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21.9 
FREDAGSSERIEN 2
Musikhuset kl. 19.00

Jukka-Pekka Saraste, dirigent
Ruth Ziesak, sopran 
Michael Nagy, baryton 
Musikhusets Kör, körmästare Tapani Länsiö  

Valentin Silvestrov: Symfoni nr 4  28 min

Andante – Allegro agitato – Meno mosso – Allegretto – Andante /
Allegretto – Allegro agitato – Andante – Moderato – Meno mosso
 

PAUS 20 min

Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem op. 45  75 min
(Tysk dödsmässa) 

I  Selig sind die da Leid tragen 
 (Saliga äro de som sörjer, ty de skola bli tröstade)
II  Denn alles Fleisch, es ist wie Gras (Allt kött är gräs) 
III  Herr, lehre doch mich 
 (Herre, lär mig betänka att jag måste få en ände) 
IV  Wie lieblich sind deine Wohnungen 
 (Huru ljuvliga äro icke Dina boningar, Herre Sebaot)
V  Ihr habt nun Traurigkeit (Så haven ock I nu bedrövelse)
VI  Denn wir haben hier keine bleibende Statt 
 (Ty vi hava här ingen varaktig stad) 
VII  Selig sind die Toten (Saliga äro de döda) 

Paus ca kl. 19.35. Konserten slutar ca kl. 21.20
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på Internet yle.fi/rso.  
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VALENTIN SILVESTROV 
(1937–): SYMFONI NR 4 

Valentin Silvestrov har studerat i Kiev 
under Boris Ljatosjinskijs och Levko 
Revutskijs ledning. Efter seriella och 
aleatoriska experiment fann han sitt 
eget musikaliska uttryck på 1970-ta-
let. Silvestrovs verk representerar mu-
sik i en värld, där den ”stora konsten” 
har blivit omöjlig och förändringskrä-
vande idéer begravs under materia-
lismen. Den postmoderna distansen i 
Silvestrovs musik återspeglas också i 
namnen på hans verk: Postludiumsvit, 
Metamusik eller Kitschmusik. I den-
na inställning ingår också en dos av 
motståndskamp som har sina rötter i 
Sovjetepoken.

Silvestrov väckte internationell up-
pmärksamhet år 1982 med sin femte 
symfoni men hans egentliga genom-
brottsverk är i många avseenden fjärde 
symfonin (1976), en postsymfoni och 
en efterskrift för genren. Ur stråkar-
nas och bleckets klanger växer fram ett 
tomt landskap som finner sin plats i en 
arkaistisk tidlöshet. 

Verkets grundingredienser är lätta 
att presentera. Stråkackorden i bör-
jan är som koagulerade svallvågor som 
lämnar efter sig svävande melodiska 
fragment (Andante). Som motvikt till 
dem växer spökliga, motoriserade ar-
peggion (Allegro agitato), som förföljer 
alla melodiska initiativ ju längre fram vi 
kommer i verket. Mellan dessa element 
utvecklas symfoniska crescendon och 
diminuendon, som snarare följer prin-
ciperna för ett mekaniskt kretslopp än 
någon organisk process. 

Svårare att beskriva är orkestreringen 
(som skapar tredimensionella rums-
intryck), verkets ensatsiga symfoniska 
båge och den futuristiska andan, som 
för tankarna till Tarkovskijs science fic-
tion filmer (Solaris, Stalker). I få verk 
lämnas människan eller soloviolinen så 
ensam med sina val; då musiken tynar 
bort blir tystnaden slutgiltig. 

 

JOHANNES BRAHMS 
(1833–1897): 
EIN DEUTSCHES 
REQUIEM

Den äldre tonsättarvännen Robert 
Schumanns tragiska död efter ett själv-
mordsförsök 1856 berörde Brahms 
djupt. Under Schumanns sjukdom 
hade han etablerat ett varmt förhållan-
de till dennes hustru Clara. Kort efter 
Schumanns död började Brahms plane-
ra en fyrsatsig Trauerkantat, en ”sorg-
kantat” efter Bachs förebild (BWV 198). 
Redan år 1857 hade han fullbordat sa-
rabande (“Denn alles Fleisch, es ist wie 
Gras”) i b-moll. Det blev slutligen andra 
satsen i Ein deutsches Requiem op. 65, 
som kom till år 1868.

Brahms’ mor dog år 1865, vilket ledde 
till ett tillägg i verket i form av en idyl-
lisk sorgbild “Ihr habt nur Traurigkeit” 
för sopran, kör och orkester. I sin slut-
liga form fick Brahms’ dödsmässa sitt 
uruppförande i Bremen på långfreda-
gen 1868. Brahms Requiem är tilläg-
nat minnet av hans mor, men moderns 
död var kanske snarare en befriande än 
inspirerande faktor för komponeran-
det. 
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Dödsmässans textkällor är Luthers 
Bibel med avsnitt som återfinns 
bland de Apokryfiska texterna, bl.a. i 
Vishetens bok och Syrak. Med sina tex-
tval ville Brahms undvika all konfes-
sionalitet och han nämner t.ex. inte 
Kristus i något sammanhang. 

Brahms’ personliga besvikelser och 
förluster ger själamässan en realis-
tisk och intim ton. Otvivelaktigt ingår 
också en känsla av otillräcklighet som 
tonsättaren upplevde i livet inför sina 
övermäktiga utmaningar och sitt kom-
positionsarbete. Verkets försonande 
budskap, dess balanserade medel och 
fasta symfoniska struktur sträcker sig 
utöver den enskilda tragedins gränser 
och riktar sig till varje åhörare obero-
ende av tid och plats som en kollektiv 
upplevelse, gripande och angelägen.

Antti Häyrynen (sammandrag)

SAMSTÄMMIGT
För många år sedan då det bara fanns 
preliminära planer på och hopp om ett 
musikhus, hade många också börjat 
tänka på en högklassig kör. Den kunde 
utgöra en lika naturlig del av verksam-
heten som orkestrarna och Sibelius-
Akademin. Så småningom minskade 
möjligheterna att förverkliga planerna 
och det började se hopplöst ut.

För ungefär ett år sedan efter den 
ståtliga invigningen samlades ändå 
Musikhusets aktörer för att dryfta möj-
ligheten att grunda en lämpig kör för 
Musikhuset. Fulla av hopp och förvänt-
ningar skapade vi en modell och en 
plan och kartlade risker och faror. Vi - 
Radions symfoniorkester, Helsingfors 

stadsorkester, Sibelius-Akademin och 
Musikhuset – fattade beslut om att 
samla ihop ca 80 kunniga sångare till 
en symfonisk kör som har en naturlig 
samhörighet med Musikhusets aktörer. 

Först fastslogs en repertoar för hös-
ten 2012: Brahms› Ein deutsches 
Requiem med RSO under Jukka-Pekka 
Saraste samt Beethovens 9:e symfoni 
med HSO under Leif Segerstam inför 
julen. Sedan efterlyste vi välsjungande 
körsångare som var villiga att engagera 
sig i en denna verksamhet. 

Bland de 400 sångare som anmälde 
intresse valdes ett drygt 80-tal körsån-
gare med vilka vi i januari började skapa 
en körklang, ett sätt att sjunga vackert 
och en kultur att i största allmänhet 
fungera och uppleva tillsammans - inte 
bara under konserterna utan även vid 
varje repetition.

Vi repeterar tillsammans ungefär va-
rannan söndagskväll och har en massa 
hemuppgifter. På basis av den gångna 
våren vågar jag nu i högre grad tro på 
körens framtid än vid planeringsmöte-
na för ett år sedan. Redan nu har jag 
vid flera repetitioner fått uppleva en 
smekande klang, äkta delad sångarg-
lädje och inspirerande ögonblick, som 
föds då man jobbar intensivt tillsam-
mans. Detta vill jag även förmedla till 
åhörarna. 

Musikhusets Kör är över hundra 
människors ihärdiga försök att skapa 
en kör som på ett naturligt sätt finner 
sin plats i planeringen och förverkligan-
det av konserter med Radions symfo-
niorkester och Helsingfors stadsorkes-
ter. Sibelius-Akademins studerande har 
redan haft glädje av kören – och t.o.m. 
nytta.  
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Det finns planer för användning av 
kören och orkestrarna flera år in i fram-
tiden. Ett av körens mål är att också 
ge en egen konsert a cappella om året. 
Denna höst ger kören en konsert kal-
lad «Hymnernas natt» i Musikhuset 
på alla helgons dag lördagen den 3 no-
vember.

Tapani Länsiö, körmästare

JUKKA-PEKKA SARASTE
På hösten 2010 inledde Jukka-Pekka 
Saraste sin treårsperiod som chefsdiri-
gent för WDR Sinfonieorchester Köln, 
dvs. rundradiobolaget Westdeutscher 
Rundfunks symfoniorkester. Sedan 
2006 har han varit musikchef för 
Oslo filharmoniker. Han är även 
konstnärlig rådgivare för Finländska 
Kammarorkestern och konstnär-
lig ledare för Ekenäs sommarkon-
serter. Under åren 2008-11 arbetade 
Saraste som konstnärlig rådgivare för 
Sinfonia Lahti och konstnärlig chef för 
Sibeliusfestivalen. 

Saraste var chefdirigent för Radions 
symfoniorkester 1987–2001. Under 
hans period företog orkestern ett fler-
tal turnéer i Europa, gjorde två resor 
till Fjärran Östern och debuterade i 
Förenta Staterna. Saraste var förste 
gästdirigent för BBC:s symfoniorkester 
2002–05 och musikchef för Toronto 
Symphony Orchestra 1994–2001. Han 
har även varit verksam som konstnärlig 
ledare för Scottish Chamber Orchestra.  

Under de senaste åren har Saraste 
dirigerat bl.a. Chicago Symphony 

Orchestra, London Philharmonic 
Orchestra och La Scala-operans i Milano 
filharmoniker, Concertgebouworkestern 
i Amsterdam, Staatskapelle Dresden 
och Boston Symphony Orchestra. Vid 
operafestivalen i Nyslott dirigerade 
Saraste Merikantos opera Juha åren 
2002 och 2003.

Jukka-Pekka Saraste och RSO har 
spelat in på skiva två kompletta ut-
gåvor av Sibelius symfonier (RCA och 
Finlandia), Mahlers 5:e symfoni och 
ett Stravinsky-album (Virgin Classics). 
Till skivinspelningarna hör därtill två 
operor: Merikantos Juha (Ondine) och 
Madetojas Österbottningar (Finlandia). 
En komplett utgåva av Nielsens sym-
fonier blev färdig år 2001 (Finlandia). 
Med Toronto Symphony Orchestra har 
Saraste spelat in skivor med musik av 
bl.a. Bartók, Dutilleux och Prokofjev.

RUTH ZIESAK
Sopranen Ruth Ziesak tog sitt sång-
diplom vid musikhögskolan HfMDK i 
Frankfurt under ledning av Elsa Cavelt. 
Hon började snabbt få internationell 
framgång tack vare segrar i ett flertal 
tävlingar. Efter debuten vid Deutsche 
Oper am Rhein i Düsseldorf  fick hon 
inbjudan att gästspela vid operorna 
i München, Berlin, Wien, Milano och 
New York.

Ruth Ziesaks operaroller är bl.a. 
Pamina i Mozarts Trollflöjten, Mar-
zelline i Beethoven Fidelio samt Gre-
vinnan i Mozarts Figaros bröllop. Hon 
uppträder regelbundet också som so-
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list med olika orkestrar och vid presti-
gefulla festivaler runt om i världen: BBC 
Proms, Luzern och Salzburg. Ziesak har 
uppträtt under ledning av bl.a. Herbert 
Blomstedt, Kent Nagano, Riccardo 
Muti samt Riccardo Chailly och som so-
list för Gewandhausorchester Leipzig, 
Staatskapelle Dresden och Los Angeles 
Philharmonic Orchestra. 

Ruth Ziesak sjunger lied med pia-
nisten Gerold Huber. Duon har konser-
terat bl.a. i Wien, Berlin och Leipzig. 
Med pianolegenden András Schiff har 
Ziesak hållit liedaftnar bl.a. i Wigmore 
Hall, kammarmusikens helgedom i 
London. Därtill uppträder Ziesak med 
Merel Quartet, Nash Ensemble samt 
Wiener Klaviertio. 

Ruth Ziesak har spelat in på skiva 
bl.a. Mozarts Trollflöjten med Georg 
Solti (Decca), Schumanns Genoveva 
med Nikolaus Harnoncourt och 
Europeiska kammarorkestern samt 
Beethovens Fidelio under ledning av 
Ernö Dohnànyi. Hennes soloskivor om-
fattar operaarior av Mozart, lieder av 
Mahler samt barockmusik. Till hennes 
senaste skivor hör Mendelssohns Elias 
samt sånger av Liszt.

MICHAEL NAGY 
Den ungerske barytonen Michael Nagy 
har gjort karriär i de tyska operahu-
sen. Han har hört till de ordinarie so-
listerna vid bl.a. Komische Oper Berlin 
och Frankfurtoperan. Han har stude-
rat sång i Stuttgart, Mannheim och 
Saarbrücken. Han har även deltagit 

i mästarkurser för Charles Spencer, 
Rudolf Piernay och Cornelius Reid. 

Michael Nagys operaroller är bl.a. 
Papageno i Mozarts Trollflöjten, 
Guglielmo i Così fan tutte, Almaviva 
i Figaros bröllop, Wolfram i Wagners 
Tannhäuser och Marcel i Puccinis La 
Bohème. Nagy har gästspelat vid bl.a. 
Bayerische Staatsoper, operafestspe-
len i Bayreuth, Theater an der Wien och 
Den Norske Opera.  

Utöver sina operaroller har Nagy 
en omfattande konsert- och liedre-
pertoar. Han har sjungit bl.a. Bachs 
Matteuspassion i Carnegie Hall i 
New York, Mendelssohns Elias i 
Concertgebouw i Amsterdam samt 
Mahlers 8:e symfoni med NDR-
orkestern under Christoph Eschenbach. 
Nagy har även uppträtt som solist 
med Gewandhausorchester Leipzig 
under Riccardo Chailly och sjungit 
Beethovens 9:e symfoni med japanska 
NHK-orkestern under Helmut Rilling. 
Lied sjunger Nagy bl.a. med pianisten 
Juliane Ruf. År 2004 vann de tillsam-
mans den internationella liedtävlingen 
vid Hugo Wolf-akademin i Stuttgart.

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 
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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 
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. 


