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5.9
ONSDAGSSERIEN 1
Musiikkitalo klo 19.00 

Hannu Lintu, dirigent
Jevgenij Kisin, piano

Jukka Tiensuu: Alma III: Soma                                               9 min

 
Franz Liszt: Pianokonsert nr 1 Ess-dur S.124                        19 min
I Allegro maestoso
II Quasi adagio
III Allegretto vivace – Allegro animato
IV Allegro marziale animato

PAUS 20 min

Witold Lutosławski: Symfoni nr 3                                        28 min

Paus ca kl. 19.45. Konserten slutar ca kl. 20.50. 
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JUKKA TIENSUU 
(f. 1948): ALMA III: 
SOMA

 
"Det finns mångahanda anledningar 
att komponera musik. I mina kollegers 
självuppgörelser har jag fått läsa om 
tvingande anledningar till att kontinu-
erligt omarrangera ljudlandskapet bl.a. 
för att förtjäna sitt levebröd, för att till-
fredsställa behovet av att syssla med 
någonting, självrannsakan, utforskande 
av det s.k. fenomenet "musik", ett sätt 
att lättare få ut sina åsikter ('engagerad 
musik'), en tvångsföreställning ('kom-
ponerandet är tillvarons primära syf-
te'), en tillfällighet, ....Otvivelaktigt har 
alla dessa fenomen tidvis sin egen om 
än obetydlig andel i den fortsatta ska-
pande verksamheten, men det som jag 
upplever står mig själv allra närmast är 
den urgamla uppfattningen om musi-
ken som den kortaste vägen till högre 
andliga sfärer."

 Så skrev Jukka Tiensuu hösten 1983. 
Därefter har han skrivit väldigt lite om 
sin egen verksamhet som tonsättare 
och avstått från att kommentera sina 
egna verk. Han har konstaterat att det 
viktiga är musiken, inte kompositören 
bakom den. Han vill inte med sina tan-
kar och kommentarer ställa sig mellan 
musiken och lyssnaren utan vill låta 
musiken tala för sig och ge lyssnaren 
friheten att upptäcka. Till detta finns 
det gott om material i Tiensuus verk. 
Som kompositör har han redan länge 
gått från en höjdpunkt till en annan 
och skapat fascinerande och virtuost 
skrivna, sprakande verk.

 

Då Tiensuu började uppmärksammas 
som kompositör på 1970-talet, sökte 
han sig mycket snart till modernister-
nas avantgarde. "I vår tid bör varje verk 
som skapas ha en speciell orsak att bli 
till", konstaterade han och förverkli-
gade sitt ideal genom att alltid kom-
ponera varje nytt verk utgående från 
någon ny problemställning. Han till-
lämpade på ett nästan encyklopediskt 
vis de olika kompositionstekniker som 
stod till buds inom den nya musiken. 
På 1980-talet verkar det emellertid som 
om Tiensuus karriär tog en ny vänd-
ning. Han experimenterade fortfarande 
gärna med nya fenomen och letade ef-
ter spännande klangvärldar, men sam-
tidigt fick hans verk en ny typ av klar-
het i materialet, en känsla av befrielse 
samt rent av musikantiska drag. 

Orkesterverken hade till en början 
en perifer plats i Tiensuus produk-
tion, men på 1990-talet kom de att stå 
i fokus i hans skapande arbete. Till de 
centrala skapelserna i Tiensuus orkes-
terproduktion hör Almatrilogin som 
består av tre självständiga verk: Alma I: 
Himo (1995), Alma II: Lumo (1996) och 
Alma III: Soma (1998). I alla dessa kom-
pletteras orkestern med elektroniska 
medel.

En speciell fascination har Tiensuus 
kompositioner också genom de 
mångtydiga namnen. De är i allmänhet 
öppna för så många tolkningsmöjlighe-
ter att man åtminstone inte på denna 
punkt kan anklaga kompositören för 
att i alltför hög grad styra lyssnaren. 
Orkestertrilogins huvudrubrik Alma be-
tyder på latin "mild" eller "blid", men 
samtidigt på spanska också "själ", och 
det är även ett kvinnonamn och ort-
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namn. Den avslutande delen av trilogin 
bär rubriken Soma som är ett adjektiv 
eller ett substantiv. Det senare kan t.ex. 
hänvisa till månguden i hinduismen, en 
hallucinatorisk rituell dryck, somaku-
ben eller cellbiologi, nervcellernas mik-
roskopiska stomme.

 Förhärskande i Soma är den blän-
dande rikhaltiga, nyansrika och luftiga 
orkestreringen. Klangvärlden öppnar 
sig på ett nästan overkligt sätt i strå-
lande spektralklanger kompletterade 
med olika ekoeffekter och reflexioner. 
Greppet är huvudsakligen rörligt som 
ett scherzo och ställvis rent av moto-
riskt och minimalistiskt pulserande.

 

 

FRANZ LISZT 
(1811–1886): 
PIANOKONSERT NR 1 
ESS-DUR

 
"I två veckors tid har mitt sinne och 
mina fingrar slitit som två besatta sjä-
lar. [...] Jag övar fyra till fem timmar om 
dagen (terser, sexter, oktaver, tremolon, 
upprepningar, kadenser, osv.). Ah, om 
jag inte blir galen, får du se en konst-
när i mig."

Så här utgöt sig Franz Liszt våren 
1831 efter att han hört mästerviolinis-
ten Niccolò Paganini i Paris. Den 19-åri-
ge Liszt var en väldigt begåvad och 
strålande pianist men först då han fick 
höra Paganini insåg han slutligen hur 
långt man kan driva den instrumenta-
la virtuositeten. Med Paganini som fö-
rebild började han skapa sin egen pia-
norevolution, inte bara som utövande 

musiker utan även som tonsättare, och 
i hans karriär var dessa två element 
oskiljaktigt sammanknutna. I ljuset av 
Liszts fanatiska fixering vid pianot är 
det ingen överraskning att soloinstru-
mentet i alla hans verk skrivna för solist 
och orkester är just piano. Utöver de 
två numrerade pianokonserterna skrev 
han ytterligare några verk för piano och 
orkester.

De första fröna till Liszts pianokon-
serter planterades under 1830-talets 
första år, samtidigt som de omskakan-
de Paganini upplevelserna, och konser-
terna kom till genom en kompositions-
process i många skeden. Liszt började 
skissa den första pianokonserten redan 
år 1830 och gjorde konsertutkast som 
delvis baserade sig på samma material 
i mitten av 1830-talet och 1839, men 
det egentliga arbetet utförde han år 
1849. Liszt hade för vana att först kom-
ponera verken mycket snabbt från bör-
jan till slut och sedan omarbeta dem 
ett flertal gånger, och första piano-
konserten reviderade han också 1853 
och 1856. Uruppförandet ägde rum i 
Weimar i februari 1855 redan före den 
sista revisionen.  Liszt satt själv vid pia-
not och orkestern leddes av en annan 
reformvänlig romantiker, kompositören 
Hector Berlioz.

Som pianotonsättare blev Liszt inga-
lunda enbart en utvidgare av de pianis-
tiska medlen utan han kom även med 
originella formlösningar. Hans piano-
konserter är skrivna som helheter utan 
uppehåll men med element från tradi-
tionella flersatsiga verk. Han nöjde sig 
inte med att bara foga satserna sam-
man efter varandra såsom exempelvis 
Mendelssohn gjorde i många av sina 
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konserter och Schumann i sin cellokon-
sert, utan han experimenterade med 
gemensamt samman bindande tema-
tiskt material i de olika avsnitten och 
olika möjligheter att variera materialet. 

I Ess-durkonserten kommer pianot 
med genast i första takten och visar 
med sina mäktiga fyrfaldiga oktaver 
vem som verkligen är herre på täppan 
och kraftcentrum i verket. Snart öpp-
nar pianisten dock självmant även en 
mera lyrisk dimension, och denna sida 
fortsätter och fördjupas i den andra 
långsamma satsen, som påminner om 
Bellinis operaarior och Chopins stil i 
Nocturnerna. Därefter följer någonting 
som kunde kallas för ett överlopps-
element som utvidgar den normala 
konsertformen, nämligen ett mefisto-
liknande, huvudsakligen okynnigt, luf-
tigt rusande scherzoavsnitt, där den 
samtida kritiken inte upphörde att för-
undra sig över triangelns andel.

Verkets inledande gester återkom-
mer och underbygger övergången till 
den avslutande delen. I denna final 
finns inget egentligt eget tematiskt 
innehåll utan de föregående satser-
nas tematik visas upp i ny belysning. 
Satsens inledande marschliknande mo-
tiv är till exempel en variation av den 
långsamma satsens huvudmotiv. På 
detta sätt ges finalavsnittet uppdraget 
att tjäna både som återtagning och 
sammandrag.

 

WITOLD LUTOSŁAWSKI 
(1913–1994): SYMFONI 
NR 3

 
Få verk tycks på samma sätt ha 
fötts färdigt till klassiker som Witold 
Lutosławskis tredje symfoni. Alltsedan 
uruppförandet i september 1983 fick 
det undantagslöst berömmande recen-
sioner och det blev snabbt ett av de 
mest spelade stort upplagda nya orkes-
terverken. Sedan dess har symfonins 
ställning bara förstärkts ytterligare och 
många betraktar den som höjdpunkten 
i Lutosławskis ståtliga produktion och 
som hans mest imponerande kreation.

Lutosławski började planera en sym-
foni på beställning av Chicagos symfo-
niorkester redan i början av 1970-talet, 
men det egentliga arbetet utförde han 
först åren 1981-83. Lutosławski hade re-
dan då etablerat sig som en av de mest 
betydande kompositörerna efter andra 
världskriget och vid sidan av Ligeti hör-
de han till dem som börjat leta efter 
alternativ till de föregående decennier-
nas serialism, som man började upple-
va som alltför rigorös. Lutosławskis svar 
var en kompositionsstil som kallats för 
aleatorisk kontrapunkt, som han tilläm-
pade för första gången i verket Jeux vé-
nitiens (1961).

I aleatorisk kontrapunkt eller "be-
gränsad aleatorik" har de enskilda mu-
sikernas stämmor i allmänhet noterats 
exakt, men deras inbördes rytmiska 
synkronisering har lämnats fri och va-
rierar från ett framförande till ett an-
nat. Det resulterar i en levande textur 
med en rytmiskt fri form, där helhet-
en trots friheterna vad framförandet 
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beträffar är strikt kontrollerad av kom-
positören. Vid sidan av de aleatoriska 
avsnitten finns det i Lutosławskis verk 
även exakt synkroniserade avsnitt, vars 
andel igen började tillta i hans sena-
re produktion. Samtidigt blev verkens 
harmonik tydligare och melodiken fick 
en större roll.

Lutosławskis första symfoni (1941-
47) återspeglar ännu hans tidiga nyk-
lassiska impulser, men i de tre senare 
symfonierna tillämpade han aleatorisk 
kontrapunkt, i synnerhet i andra sym-
fonin (1965-67), som är den som av-
lägsnat sig längst från den traditionel-
la symfoniska stilen. I tredje symfonin 
(1981-83) och ännu tydligare i den fjär-
de (1988-92) kommer Lutosławskis 
sena stilperiod i dagen.

Den symfoniska formfrågan syssel-
satte Lutosławski i speciellt hög grad. 
Han kände sig speciellt främmande för 
Brahms symfonier där två av satser-
na (första satsen och finalen) är mera 
tungt vägande än de övriga, något som 
han upplevde som alltför betungande 
för lyssnarna. Han beundrade mera hel-
hetsformen i Haydns symfonier. Från 
och med andra symfonin gick han in 
för en formstrategi bestående av två 
satser som spelas attacca. I första sat-
sen skapas avsiktligt fragmentarisk 
musik med kort spännvidd. Den käns-
la av otillfredsställelse och frustration 
som uppkommer hos lyssnaren upplö-
ses av en tyngre och mer målmedve-
ten andra sats. I tredje symfonin kom-
pletterade Lutosławski denna tudelade 
form med en rätt omfattande epilog 
efter andra satsen. Satserna eller hu-
vudavsnitten har ändå inte längre an-
tecknats i partituret, vilket ännu var fal-

let i andra symfonin.
Lutosławskis tredje symfoni är ett 

fängslande intensivt verk med passio-
nerade tillspetsningar. Många förknip-
par dess inre drama med de politis-
ka och samhälleliga omvälvningarna i 
Polen på 1980-talet. Det var de tider-
na då fackföreningsrörelsen Solidaritet 
protesterade och krigstillstånd utlystes.  
En av kritikerna konstaterade vid urupp-
förandet att "verket är just ett sådant 
som man i dessa tider kan vänta sig av 
en polsk kompositör". Lutosławski ville 
i allmänhet inte se dylika samband och 
betonade den självständiga och abso-
luta karaktären i sin musik. I samband 
med tredje symfonin gick han emeller-
tid med på att tillstå, att det kan tänkas 
finnas samband mellan symfonin och 
den yttre verkligheten, men i samma 
andetag betonade han att om det finns 
några sådana så var de var undermed-
vetna, inte avsiktliga.

Symfonin börjar med en slående ton-
upprepande signal. Den fungerar som 
ett elektrifierande musikaliskt utrop-
stecken, lite som en variant av öpp-
ningsmotivet i Beethovens femte sym-
foni. Den upprepas ett flertal gånger 
hos Lutosławski för att strukturera ver-
ket i fortsättningen.

Efter en kort introduktion följer den 
första huvuddelen som Lutosławski 
byggt upp av innehållsmässigt varie-
rande, gång på gång allt långsamma-
re episoder alternerande med korta 
"refränger" för en liten blåsargrupp. 
Bägge elementen hörs tre gånger var-
efter Lutosławski bygger vidare på den 
tredje episoden med ett långsamt in-
termezzo. Resultatet är just en sådan 
strategi som betonar diskontinuiteten 
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och får lyssnaren att så småningom 
längta efter en utveckling med längre 
linjer.

Slutligen öppnar en intensifierad ver-
sion av begynnelsesignalen det andra 
huvudavsnittet som med sin energiska 
karaktär skapar en effektfull kontrast 
till första avsnittet. Enligt Lutosławski 
bygger avsnittet på "en grupp teman i 
toccatastil med ett mera sångbart mo-
tiv som kontrast". Avsnittet blir till två 
slingrande svallvågor av vilka den för-
sta tillspetsas till ett aleatoriskt tum-
lande klangfält. Ett nytt crescendo bör-
jar med pizzicato i de låga stråkarna. 
Det blir allt rikhaltigare, sprids till andra 
instrumentgrupper och utvecklas till 
ett intensivt drama som också blandas 
upp med bred melodik.

Efter att höjdpunkten jämnat ut sig 
följer en epilog som gestaltas nästan 
som en egen sats och utvidgar i be-
tydande mån den symfoniska formen 
och den upplevelsemässiga utveck-
lingsbågen. Nu blir det melodiska ele-
mentet som bredast och ger symfonin 
en egen elegisk ton. Verkets coda är ett 
intensivt slutcrescendo fixerat vid den 
bekanta signalgesten.

 
Kimmo Korhonen

 

HANNU LINTU

Hannu Lintu har varit chefsdirigent för 
Radions symfoniorkester sedan augus-
ti 2013. Under spelåret 2018–2019 diri-
gerar han även bl.a. symfoniorkestrar-
na i Baltimore, St Louis och Cincinnati, 

New Japan Philharmonic Orchestra, 
Singapore Symphony Orchestra och 
Hamburgs radiosymfoniorkester. Till 
gästspelens höjdpunkter hör även 
debuterna med Boston Symphony 
Orchestra och Ryska nationalorkes-
tern. På sistone har han speciellt även 
samarbetat med Tokyo stadsorkes-
ter, National Symphony Orchestra i 
Washington samt symfoniorkestrarna i 
Dallas och Detroit.

Lintu uppträder regelbundet även på 
Finlands Nationalopera och vid opera-
festivalen i Nyslott. I juli 2018 dirigera-
de han Verdis Otello i Nyslott och våren 
2019 står Alban Bergs Wozzeck på pro-
grammet i Helsingfors.

Lintu studerade vid Sibelius-
Akademin, först cello- och pianospel 
och senare orkesterdirigering under 
Jorma Panulas ledning. Han deltog i 
Myung-Whun Chungs mästarkurs vid 
L'Accademia Musicale Chigiana i Siena 
och vann första pris i Nordiska diri-
genttävlingen i Bergen 1994. Han har 
gjort inspelningar för bl.a. skivmärkena 
Ondine, BIS och Hyperion.

JEVGENIJ KISIN

Ryskfödde Jevgenij Kisin (f. 1971) kom 
att höra till världens pianistelit redan 
som tonåring under den senare de-
len av 1980-talet och sedermera har 
han etablerat sin ställning som en av 
vår tids toppianister. Kisin väckte från 
första början uppmärksamhet med sin 
hisnande teknik och nu lite senare i 
karriären allt mera också med sina dju-
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pa och poetiska tolkningar. Kisin anses 
höra till den stora ryska pianisttraditio-
nen och mest känd är han som tolk för 
den centrala romantiska repertoaren, 
bl.a. Chopin, Liszt och Rachmaninov.

Kisin började improvisera och ta ut 
melodier efter gehör på piano redan 
vid två års ålder och sex år gammal in-
ledde han studierna vid det berömda 
Gnesinstitutet i Moskva. Han debutera-
de i tio års ålder med Mozarts d-moll-
konsert och ett år senare höll han sin 
första pianoafton i Moskva.

Sedan 1990-talet har Kisin kontinu-
erligt uppträtt på olika håll i världen 
tillsammans med Abbado, Ashkenazy, 
Barenboim, von Dohnányi, Giulini, 
Maazel, Muti, Ozawa och andra toppdi-
rigenter och med prestigefulla symfo-
niorkestrar. Förutom sina solistuppdrag 
och pianoaftnar spelar han även aktivt 
kammarmusik och förra säsongen före-
tog han exempelvis en stor turné med 
Emerson Quartet.

Kisin har fått pris för många av 
sina inspelningar (bl.a. Edison Klassik, 
Diapason d'Or, Grand Prix du Disque 
och Grammy åren 2006 och 2010). 
Kisin är sedan 2002 brittisk medborga-
re och därtill även israelisk medborgare 
sedan 2013.

 

RADIONS 
SYMFONIORKESTER

 
Radions symfoniorkester (RSO) är 
YLE:s orkester med uppgift att produ-
cera och befrämja finländsk musikkul-
tur. Orkesterns chefsdirigent är Hannu 

Lintu som tillträdde sin post hösten 
2013.

Radioorkestern grundades år 1927 
och bestod av tio musiker. På 1960-ta-
let utvidgades den till en fulltalig sym-
foniorkester. RSO:s tidigare chefsdi-
rigenter är Toivo Haapanen, Nils-Eric 
Fougstedt, Paavo Berglund, Okko 
Kamu, Leif Segerstam, Jukka-Pekka 
Saraste och Sakari Oramo.

Vid sidan av de stora klassiska och 
romantiska mästerverken omfattar 
RSO:s repertoar en hel del ny musik 
och orkestern uruppför årligen ett fler-
tal beställningar som gjorts av YLE. Till 
RSO:s uppgifter hör även att förse ra-
dions arkiv med friköpta inspelningar 
av hela den inhemska orkesterreperto-
aren. Under spelåret 2018–2019 urupp-
för orkestern fyra verk som beställts av 
YLE.  

RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Mahler, Ligeti, Eötvös, Sibelius, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt premiärinspelning-
en av Armas Launis opera Aslak Hetta. 
Inspelningen av Bartóks violinkonserter 
med Christian Tetzlaff under Hannu 
Lintus ledning fick Gramophone Award 
2018. En skiva med Sibelius tondikter 
och sånger fick International Classical 
Music Award (ICMA) 2018. Därtill no-
minerades den till Editor's Choice i tid-
skriften Gramophone i november 2017 
och var BBC Music Magazines månad-
ens skiva i januari 2018. Spelåret 2018–
2019 gör orkestern skivinspelningar 
med musik av Lutosławski, Fagerlund 
och Beethoven.

RSO konserterar regelbundet på oli-
ka håll i världen. Under spelåret 2018–
2019 gör orkestern en hemlandstur-
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né under Hannu Lintus ledning till 
Jakobstad, Kauhajoki, Forssa och Lahtis.

RSO:s konserter sänds direkt på Yle 
Arenan och i Yle Radio 1 samt ges in-
spelade på Yle Teema & Fem och på 
Yle TV 1.

 


