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16.2
FREDAGSSERIEN 9
Musiikkitalo klo 19.00 

Hannu Lintu, dirigent
Benjamin Grosvenor, piano

Igor Stravinsky: Symphony in Three Movements                 24 min
I  
II  Andante – Interlude (L'istesso tempo)
III  Con moto
 
Frédéric Chopin: Pianokonsert nr 2 f-moll op. 21      32 min
I  Maestoso
II  Larghetto
III  Allegro vivace
 
PAUS 20 min
 
Witold Lutosławski: Symfoni nr 1                                         25 min
I  Allegro giusto
II  Poco adagio
III  Allegretto misterioso
IV  Allegro vivace
 

Paus ca kl. 20.10. Konserten slutar ca kl. 21.05. Sänds direkt i Yle Radio 1 och på 
webben yle.fi/areena. Stravinskys och Lutosławskis verk ges i programmet 
RSO i Musikhuset på Yle Teema den 25 februari och i repris i Yle TV1 de 3 mars.
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IGOR STRAVINSKY: 
SYMPHONY IN THREE 
MOVEMENTS

 
Våren 1941 flyttade Igor Stravinsky 
(1882–1971) med sin hustru Vera de 
Bosset in i ett nytt hus som de skaf-
fat sig i West Hollywood. Medan 
Stravinsky försökte vänja sig vid livet 
i Kalifornien fick han en beställning 
från New Yorks filharmoniker att arbe-
ta på. Andra världskriget led mot sitt 
slut och ett ungefärligt tema för ver-
ket höll på att ta form: de allierades se-
ger över axelmakterna. I ett tidigt ske-
de hade man också tänkt kalla verket 
för La Victoire. Kompositionen kom till 
under åren 1942–45 och fick till sist 
namnet Symphony in Three Movements. 
Uruppförandet ägde rum i New York i 
januari 1946 med kompositören som di-
rigent.

Stravinsky berättade själv, att verket 
ger uttryck för hans intryck från kri-
get. I sina skrivna kommentarer nämner 
han hur utmattande konflikten var, dess 
spänningar, förtvivlan och hopp samt 
lättnaden då kriget tog slut. Den första 
satsen fick enligt Stravinsky sin inspira-
tion av den i Kina tillämpade så kallade 
brända markens taktik. Han berättade 
också att även de två övriga satserna i 
hans fantasi hörde samman med någon 
typ av filmatiska krigsmanifestationer. I 
andra sammanhang har kompositören 
betonat, att verket strikt taget inte är 
programmatisk. Trots att kommenta-
rerna verkar motstridiga, kan man utgå 
från att andra världskrigets dramatiska 
skeenden åtminstone skapade bakgrun-
den till verkets tillkomst.

Symphony in Three Movements på-
minner med sin extatiska karaktär om 
Våroffer. Å andra sidan kan man också 
höra dansanta men skarpa intryck från 
nyklassicismen. Elegansen, de polyfona 
skikten, de föränderliga rytmerna och 
de våldsamma utbrotten går samman 
i en fascinerande blandning. Det finns 
någonting filmmässigt i kompositio-
nens uttrycksfulla drama.

Första satsen är kantigt rytmisk. Det 
kommer till uttryck bland annat i den 
perkussiva pianostämman. Satsens 
musik präglas även av påhittigt förän-
derliga klangfärger samt av varierande 
takarter och plötsliga felslag som ska-
par en oberäknelig stämning som inte 
är svår att identifiera med en krigskäns-
la. En märklig lekfullhet framräder på 
sina ställen mellan de mera dramatiska 
episoderna.

Andra satsen är lättsammare, ställvis 
till och med dansant, men på ett aning-
en vilseledande sätt. Harpan som målat 
hemlighetsfulla tongångar har en cen-
tral roll. Enligt Stravinsky skrevs andra 
satsens musik ursprungligen för filmen 
The Song of Bernadette  (1943). Filmen 
handlar om en bondflickas visioner i 
Lourdes av Jungfru Maria, men till slut 
användes musiken inte i filmen.

Finalen återgår till mera slagkraftiga 
stämningar och brantare vändningar. 
Stravinsky berättade att de militäriska 
rytmerna och blecket beskriver skräck-
injagande filmmaterial som han sett 
med marscherande trupper. Satsen slu-
tar ändå segervisst i ett strålande Db6-
ackord som breder ut sig över sex okt-
aver. Är vi vittne till de allierades seger 
eller en strålande uppvisning av orkest-
ral kraft eller någonting helt annat. Det 
får var och en besluta själv.
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FRÉDÉRIC CHOPIN: 
PIANOKONSERT NR 2

 
Frédéric Chopin (1810–1849) kom-
ponerade sina båda pianokonser-
ter under några månader 1829–1830. 
Pianokonsert f-moll kom först men 
publicerades efter e-mollkonserten. 
Detta är orsaken till att f-mollkonser-
ten är nr 2 och har ett högre opustal i 
Chopins verkförteckning.

Konsert nr 2 op. 21 förenar klassicis-
mens och romantikens världar och hel-
heten är en enda pianofest. Orkesterns 
roll inskränker sig i hög grad till att stö-
da pianots fantasifulla tongångar och 
den intar egentligen inte en likvärdig 
plats i dialogen med pianot, såsom 
den brukar i många pianokonserter. 
Orkesterandelen utgör dock med sina 
logiska kommentarer en enhetlig grund 
för pianodramat.

En högtidlig, tragisk introduktion star-
tar första satsen, Maestoso. Pianosatsen 
fortsätter att behandla de musikaliska 
motiv som orkestern introducerat. Den 
är virtuost översvallande och typiskt 
nog för Chopin mycket utsmyckad.

I den långsamma satsen, Larghetto, 
kommer den fantasifulla pianosatsen 
kanske ännu bättre till sin rätt. Med 
sin halvdunkla virtuositet påmin-
ner den om Chopins senare noktur-
ner. Kompositionen inspirerades av 
Constantia Gladkowska, som Chopin var 
djupt förtjust i.

 Det energiska Allegro vivace som av-
ancerar i 3/4-takt ger med sina masur-
karytmer uttryck för Chopins dragning 
till den polska folkmusiken. Jämförd 
med de föregående satserna är finalen 
mera rätlinjig och inte så drömsk, och 

förser därmed konserten med en snär-
tig avslutning.

 
 

WITOLD LUTOSŁAWSKI: 
SYMFONI NR 1

 
Den ödesdigra folkresningen i Warszawa 
i augusti-oktober 1944 fick Witold 
Lutosławski att söka sin tillflykt hos släk-
tingar i den närbelägna byn Komorów. 
Den lovande kompositören reste dit 
tillsammans med sin mor och han fick 
med sig bara ett fåtal av sina ofullbor-
dade verk. Till dem hörde skisser som 
under de kommande åren tog form och 
blev hans första symfoni.

Lutosławski hade börjat skriva på en 
symfoni redan år 1941 och den blev änt-
ligen färdig år 1947. De första framfö-
randena ägde rum i april i Katowice och 
Krakov. Därefter drabbades verket av 
den nya polska kommunistiska adminis-
trationens censur. Efter Stalins exempel 
krävde man att de polska tonsättarna 
skall skriva musik som höjer den natio-
nella självkänslan, en musik som inte 
återspeglar den västerländska dekaden-
sen. Lutosławskis symfoni var tänkt som 
absolut konst utan program och sålun-
da hamnade det på listan över förbjud-
na verk. Den publicerades först år 1957, 
då den stalinistiska styrets makt avtog 
och år 1959 återvände den till konsert-
salarna.

Musiken i Lutosławskis första symfoni 
pekar i många riktningar och man kan 
höra intryck av till exempel Stravinsky, 
Prokofjev och Bartók. Men helheten 
är emellertid originell och behärskad. 
Rikhaltig harmonik, färgstark orkestre-
ring och noga gestaltade former är drag 
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som också kännetecknar Lutosławskis 
senare musik.  

Första satsen startar med en chock-
artad stöt. Musiken har klara linjer, fart 
och kantighet à la Stravinsky. Första 
satsens sonatform gestaltas av motiv 
som utvecklas så småningom. Det an-
dra temat är till en början sångbart men 
också det spjälks i fragmentariska mo-
tiv. Elastiskt bruk av rum och tid leder 
till musikalisk sjögång uppåt och nedåt, 
närmare och längre bort. Rytmisk imi-
tation mellan instrumenten skapar en-
hetlighet. Tidvis överraskar xylofonen 
då den klingar till.  

I andra satsen hörs ett valthornstema 
som målar en lång linje. Då temat åter-
kommer förvandlas melankolin till inbi-
ten smärta. Det ironiska andra temat i 
Prokofjevsk stil spelas först av oboen. 
Satsens harmonik är skrämmande skönt 
och mest frapperande är de kromatiska 
låga rörelserna i stråkarna. De för tan-
karna till Bartóks verk Musik för stråkar, 
slagverk och celesta (1936). Satsen slu-
tar med ett läckert mångtydigt ackord.

Tredje satsen präglas av nokturnlik-
nande psykeledia som färgas av jazzi-
ga stråkpizzicaton och kommentarer 
i blecket. Dess dansanta drag är som 
upplevda i en dröm eller under berus-
ning.  

 Finalens musik har rytmisk beslut-
samhet. Dess teman består liksom för-
sta satsen av korta motiv. Efter en im-
ponerande förening av flera ackord 
tynar musiken av och övergår nästan i 
tystnad. Efter dessa nattliga stämning-
ar som påminner om tredje satsen re-
ser sig musiken ännu till en sista kraftig 
rusch.

Matti Mustonen

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. 
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BENJAMIN 
GROSVENOR

 
Britten Benjamin Grosvenor har på kort 
tid gjort sensationell karriär som en av 
de mest efterfrågade och prisade unga 
pianisterna i världen. Hans spelstil har 
beskrivits som "poetisk och milt iro-
nisk, briljant och klartänkt, intelligent 
men inte utan humor, allt detta med 
ett klart och sjungande anslag " (The 
Independent).

 Grosvenor fick tidigt undervisning av 
sin mor och trädde fram i ovanligt unga 
år. Han gav sin fösta konsert år 2003 då 
han var bara 10 år gammal  och sam-
ma år debuterade han som konserts-
olist med Mozarts pianokonsert nr 21. 
Följande år vann han serien för klaverin-
strument vid BBC:s tävling för unga so-
lister och 2011 blev han den yngsta solist 
som någonsin uppträtt vid BBC Proms 
öppningskonsert, där han spelade Liszts 
andra pianokonsert.

Grosvenor har studerat pianospel 
vid Royal Academy of Music i London 
för Christopher Elton och Daniel-Ben 
Pienaar och slutförde sina studier 2012. 
Han har uppträtt med ett flertal toppor-
kestrar och berömda dirigenter på oli-
ka håll i musikvärlden. Förutom med 
RSO har han våren 2018 konserter med 
bland andra Bostons symfoniorkester, 
La Scalas orkester i Milano och New 
Yorks filharmoniker. Därtill ingår i hans 
program många soloaftnar och konser-
ter som kammarmusiker.

År 2011 tecknade Grosvenor kontrakt 
med skivbolaget Decca, varvid  han blev 
bolagets genom tiden allra yngsta brit-
tiska konstnär. Hans första skiva innehöll 

musik av Chopin, Liszt och Ravel och 
den gav honom Gramophone Award 
2012 i två kategorier ("Young Artist 
of the Year" och "Best Instrumental 
Recording"). Han har sedan dess släppt 
flera skivor av vilka Homage (2016; 
Bach-Busoni, Mendelssohn, Franck, 
Chopin, Liszt) fick priset Diapason d'Or. 
Av de många priser han fått kan ytterli-
gare nämnas The Ronnie and Lawrence 
Ackman Classical Piano Prize som till-
delades honom år 2016. Det är New 
Yorkfilharmonikernas nygrundade pris 
som kommer att delas ut vart tredje år 
till unga pianister.
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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.


