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17.2
LÖRDAGSREPRIS
Musiikkitalo klo 15.00 

Hannu Lintu, dirigent
Benjamin Grosvenor, piano

Jean Sibelius: Symfoni nr 7 C-dur op. 105 21 min
Adagio – Un pochett. meno adagio – Vivacissimo – Adagio – 
Allegro molto moderato – Allegro moderato – Vivace – Presto – 
Adagio – Largamente molto – Affettuoso

Frédéric Chopin: Pianokonsert nr 2 f-moll op. 21 32 min
I  Maestoso 
II  Larghetto 
III  Allegro vivace

PAUS 20 min

Jean Sibelius: Symfoni nr 5 Ess-dur op.82 31 min
I  Tempo molto moderato – Largamente – Allegro moderato –    
 Presto
II  Andante mosso, quasi allegretto 
III  Allegro molto - Un pochettino largamente
 

Paus ca kl. 16.00. Konserten slutar ca kl. 17.00. 
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JEAN SIBELIUS: 
SYMFONI NR 7

Då det unga musiklivet i Finland börja-
de organisera sig i slutet av 1800-talet, 
antog den trevande finländska musiken 
symfonin som den ädlaste av de musi-
kaliska formerna; Beethoven, den störs-
ta av alla musikens titaner, hade ju re-
dan bevisat hur central den genren är.

Sibelius som slagit igenom med sina 
symfoniska dikter blev symfoniker re-
dan år 1899 och senare generationer 
har nu lätt att följa med Sibelius utveck-
ling som kompositör direkt utgående 
från hans symfoniska produktion, som 
sträckte sig över hela 44 år. Då Sibelius 
genialitet och egenart som symfoniker 
erkändes redan i ett tidigt skede även i 
"den stora världen", var det lätt att ock-
så i Finland fastslå och rista i sten: den 
germanska symfonin var och är den vik-
tigaste och högsta formen av musika-
lisk komposition.  

Många av Sibelius symfonier är emel-
lertid inte alls stöpta i den germanska 
symfoniska formen. I den klassiska sym-
fonin finns det fyra satser av vilka den 
första är en sonatform, den andra i all-
mänhet en långsam sats, den tredje är 
ett scherzo och den sista en final som 
logiskt binder ihop trådarna. Det unika 
med Sibelius syns i hans geniala förmå-
ga att bryta symfonins etablerade form 
och ändå ge sina kompositioner en så 
stålfast struktur att de låter som symfo-
nier i våra öron. 

Den komposition som är känd som 
Symfoni nr 7 fick till och med Sibelius 
att tveka. ”Sibban” dirigerade själv sin 
sjätte symfoni med stor framgång i 

Stockholm vårvintern 1923. Den då-
varande Konsertföreningen (numera 
Kungliga Filharmonin) inbjöd honom på 
nytt besök och kom med förhoppning-
en om ett nytt verk för följande vårsä-
song. Verket blev färdigt och kompo-
sitören dirigerade uruppförandet i en 
serie på tre konserter i april 1924, men 
då under namnet Fantasia sinfonica. Inte 
ens Sibelius själv litade på verkets sym-
foniska kraft. 

Vinden vände nästan omedelbart, 
eftersom konserterna var stora fram-
gångar. Publiken och kritikerna var be-
geistrade och bland publiken satt ock-
så kronprinsparet som var förtjusta. 
Sålunda kunde ”Janne” skriva hem från 
Stockholm till hustrun Aino: "Igår kon-
sert med stor framgång. Mitt nya verk 
nog ett af mina bästa. Klangen och 
'färgen' starka". Över Fantasia sinfonica 
skrev Sibelius med röd penna  Symfoni 7.

Orsaken till denna tvekan är det fak-
tum att verket är ensatsigt. Är det när 
allt kommer omkring verkligen frå-
ga om en symfoni? Svaret är absolut 
ja; sjunde symfonin är nämligen abso-
lut musik och därmed ingen symfonisk 
dikt. En sådan är däremot utan tvekan 
den två år senare komponerade Tapiola. 
Genom att kalla verket för sjunde sym-
fonin löste Sibelius hela problematiken: 
en symfoni är inte en struktur utan ett 
begrepp. 

Sjunde symfonin är ett unikt kraft-
prov till och med för att härstamma 
från i Sibelius ”smedja". De första an-
teckningar som fann sin väg till symfo-
nin härstammar redan från år 1914, då 
Sibelius ännu höll på med femte sym-
fonins första version. Och där emel-
lan kom alltså ytterligare sjätte symfo-
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nin. Sjuans motiv och problematik kom 
gång på gång upp på tonsättarens ar-
betsbord och Sibelius vision av verkets 
innehåll och form förde orubbligt arbe-
tet mot sitt mål. 

Det är något överraskande att sym-
fonins helhetsstruktur till syvende och 
sist ändå är rätt enkel. Ur djupen höjer 
sig en a-mollskala som får utlopp i ett 
ass-mollackord, och därefter följer ett 
intagande motiv för flöjterna. Efter det 
första polyfona avsnittet följer dryga 5 
minuter senare ett himmelskt basunso-
lo som visar sig vara ett slags landmär-
ke. Det hörs nämligen på nytt något se-
nare i moll. Efter en repris kommer ett 
centralt allegro som Sibelius kallade för 
"helleniskt rondo" och mot slutet av ver-
ket tas basunsolots tema i besittning av 
valthornen. Efter ett slutcrescendo åter-
går musiken till flöjtmotivet som hördes 
i början, varefter följer ett kort, förbluf-
fande citat av Valse triste, Sibelius störs-
ta hit. Till slut hörs ett C-durackord sam-
tidigt från två olika riktningar. 

Osmo Tapio Räihälä

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. 

Matti Mustonen
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JEAN SIBELIUS 
(1865–1957): 
SYMFONI NR 5

Sambandet mellan Jean Sibelius musik 
och naturen återfinns snarare på arki-
tektonisk än landskaplig nivå. I Tredje 
symfonin (1907) började upplösandet 
och utvidgandet av det traditionella 
formschemat, en utveckling som se-
dan fann ett balanserat, monumentalt 
och optimistiskt uttryck i Femte symfo-
nin (1915).

Hela processen krävde en enorm 
mängd arbete av Sibelius. Först år 
1919 fick symfonin sin tredje och slut-
liga form. Dagboksanteckningarna vå-
ren 1915 och deras fräscha inspiration 
finns ändå med i femte symfonin slut-
liga form. "9.4. Promenerade och drack 
den annalkande våren till i luft, dis och 
dimma. 10.4. Ute varmt och vintern i 
själatåget. Det doftar åter blida, ung-
dom och brott. 18.4. Promenerade i kall 
vår-sol. Gamla förolämpningar agacerat 
mig. - Haft en våldsam impression af 
sinf. V. Det nya!" 

Inspirationen från naturen tar sig inte 
uttryck i form av programmatiska hän-
visningar utan som en del av den lo-
gik som Sibelius betraktade som den 
sammanbindande kraften i sin musik. 
Efter fjärde symfonin som utforskat 
den själsliga och den yttre verklighe-
tens sammanstötningar har den femte 
symfonin en mera objektiv synvinkel. 
Det är som musiken intogs av naturens 
kretslopp och den enskilda tragedin får 
ge vika för den ljusa och diatoniska hel-
hetsvisionen. 

I femte symfonins tidigaste version 
var första satsen ännu tudelad. I den 
slutliga versionen har sonatformens 
öppning och scherzo (Tempo molto mo-
derato – Allegro moderato) fogats sam-
man till en enda storform. I bakgrunden 
finns stora tillväxtprocesser som föds 
ur små motiv. Processerna sätts i gång 
av en första gest i pukorna och i valt-
hornen och av motiv i träblåsarna som 
inspirerats av denna. Oboen spelar ett 
mera längtansfullt tema som kunde ka-
rakteriseras som sidotema. 

Den egentliga tillväxten börjar i strå-
karna. Ett crescendo som upprepas två 
gånger utmynnar i en gungande rörel-
se som senare fungerar som gravita-
tionspunkt även i finalen. Första satsen 
tystnar och koncentreras till ett hem-
lighetsfullt avsnitt (Largamente) som 
kulminerar i ett klagande fagottsolo. 

Ett patetiskt sidotema röjer väg i strå-
karna genom träblåsarnas disharmonier 
till ett genombrott för börjans träblås-
motiv. Ett scherzotema som bildas ur 
detta accelererar till Allegro moderato 
som då det drar sig tillbaka i pianissimo 
samlar krafter för en jublande slutspurt.  

Andra satsen är enkel jämförd med 
satserna kring den: ett tema med varia-
tioner. En idyllisk melodi i expositionen 
får stöd enbart av de låga stråkarna och 
av valthornen som gungar i bakgrun-
den. I den femte variationen leder strå-
karnas pizzicaton överraskande till ett 
raseriutbrott i blecket. Sedan följer en 
oboevariation som låter blidkande och 
en slutepisod som klingar romantiskt 
nostalgisk.

Finalen börjar med ett energiskt tre-
molomotiv: till det vårliga bruset fogar 
sig pukornas dova ljud, träblåsarnas 
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staccatomotiv samt snart även valthor-
nens gungande motiv. Satsens rörelse 
och laddning avtar inte i misteriosoav-
snittet och inte heller i det tragiskt be-
tonade rallentandot  som förbereder 
slutcrescendot. I slutet är det som om 
musiken flög upp i luften, tog avstånd 
från det jordiska eländet med jättelika 
kliv och slungade sig långt ut i rymden 
med sex forteackord.

Antti Häyrynen

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. 

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.
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER

Radions symfoniorkester (RSO) är Yles 
orkester med uppgift är att skapa och 
främja finländsk musikkultur. Sedan år 

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.

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 
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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.


