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11.12  kl. 19.00
Musikhuset 

Hannu Lintu
d i r i g e n t

Gerald Finley
b a r y t o n

 
 

Peter Lieberson:
Songs of love and sorrow

1. Sonett XLVI ("Des las 
estrellas que admiré,...")

2. Sonett XII ("Plena mujer, 
manzana carnal, luna caliente...")

3. Sonett LII ("Cantas y a sol 
y a cielo con tu canto...")

4. Sonett LXIX (" Tal vez no ser 
es ser sin que tú seas...")

5. Sonett LXXXII ("Amor mío, 
al cerrar esta puerta nocturna...")

PAUS 20 min

Anton Bruckner:
Symfoni nr 9 d-moll
1. Feierlich, misterioso

2. Scherzo. Bewegt, lebhaft
3. Adagio. Langsam, feierlich

 

Paus ca kl. 19.40. Konserten slutar ca kl. 21.15. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på Yle Arenan. xxxxxx

30 min

63 min
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VÄNLIGEN KOM IHÅG ATT STÄNGA AV
MOBILTELEFONEN!

Förbjudet att fotografera och att  göra videoupptagningar
eller ljudinspelningar under konserten.
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Peter Lieberson:
Songs of love
and sorrow

Peter Lieberson (1946–2011) föddes i en 
musikalisk familj: hans mor var balett-
dansaren och koreografen Vera Zorina 
och hans far Goddard Lieberson, chef för 
Columbia Records. Trots sin grundliga ut-
bildning blev Lieberson kompositör på hel-
tid först år 1994.

År 2005 komponerade Lieberson för 
sin hustru mezzosopranen Lorraine Hunt 
Lieberson fem Nerudasånger som hon ur-
uppförde med Los Angeles filharmoniker 
under Esa-Pekka Salonens ledning. Året 
därpå dog hon i bröstcancer. År 2010 kom-
ponerade Peter Lieberson till hennes minne 
en ny sångcykel till dikter av Pablo Neruda, 
Songs of Love and Sorrow, som Gerald 
Finley uruppförde med Boston Symphony 
Orchestra. Peter Lieberson dog år 2011.

”Jag förmodar att min livshistoria under 
de tre senaste åren inte skiljer sig så myck-
et från många andras. Kärlekens och sor-
gen grundsanningar är, tror jag, erfaren-
heter som vi alla förstår mycket väl. Det är 
inte sannolikt att man får uppleva den ena 
utan den andra, men visst är det förmågan 
att älska som gör livet så gripande”, skrev 
Lieberson efter att verket blev färdigt.

”Som Pablo Neruda skriver och som jag 
personligen också upptäckt, så är san-
ningen om kärleken den, att liksom den 
inte har någon födelse, så har den inte hel-
ler någon död; den är som en lång flod 
som bara byter landskap och läppar”. 
Inspirationskällan till Nerudas kärleksso-
netter (Cien sonetos de amor, 1959) var 
hans tredje fru Matilde Urrutia. Dikterna 
och Liebersons musik växer fram genom 
otroliga geografiska och klimatologiska 

jämförelsepunkters intima närhet.  
Spänningen i de fem sångerna går från 

det längtansfulla till det erotiska. Första 
sångens (De las estrellas) förspel skapar 
en grund för känslorna av sorg och för-
lust. Andra sången (Plena mujer) är en 
hyllning till kvinnan och den sinnliga kär-
leken. Tredje sången (Cantas) är cykelns 
centrum, där orkestern inramar sång-
stämman och havsbeundran.

Tal vez no ser tränger djupare in i det 
mollbetonade dramat, i rädslan för tom-
het. Finalen (Amor mio) höjer sig till ett 
vaggviseliknande farväl, i vilket man kan 
uppfatta Liebersons buddhistiska över-
tygelse och tanken på kontinuitet. Ordet 
Adios upprepas fyra gånger i slutet, vil-
ket kan föra tanken till Abschied i Mahlers  
Das Lied von der Erde.
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Anton Bruckner: 
Symfoni nr 9 

d-moll
Anton Bruckner (1824–1896) började skri-
va sin nionde symfoni år 1887. Arbetet av-
bröts flera gånger för editering av tidigare 
verk och av vacklande hälsa. Då Bruckner 
dog år 1896 fanns tre färdiga satser och 
skisser till finalen, på basis av vilka ett fler-
tal rekonstruktioner gjorts.

Då Bruckner drog ut på tiden med att 
fullborda symfonin, kan han möjligen ha 
upplevt att det fanns strukturella pro-
blem som på något sätt var olösta. I bör-
jan av 1900-talet publicerades dirigenten 
Ferdinand Löwes urvattnade version av 
symfonin och först från och med år 1932 
började man oftare ty sig till Bruckners ur-
sprungliga koncept.

Bruckner förlitade sig i sina symfonier 
på klassiska strukturer men utvidgade de-
ras uppfattning av tid och rum genom 
gruppering av temana, pauser, övergångar 
och överväldigande höjdpunkter. Temana 
förändras och spjälks för att sedan vid vik-
tiga ögonblick koncentreras till enkla sig-
naler. Symfonins tonala plan har dränkts 
i kromatik, som i den långsamma satsen 
trampar på modernismens tröskel.

Verket startar i d-moll, i ett mystiskt ur-
dunkel (Feierlich, misterioso) som liknar 
Beethovens nionde symfoni. Valthornen 
som hojtar från tremolorymdens olika 
hörn får det första temat att växa till en 
kulmen som definierar symfonins monu-
mentala dimensioner. Presentationen av 
det sjungande andra temat har anför-
trotts stråkarna och i ett oboesolo tillkom-
mer ett stillsamt tredje tema.

Temabehandlingen svallar som ett urhav 
av musikaliskt material och klättrar gång 

på gång till nya höjder, där en ny vy alltid 
öppnar sig. Genomföringen utsträcker sig 
teleskopiskt också till codan som dränker 
musiken i slutet av satsen i bleckets brus.

I det först lätt svajande scherzot 
(Bewegt, lebhaft) svävar en oboe och 
tre klarinetter dissonant över ett pizzica-
toackompanjemang. Huvuddelen dund-
rar med full kraft i d-moll. Trions (Schnell) 
ländlerrytmer blir en febril galopp för strå-
karna över vilka en flöjt kvittrar nervöst.  

Finalen (Adagio: Langsam, Feierlich) bör-
jar med ett stråktema. Bruckner kallade 
sin långsamma sats för ett ”farväl till livet”. 
Det kommer till uttryck genom en utvidgad 
harmonisk grund, en indelning av orkestern 
i bas och diskant samt avbrott i genom-
föringarna som om de tappat riktningen.

Trots detta fortsätter marschen till den 
yttersta domen. Under de klara ögon-
blicken söker musiken räddning genom 
vackra teman men hamnar gång på gång 
i kris. Som en följd av en sista stöt från or-
kestern och en skärande disharmoni ku-
vas den skälvande musiken.

Codan skiner i lugnt ljus i E-dur och drar 
sig till minnes Adagiot ur åttonde symfo-
nin och den inledande inbjudan i sjunde 
symfonin, det gångna livet. Då valthornen 
smälter ihop med horisonten, hägrar visio-
nen av en okänd framtid.

Antti Häyrynen 
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Kanadensaren Gerald Finley hör till de 
mest uppskattade basbarytoner i vår tid 
som operasångare, orkestersolist och 
liedsångare. Han uppträder regelbundet 
på många av de mest betydande ope-
rascenerna i världen (bl.a. Metropolitan i 
New York, ROH Covent Garden i London, 
Wiens statsopera samt festivalerna i 
Glyndebourne och Salzburg). 

Finley blev först känd i synnerhet som 
liedsångare men hans repertoar har se-
dan utvidgats till den centrala roman-
tiska repertoaren (bl.a. Rossini, Verdi, 
Wagner, Puccini, Tjajkovskij, Massenet) 
och 1900-talsmusik (Debussy, Janáček, 
Bartók, Britten). 

Finley sjunger också en hel del ny mu-
sik, inom operamusiken bl.a. Jaufré Rudel 
i Saariahos L'amour de loin, Harry Heegan 
i Turnages The Silver Tassie och titelrollen 
i Reimanns opera Lear. Många nutida ton-
sättare har skrivit musik enkom för honom.

Finley har gjort ett stort antal CD- 
och DVD-inspelningar och fått många 
pris för dem. Liedinspelningar har han 
gjort med sin regelbundna liedpartner,  
pianisten Julius Drake.

HANNU LINTU
Hannu Lintu tillträdde som Radions symfo-
niorkesters åttonde chefsdirigent i augus-
ti 2013 och fortsätter sitt mångåriga fram-
gångsrika samarbete med orkestern. Under 
spelåret 2019–2020 dirigerar Lintu 14 kon-
serter i Musikhuset och reser ut med RSO 
på turné i Mellaneuropa och Japan.  

Därtill gästdirigerar Lintu under det 
kommande spelåret bl.a. Montreals, 
Detroits, Chicagos och Bostons symfoni-
orkestrar, Paris orkester och Hollands ra-
diosymfoniker. Under föregående säsong 
debuterade han med Bostons symfoni-
orkester och Ungerns nationella filhar-
moniska orkester samt gästspelade med 
Baltimores, St. Louis och Cincinnatis sym-
foniorkestrar, Japans nya filharmoniska 
orkester, Singapores symfoniorkester och 
Hamburgs radiosymfoniker.

Lintu studerade först cello och pianos-
pel vid Sibelius-Akademin och senare or-
kesterdirigering under Jorma Panulas led-
ning. Han deltog i Myung-Whun Chungs 
mästarkurser vid L'Accademia Musicale 
Chigiana i Siena och vann Nordiska diri-
genttävlingen i Bergen 1994. Han har gjort 
inspelningar för skivmärkena Ondine, BIS, 
Hyperion, m.fl.

GERALD FINLEY 
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Radions symfoniorkester (RSO) är Yles 
orkester med uppdrag att producera och 
främja inhemsk musikkultur. Orkesterns 
chefsdirigent är Hannu Lintu.

Radioorkestern grundades år 1927 med 
en besättning på tio musiker. På 1960-ta-
let utvidgades RSO:s besättning till full 
symfoniorkester. Orkesterns chefsdiri-
genter har varit Toivo Haapanen, Nils-Eric 
Fougstedt, Paavo Berglund, Okko Kamu, 
Leif Segerstam, Jukka-Pekka Saraste och 
Sakari Oramo. Då Hannu Lintus peri-
od slutar våren 2021, tillträder Nicholas 
Collon som chefsdirigent. 

Utöver de stora klassisk-romantis-
ka mästerverken omfattar RSO:s reper-
toar en hel del ny musik och orkestern 
uruppför årligen ett flertal verk som be-
ställts av Yleisradio. Till RSO:s uppgifter 
hör även att göra friköpta inspelningar 
för Yleisradios arkiv av hela den inhem-
ska orkestermusiken.  Under säsongen 
2019–2020 uruppför orkestern fyra verk 
som beställts av Yle. På programmet 
står därtill Yleisradios och Helsingfors 
Festspels storproduktion Schumanns 
Scener ur Goethes Faust. En egen plats får 
även symfonierna och konserterna från 
Dmitrij Sjostakovitjs mellersta period. 
Vid RSO:s festival som nu arrangeras för 
andra gången spelas nya verk och stora 
kompositioner av Magnus Lindberg. De 
gasterande dirigenterna omfattar bl.a. 
Esa-Pekka Salonen, Herbert Blomstedt, 
Jukka-Pekka Saraste och Sakari Oramo 
och som solister debuterar några unga 
inhemska musiker.

RSO har spelat in på skiva verk av 
bl.a. Mahler, Bartók, Sibelius, Hakola, 

Radions 
symfoniorkester

Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen. Orkestern har för sina in-
spelningar fått Gramophone Award två 
gånger – för Lindbergs klarinettkonsert 
2006 samt för Bartóks violinkonsert 2018. 
Orkesterns övriga pris omfattar bl.a. BBC 
Music Magazine Award, Académie Charles 
Cros och MIDEM Classical Award. Skivan 
med Sibelius tondikter och sånger fick pri-
set International Classical Music (ICMA) 
2018. Det inhemska EMMA-priset har 
RSO fått 2016 och 2019.

RSO konserterar regelbundet runt om i 
världen. Under spelåret 2019–2020 turne-
rar orkestern under Hannu Lintus ledning 
i Mellaneuropa och i Japan.

RSO:s konserter sänds direkt på  
Yle Arenan och i Yle Radio 1 samt i inspe-
lad form på Yle Teema & Fem och Yle TV1.


