
1

29.3     
ONSDAGSSERIEN 12
Musikhuset kl. 19.00

Hannu Lintu, dirigent
Pekka Kuusisto, violin

Ludwig van Beethoven: Violinkonsert D-dur op.61 42 min
I Allegro ma non troppo 
II Larghetto 
III Rondo (Allegro) 

PAUS 20 min

Antonín Dvořák: Symfoni nr 7 d-moll op.70 (B.141) 35 min
I Allegro maestoso 
II Poco adagio 
III Scherzo (Vivace) 
IV Final (Allegro)

Paus ca kl. 20. Konserten slutar ca kl. 21.05. 
Sänds direkt i Yle radio 1 och på webben yle.fi/rso.
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LUDWIG VAN 
BEETHOVEN 
(1770–1827): 
VIOLINKONSERT 
Beethovens violinkonsert är hans enda 
i den genren. Den glömdes bort i nå-
gon mån och blev sedan känd på nytt 
efter kompositörens död först år 1844, 
då den blott tolvårige violinisten Joseph 
Joachim med sin mästerliga tolkning 
gav den ett nytt liv. Med tiden har den 
blivit en av de mest omtyckta violinkon-
serterna och den har betraktats som 
startskottet för den romantiska konser-
ten. Ett flertal tonsättare och violinis-
ter såsom Camille Saint-Saëns, Alfred 
Schnittke, Joshua Bell och Fritz Kreisler 
har gett sina bidrag till verket genom 
att skriva om violinkadenserna. 

Konsertens första sats, Allegro, ma non 
troppo, börjar överraskande med fem 
mjuka pukslag. Övriga instrument här-
mar denna musikaliska idé under satsens 
gång. En festlig orkester-introduktion 
presenterar det tematiska materialet 
som senare varieras. Violinens graciö-
sa insats är magisk. Dess smidiga linjer 
och kristallklara höga toner strävar upp 
mot andra verkligheter. Överraskande 
harmonier utmanar tonaliteten och ger 
musiken skärpa. Satsen är mycket dy-
namisk: koncentrerade stillsamt lyriska 
stunder avbryts tidvis av militäriska stö-
tar. Det är måhända fråga om en dyna-
mik mellan tyst ånger och impulsivitet, 
ord som man även använt då man be-
skrivit kompositören. 

Larghetto har en värdig men skör 
stämning. Satsen bygger på ett tema 
med variationer och den har en koral-

liknande enkelhet. Liksom första sat-
sen har även denna musik massor med 
utrymme som tittar hemlighetsfullt 
fram mellan fraserna. Halvvägs in i sat-
sen piggas tonbilden upp av pizzicaton. 
Överraskande slutackord leder till den 
sista satsen, Rondo, som börjar utan up-
pehåll. 

Rondot är konsertens mest intensiva 
sats. Dess energiskt virtuosa violinistis-
ka äventyr saktar allt emellanåt upp för 
att ta ny ansats. Melodilinjerna flyttar 
från en instrumentgrupp till en annan 
på intressant vis. Satsen innehåller lek-
fullhet, dramatik, överraskande ackord-
växlingar samt några uppiggande plöts-
liga pizzicaton och efter några vilda 
svängar avslutas den med övertygande 
avslutande stötar. 

ANTONÍN DVOŘÁK 
(1841–1904): 
SYMFONI NR 7 

Sjunde symfonin är omsorgsfull och se-
riös jämförd med Dvořáks övriga över-
svallande klara, folkmusikaliskt färga-
de produktion. Den har också fått det 
inofficiella binamnet ”den tragiska”. 
Strukturen är strikt gestaltad med rik-
haltig tematik – kanske Dvořák ville visa 
hur mycket liv och klanger det finns i 
motsats till död och motgång. Liksom 
de övriga verken från samma period är 
sjunde symfonin detaljerad, uttrycks-
mässigt stark och ständigt stadd i för-
vandling.  

Första satsen, Allegro maestoso, är dys-
ter och dramatisk. Ibland hörs lättare, 
fjärilmässigt fladdrande passager men 
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i bakgrunden lurar alltid någon hot-
bild. Glimtar av lycka mitt ibland allt det 
dystra. Satsen slutar med melankoliskt 
väntande stämningar.  

Andra satsen, Poco Adagio, är verkets 
emotionella mittpunkt och den uttryck-
er tydligast den tragik som man brukar 
skriva om i samband med symfonin. 
Dvořák har också gett den underrub-
riken "född under sorgliga år". Bakom 
dess blomstrande ljudträdgårdar dröjer 
även melankoli. Satsen flyter nyckfullt 
från en stämning till en annan samti-
digt som den det oaktat är enhetlig.

Scherzot är den del av verket som har 
de tydligaste slaviska influenserna. Dess 
rytmiskt mångsidiga dansanta drag bju-
der en välkommen andningspaus mitt 
i melankolin. Den typiskt dvořákska 
svängigt gungande stämningen går icke 
desto mindre delvis i moll och påminner 
därmed om svårare tider. 

Som kontrast till det föregående dan-
santa scherzot är sista satsen full av 
tryckande smärta. Den innehållsrika 
Finalen gör ändå ställvis i likhet med för-
sta satsen avstickare i lättare och rent 
av heroiska stämningar. Med okynne 
och exotik färgade av djävulsintervallet 
tritonus får musiken intressant skärpa. 
Satsen domineras av en virvlande dys-
terhet som ger vika i slutet, då hoppfulla 
stötar i dur signerar symfonin. 

Kompositionsarbetet på symfonin 
beskrev en liknande dramatisk båge. 
Verket skrevs i en atmosfär av osäker-
het och sorg men uruppförandet 1885 
var en framgång och till stor glädje för 
Dvořák.            

Matti Mustonen (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, 
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 
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Jorma Panula, Atso Almila, Eri Klas och 
Ilja Musin. Han har kompletterat sin ut-
bild-ning bl.a. vid sommarakademin 
i Siena för Myung Whun Chung. Han 
vann Den nordiska dirigenttävlingen 
1994.

PEKKA KUUSISTO

Pekka Kuusisto har blivit känd som en 
sällsynt mångsidig och frisinnad musi-
ker som är lika hemmastadd som solist 
i en violinkonsert som i den elektronis-
ka musiken. Han fick Väinö Tanner-
stiftelsens pris år 2008 och Nordiska 
rådets musikpris 2013. År 1995 vann 
Pekka Kuusisto som första finlända-
re den internationella Jean Sibelius-
violintävlingen.

Pekka Kuusisto har utnämnts till 
konstnärlig ledare för ACO (Australian 
Chamber Orchestra) Collective från 
början av 2016. Hösten 2016 inle-
der Kuusisto sitt arbete som konst-
närlig partner till Saint Paul Chamber 
Orchestra i Minnesota. I centrum för 
Kuusistos konstnärliga arbete är kam-
marorkestrarnas musicerande utan 
egentlig dirigent. På detta sätt kom-
binerar han solistens och dirigentens 
uppdrag med sina ordinarie orkestrar 
och därtill regelbundet även med  bl.a. 
London Chamber Orchestra, Mahler-
kammarorkestern, Deutsche Kam-
merphilharmonie Bremen, Irlands kam-
marorkester, Britten Sinfonia samt 
Tapiola Sinfonietta. 

Under förra säsongen återvän-
de Pekka Kuusisto som solist till bl.a. 
Birminghams och Torontos symfoni-
orkestrar, Skotska kammarorkestern  

samt Helsingfors stadsorkester. Han 
gav även solokonserter i bl.a. Con-
certgebouw i Amsterdam och Wigmore 
Hall i London. Hans medverkan i 
London Proms i augusti fick oerhört 
mycket uppmärksamhet i medierna 
tack vare hans briljanta, kritikerprisa-
de tolkning av Tjajkovskijs violinkon-
sert, men också genom ett videoklipp 
i nätet av hans extra nummer. Kuusisto 
spelade och sjöng den karelska folkvi-
san Minun kultani kaunis on och fick 
publiken att jublande sjunga med i re-
frängen.  

Kuusisto har med framgång sam-
arbetat med bl.a. nycirkusartisten Jay 
Gilligan, designern Aamu Song samt 
Richard Alston Dance Company. Han 
har också ett antal grupper och part-
ners som han samarbetar med: voka-
lensemblen Rajattomat, Don Johnson 
Big Band och amerikanska Salsa Duran. 
Till hans regelbundna partners i kam-
marmusiken hör bl.a. Anne Sofie von 
Otter, Bengt Forsberg, Olli Mustonen, 
Ismo Eskelinen och Nicolas Altstaedt. 
Kuusisto har även nära samarbete med 
många nutida kompositörer. Av dem 
kan vi nämna Nico Muhly, Thomas 
Adès och Sebastian Fagerlund, vars vi-
olinkonsert Kuusisto har uruppfört och 
spelat in på skiva. 

Pekka Kuusisto är konstnärlig led-
are för Vår festival i Träskända. 
Han planerade även konsertserier i 
Verkatehdas i Tavastehus 2009–11, 
samt Kammarorkestern Avantis som-
marmusik i Borgå 2011. 
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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-roman-
tiska 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.


