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19.10 
FREDAGSSERIEN 4
Musikhuset kl. 19.00

GRATTIS KAIJA!

Esa-Pekka Salonen, dirigent
Dawn Upshaw, sopran 
Tapiola kammarkör, instudering Hannu Norjanen

Jean-Baptiste Barrière, visualisering
På videon: Luca Veggetti, koreografi, Gabrielle Lamb, dans

Visualiseringen av oratoriet är Jean-Baptiste Barrières och
Yles födelsedagspresent till Kaija Saariaho. 
 
Luigi Boccherini – Luciano Berio: 
Ritirata notturna di Madrid 10 min

Maurice Ravel: Gåsmors sagor, svit 28 min

I Preludium
II Första tablån: Spinnrockens dans och scen
III Andra tablån: Prinsessan Törnrosas pavane
IV Tredje tablån: Skönheten och Odjuret 
V Fjärde tablån: Tummeliten      
VI Femte tablån: Laideronette, pagodernas kejsarinna
VII Apoteos: Den förtrollade trädgården 
 
PAUS 20 min

Kaija Saariaho: La Passion de Simone, konsertant 71 min

Konserten inspelas och kommer att ges ut på CD. 
Vi ber därför publiken försöka undvika att hosta under musiken. 

Paus ca kl. 19.40. Konserten slutar ca kl. 21.15. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på Internet yle.fi/rso.    
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MAURICE RAVEL 
(1875–1937): GÅSMORS 
SAGOR, SVIT 

Maurice Ravel komponerade Gåsmors 
sagor (Ma mère l’Oye) år 1908 hu-
vudsakligen utgående från de gam-
la sagorna i Charles Perraults samling. 
Ursprungligen hade kompositionen 
formen av en svit för två pianister men 
år 1911 utvidgade han musiken till en 
balett med orkester. I Gåsmors sagor 
har Ravel strävat efter ett slags enkel-
het som skyler över det konstfärdiga 
maskineriet. 

Prinsessan Törnrosas pavane (Pavane 
de la Belle au bois dormant) andas mild 
melankoli och aktar sig för att väcka 
den sovande skönheten. Tummeliten 
(Petit Poucet) försöker försäkra sig 
om att han hittar hem genom att 
sprida ut brödsmulor längs stigen. 
Festlig och gåtfull pentatonik förbe-
reder den orientaliska ceremonin, då 
Laideronette, pagodernas kejsarinna 
(Laideronette, impératrice des pagodes) 
badar i hovfolkets närvaro. 

Ravel tillägnade Dialogen mellan 
Skönheten och Odjuret (Les entretiens 
de la Belle et la Bête) träffande nog åt 
Erik Satie, som var förtjust in groteska 
konfrontationer. Klarinettens behagful-
la vals får sällskap av en kontrafagott 
som kryper fram ur någon bergskre-
va. Den omaka pardansen leder ändå 
till önskat resultat: ett eldigt crescen-
do avslutas med ett harpglissando som 
trollar fram ett kontrafagottema i vio-
linens (Skönheten) övre register – en 
kyss har förvandlat odjuret till prins. I 
den avslutande satsen (Le jardin féeri-

que) väcker prinsens kyss i sin tur upp 
prinsessan Törnrosa i en förtrollad trä-
dgård, från dröm till önskedröm. I hu-
vuddelen finns en nostalgiskt färgad 
stråkklang med vilken Ravel återkallar 
sin egen och alla andras barndom. 

Antti Häyrynen (sammandrag)

KAIJA SAARIAHO 
(1952–): LA PASSION 
DE SIMONE

La Passion de Simone är ett oratorium 
för sopran, kör, orkester och elektronik 
komponerat år 2006 av Kaija Saariaho 
utgående från Simone Weils liv och 
tankar. 

Oratoriet är ett viktigt tillskott till kvin-
noporträtten i Saariahos övriga stora 
verk: den ouppfyllda kärleken i L’amour 
de loin, konflikten mellan hämnd och 
moderskärlek i Adriana Mater och kam-
pen mellan arbete, kärlek och förlossning 
i Emilie du Châtelet. Alla dessa kvinnor 
har ett sätt att handla som är kontro-
versiellt och opraktiskt. I samtliga verk 
är det också fråga om personer för vil-
ka kärleken är kompromisslös och os-
jälvisk. 

I La Passion de Simone tycks också 
andra bekanta teman korsas hämtade 
ur Saariahos liv och verk. I dess poetis-
ka spänning, i grupperingen av texten 
i olika realnivåer och i projektionen av 
orden på olika klingande världar kan 
man höra ekon från Saariahos vokala 
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verk ända från de allra första sångerna. 
Därtill ansluter sig oratoriet också till 
den musikaliska passionshistorien gen-
om sin struktur, sina femton ”stationer” 
som härstammar från de femton etap-
perna på Jesu korsväg.  

I oratoriet finner man även en för 
Saariaho typisk strävan att utforska 
och pejla ljudets väsen, där det inners-
ta, det mest ouppnåeliga är elektro-
niskt producerat. Oratoriets sopranso-
list är för det mesta verkets berättare, 
lite som en evangelist. Tidvis är hon 
också en empatisk deltagare, Simones 
imaginära syster samt i slutet även 
Simone själv. Kören och orkestern ska-
par den värld där solisten och elektro-
niken lever. 

I sin bok La pesanteur et la grâ-
ce (”Tyngden och nåden”) förklarade 
Weil iakttagandets andliga dimensi-
on: ”Intelligensens bemödanden gör 
tingen transparenta för våra andliga 
ögon. Men vi kan inte se det som är 
transparent. Vi ser ett mörkt föremål 
bakom det genomskinliga, ett föremål 
som förblev hemligt så länge det gen-
omskinliga inte var genomskinligt. Vi 
ser antingen dammet som fastnat på 
fönsterrutan eller landskapet bakom 
den, men vi ser aldrig själva fönsterru-
tan.” Även i ”Simone” föds sanningen 
ur olika ljudlandskap och deras inbör-
des förhållanden.

Hela livet igenom sökte sig Simone 
Weil till lidandet och genom detta till 
förlossning. Hennes handlingssätt har 
genom åren kritiserats för att ha varit 
självcentrerat eller mystiskt och fatalis-
tiskt. Weil kunde inte försona männis-
kornas synder, denna världsliga ”tyng-
dkraft”, de primitiva krafterna som drar 

oss nedåt. Simone kunde bara avvärja 
den genom att helt och hållet avstå 
från den.

Med sin obönhörlighet och slutli-
gen med sin död ville Simone visa nå-
den för oss och hon uppnådde den frid 
som verket efter olika konfrontationer 
slutar med. Oratoriets berättare, kören 
och orkestern är ceremoniella vittnen 
till denna process och publiken delar 
deras förlägenhet. 

I likhet med Bachs oratorier förvand-
lar La Passion de Simone en avlägsen 
och svårligen trovärdig händelse till nå-
gonting som utspelar sig i realtid och 
inte kan förbigås. Men oratoriet bju-
der ingen frälsning - eller som Amin 
Maâlouf konstaterar i slutet: ”Världen i 
vilken du lämnat oss är fortfarande det 
bedrägliga rike där de oskyldiga bävar.”

Antti Häyrynen (sammandrag)

ESA-PEKKA SALONEN

Esa-Pekka Salonen hör till de inter-
nationellt mest uppskattade dirigen-
terna. Han har varit chefsdirigent för 
Philharmonia Orchestra i London se-
dan år 2008. Han är även konstnärlig le-
dare för Östersjöfestivalen i Stockholm. 
Åren 1992–2009 var Salonen mu-
sikchef för Los Angeles Philharmonic 
Orchestra. Före det var han chefsdiri-
gent för Sveriges Radios symfoniorkes-
ter 1984–1995.

Vid sina konserter under den pågåen-
de säsongen 2012–2013 firar Salonen 
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och Philharmonia Orchestra två jubi-
leer - 100 år har förflutit sedan tonsät-
taren Witold Lutosławskis födelse och 
sedan uruppförandet av Stravinskys 
Våroffer. År 2013 dirigerar Salonen 
Strauss opera Elektra vid festivalen Aix-
en-Provence, en produktion som emot-
ses med stor spänning. Vid sidan av 
Philharmonia Orchestra gästdirigerar 
Salonen regelbundet topporkestrar på 
olika håll i världen. 

Esa-Pekka Salonens omfattande di-
skografi innehåller bl.a. en CD med 
RSO, där han dirigerar egna verk för 
orkester. Salonen fick en Grammy 
2009 för sin skivinspelning av Sibelius 
och Schönbergs violinkonserter med 
violinisten Hilary Hahn och Sveriges 
Radios symfoniorkester. År 2012 ut-
kom Salonens och LA Philharmonic 
Orchestras inspelning av Sjostakovitjs 
Orango på skivmärket Deutsche 
Grammophon.

Esa-Pekka Salonen har under sin 
karriär fått många prestigefyllda ut-
märkelser. År 1992 fick han UNESCOs 
Rostrum-pris för sin komposition Floof 
och år 1993 blev han den första dirigen-
ten som tilldelats Accademia Chigianas 
pris. I Storbritannien har Salonen belön-
ats med Royal Philharmonic Societys 
operapris och franska staten har bevil-
jat honom titeln Officier de l’ordre des 
Arts et des Lettres, som ges för meriter 
inom konst och kultur. Därtill är Esa-
Pekka Salonen hedersdoktor vid Royal 
College of Music i London.

DAWN UPSHAW

Med sin mångsidiga repertoar från 
Bach till nutida musik och sin förmåga 
att tolka musikens djupaste väsen har 
Dawn Upshaw blivit en av de mest hyl-
lade sopranerna i världen. Upshaw slog 
igenom i mitten av 1980-talet, då hon 
vann Young Concert Artists Auditions 
och Walter W. Naumburg-tävlingen 
samt antogs till programmet för unga 
solister vid Metropolitan i New York. 

 Till Dawn Upshaws operarepertoar 
hör ett flertal Mozartroller från Pamina 
i Trollflöjten till Susanna i Figaros 
bröllop. Därtill sjunger hon operor 
av Stravinsky, Poulenc och Messiaen 
samt även helt nyskriven musik av bl.a. 
John Harbison, Kaija Saariaho och John 
Adams. 

Under spelåret 2012–2013 framför 
Dawn Upshaw bl.a. Sibelius Luonnotar 
med Boston Symphony Orchestra och 
verk av Debussy som solist med London 
Symphony Orchestra. Hon håller solo-
konserter i Austin och på Hawaii. Därtill 
sjunger hon Bach, Händel och Crumb 
som solist för Saint Paul Chamber 
Orchestra samt verk av Donnacha 
Dennehy i Carnegie Hall i New York.

För sina skivinspelningar har Dawn 
Upshaw fått fyra Grammys. Hennes 
över 50 skivinspelningar innehåller mu-
sik av bl.a. Henryk Górecki, Mozart, 
Messiaen, Stravinsky och Adams. 
Upshaws senaste skiva med sånger för 
sopran och orkester av Osvaldo Golijov 
kom ut på Deutsche Grammophon.  
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TAPIOLA KAMMARKÖR
Tapiola Kammarkör höll sin debutkon-
sert år 1984. Körens konstnärliga verk-
samhet består dels av egna konsertpro-
duktioner, dels av konserter på uppdrag 
av professionella orkestrar och musik-
festivaler samt av musikbeställningar 
och skivprojekt som sträcker sig över 
flera år. 

Tapiola Originals är en internationell 
samling beställningsverk av kompo-
sitörer från länderna kring Östersjön. 
Nationalbiblioteksprojektet dokumen-
terar musik av centrala inhemska kör-
tonsättare. Därtill har kören deltagit 
i skivinspelningar av finländska ope-
ror med Finlands Nationaloperas or-
kester, Radions symfoniorkester och 
Helsingfors stadsorkester. Kören har 
även framfört stora verk av tonsätta-
re från barocken och klassicismen un-
der ledning av ett flertal utländska 
stjärndirigenter: Peter Schreier, Harry 
Christophers, Roy Goodman och Paul 
Hillier.

De flesta av körens inspelningar 
har fått inhemska skivpris. Körens 
Penderecki- och Sibeliusskivor in-
går som «benchmark-skivor» i 
Gramophone Classical Good CD Guide, 
en förteckning över världens bästa ski-
vinspelningar som publiceras av tid-
skriften Gramophone. Hannu Norjanen 
har varit konstnärig ledare för kören se-
dan 1998. 

JEAN-BAPTISTE 
BARRIÈRE

Jean-Baptiste Barrière arbetade 1981–
1998 vid institutet för musikvetenskap 
och elektroakustisk konstmusik IRCAM 
(Institut de Recherche et Coordination 
Acoustique/Musique) i Paris. Efter åren 
vid IRCAM har han koncentrerat sig på 
sina egna konstnärliga projekt, där han 
kombinerar musik och bild.  

Barrière har komponerat musik till 
ett flertal interaktiva installationer och 
multimediaverk, bl.a. Peter Greenways 
100 Objects to Represent the World 
vid musikfestivalen i Salzburg 2007. 
Han har visualiserat ett flertal kompo-
sitioner av Kaija Saariaho, bl.a. operan 
L’Amour de loin samt även konsert-
versionen av Messiaens opera Saint 
François d’Assise. 

Jean-Baptiste Barrière var gästpro-
fessor vid musikinstitutionen vid 
Columbia University i New York 2011–
2012.

LUCA VEGGETTI
Luca Veggetti fick sin utbildning som 
dansare vid La Scala i Milano. Sedan 
1990 har han även varit verksam 
som koreograf. Veggetti har ofta sa-
marbetat med samtida tonsättare: 
Kaija Saariaho, Toshio Hosokawa och 
Matthias Pintscher. 

Veggettis koreografier har setts på 
många av de mest uppskattade teater-
scenerna i världen. År 1999 inbjöds han 
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER 

 
Radions symfoniorkester (RSO) är Yles 
orkester med uppgift att producera och 
främja finländsk musikkultur. Hösten 
2013 tillträder Hannu Lintu som chefs-
dirigent för RSO. Under säsongen 
2012–2013 är han orkesterns förste 
gästdirigent. RSO:s hedersdirigenter är 
Jukka-Pekka Saraste och Sakari Oramo. 

Då Radioorkestern grundades år 
1927, bestod den av tio musiker. På 
1960-talet utvidgades ensemblen till 
fulltalig symfoniorkester. RSO:s chefs-
dirigenter har varit Toivo Haapanen, 
Nils-Eric Fougstedt, Paavo Berglund, 
Okko Kamu, Leif Segerstam, Jukka-
Pekka Saraste och Sakari Oramo.

 Den allra nyaste inhemska musiken 
har en viktig plats i RSO:s repertoar. 
Orkestern beställer och uruppför varje 
år ett flertal nya verk. Till RSO:s upp-
gifter hör också att för Yles arkiv spela 
in all finländsk orkestermusik med fulla 
radieringsrättigheter. Under säsongen 
2012–2013 uruppför RSO sex inhemska 
verk som beställts av Yle. 

  RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Eötvös, Nielsen, Hakola, Lindberg, 
Saariaho, Sallinen, Kaipainen och 
Kokkonen samt premiärinspelningen 
av Armas Launis’ opera Aslak Hetta. 
Orkesterns skivinspelningar har fått 
prestigefulla pris av bl.a. BBC Music 
Magazine och Académie Charles Cros. 
Skivan med Lindbergs och Sibelius’ vio-
linkonserter med Lisa Batiashvili som 
solist (Sony BMG) fick priset MIDEM 
Classical Awards 2008. Samma år valde 
New York Times en annan RSO-skiva 

att arbeta vid Mariinskijteatern i S:t 
Petersburg och år 2004 gjorde han ko-
reografier bl.a. för New York City Ballet. 
Därtill har hans koreografier setts på 
Guggenheimmuseet i New York, kon-
serthuset Suntory Hall i Tokyo samt 
Bolsjojteatern i Moskva. 

Till Luca Veggettis kommande engage-
mang hör verket NOTATIONOTATIONS 
i New York och första framförandet 
i Frankrike av Kaija Saariahos Maa vid 
Cité de la Musique i Paris. 

GABRIELLE LAMB

Amerikanen Gabrielle Lamb har stu-
derat vid balettskolan i Boston. Åren 
1997–2000 dansade hon vid Finlands 
Nationalbalett och hade huvudrol-
ler i koreografier av Sylvie Guillem, 
Natalia Makarova och Rudolf Nurejev. 
Från Finland flyttade Lamb till Kanada 
som solodansare vid Les Grand Ballets 
Canadiens i Montreal. Sedan 2009 har 
hon bott i New York och arbetat i dan-
sgruppen Morphoses.

Till Gabrielle Lambs repertoar hör 
huvudroller i verk av bl.a. George 
Balanchine, Christopher Wheeldon 
och Peter Quanz. Lamb är själv ko-
reograf och har vunnit tävlingen 
National Choreographic Competition 
of Hubbard Street Dance i Chicago. 
Hennes koreografier har satts upp bl.a. 
på Lincoln Centre i New York samt 
många festivaler i Förenta Staterna, 
Kanada och Argentina.  
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med musik av Magnus Lindberg till 
årets skiva.  

 RSO har en regelbunden turnéverk-
samhet. Under säsongen 2012–2013 
företar orkestern tillsammans med 
Hannu Lintu en turné till östra Finland 
samt en Sydeuropaturné. 

RSO:s radiokanal är Yle Radio 1, som 
radierar alla orkesterns konserter. Såväl 
de inhemska som de utländska kon-
serterna sänds i allmänhet direkt. På 
RSO:s webbsidor (yle.fi/rso) kan man 
lyssna på och se konserterna live med 
hög upplösning. 


