund präglad av träblå-
sarna tar musiken igen sikte på extas, 
som uppnås i slutets långa berusande 
tuttiklanger. Efter extasen följer en kort 
vila, varefter avslutningen blir så festlig 
och strålande att det behövs flera kos-
mologer för att bevisa att Skrjabin inte 
var universums medelpunkt. 

Osmo Tapio Räihälä

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. 

LISA BATIASHVILI
Lisa Batiashvili föddes i Georgien men 
är sedan länge bosatt i Tyskland. Hon 
är i detta nu en av de mest uppskat-
tade violinisterna i världen. Batiashvili 
uppträder regelbundet som solist med 
New Yorks och Berlins filharmoniker, 
Tonhalleorkestern i Zürich, Londons 
symfoniorkester samt Europeiska kam-
marorkestern. Under denna säsong 
är Batiashvili residenskonstnär vid 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
som hör till väldens mest anrika mu-
sikinstitutioner.

En av Batiashvilis senaste betydan-
de konstnärliga prestationer är en in-
spelning för Deutsche Grammophon av 
Sibelius och Tjajkovskijs violinkonser-
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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 

ter. Inspelningen gjordes i samarbete 
med dirigenten Daniel Barenboim och 
Staatskapelle Berlin och den har fått 
ett stort antal berömmande recensio-
ner. Fortsättning följer i vår då Deutsche 
Grammophon ger ut Batiashvilis, 
Yannick Nézet-Séguins och Europeiska 
kammarorkesterns Prokofjevtolkningar.

Under innevarande säsong uppträder 
Batiashvili som solist med bl.a. Sydneys 
symfoniorkester, Orchestre national de 
Radio France, BBC Symphony Orchestra 
och kammarorkestern Orpheus.  I fjol 
uruppförde hon Anders Hillborgs andra 
violinkonsert och förutom i Helsingfors 
kommer hon nu att spela den också i 
London med BBC:s symfoniorkester un-
der Sakari Oramos ledning.

Batiashvili betonar hur viktigt det är 
med samarbete inom musikutövandet. 
Nära kontakter med dirigenter som Sir 
Simon Rattle, Christian Thielemann och 
Sir Antonio Pappano har varit av vä-
sentlig betydelse för hennes musikalis-
ka utveckling. Batiashvili betonar också 
kommunikationen i vidare bemärkelse: 
musiken kan fungera som en faktor som 
överskrider nationsgränserna och fören-
ar människor. Lyssnandet och öppenhe-
ten ger möjligheter till större förståelse. 

Lisa Batiashvilis instrument är en 
Guarnerius del Gesù från år 1739, som 
en privat samlare ställt till hennes förfo-
gande.  
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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.


