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7.3
ONSDAGSSERIEN 12
Musiikkitalo klo 19.00 

Hannu Lintu, dirigent
Jari Valo, violin

Witold Lutosławski: Venetianska lekar 13 min
I
II
III
IV 

Witold Lutosławski: Partita för violin och orkester 15 min
I Allegro giusto 
II Ad libitum 
III Largo 
IV Ad libitum 
V Presto

PAUS 20 min

Pjotr Tjajkovskij: Symfoni nr 5 e-moll op. 64 45 min
I Andante – Allegro con anima 
II Andante cantabile, con alcuna licenza – Moderato con anima
III Vals (Allegro moderato) 
IV Final (Andante maestoso – Allegro vivace)

Paus ca kl. 19.40. Konserten slutar ca kl. 21.00. Sänds direkt i Yle Radio 1 och på 
webben yle.fi/areena. Konserten visas i två delar i programmet RSO i Musikhuset 
på Yle Tema den 11 och 18 mars samt i repris i Yle TV1 den 17 och 24 mars.  
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WITOLD LUTOSŁAWSKI 
(1913–1994): 
VENETIANSKA LEKAR

Den polske kompositören Witold 
Lutosławski gav i början av 1960-ta-
let en egen definition på aleatorik med 
hänvisning till Werner Meyer-Epplers in-
formationsteori:

”Med aleatorik avses procedurer vars 
förlopp på det hela taget är känt men 
vars detaljer är beroende av slumpen. Verk 
som skrivits enligt dylika principer avvi-
ker i själva verket inte från den europeis-
ka musikens kutym och tradition enligt vil-
ka musiken i regel snarare uppfattas som 
händelser än som tillstånd ... Verket förblir 
'ett objekt i tiden' så länge kompositören 
kontrollerar slumpens inflytande och inte 
låter den bli ett element som dominerar 
kompositionen.”

Jeux vénitiens för kammarorkester 
kom till år 1961. Rubriken antyder att ver-
ket skrevs för att uruppföras i Venedig 
och att kompositörens sätt att använda 
aleatorik är jämförbart med spel eller le-
kar. Verkets fyra icke namngivna satser 
har ett kedjemässigt karaktärschema, 
som Lutoslawski hade anammat från 
sin lärare Witold Maliszewski: första sat-
sen är introducerande, den andra över-
gångsmässig, den tredje berättande och 
den fjärde avslutande och sammandra-
gande.

Aleatorik förekommer i praktiken i 
första och sista satsen. Första satsens 
modell är lik en ritornell med åtta av-
snitt (A-H) som alla börjar med en slag-
verkssignal. De upprepade ”ritorneller-
na” är fria – ”varje instrumentalist spelar 
sin stämma fritt som om det inte fanns 

någon annan musiker” – och bygger på 
två överlappande 12-tonsackord som 
hela verkets material härstammar från. 
De upprepade avsnitten är rytmiskt ak-
tiva med kantiga intervallförhållanden, 
de självständiga episoderna är å sin sida 
långsamma, lugna och mera återhåll-
samma.  

Andra satsen är kort och scherzomäs-
sig. Stråkarna spinner korta, motoris-
ka fragment som sprider sig över hela 
orkestern, för det mesta i pianissimo. 
Tredje satsen är verkets "narrativa" kär-
na. Där gestaltar pianot den 12-tonsbak-
grund mot vilken flöjten utformar sitt 
fladdrande solo. Detta solo utvidgas ut-
gående från tretonskombinationer till 
en uttrycksfull melodi som kommente-
ras av de andra instrumenten och som 
glesnar och reduceras på nytt mot slu-
tet.

I sista satsen har aleatoriken drivits 
längst. Lutosławski placerar ofta aleato-
riska avsnitt i sina verks höjdpunkter. 
Finalen är indelad i instrumentala block, 
vart och ett med sina egna verksam-
hetsprinciper. Genom att de är helt eller 
delvis överlappande bildar de närmast 
kolliderande klangfält vars friktion ska-
par dramatisk tillväxtenergi. 

WITOLD LUTOSŁAWSKI: 
PARTITA FÖR VIOLIN 
OCH ORKESTER

Witold Lutosławski komponerade sin 
Partita för violin och piano år 1984 på 
beställning av Saint Paul Chamber 
Orchestra i Minnesota för violinisten 
Pinchas Zukerman och pianisten Mark 
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Neikrug. Orkesterversionen kom till tre 
år senare för violinisten Anne-Sophie 
Mutter, som Lutosławski mot slutet av 
sitt liv höll på att skriva en violinkonsert 
för. 

Lutosławski tillämpade i Partitan en 
aleatorisk teknik som han utvecklat i 
början av 1960-talet. Kompositören ta-
lade själv ofta om ad libitum-satser (”ef-
ter behag”) och just så betecknade han 
dem i sin Partita. Slumpens andel är all-
tid reglerad men den har en väsentlig 
roll i hur Lutosławski disponerar tiden 
sin i musik. 

En faktor som är ännu mer central i 
Lutosławskis sena verk är kedjeformer-
na. Mutter uruppförde Chain 2 för vi-
olin och orkester (1985) och presen-
terade prototypen för en form "som 
består av självständiga trådar vars av-
snitt börjar och slutar vid olika tidpunkt” 
(Lutoslawski). Även Partitan strävar ef-
ter processer som är allt mer självständi-
ga, fritt utgående från materialets inre 
egenskaper. 

Lutosławski påminde om att hans 
Partita är besläktad med historiska for-
mer: ”Ordet ’Partita’, som Bach använde 
som namn på några av sina sviter, vitt-
nar om hänvisningar till barockmusiken 
i min komposition, bland annat i början 
av första satsen, i Largots huvudtema 
och i Finalen i ett motiv som påminner 
om en gigue."

Enlig förebilderna från barocken är 
Partita en svit bestående av fem styck-
en (eller satser) med olika karaktär. Det 
första, tredje och femte är rytmiskt livs-
kraftiga men vad harmoniken och melo-
diken beträffar elegant moderna styck-
en. De två interludierna (2 och 4) har 
beteckningen ad libitum och deras ale-

atoriska kontrapunkt binder tonsättaren 
vid den ursprungliga besättningen för 
violin och piano. Första och tredje styck-
et är indelade i fyra avsnitt och det sista 
i fem, av vilka det nästsista avsnittet för 
ett ögonblick återkallar det aleatoriska 
elementet. 

Första satsen (Allegro giusto) flåsar 
av rytmisk energi liksom barockdansen 
courante, där violinsolot gör sig gällan-
de med ibland förförisk lyrism, ibland 
resolut motstånd. Utgående från tredje 
satsens drömska pianissimo- och dolcis-
simokaraktärer bygger Lutoslawski en 
dramatisk stegring som i slutet splittras 
i avtagande fragment. 

Det första interludiet är en rapsodisk 
klingande duo, som leder till en omfat-
tande långsam sats (Largo). Soloviolinen 
rör sig självständigt elegant över en ele-
giskt stämd orkestercantilena. I musi-
kens elegiska patos klingar samtidigt 
modernistisk oförutsägbarhet och sla-
visk pessimism. 

Det korta andra interludiet har ännu 
tydligare en kadensliknande karaktär, 
som leder till Partitans konserterande 
final (Presto). De ryckiga rytmerna är 
besläktade med barockens gigue och 
genom dem koncentreras musikens en-
ergi och harmoni till violinens och pia-
nots vällande ad libitum-kulmen, som 
pläteras med orkestern med en rivig 
coda (Presto). 
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PJOTR TJAJKOVSKIJ 
(1840–1893): SYMFONI 
NR 5 E-MOLL OP. 64

I Pjotr Tjajkovskijs e-mollsymfoni hörs 
ödet, fatum, lite på samma sätt som 
i fjärde symfonin. “Programmet för 
symfonins första sats. Introduktion. 
Fullständig underkastelse inför ödet el-
ler, vilket går ut på ett, ödets vägar äro 
outrannsakliga. Allegro. Suckar, miss-
tankar, klagan, försök att stå emot XXX. 
Skall jag underkasta mig mitt öde???... 
en storartad plan om blott jag kan full-
följa den.”

Programmet som tonsättaren skis-
serat om den lilla människan som stre-
tar emot sitt öde är mycket vagt, men 
i femte symfonin märks det närmast i 
behandlingen av ett mottotema som 
återkommer i de olika satserna. I första 
satsens introduktion (Andante) introdu-
cerar klarinetterna ett underkastat och 
dystert ödestema som upprepas i varie-
rad form i avgörande ögonblick i sym-
fonin.  

Det känsliga Allegroavsnittets hu-
vudtema får utlopp genom en kris i ett 
längtansfullt melankoliskt stråktema, 
efterföljt av ett lätt stråkmotiv och slut-
ligen ett intagande sidotema i D-dur. 
Det sinnligt sköna temat får luft under 
vingarna med trevande steg i valstakt, 
men en rytmisk laddning slungar musi-
ken in i genomföringen och sedan i en 
resignerad avslutning i slutet av satsen.  

Långsamma satsens (Andante can-
tabile) elegiska huvudtema presente-
ras av ett valthornsolo.  Melodin ger 
tröst också i sina konstfärdiga repriser 
i form av dialog för oboe och valthorn, 

samt slutligen, efter erforderliga passio-
nerade utbrott, i stråkarna con noblez-
za. Känslokurvan stiger och sjunker titt 
och tätt ända tills första satsens ödes-
tema slår till som en blixt från en klar 
himmel mitt i lyckovisionerna. Efter en 
upprepning i fortissimo av huvudtemat 
går ödestemat igen till attack och efter 
domen följer slutlig kollaps. 

Tredje satsen (Allegro moderato) 
är ett lättsamt valspotpurri vars ele-
gans Tjajkovskij accentuerar med läck-
er instrumentation. Trion får skärpa av 
en gungande tematik och ger stråkar-
na tillfälle att visa upp sin virtuositet. 
Symfonins motto hörs bara i förbifar-
ten i codan och satsen förlorar inte sin 
charm i den mäktiga slutklämmen. 

Finalen börjar segervisst direkt i stor 
stil med ödestemat som fått episka di-
mensioner (Andante maestoso). Det 
passionerat rusande huvudavsnittet ger 
inte upp för ett enda ögonblick, inte för 
de krigiskt klingande ödesfanfarerna el-
ler ens för de flyktiga korta lyriska stun-
derna. 

Tjajkovskij signerar sin symfoni med 
en coda där den fullständiga segern fi-
ras med strålande retorik och i dur (mo-
derato assai e molto maestoso). Bleckets 
skimmer höjer musiken till ståtliga av-
slutande figurer och ödestemat infrias 
'krigiskt, energiskt och med alla krafter' 
– marziale, energico con tutta forza.

Antti Häyrynen 
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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. 

JARI VALO

Jari Valo (f.1961) började studera violin 
som femårig spelman i den traditionella 
miljön hemma i Kaustby. Hans studier 
började vid Mellersta Österbottens mu-
sikinstitut för Juha Kangas och Mauno 
Järvelä och fortsatte år 1978 vid Sibelius-
Akademin underledning av Angervo 
ända till avlagt diplom 1982. År 1983 gav 
Valo sin framgångsrika debutkonsert i 
Helsingfors. Två år senare vann han vi-
olintävlingen i Kuopio. Jari Valo var kon-
sertmästare i Mellersta Österbottens 
kammarorkester alltsedan grundandet 
ända till år 1994, då han tillträdde som 
alternerande förste konsertmästare för 
RSO. 

Utöver sitt huvudjobb arbetar Valo 
som solist, pedagog och kammarmusi-
ker både i hemlandet och utomlands. 
Han har gjort ett flertal radiobandning-
ar och spelat in violin- och kammarmu-
sik av bland andra Jean Sibelius, Pehr 
Henrik Nordgren och Anders Eliasson. 
Åren 2003-06 var Jari Valo konstnär-
lig ledare för Kammarmusikveckan i 
Kastby. 
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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 

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.


