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25.1
FREDAGSSERIEN 9
Musikhuset kl. 19.00

Hannu Lintu, dirigent
Alexander Melnikov, piano 

Anton Webern: Symfoni op. 21                      10 min     
I  Ruhig schreitend 
II  Variationen 
                                                 
Robert Schumann: Pianokonsert a-moll op. 54             30 min
I  Allegro affettuoso – Andante espressivo – Allegro
II  Intermezzo. Andante grazioso
III  Allegro vivace

PAUS 20 min

Thomas Larcher: Symfoni nr 2 “Kenotaph”,  37 min
Finlandspremiär      
I  Allegro
II  Adagio
III  Scherzo, Molto allegro
IV  Introduzione, Molto allegro

Paus ca kl. 20.00. Konserten slutar ca kl. 21.10. Sänds direkt i Yle radio 1 och
på Yle Arenan. Konserten kan ses i programmet RSO i Musikhuset på
Yle Teema 17.2 samt på Yle TV1 23.2.

 FÖRE KONSERTEN kl. 18 i nedre foajén:
 Meet the Composer: Tonsättaren Thomas Larcher intervjuas av redaktör 
 Eva Tigerstedt. Intervjun görs på engelska.
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ANTON WEBERN 
(1883–1945): 
SYMFONI OP. 21

Anton Webern inledde sin karriär som 
fullblodsrepresentant för senromanti-
ken. Till detta skede hör även hans of-
ficiella första opus: Passacaglia för or-
kester (1908) som var hans slutarbete 
för studierna under Arnold Schönbergs 
ledning. Monumentalismens estetik 
som var kännetecknande för många 
samtida kompositörer låg inte för ho-
nom och efter en expressionistisk 
brytningsperiod inriktade han sig på 
den andra ytterligheten, en aforis-
tiskt koncis och utkristalliserad moder-
nism. Längs dessa linjer fortsatte han 
också efter att på 1920-talet ha gått i 
Schönbergs fotspår mot dodekanin el-
ler 12-tonsmusiken. 

Symfonin hör till Weberns längst 
drivna prestationerr inom den 'musika-
liska kärnfysiken' och tjänar samtidigt 
som ett modellexempel på hans origi-
nella atomistiska skönhetsvärld. Utöver 
dodekafonin har hans viktigaste bygg-
stenar varit bruket av kanonteknik 
och symmetri. Det var Weberns långt 
drivna systematik inom tontänkande 
som gjorde honom till en av förebil-
derna bland modernisterna efter andra 
världskriget.

I symfonin accentueras Weberns 
strävan till enhetlighet i materialet, vil-
ket också ofta har betraktats som ett 
av de symfoniska kriterierna. Vid ett fö-
redrag år 1932 konstaterade han också 
med uppenbar tillfredsställelse följan-
de om symfonins struktur: "En stör-
re enhetlighet är inte möjlig. Inte ens 

de nederländska tonsättarna [Josquin 
Desprez och dennes efterföljare inom 
renässansen] lyckades uppnå detta."

Symfonins första sats är en dubbel-
kanon som rör sig i lugnt tempo, fast-
än dess tonföljder delats mellan olika 
instrument och därför inte kan upp-
fattas som traditionella melodier utan 
snarare som en fritt svävande, drömsk 
pointillistisk textur. Satsen grundar sig 
på en 12-tonsrad som är palindromisk, 
dvs. likadan vare sig den spelas fram-
länges eller baklänges.  Trots uttryckets 
abstrakta natur har satsen disponerats 
som en traditionell symfonisk första 
sats, som en sonatform där i stil med 
de klassiska symfonierna både den för-
ra delen (expositionen) och den sena-
re delen (genomföringen och återtag-
ningen) upprepas.

Den kortare andra satsen är en sju-
delad variationssvit över en 12-tons-
melodi för klarinett som hörs genast i 
början och som likt första satsens ton-
rad är en palindrom. Satsen är också 
annars strikt symmetrisk, eftersom var 
och en av de korta variationerna i sig 
är symmetrisk. Vad uttrycket beträffar 
är andra satsen mer varierande än den 
första genom att de förbi ilande korta 
variationerna med olika karaktärer ger 
musiken olika nyanser. 

Satsen slutar med en okonstlad coda. 
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ROBERT SCHUMANN 
(1810–1856): 
PIANOKONSERT 
A-MOLL OP. 54

Robert Schumann hade ett nära men 
svårt förhållande till pianot. Vid unga år 
var han en lovande pianist och dröm-
de om en karriär som virtuos, ända 
tills han skadade högra handen med 
en hemmagjord mekanisk anordning 
som gjorde slut på virtuosdrömmar-
na. Pianomusiken förblev ändå en cen-
tral genre som dominerade hans tidi-
ga produktion speciellt från 1830-talet. 
Det är möjligt att handskadans trauma 
ledde till att han inte gick in för den 
typ av virtuos pianism som många på 
hans tid hade förkärlek för. Hans mu-
sik kunde visserligen nog vara speltek-
niskt mycket krävande, men han beto-
nade alltid den poetiska kärnan i sina 
pianoverk.

Detta är utgångspunkten också i 
Schumanns enda pianokonsert. "Jag 
kan inte skriva en konsert för virtuoser. 
Jag måste inrikta mig på någonting an-
nat ", snäste han till i ett brev till sin bli-
vande hustru Clara Wieck i januari 1839. 
Fastän utgångspunkten var tydlig och 
klart uttalad, tog det flera år innan kon-
serten blev färdig. I själva verket skrevs 
den ursprungligen inte alls som en kon-
sert utan som en ensatsig Fantasi för 
piano och orkester, som blev färdig i maj 
1841 och som Clara, då redan gift med 
Schumann, uruppförde i Gewandhaus i 
Leipzig i augusti samma år.

Fyra år senare kompletterade 
Schumann Fantasin till en fullständig 

konsert genom att tillfoga en långsam 
sats och en final. Clara var igen solist, 
då konserten uruppfördes i Dresden i 
december 1845. 

I enlighet med Schumanns principer 
är pianokonserten ingen konsert för en 
pianovirtuos utan för en pianots poet 
och det var Clara Schumann uttryckli-
gen. Verkets tekniska svårighetsgrad 
bör inte underskattas men virtuosite-
ten blir inget självändamål. Det vikti-
gaste är pianots och orkesterns smi-
diga, nästan kärleksfulla samhörighet 
och den smekande varma, poetiska 
stämning som råder i verket. I detta 
avseende skiljer sig verket från många 
samtida konserter och från det som an-
sågs vara idealet för konsertant musik. 
Liszt gick så långt att han kallade ver-
ket för "en konsert utan piano", kanske 
som en anspelning på en tidig version 
av Schumanns pianosonat f-moll, som 
publicerades under namnet "Konsert 
utan orkester".

I många av sina kompositioner i 
det stora formatet experimenterade 
Schumann med att använda gemen-
samt motivmaterial i olika satser. Vad 
pianokonserten beträffar kan detta för 
honom ha varit den enda möjligheten 
att understrecka konsertens sömlösa 
enhetlighet, trots att den kommit till i 
två skeden.

Konsertens kärnmotiv blir blåsarnas 
milda huvudtema som kommer efter 
öppningens pianistiska ackordpassage. 
I första satsen är motivet med också i 
bakgrunden av sidotemat och domine-
rar ännu den efter kadensen följande 
allegro molto-codan, som med sin vår-
liga iver fungerar både befriande och 
fint sammanbindande.  



4

I det behärskat känsliga Intermezzot 
utgör kärnmotivet grunden för de ele-
ganta ytteravsnitten medan det mel-
lersta avsnittet är romantiskt och flö-
dande sångbart. Schumann övergår 
utan paus från den långsamma satsen 
till finalen, vars energiska öppningste-
ma igen är en variant av kärnmotivet. 
Med typisk rytmisk lekfullheten be-
rikar Schumann finalen, då han i den 
dominerande 3/4-taktarten med hjälp 
av synkoper introducerar material som 
tidvis gestaltas som mer omfattande 
rytmmotiv i 3/2-takt. 

 

THOMAS LARCHER 
(f. 1963): SYMFONI 
NR 2, KENOTAPH

"Tusen och åter tusen människor har 
drunknat i Medelhavet, medan Europa 
utan att göra någonting åt denna tra-
gedi bara har sett på eller till och med 
vänt bort blickarna.  [Symfonin] är en 
symbol för det som skett och fortfaran-
de sker mitt i Europa."

Detta har österrikaren Thomas 
Larcher sagt om sin symfoni (2015–
16). Utgångspunkten är skakande och 
djupt gripande − kraftig och emotio-
nellt laddad är även Larchers musik. 
Ändå har han betonat att hans verk 
"inte förmedlar något budskap utan 
ställer frågor".

Larcher har under sin karriär kom-
mit att formulera frågan på många oli-
ka sätt och uttrycksmedlen har vuxit 
kontinuerligt. Hans tidigare produktion 
som kom till före sekelskiftet består av 
soloverk men på 2000-talet har genrer-

na utvidgats till kammarmusik, vokala 
verk och konserter. Sitt första verk för 
riktigt stor orkester komponerade han 
först år 2010 (Red and Green) och år 
2018 komponerades (och uruppfördes) 
hans första opera Das Jagdgewehr.

Allteftersom Lachners medel utvid-
gades, fick han också en större publik 
och numera hör han till de mest kända 
österrikiska kompositörerna. Larchers 
andra symfoni med binamnet Kenotaph 
har skrivits på beställning av Österrikes 
nationalbank för bankens 200-årsjubi-
leum. Wiens filharmoniker uruppförde 
verket i juni 2016 i Musikverein i Wien 
under Semjon Bytjkovs ledning. 

Namnet Kenotaph efter grekiskans 
kenos (tom) och taphos (grav) hänvisar 
till ett tomt gravmonument som rests 
till minnet av personer vars kvarlevor 
gått förlorade eller begravts på annat 
håll. Kenotafer har ofta rests till min-
net av dem som stupat och blivit kvar 
vid frontlinjen. Med dessa kenotafer 
kan även Larchers verk jämföras och 
då består frontlinjen av Medelhavet 
som blivit grav för tusentals personer 
och striderna motsvaras av flyktingska-
pet vållat av krig och eländiga förhål-
landen.

Dessa frågor om mänskliga tragedier 
fjärmar verket från den traditionella 
"absoluta musikens" ideal. Larcher ut-
manade det "rent symfoniska" redan i 
sin föregående symfoni, som var en vo-
kalsymfoni skriven för baryton och or-
kester, Alle Tage (2010–2015) till text av 
Ingeborg Bachmann.

Larchers andra symfoni får också en 
speciell karaktär genom att den först 
tillkom som en orkesterkonsert. Fastän 
den sedan omformades till en symfo-
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ni, har dess uttryck och orkestrala tänk-
ande fortfarande kvar konserterande 
drag, till exempel i de ställvis förekom-
mande solistiska replikerna eller i de 
snabba satsernas virtuosa figurer och 
orkestreringen är överlag rikhaltig och 
finslipat precis. I den stora orkesterbe-
sättningen fäster man sig bland annat 
vid den stora uppsättningen slagverk 
och det preparerade pianot.

Trots alla element som utmanar ver-
kets symfoniska karaktär är det nog 
vad formen beträffar fråga om en tra-
ditionell fyrsatsig helhet. Den har en 
tungt vägande och huvudsakligen 
snabb första sats, en djupsinnig lång-
sam sats, ett skarpt inbitet scherzo och 
en slagkraftig final som börjar med en 
långsam introduktion.

Samtidigt har verket även en egen 
fascinerande mångtydighet, snabba 
snitt mellan stämningarna, slagkraft 
som övergår i lyriska drag och äkta pa-
tos som glider över i ironi.  I första sat-
sen kan den skarpt kantiga, virtuost 
flängande och figurerande texturen gå 
över i koralliknande andakt, ögonblick 
av tonal känslosamhet eller i ett hem-
lighetsfullt flammande drömlandskap. 
Eller tvärtom då de brett måleriska 
dragen och meditationen i den lång-
samma satsen brister ut i ett våldsamt 
crescendo.

Den tredje satsen är ett kantigt 
scherzo som får en överraskande sis-
ta stund i form av en mahlersk länd-
ler. Finalens introduktion har stilistiska 
hänvisningar ända till Bach, innan mu-
siken sedan blir skärande våldsamt mo-
torisk. Ännu i slutet av finalen kommer 
Larcher med en innerlig vändning av ny 
typ. Även utan att känna till bakgrun-

den till detta verk, så kan man uppfatta 
att musiken handlar om den mänskliga 
tillvarons djupa grundfrågor.

 
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-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 dirigent-
tävlingen i Bergen 1994. Han har gjort 
inspelningar för bl.a. skivmärkena 
Ondine, BIS och Hyperion.



6

ALEXANDER 
MELNIKOV

"Pianots poet" har man kallat den rys-
ke pianisten Alexander Melnikov som 
är känd som en fin och djup tolk av 
den centrala repertoaren. Han bygger 
ibland upp program som skiljer sig från 
det vanliga och då kan en och samma 
konsertafton innehålla verk för solopia-
no, kammarmusik och konserter. 

Melnikov fullbordade sina studier 
vid Moskvakonservatoriet, där han stu-
derade under Lev Naumovs ledning. 
Viktig för honom blev även bekantska-
pen med Svjatoslav Richter, som ofta 
inbjöd honom till festivaler i Ryssland 
och Frankrike. Hans karriär befrämja-
des även av pris i Robert Schumann-
tävlingen i Zwickau 1989 och Drottning 
Elisabeth-tävlingen i Bryssel 1991. 

Melnikov har gästspelat som solist 
med bl.a. Concertgebouw-orkestern i 
Amsterdam, Gewandhaus-orkestern 
i Leipzig, Philadelphia Orchestra, 
NDR-symfoniorkestern i Hamburg, 
Ryska nationalorkestern och BBC-
filharmonikerna med dirigenter som 
Teodor Currentzis, Charles Dutoit, 
Paavo Järvi och Valerij Gergijev.

Melnikov har spelat in verk av bl.a. 
Beethoven, Schubert, Schumann, 
Brahms, Rachmaninov och Sjostakovitj. 
Hans inspelning tillsammans med 
Isabelle Faust av samtliga Beethovens 
violinsonater fick Gramophone Award 
och ECHO Klassik. Den kompletta in-
spelningen av Sjostakovitjs monumen-
tala samling 24 preludier och fugor 
fick BBC Music Magazines pris, Choc 
de Classica samt Tyska skivkritiker-

nas årliga pris och år 2011 valde BBC 
Music Magazine den till en av "alla ti-
ders 50 bästa inspelningar". Melnikov 
framför verken i slutet av mars också 
i Helsingfors. 

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.

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-
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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.


