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23.11
FREDAGSSERIEN 6
Musiikkitalo klo 19.00

 

Hannu Lintu, dirigent
Augustin Hadelich, violin
Pelageja Kurennaja, sopran

Henri Dutilleux: L'arbre des songes 25 min
1. Librement, Interlude 
2. Vif, Interlude 2 
3. Lent, Interlude 3 
4. Large et animé.

PAUS 20 min

Gustav Mahler: Symfoni nr 4 G-dur 58 min
I. Bedächtig, nicht eilen 
II. In gemächlicher Bewegung, ohne Hast 
III. Ruhevoll, poco adagio 
IV. Sehr behaglich  

Vid konserten spelar fem studerande från Sibelius-Akademin/Konstuniversitetet, som 
beviljats studieplats vid Musikhusets orkesterakademi: Andrew Ng, violin 1, 
Elizabeth Stewart, violin 2, Anna-Maria Viksten, viola, Basile Ausländer, cello, 
Kaapo Kangas, kontrabas. 

Musikhusets orkesterakademi är Helsingfors stadsorkesters, RSO:s och Sibelius-
Akademins/Konstuniversitetets samarbetsmodell som inriktar sig på en allt 
högklassigare och 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.

Paus ca kl. 19.40. Konserten slutar ca kl. 21.15. Sänds direkt i Yle Radio 1 och på 
webben yle.fi/areena. Dutilleux’ verk kan ses i programmet RSO i Musikhuset på 
Yle Teema 10.2 och i repris på Yle TV1 16.2.



2

HENRI DUTILLEUX 
(1916–2013): 
VIOLINKONSERT 
L'ARBRE DES SONGES

Henri Dutilleux' viktigaste föregångare 
var Ravel, men den grund utgående från 
vilken hans uttryck växte fram utgjordes 
också av den franska musiken i allmän-
het från början av 1900-talet samt ton-
sättare som Stravinskij och Bartók. Han 
tog även intryck av många nyare ton-
sättare och skapade ett originellt ton-
språk som höll sig utanför de klart av-
gränsade skolorna. Perfektionismen och 
det minutiösa finslipandet gjorde inte 
på något sätt hans verk asketiska eller 
rigorösa utan gav dem ett strålande och 
färgmättat, ofta rytmiskt energiskt ut-
tryck. 

Enligt Dutilleux kunde det traditio-
nella sättet att indela större verk i fle-
ra separata satser störa lyssnarupplevel-
sens förtrollning. Redan i orkesterverket 
Métaboles (1963–64) fogade han dess 
fem satser till ett enda obrutet kontinu-
um och på liknande sätt förverkligade 
han även cellokonserten Tout un monde 
lointain… (1967–70) och stråkkvartetten 
Ainsi la nuit (1973–76) som bestod av sju 
satser. 

I violinkonserten L'arbre des song-
es (”Drömmarnas träd”) som skrevs 
för Isaac Stern åren 1983–85 fortsatte 
Dutilleux längs samma linjer och sam-
manfogade satserna med interludier. På 
detta sätt föddes en organiskt groende 
helhet där samhörighet skapas förutom 
av formen också på det tematiska pla-
net. Enligt Dutilleux "växer verket litet 
som ett träd, där det ständiga mång-

faldigandet och förnyandet grenarna 
utgör trädets poetiska kärna. Denna 
symboliska bild, liksom även det årliga 
kretsloppet inspirerade mig till att ge 
verket namnet L'arbre des songes."

Dutilleux fann det svårt att nalkas 
violinkonserten traditionellt med ut-
gångspunkt i solistens tekniska bravur. 
Däremot skapade han ett verk vars vio-
linparti är intimt förknippat med orkes-
tern och är enligt honom rent av bero-
ende av den miljö som orkestern skapar. 
Typiskt för Dutilleux målar orkestern en 
strålande nyansrik och mångfasetterad 
klangvärld, som får sin speciella färg av 
en flera gånger förekommande klocklikt 
klingande instrumentgrupp (piano, har-
pa, klockspel, vibrafon och crotales, dvs. 
små antika cymbaler) samt cimbalom 
med sina korta mellanrepliker.

Konserten bygger på fyra egentli-
ga satser och tre förenande mellanspel 
som binder dem samman.  Interludierna 
har en förmedlande uppgift som befri-
ar musiken från den föregående sat-
sen och förbereder verket inför den föl-
jande, men med sitt rika innehåll är de 
samtidigt så mycket mer än bara över-
ledningar.  

Tanken på tillväxt – mångfaldigandet 
och förnyandet av det musikaliska gren-
verket – gör intryck genast i första sat-
sen, då violinen börjar spinna sina melo-
dilinjer och utvidgar dem kontinuerligt 
mot mera mångfasetterade och rikhal-
tigare former. Ett interludium som bör-
jar med en soloreplik för klarinett  leder 
över till den snabba och målmedvetna 
andra satsen (Vif). Sedan följer det an-
dra preludiet som för vif-satsens uttryck 
vidare och som slutligen avvecklar rörel-
seenergin, varvid musiken blir skörare, 
skingras och så att säga går upp i luften. 
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Den meditativt hemlighetsfulla lång-
samma satsen färgas av en intensiv di-
alog mellan violin och oboe d'amore. 
Sedan visade det sig vara speciellt svårt 
för Dutilleux att komma vidare efter an-
dra satsen. Det var som att "köra mot 
en tegelvägg" som han själv uttryckte 
saken och detta återspeglas också i ver-
kets dramaturgi. Det tredje interludiet 
har nämligen en trevande och omvärde-
rande karaktär, rent av en ny början med 
gester som påminner om en orkester 
som stämmer instrumenten. Därmed 
skapar den en god grund för den ener-
giska och komprimerade finalen. 

GUSTAV MAHLER 
(1860–1911): SYMFONI 
NR 4 G-DUR

Det är inte speciellt ovanligt att börja 
arbetet på ett flersatsigt verk med den 
sista satsen. Desto ovanligare är det 
ändå att denna sista sats legat färdig re-
dan innan den egentliga kompositions-
processen har börjat eller ens planerats.  

Då Gustav Mahler sommaren 1899 
började skissera sin fjärde symfoni, var 
utgångspunkten sången ”Das himmlis-
che Leben” tonsatt år 1892. Den hade 
ursprungligen kommit till som ett helt 
självständigt stycke, men senare hade 
Mahler för avsikt att placera den som 
avslutande sats i sin jättelika tredje 
symfoni (1893–96), ända tills han val-
de att flytta den med ny orkestrering 
till fjärde symfonin, som han fullborda-
de år 1900. Sin vana trogen reviderade 
han visserligen verket ett flertal gånger 
ännu efter detta.

Texten till ”Das himmlische Leben” 
ingår i folkdiktsamlingen Des Knaben 

Wunderhorn, vars texter inspirerat Mahler 
alltsedan 1880-talet. Vokalpartier eller 
sångteman som grundar sig på sam-
lingen ingår i andra och tredje symfo-
nin och när så också skedde med fjärde 
symfonin började man bunta ihop dessa 
tre verk och kalla dem för Wunderhorn-
symfonier. De vokala inslagen i symfo-
nierna tjänade dels Mahlers rent musi-
kaliska syften, dels också hans vilja att 
ge betydelser som hänvisar till symfo-
niernas programinnehåll.

”Das himmlische Leben” är en nai-
vistisk illusion skriven för sopransolist 
om himlens fröjder sedda med barnaö-
gon. Denna tanke har format hela fjär-
de symfonin som är Mahlers ljusaste 
och mest frigjorda symfoni. Verket har 
sina skuggor och sina skåror som sönd-
rar den släta ytan, men de får inte sjä-
len att blöda i likhet med många an-
dra verk av Mahler. Symfonins uttryck 
representerar en smalare sektor i hans 
mångdimensionella musikaliska värld 
än de övriga symfonierna och skillna-
den är stor i förhållande till den tidigare 
Wunderhornsymfonins monumentala 
och djupandliga, livsfilosofiska resone-
mang. 

Eftersom ”Das himmlische Leben” låg 
färdigt redan i början av kompositions-
arbetet och ursprungligen redan var 
tänkt som final, kunde Mahler utnytt-
ja dess motiv i de tidigare satserna och 
sålunda skapa tematiska samband mel-
lan satserna. Han ansåg dessa samband 
vara av väsentlig betydelse "både som 
sådana och i förhållande till hela ver-
kets idé", vilket han betonade i ett brev 
till kompositören och dirigenten Georg 
Göhler. "Verkets idé" kan anses bestå 
av den andliga resan från de två första 
satsernas mera motstridiga känslor mot 
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den naivism som den avslutande sång-
en målar fram, den barndomens rena 
idealvärld som Mahler i sitt eget liv inte 
fick uppleva.

Som en yttre motsvarighet till ver-
kets lättare karaktär har Mahler reduce-
rat den föregående symfonins jättesto-
ra besättning: nu finns ingen kör med, 
träblåsarna (utom flöjterna) är bara tre-
faldiga och denna enda gång i en sym-
foni har han inga basuner. Med sina 
många nivåer är verket ändå fängslande 
rikhaltigt exempelvis i dess klart tänkta 
kontrapunkt och den transparent fin-
slipade orkestreringen med sina skarpt 
tecknade linjer.

Till formen är fyran den klaraste och 
mest okomplicerade av Mahlers tio sym-
fonier. Med sina blotta 50 minuter är 
den tillsammans med förstlingssymfo-
nin också den kortaste. De fyra satserna 
följer det traditionella mönstret. Första 
satsen är en sonatform, den andra ett 
scherzo med två triodelar, sedan följer 
en långsam sats som bygger på varia-
tion av två teman och som avslutning 
en rondoliknande sats. Ovanligt är det 
däremot att först ha två snabba satser 
och sedan två långsammare satser, och 
ovanligt är det lika så att låta symfonin 
sluta med en sats med ett sopransolo.

Symfonin börjar med ett motiv som 
påminner om bjällrorna på en släde. I 
första satsen hörs motivet flera gång-
er och det återkommer också i fina-
len. Det ger snabbt plats åt violinernas 
eleganta, idylliska huvudtema och det 
därpå följande ömt sjungande sidote-
mat för cellorna. Mahler jämförde första 
satsens teman med "en droppe dagg i 
en blomma som plötsligt får tusen ny-
anser och färger då den träffas av so-
lens sken". Uttryckets klassiska klarhet 

fick Mahlerexperten Deryck Cooke att å 
sin sida tala om verkets "stil i nyrokoko". 
Nyanserna blir skarpare i det genomför-
ande mellersta avsnittet av satsen men 
i återtagningen tar troskyldigheten igen 
över helt och hållet. 

Andra satsen, scherzot, fick av Mahler 
arbetsnamnet "Freund Hain spielt auf". 
Den i fråga varande "Vännen Hain" är 
en spelman i de tyska folksägnerna som 
likt pipblåsaren från Hameln kallar lyss-
narna med sig till livet efter detta. Enligt 
tonsättarens änka Alma Mahler skulle 
satsen har inspirerats av Arnold Böcklins 
självporträtt, där Döden spelar violin 
bakom ryggen på målaren.  Hos Mahler 
får Vännen Hain en tolkning vars anty-
dande spöklighet står sagans värld när-
mare än skräckromantikens överdrifter, 
och i triodelen i Ländlerstil är stämning-
en rent av gemytlig. En viktig roll får so-
loviolinen som Mahler låter stämma ett 
halvt tonsteg högre än normalt för att 
ge instrumentet en skarpare klang än 
vanligt.

Långsamma satsen är djupt lycksa-
lig och förandligad musik som bygger 
på två teman som utvecklas och varie-
ras under satsens gång (det första för 
cellorna, det andra för oboe). Satsen är 
emellertid ändå inte bara rena överjor-
diska sällheten utan den ger även en 
djup inblick i själen och för ett ögonblick 
låter det som om musiken skulle ryckas 
med i en nästan dansant flykt. Och lite 
före avslutningen manar Mahler fram 
en stor, nästan oproportionerlig kulmen 
i vars mitt man som en förebådande 
gest kan urskilja ett motiv ur sången i 
finalen. 

Någon stor final bildar ”Das himmlis-
che Leben” inte men är nog andligt gi-
vande. Texten målar fram en bild av bar-
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natro på allt det underbara i livet efter 
detta, men musiken får också stundtals 
skärpa i vändningarna som startas av 
första satsens bjällertema. Det är som 
om det bakom barnatron också hördes 
en nivå bestående av den vuxna männ-
iskans smärtsamma medvetenhet. I slu-
tet råder ändå full paradisisk frid, då 
sångerskan avslutar verket med "ängla-
stämmor". 

Kimmo Korhonen

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-
Akademin, 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.

AUGUSTIN HADELICH
Augustin Hadelich har under de senaste 
drygt tio åren blivit en av toppviolinis-
terna i världen. Han har fått beröm för 
sin bländande teknik, sina själfulla tolk-
ningar och sin vackra violinklang. Hans 
genombrott fick ett lyft efter segern vid 
violintävlingen i Indianpolis 2006 och 
sedan dess har han uppträtt som solist 
med många topporkestrar på olika håll 
i Europa, Förenta Staterna och Asien. 
Den uppskattade webbpublikationen 
Musical America utnämnde honom till 
"årets instrumentalist 2018". 

 Hadelich är född i Italien av tyska för-
äldrar och numera är han amerikansk 
medborgare. Han har studerat violin-
spel vid Istituto Mascagni i Livorno, på 
ett flertal mästarkurser och vid Juilliard 
School of Music i New York åren 2004–
07.

 Hadelich är känd för sin omfat-
tande repertoar. Utöver de traditio-
nella hörnstenarna i konsertrepertoa-
ren (Beethoven, Brahms, Sibelius och 
Tjajkovskij) har han spelat 1900-tals-
musik samt nya verk. Till dem hör kon-
serter av Dutilleux, Ligeti och Thomas 
Adès samt kammarmusik av  Brett 
Dean, David Lang, György Kurtág, 
Toru Takemitsu och Bernd Alois 
Zimmermann.

 Hadelich har spelat in en stor del av 
sin centrala repertoar. Med Hannu Lintu 
gjorde han en skiva med Sibelius och 
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Adès konserter som var nominerad för 
Gramophone Award och år 2016 fick 
han Grammypriset för sin inspelning 
av Henri Dutilleux' violinkonsert L'arbre 
des songes. Därtill har han spelat in 
konserter av bl.a. Haydn, Mendelssohn, 
Bartók och Tjajkovskij samt delar av 
sin recitalrepertoar bestående av bl.a. 
Bartók, Paganini, Ysaÿe, Zimmermann, 
Debussy, Poulenc, Stravinsky, de Falla, 
Piazzolla, Sarasate, Schumann, Kurtág 
och Telemann.

 Hadelich förfogar över en Stradivarius 
"Ex-Kiesewetter" från år 1723. 

 

PELAGEJA KURENNAJA 

Det lyriska sopranen Pelageja Kurennaja 
är en uppåtgående stjärna på den ryska 
operahimlen.  

Kurennaja har studerat sång vid 
musikhögskolan Ippolitov-Ivanov i 
Moskva samt vid Rimskij-Korsakov-
konservatoriet i S:t Petersburg, där hon 
tog slutexamen 2016. 

Sedan 2009 har Kurennaja haft fram-
gång i internationella sångtävlingar i 
Ryssland och i Italien. Under Mariss 
Jansons ledning har hon sjungit Prilepas 
roll i Spader Dam i München 2014 
konsertant och på skiva, samt även i 
Luxemburg och 2016 på Nederländska 
operan. 

På Mariinskijteatern debuterade 
Kurennaja som Masja i Spader Dam 
2015 och därefter samma år i huvud-
rollen Zamarasjka i uruppförandet av 
Rodion Sjtjedrins opera En julberättel-
se. Hon har senare även sjungit Loppan 
i Sjtjedrins opera Den vänsterhänte 
samt furstinnan Urusovas roll i ope-
ran Bojarina Morozova. Till hennes öv-

riga roller på Mariinskij hör Flora i The 
Turn of the Screw, Frasquita i Carmen, 
Barbarina i Figaros bröllop, Lauretta 
i Förlovningen i klostret, Prilepa och 
Masja i Spader Dam, Dunasja i Krig och 
fred, Mademoiselle Jouvenot i Adriana 
Lecouvreur samt Katja i Raskatovs ope-
ra Eclipse.

 Kurennaja har också uppträtt på kon-
sertestraderna. Hennes repertoar av 
sånger med orkester omfattar Sjtjedrins 
Tanja-Katja, som hon har framfört bl.a. 
i Moskva, München och vid festivalen 
i S:t Michel. I april 2018 gjorde hon sin 
debut i St. Louis i Förenta Staterna som 
sopransolist i Rachmaninovs körsymfoni 
Klockorna under Hannu Lintus ledning. 

 

RADIONS 
SYMFONIORKESTER
 

Radions symfoniorkestert (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 
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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.

 


