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21.12
FREDAGSSERIEN 7
Musikhuset kl. 19.00

Hannu Lintu, dirigent

Gustav Mahler: Symfoni nr 6 a-moll “Den tragiska” 86 min
I Allegro energico, ma non troppo. Heftig, aber markig
II Andante moderato
III Scherzo. Wuchtig
IV Finale. Allegro moderato – Allegro energico

KAMMARMUSIK I SENA KVÄLLEN börjar i Konsertsalen efter en paus på ca 
10 minuter. Publiken ombeds ta plats på parketten för att lyssna till musiken. 
Platserna är onumrerade.

Kaisa Kallinen, violin
Jouko Laivuori, piano

J. S. Bach: Sonat för violin och cembalo c-moll  16 min
BWV 1017
I  Siciliano. Largo
II  Allegro
III  Adagio
IV  Allegro
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Vid konserten spelar fem studerande från Sibelius-Akademin/Konstuniversitetet, som 
beviljats studieplats vid Musikhusets orkesterakademi: Elizabeth Stewart, violin I, 
Andrew Ng, violin II,  Anna-Maria Viksten, viola, Basile Ausländer, cello, och Kaapo 
Kangas, kontrabas.

Musikhusets orkesterakademi är Helsingfors stadsorkesters, RSO:s och Sibelius-
Akademin/Konstuniversitetets samarbetsmodell som inriktar sig på en allt 
högklassigare, mer internationell utbildning med utgångspunkt i arbetslivet. De 
blivande orkestermusikerna, dirigenterna och kompositörerna deltar i orkestrarnas 
verksamhet under yrkesmusikers vägledning. Orkesterakademins verksamhet inleddes 
hösten 2015.

Konserten ges utan paus. Konserten slutar ca kl. 20.35. 
Den sena kammarmusiken slutar ca kl. 21.10.  
Den sänds direkt i Yle Radio 1 och på webben yle.fi/arenan.
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GUSTAV MAHLER 
(1860–1911): SYMFONI 
NR 6

Gustav Mahlers sjätte symfoni är det 
enda av hans verk som slutar i moll 
utan en strimma av hopp. Därför har 
symfonin kallats för "Den tragiska", ett 
binamn som kompositören motsatte 
sig. Exempel på symfonier med pes-
simistiska slut hade börjat dyka upp 
på 1890-talet, framför allt Tjajkovskijs 
”Pathétique” och Brahms fjärde sym-
foni. Sjätte symfonin är strukturellt 
Mahlers mest klassiska verk och den 
innehåller inga texthänvisningar eller 
lån.

Rubriken "Den tragiska", som Mahler 
gav och senare tog tillbaka, kan ankny-
ta till Friedrich Nietzsches Tragedins 
födelse (1872). Enligt Nietzsche föd-
des antikens tragedi ur konflikten mel-
lan det ordningsälskande apollonis-
ka och det känslomässigt dionysiska.  
Tragedins hjälte måste gå under efter-
som de individuella formerna måste ge 
vika för det allmänna. På motsvarande 
vis använde sig Mahler i sin symfoni 
av klassiska strukturer på ett sätt som 
dekonstruerade och eliminerade deras 
traditionella stärkande och återlösan-
de roll. 

Det faktum att Mahler här förlitar sig 
på ett igenkännbart formspråk hjälp-
te inte sjätte symfonin till framgång. 
Wiener Abendpost skrev om finalens 
vilda kraftansträngningar: "I sin tragis-
ka symfoni tar han på höjden av sitt ur-
sinne till en hammare. Där musiken slu-
tar, hjälper det med ett slag. Liksom en 
talare, som tappar orden i det avgöran-

de ögonblicket, slår han näven i bordet”. I 
tidningen Die Muskete publicerades en 
karikatyr av en orkestervirtuos som slår 
sig för pannan där han står vid några 
koskällor: "O Gud, jag har glömt bilhor-
net! Nu måste jag skriva en ny symfoni!”

Fastän denna a-mollsymfoni har en 
massiv orkesterbesättning, saknar den 
vissa instrument som höjde volymen i 
många av hans tidigare verk. I sista sat-
sen beslutade han, efter att han funnit 
bastrumman kraftlös för ändamålet, 
att ty sig till en "gästspelande" jätte-
hammare. 

I sina direktiv gällande koskällorna 
som hörs i den första och i den lång-
samma satsen avvisar han alla pro-
grammatiska referenser, fastän han 
nog privat just vad koskällorna beträf-
far kunde tala om intryck av avlägsna 
ljud som han hörde under sina bergs-
utflykter. Till följd av detta beskrev 
Schönberg Mahlers koskällors “iskalla 
tröst som enbart kan uppnås i sublim en-
samhet av den som helt underkastat sig 
sitt öde. Bara den som förstår de himmel-
ska rösternas sus och den levande värme 
som de saknar.” 

I första satsen (Allegro energico, ma 
non troppo. Heftig, aber markig) träng-
er sig ett bryskt, beslutsamt och ener-
giskt marschtema framåt och kulmi-
nerar i verkets motto-tema, pukornas 
bullriga marschmotiv. Över det slung-
ar trumpeterna ett strålande durack-
ord som med detsamma modulerar i 
moll. Blåsarnas dämpade koralmässiga 
avsnitt över stråkarnas pizzicato leder 
överraskande till ett passionerat sido-
tema. Den livskraftiga melodin kulmi-
nerar och avtar milt medan virveltrum-
man annonserar marschemats retur. 
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Detta är enda gången som Mahler se-
dan första symfonin upprepar exposi-
tionen, men här är det inte fråga om 
någon återgång till patentlösningar. 
Snarare förebådar lösningen en åter-
vändsgränd som kompositören slutli-
gen kör in sitt motiv i. 

Efter det krampaktiga marschtemat 
och de protesterande blåsardrillarna 
öppnar sig i genomföringen en hem-
lighetsfull syn: blåsinstrumenten ropar 
över tremolerande stråkar och koskällor 
skramlar i fjärran. Återtagningen pres-
sar sig fram i "segerviss" A-dur, men 
den traditionella återlösningen infinner 
sig inte. Ett fördärvelsens frö har såtts i 
den symfoniska formen och i de följan-
de satserna börjar det gro. 

Scherzot (Wuchtig) har anteck-
nats som tredje sats i symfonins an-
dra tryckning, men i senare publicera-
de upplagor har det etablerats som en 
andra sats – icke desto mindre dirige-
rade Mahler den slutligen i Wien som 
tredje sats. Tungt gående dansrytmer 
darrar och skakar olycksbådande och 
blåsinstrumenten stärker den groteska 
grundstämningen. 

Den långsamma satsen (Andante 
moderato) strålar i avlägsen Ess-dur, 
overklig och även melodiskt underhål-
lande. I tre teman kan man höra små 
glimtar av hopp, nostalgisk längtan och 
pastoralt vemod; kampen och lidandet 
tycks ha avtagit. Uppviglad av bleck-
et får emellertid den inre spänningen 
smärtsamt utlopp och i kulmen del-
tar också intensivt skallrande koskällor. 
Slutet är resignerat.

Den omfattande finalen (Allegro mo-
derato – Allegro energico) börjar med 
en mystiskt färgad introduktion där 

stråkarnas förtvivlade motiv nitar för-
sta satsens ödestema: en bleckfan-
far och marscherande slag på pukor-
na. Sedan kommer ett dystert solo för 
tuba samt ett impressionistiskt dallran-
de stråktremolo och skarpa bleksigna-
ler som efterföljs av en koral med be-
gravningsstämning. 

Utgående från detta koralmotiv star-
tar finalens gatlopp. Huvudrollen inne-
has igen av ett intensivt marschmo-
tiv vars frenetiska försök avbryts flera 
gånger av vilda hammarslag som slutli-
gen slår det till marken. Den samman-
brutna och illa tilltygade codan kom-
mer inte längre på fötter. Efter det 
sista sammanbrottet ekar motto-te-
mats ödesdigra marschrytm fortfaran-
de i pukorna och slutet signeras med 
ett pizzicato.  

Antti Häyrynen

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 sistone 
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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.

har han speciellt även samarbetat med 
Tokyo stadsorkester, National Symphony 
Orchestra i Washington samt symfoni-
orkestrarna 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 
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.

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.


