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13.12
TORSDAGSSERIEN 5
Musikhuset kl. 19.00

 

Hannu Lintu, dirigent
Seong-Jin Cho, piano

Sergej Rachmaninov: Pianokonsert nr 2 c-moll op. 18 35 min
I Moderato
II  Adagio sostenuto 
III  Allegro scherzando

PAUS 20 min

Kimmo Hakola: Symfoni nr 1 (Yles beställning 2018) 43 min
I  Furioso e fuoco
II  In memoriam
III  Scherzi
IV Misterioso e festivamente

Paus ca kl. 19.50. 
Konserten slutar ca kl. 20.50
Konserten kan ses i programmet RSO i Musikhuset på Yle Teema 13.1 samt i Yle 
TV1 12.1 och 19.1.
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SERGEJ 
RACHMANINOV 
(1873–1943): 
PIANOKONSERT NR 2 
C-MOLL OP. 18

Fastän Sergej Rachmaninov som ton-
sättare, pianist och delvis även som 
dirigent hörde till förgrundsfigurerna 
under första hälften av 1900-talet, upp-
levde han under sin karriär också flera 
allvarliga kriser av bristande självförtro-
ende. Vid äldre år kunde han låna or-
den från ett ryskt ordspråk och fråga 
sig om han jagat tre harar utan att få 
fast en enda. Som omdöme är detta 
helt orimligt och säger mera om hur 
allvarliga hans grubblerier var än om 
hans nivå som konstnär. 

Efter en sådan krisperiod tog 
Rachmaninov entusiastiskt itu med en 
ny pianokonsert år 1900. Den långsam-
ma satsen och finalen blev först färdiga 
och Rachmaninov spelade dem publikt 
med stor framgång i slutet av år 1900. 
Sedan tillkom första satsen och konser-
ten hördes i sin helhet i Moskva i no-
vember 1901. 

Den andra konserten är den mest 
populära av Rachmaninovs fyra piano-
konserter och över lag en av den ro-
mantiska konsertlitteraturens mest äls-
kade verk. Det känns överraskande att 
en djup skapandekris fanns i bakgrun-
den till konsertens praktfulla känslos-
tarka melodier, så flödande och spon-
tant uppkomna som de låter. Därtill 
kan man under den yppiga ytan finna 
ett fast nätverk av motiv som bildar 
samband mellan temana och satserna. 
Pianopartiet är praktfullt och tacksamt 

men dess virtuositet är verkligen inget 
självändamål utan det tycks alltid växa 
fram ur musikens kärnsubstans. 

Första satsen börjar fängslande med 
pianots tonpelare som så småning-
om växer från pianissimo till fortissi-
mo samt en mörktfärgad lång melo-
disk båge som sveper ut över pianots 
arpeggion. Dess djupt klingande c-moll 
får som sin motvikt ett annat tema i 
romantiskt sjungande Ess-dur. I ge-
nomföringen piskas musiken framåt av 
ett rytmiskt motiv som ackompanjerar 
återtagningens början och som också 
förekommer i finalen. I kompositions-
processen förverkligades dessa saker i 
omvänd ordning, eftersom finalen blev 
först färdig och Rachmaninov kunde 
använda sig av det där befintliga moti-
vet och ge det en viktig uppgift också 
i första satsen.

Den långsamma satsen börjar över-
raskande i samma tonart som första 
satsen slutade i (c-moll) men modu-
lerar efter några takter till E-dur och 
etablerar sig som satsens drömska 
och känsliga huvudmotiv. Mitt i satsen 
finns en rörligare vändning som så att 
säga långt i förväg förebådar ett läng-
re scherzoavsnitt som finns införlivat 
i den tredje pianokonsertens (1909) 
långsamma sats.  

De kontrasterande krafterna i fina-
len är det rytmiskt slagkraftiga huvud-
temat och ett brett sidotema som hör 
till Rachmaninovs största melodiska 
uppfinningar. Huvudtemat har huvud-
rollen i genomföringen som blir allt tä-
tare med ett fugato på basis av temat, 
medan sidotemat når sin fulla prakt i 
slutets mäktiga höjdpunkt, som är hela 
konsertens dramaturgiska kulmen. 

Kimmo Korhonen
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KIMMO HAKOLA – 
KOMPOSITÖR I MÅNGA 
VÄRLDAR

Ända sedan Kimmo Hakola (f. 1958) i 
sin duo för cello och klarinett Capriole 
(1991) kombinerade modernistiska tex-
turer med ett avsnitt av mongolisk folk-
musik har han inte känts vid några sti-
listiska barriärer, vare sig geografiska 
eller tidsmässiga. Den sträva moder-
nism som präglade hans tidigare pro-
duktion har även senare stått kvar som 
ett element i hans uttryck, men den har 
vid sin sida kunnat få olika etniska in-
gredienser med fängslande charm så-
som orientalisk exotism eller klezmer, 
men likaledes även romantiskt flödan-
de melodik och originell, märkligt vink-
lad humor.

I Hakolas verk med sin kombina-
tion av olika stilar och uttryck har man 
ibland velat höra postmoderna drag. 
Tonsättarkollegan Juhani Nuorvala har 
emellertid preciserat att "Hakolas post-
modernism inte är intellektuellt-ironiskt 
reflekterande utan att han tvärtom om-
famnar sina orientaliska danser och hol-
lywoodska stråkteman med värme och 
kärlek".

Många av Hakolas verk kännetecknas 
av ett starkt dramatiskt och narrativt 
grepp. I hans musik finns det "ljud och 
ursinne" i nästan shakespearesk bemär-
kelse. Där finns en intensitet som får en 
att tappa andan samt känsliga lugnare 
ställen, dramatiska möten och skakande 
monologer, plötsliga snitt i stämningar-
na, kontraster och överraskningar. Alla 
framföranden av hans verk blir laddade 
evenemang för såväl lyssnarna som för 
musikerna. 

Till Hakolas tidiga framgångsrika 
verk hör första stråkkvartetten (1986) 
och Capriole som båda i sin tur vann 
UNESCOs prestigefyllda tonsättar-
rostrum. Kammarmusiken har hela ti-
den haft en viktigt ställning i hans 
produktion, men alltsedan den tidskrä-
vande monumentala pianokonserten 
(1991–96) har tyngdpunkten flyttat till 
större besättningar. Speciellt konserter-
na har blivit en central genre. Den mest 
populära band dem är klarinettkonser-
ten (2001) som fått en kultställning. 
Den senaste är dubbelkonserten för vio-
lin och viola (2017).

En egen viktig och omfattande del 
av Hakolas produktion utgörs även av 
de vokala verken. Han har skrivit sex 
operor som nalkas genren från syn-
nerligen olika perspektiv och utgångs-
punkter. Här finns bland andra operan 
Mästersångarna på Mars (2000), paro-
disk som en tecknad serie, familjeope-
ran Mara och Katti (2011), "La Fenice 
(2011), Nyslottfestivalens beställning 
med drag av "metaopera" samt mono-
logoperan Akseli (2012), som handlar 
om Axel Gallén-Kallela. En annan cen-
tral del av den vokala musiken är hans 
stort upplagda verk såsom  oratoriet 
Le Sacrifice (2002/05), som beställts av 
IRCAM, Song of Songs (2006) med text 
ur Bibeln och De kaspiska tigrarnas gud 
(2013) till dikter av Stella Parland.

Förutom som kompositör har Hakola 
även verkat som utövande musiker (diri-
gent och pianist) samt skött många för-
troendeuppdrag inom musiklivet. Därtill 
har han varit konstnärlig ledare för fle-
ra festivaler: Helsingforsfestivalen för 
nutida musik Musica nova 1999–2006, 
Helsingfors kammarkör 2005–07 och 
Lux musicae i Sjundeå sedan år 2015.

Kimmo Korhonen
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Tonsättaren berättar om 
verket
"Mitt liv som symfoniker började vid det 
ögonblick, då jag som en 13-årig yngling 
för första gången hörde Anton Bruckners 
symfoni nr 7 E-dur. Den sommaren satt 
jag på Tölö musikbibliotek och lyssnade 
flera gånger till alla Bruckners symfo-
nier med partituren i famnen. Jag var helt 
tagen, djupt berörd. Jag fann en mening 
med mitt liv. Jag beslutade att jag en dag 
skulle uppnå samma sak som kompositör.  

Symfonin har låtit vänta på sig. Jag har 
inte upplevt att jag som kompositör når 
upp till Bruckners symfoniers nivå. Jag har 
under mitt liv komponerat över ett hund-
ra verk: stora operor, stora konserter, ora-
torier och orkesterverk. Ibland har kom-
ponerandet gått trögt, men oftast har det 
ändå varit härligt lättflytande. Visst har 
självkritikens skärseld ändå tidtals gjort 
sig påmind men till sist har jag alltid tagit 
mig upp ur träsket. 

Människans viktigaste uppgift i livet är 
att utgå med segern i de egna labyrinter-
na. 

Här har vi nu min första symfoni. 
Enligt min mening har den ingenting 
med Bruckners eller än mindre med an-
dra kompositörers symfonier att göra; jag 
är herre över min egen musik och under 
resten av livet kommer jag att njuta av 
denna uppnådda frihet genom att skriva 
många fler symfonier. 

Symfonins andra sats är musik till min-
net av två viktiga personer som gått bort. 
Den ena av dem är min långvarige lära-
re Risto Väisänen, som var min musikalis-
ke mentor ända fram till de senaste åren. 
Det är av honom som har jag lärt mig 
mest om musik under mitt liv. Båda stöd-

de mig under symfonins krisår – för detta 
är jag dem tacksam.

Jag är stolt över att jag efter många 
år av kamp och efter olika bearbetningar 
och finslipningar vågat återge det symfo-
niska landskapet sådana musikaliska ut-
trycksformer som i tiden fick mig att refu-
sera olika versioner av symfonin. Av detta 
kan man dra den lärdomen, att man inte 
alltid behöver leta efter orsaker, man kan 
också utveckla sig själv – och sina tan-
kar."

© Kimmo Hakola 2018

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 debu-
terna med Boston Symphony Orchestra 
och Ryska nationalorkestern. På sist-
one har han speciellt även samarbe-
tat med Tokyo stadsorkester, 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-Aka-
de min, först cello- och pianospel 
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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 dirigentt-
ävlingen i Bergen 1994. Han har gjort in-
spelningar för bl.a. skivmärkena Ondine, 
BIS och Hyperion.

SEONG-JIN CHO
Seong-Jin Cho gjorde sitt imponerande 
internationella genombrott, då han hös-
ten 2015 tjugoett år gammal som första 
sydkorean vann Chopinpianotävlingen i 
Warszawa. Segern väckte stort intresse 
och i sitt februarinummer 2016 konsta-
terade tidskriften Pianist att han "kan 
stå stolt vid sidan sådana ryktbara tidi-
gare segrare som Pollini, Argerich och 
Zimerman". I början av 2016 knöt Cho 
ett exklusivt avtal med det traditionsri-
ka skivbolaget Deutsche Grammophon.

 Seong-Jin Cho har fått beröm för 
sina poetiska tolkningar, sin inlevelse 
och sin gedigna teknik. Under sin inter-
nationella karriär har han hunnit upp-
träda på många av de mest prestige-
fyllda konsertestraderna i världen och 
samarbeta med många av de främsta 
orkestrarna och dirigenterna. Han är 
även en mycket aktiv recitalist och har 
konserterat bl.a. i Carnegie Hall i New 
York, Concertgebouw i Amsterdam i se-
rien Master Pianists samt i Konzerthaus 
Wien.

 Redan i slutet av 2015 innan Cho fick 
sitt exklusiva kontrakt med DG, släpp-
te skivbolaget en Chopinskiva med ho-
nom. Efter den kom i november 2016 
en andra Chopinskiva (Pianokonsert 

nr 1 och fyra ballader), år 2017 en ski-
va med soloverk av Debussy och 2018 
Beethovens Pianokonsert nr 5 under 
Myung-whun Chungs ledning.

 Cho började studera pianospel i sex-
årsåldern i Soul och höll sin första kon-
sert vid fyllda elva år. Efter slutexamen 
vid konsthögskolan i Soul flyttade han 
till Paris 2012 och fortsatte sina studier 
vid Pariskonservatoriet under Michel 
Beroffs ledning. Han slutförde studier-
na år 2015 och har sedermera bosatt 
sig i Berlin. 

Före Chopintävlingen deltog Cho med 
framgång i flera andra pianotävling-
ar. År 2009 blev han den genom tiden 
yngsta segraren i den internationella 
japanska Hamamatsu-pianotävlingen. 
Två år senare nådde han 17 år gammal 
en tredje plats i Tjajkovskijtävlingen i 
Moskva och 2014 likaså en tredje plats 
i Arthur Rubinstein-tävlingen i Tel Aviv.
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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-talet 
utvidgades den till en fulltalig symfoni-
orkester. RSO:s tidigare chefsdirigenter 
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 radi-
ons arkiv med friköpta inspelningar av 
hela den inhemska orkesterrepertoaren. 
Under spelåret 2018–2019 uruppför or-
kestern 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 violinkonser-
ter 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 nomi-
nerades den till Editor's Choice i tidskrif-
ten Gramophone i november 2017 och 
var BBC Music Magazines månadens 

skiva i januari 2018. Spelåret 2018–2019 
gör orkestern skivinspelningar med 
musik av Lutosławski, Fagerlund och 
Beethoven.

RSO konserterar regelbundet på olika 
håll i världen. Under spelåret 2018–2019 
gör orkestern en hemlandsturné un-
der 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.

 


