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8.1 kl. 19.00
Musikhuset

Hannu Lintu
d i r i g e n t

Olli Mustonen
p i a n o

 
 

Jovanka Trbojević: Vertigo

Béla Bartók: Pianokonsert nr 1
I Allegro moderato - Allegro - Allegro moderato

II Andante - Allegro
III Allegro molto

PAUS 20 min

Ludwig van Beethoven: 
Symfoni nr 7 A-dur op. 92

I Poco sostenuto - Vivace
II Allegretto

III Scherzo (Presto)
IV Final (Allegro con brio)

 
 

Paus ca kl. 19.50 Konserten slutar ca kl. 21.
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på Yle Arenan.

17 min

25 min

36 min
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Jovanka
Trbojevic: Vertigo
Jovanka Trbojević (1963–2017) var en häf-
tig färgklick inom den finländska nutids-
musiken tills hennes livsbåge bröts våren 
2017. Flera redan påbörjade tonsättningar 
blev därmed ofullbordade.

Tammerforsfilharmonin uruppförde 
Vertigo år 2011. Musiken tillägnade hon 
Hannu Lintu, som då var chefsdirigent för 
orkestern. ”Vertigo” betyder svindel och en-
ligt kompositören är det fråga om beskriv-
ningen av ett ” själsligt inre drama” och om 
att acceptera det. ”Var och en har någon 
gång upplevt vertigo i sitt sinne, konstate-
rade Trbojević före uruppförandet.

Vertigo är skrivet för stor orkester och 
går igenom djupa psykiska processer. Man 
kommer att tänka på Hitchcocks film med 
samma namn (1958) och musiken som 
Bernard Herrmann skrev till den.  

Orkesterns klangvärld är nästan som ett 
delirium och texturen skimrar eller gnistrar 
lite som det kan göra i ögonen strax inn-
an man svimmar. Stråkarna sträcker sig än 
hitåt än ditåt och blåsarnas repliker fladd-
rar som frågetecken. Orkesterns böljegång 
avtar så småningom. I tomheten bryter 
plötsligt en strålande orkestral stjärnhim-
mel fram. De djupa omvälvningarna är fort-
farande närvarande men nu blir de en del 
av ljuset. Orkestern rör sig mjukt som om 
den gled under vattnet. Mörka strömning-
ar samlas i pianots tonknippen och sjunker 
långsamt in i mörkret.

Béla Bartók: 
Pianokonsert nr 1

För pianisten och tonsättaren Béla Bartók 
(1881–1945) föll det sig naturligt att hand-
skas med sitt eget instrument och dess 
förhållande till traditionen i form av en pia-
nokonsert. Bartóks tre pianokonserter kris-
talliserar hans stilistiska mål; två av dem in-
faller under hans mogna period, medan den 
tredje i praktiken är hans sista komposition.

Kompositören kände sig främmande för 
den urbana nutiden och i sin så kallade 
nattmusik lystrade han till röster ur natu-
ren, men där ger han uttryck för en natur 
som tystats ner av mänsklighetens buller. 
Då han å andra sidan tog impulser från 
folkmusiken, kände han dragning till nå-
gonting mera ursprungligt, mera hejdlöst.

I den första konserten, komponerad  
år 1926, befinner vi oss speciellt långt bor-
ta från civilisationen. Pianots och slagver-
kens förbund för tankarna till förhistorien, 
grottmålningar och den tid då musi-
ken kom till. Folkmusikaliska rytmer kon-
centreras och associeras till Stravinskys 
Våroffer. Pianot omges framförallt av 
slagverk och blåsinstrument. Då pianot 
används perkussivt får man enligt Bartók 
bäst fram dess innersta väsen. En rent 
perkussiv roll åt pianot ger han emellertid 
bara då och då. I synnerhet med avseende 
på den långsamma satsens klangliga land-
skap är det avgörande att föra samman 
pianots och slagverkens klangfärg.

Andra satsen är lik en schaman som 
försänkts i trans. Pianot och slagverken 
trummar en dämpad ritualmusik medan 
blåsarna nynnar sina trollformler. Efter en 
dundrande höjdpunkt svävar ekon av en 
annan dimension i luften. Finalens rytmer 
har dansant frihet, vilket förebådar andra 
pianokonsertens öppnare gladlynthet.
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Ludwig van 
Beethoven: 

Symfoni nr 7 
A-dur op. 92

I Ludwig van Beethovens (1770–1827) 
produktion, vid gränsytan mellan klassi-
cism och romantik, återspeglas antikens 
föränderliga betydelser. Sjunde symfo-
nin är ett slags syntes mellan någonting 
som är enhetligt apolloniskt och världs-
omfamnande dionysiskt. Samtidigt nalkar 
sig musiken den universella humanismen i 
Beethovens sena period.

Verket är en kontinuerligt utdragen 
samhällelig extas. Den enda gång som sat-
sens flöde bryts sker i trion som traditio-
nellt ingår i scherzots struktur, och även ur 
den utvecklas genom upprepning en my-
sig komisk gest som varv på varv samlar 
på uppsluppenhet.

I stället för de traditionella byggklos-
sarna är det nu rytmen som dominerar 
– dansrörelser och versmått, som uppre-
pas hypnotiskt. I dessa fysiska drag känner 
man av både antika backanaler och en ide-
aliserad lantlighet i folkmelodierna.

Symfonins uruppförande i december 1813 
hörde till de viktigaste publikframgång-
arna under Beethovens karriär. En del av 
hans samtid ansåg att han om inte förr så 
senast i finalen hade förlorat förståndet. 
Första satsens introduktion höjer spän-
ningen, ända tills dansenergin brakar loss 
och far iväg med allt. I långsamma satsen 
övergår glädjeuttrycket till en melankoli 
som växer till ett utbrott av sorg. Därefter 
får uppsluppenheten rum att växa ända 
fram till den svindlande finalen. Detta är 
inte ett avrundande lättsamt slut i wiensk 
stil utan en galen avslutande karneval.

Auli Särkiö-Pitkänen

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

Utöver RSO gästdirigerar Lintu under 
den pågående säsongen symfoniorkest-
rarna i Montreal, Detroit, Chicago och 
Boston, Paris orkester och Holländska ra-
dions symfoniorkester. Under förra sä-
songen debuterade han som dirigent för 
Bostons symfoniorkester och Ungerska 
nationella filharmonin, samt gästspelade 
som dirigent för Baltimores, St. Louis och 
Cincinnatis symfoniorkestrar, Japans nya 
filharmoniska orkester, Singapores sym-
foniorkester och NDR Elbphilhamonie 
Orchester i Hamburg.

Lintu har studerat vid Sibelius-
Akademin, först cello och piano och se-
nare orkesterdirigering för Jorma Panula.  
Han deltog i Myung-Whun Chungs mäs-
tarkurser vid L’Accademia Musicale 
Chigiana i Siena och vann Nordiska diri-
genttävlingen i Bergen år 1994. Han har 
spelat in skivor för olika skivmärken, bl.a. 
Ondine, BIS och Hyperion.

HANNU LINTU
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Olli Mustonen har skapat en konstnärs-
profil där han på ett helhetsbetonat sätt 
kombinerar en karriär som pianist, diri-
gent och tonsättare. Han började sin in-
ternationella karriär redan i mitten av 
1980-talet och han har uppträtt som so-
list med bland andra Berlins, New Yorks 
och Los Angeles filharmoniker, Chicagos 
symfoniorkester, Cleveland Orchestra, 
Concertgebouw-orkestern i Amsterdam, 
Orchestre de Paris, alla stora orkestrar i 
London och Mariinskijteaterns orkester i 
S:t Petersburg.

Mustonen har gjort tiotals inspelnin-
gar för olika skivbolag (bl.a. Philips, Decca, 
RCA, BIS, Ondine, Alba). Hans utgåva med 
Sjostakovitjs och Alkans preludier (1991) fick 
Edison och Gramophone Award. Som solo-
pianist har han även spelat in musik av bl.a. 
Mussorgskij, Beethoven, Bach, Sibelius och 
Prokofjev. Med Tapiola Sinfonietta gjorde 
han en komplett inspelning av Beethovens 
samtliga pianokonserter som han också di-
rigerade. Prokofjevs pianokonserter har han 
spelat in med RSO under Hannu Lintus led-
ning och nu står en inspelning av Bartóks 
tre pianokonserter i tur.

Mustonen debuterade som diri-
gent 1991. Han grundade Helsingfors 
Festivalorkester som höll sin debutkon-
sert 2001 och har turnerat i Mellaneuropa, 
Japan och Kina.

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 pe-
riod slutar våren 2021, tillträder Nicholas 
Collon som chefsdirigent. 

Utöver de stora klassisk-romantiska 
mästerverken omfattar RSO:s reperto-
ar en hel del ny musik och orkestern ur-
uppför 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 inhemska or-
kestermusiken.  Under säsongen 2019–
2020 uruppför orkestern fyra verk som be-
ställts av Yle. På programmet står därtill 
Yleisradios och Helsingfors Festspels stor-
produktion 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 spe-
las nya verk och stora kompositioner av 
Magnus Lindberg. De gasterande dirigen-
terna omfattar bl.a. Esa-Pekka Salonen, 
Herbert Blomstedt, Jukka-Pekka Saraste 
och Sakari Oramo och som solister debu-
terar några unga inhemska musiker.

RSO har spelat in på skiva verk av 
bl.a. Mahler, Bartók, Sibelius, Hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen. Orkestern har för sina in-

Radions 
symfoniorkester

OLLI MUSTONEN
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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.


