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3.5
FREDAGSSERIEN 15 
Musikhuset kl. 19.00

Hannu Lintu, dirigent
Virpi Räisänen, mezzosopran 
Mirjam Schulman och Annika Fuhrmann, sopran 
Jutta Seppinen och Pasi Hyökki, alt 
Simo Mäkinen och Paavo Hyökki, tenor 
Taavi Oramo och Sampo Haapaniemi, bas

Giovanni Gabrieli: Canzone 12 min

I Sonata pian’ e forte för två bleckkörer 
II Canzona noni toni a 12 för tre bleckkörer 
III Sonata nr 20 för fem bleckkörer 

Luciano Berio: Sinfonia 35 min

I
II O King
III In ruhig fließender bewegung 
IV
V

PAUS 20 min
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Luciano Berio: Folk Songs (Folksånger) 23 min
   
I Black is the colour (Min älskades hår är svart)
II I wonder as I wander (Jag undrar då jag vandrar) 
III Loosin yelav (Månen har gått upp över kullen)
IV Rossignolet du bois (Skogens lilla näktergal) 
V A la femminisca (Må Gud ge vackert väder) 
VI La donna ideale (Idealkvinnan)
VII Ballo (Dans)
VIII Motettu de tristura (Sorgsång)
IX Malurous qu’o uno fenno (Olycklig är den som har en hustru) 
X Lo fïolairé (Herdesång)
XI Azerbaijan love-song (Azerbajdzjansk kärlekssång) 

Ottorino Respighi: Roms pinjer  22 min

I I pini di Villa Borghese (Pinjerna vid Villa Borghese) 
(Allegretto vivace – Vivace)
II Pini presso una catacomba (Pinjer nära en katakomb) (Lento)
III I pini del Gianicolo (Pinjerna på Janiculum) (Lento)
IV I pini della Via Appia (Pinjerna vid Via Appia) 
(Tempo di marcia) 

Paus ca kl. 20.00. Konserten slutar ca kl. 21.15. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på internet yle.fi/rso. 
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GIOVANNI GABRIELI 
(CA 1553/57–1612): 
CANZONE

Giovanni Gabrieli föddes i Venedig där 
han fick undervisning i musik huvuds-
akligen av sin onkel Andrea Gabrieli. 
Han kom även att studera i München 
för Orlando di Lasso som hade ett 
avgörande inflytande på hans körstil.

Gabrielis omfattande produktion 
består mest av kyrkomusik; vid yngre 
år ägnade han sig även åt profana for-
mer och stilar men använde sig aldrig 
t.ex. av genrer som grundade sig på 
danser. Gabrieli hade förkärlek för can-
zonan, som alltsedan 1570-talet varit en 
väldigt populär formtyp. Med den kom-
binerade han eko- och imitationseffek-
ter som han lärt sig av sin onkel och 
av Orlando och styrde canzonan in i en 
mera utvecklande, mera derivativ rikt-
ning. Därmed skapades fenomen som 
inte längre kom i en följd efter varan-
dra utan snarare föddes ur varandra, 
de nya som fortsättning och komplet-
tering eller kontrast till de föregående. 
Denna utveckling ledde slutligen till so-
natformen men till det krävdes betyd-
ligt mera tid. 

Under sina sista år var Gabrieli sjuk 
och han dog 1612. Vid den tiden hade 
Claudio Monteverdi utvecklat sin mad-
rigalstil som börjat utmana den tradi-
tion som Gabrieli skapat och omhul-
dat. Huvuddelen av den venetianske 
mästarens produktion publicerades un-
der hans livstid i samlingarna Sacrae 
Symphoniae (1597) och Canzone per so-
nare (1608) samt postumt i Canzone e 
Sonate och Sacrae Symphoniae II, bägge 

år 1615. Under samlingsrubriken rubri-
ken Canzone ges vid denna konsert tre 
av Gabrielis verk: Canzona noni toni a 12 
för tre bleckkörer (editerade av Robert 
A. Boudreau), Sonata nr 20 för fem 
bleckkörer (edit. David Baldwin) samt 
Sonata pian’ e forte för två bleckkörer 
(edit. Robert King). 

LUCIANO BERIO 
(1925–2003): SINFONIA

Kultverket Sinfonia kom till åren 1968–
69 och i detta fall är tidpunkten för 
verkets tillkomst viktigare än vanligt 
för lyssnarens upplevelse. Året 1968 
var i många avseenden en av den mo-
derna erans stora vändpunkter. Då in-
träffade händelser som påverkade 
världens gång i högsta grad, bl.a. stu-
dentupploppen i Europa (speciellt de 
stora kravallerna i Paris), morden på 
Robert Kennedy och Martin Luther 
King och framförallt ockupationen av 
Tjeckoslovakien. 

Huvuddelen av texten härstammar 
från en skrift av Claude Lévi-Strauss, 
”den moderna antropologins fader”, 
Le cru et le cuit (”Det råa och det kok-
ta”, 1964). I texten förekommer även 
utdrag ur Samuel Becketts roman 
L’innomable (”Den onämnbare”, 1953) 
samt bl.a. spelanvisningar plockade ur 
Gustav Mahlers partitur och sloganer 
från upploppen i Paris.

Första satsen. Berio använder sig 
närmast av Lévi-Strauss text på frans-
ka. Lévi-Strauss som utvecklade den 
strukturella antropologin har hävdat 
att många myter har en form som bäst 
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kan beskrivas i musikaliska termer, t.ex. 
så att vissa tydligt liknar fugor och an-
dra sonater. Han fann emellertid även 
en typ av myter som han inte kunde 
ge en musikalisk form – och just den-
na använder Berio sig av i sin Sinfonia. 

Andra satsen är det mest entydiga 
avsnittet i verket: ett vackert stycke 
till minnet av Martin Luther King. Här 
använder sig en vokaloktett av en text 
som enbart består av fonem ur orden O 
King, som även är satsens rubrik.

Tredje satsen: In ruhig fließender 
Bewegung. Namnet innehåller en spe-
lanvisning som härstammar från scher-
zot i Mahlers andra symfoni, vars musik 
i praktiken hela tiden löper i bakgrun-
den till Berios musikaliska ström. 
Mahlers toner slår då och då igenom för 
att sedan återigen täckas av en hisnan-
de flod av citat. Berio vältrar fram allt 
möjligt material - tiotals kompositioner 
från Bach till Beethoven, via Debussy, 
Ravel, Richard Strauss, Stravinsky, 
Schönberg, Berg och Hindemith till 
Boulez, Stockhausen och Globokar – 
och den förteckningen är långt ifrån 
uttömmande! Resultatet är ett vilt kol-
lage som gör sitt för att hjälpa oss att 
få en uppfattning om hur splittrad värl-
den var år 1968. Här har även humorn 
en stor andel. 

Fjärde satsen är kort och saknar rub-
rik. Med den återgår tonspråket till 
andra satsens norm, men det vokala 
skrivsättet behåller nog stolt sin mo-
derna karaktär. Efter uruppförandet 
lade Berio till en Femte sats. Avsikten 
var med kompositörens egna ord att 
”skapa narrativ substans”. Med detta 
avser han strävan efter en viss balans 
speciellt efter tredje satsens excesser. 

Textkällan är igen huvudsakligen Lévi-
Strauss.

LUCIANO BERIO: FOLK 
SONGS

Berio komponerade denna svit för den 
mirakulösa amerikanska vokalakroba-
ten och sångerskan Cathy Berberian, 
som ännu vid denna tid var hans 
hustru.

De två första sångerna är skrivna 
av folksångaren John Jacob Niles från 
Kentucky. Det finns också en traditio-
nell folkmelodi associerad med texten 
Black is the colour, men Niles säger sig 
ha bytt ut den i enlighet med sin strän-
ga fars krav. Den andra sången I won-
der as I wander skapade han utgående 
från fraser han hörde en dotter till en 
väckelsepräst sjunga. Cathy Berberians 
släkt härstammar från Armenien och 
den tredje sången Loosin yelav har sitt 
ursprung där. Den beskriver den upp-
gående månen. Den fjärde sången är 
fransk, Rossignolet du bois: näktergalen 
råder en oviss älskare att sjunga sin se-
renad två timmar efter midnatt och 
förliknar trädgårdens ”äpplen” med må-
nen och solen. Därefter leder ett stil-
lastående ackord över till en siciliansk 
sång, A la femminisca. Ackordet färgas 
av ett alldeles särskilt charmerande ljud 
som uppkommer då bilfjädrar används 
som slagverk. 

Den sjätte och den sjunde sången 
komponerade Berio själv redan under 
sin studietid på 1940-talet. Texten till 
La donna ideale är en gammal folkdikt 
på genovesisk dialekt. Den kommer 
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med följande råd: om en man finner en 
kvinna av god familj, med ett fint sätt, 
ett snyggt utseende och en god hem-
gift, låt honom för Guds skull ta henne 
till hustru. Också Ballo är en gammal 
italiensk dikt som hävdar att kärleken 
gör t.o.m. den klokaste galen, men själv 
bryr sig kärleken föga om den skada 
den gör. Motettu de tristura kommer 
från Sardinien. Där talar texten till en 
näktergal som en sorgmodig sångare 
identifierar sig med.

Språket i den nionde och den tion-
de sången är occitanska. Malurous qu’o 
uno fenno handlar om “den eviga para-
doxen”: en ogift man längtar efter en 
hustru, en gift man önskar att han inte 
hade nån. I sången Lo fïolairé sjunger 
en spinnerska om sin herdeväns kys-
sar. Den sista sången i cykeln är känd 
som Azerbajdzjansk kärlekssång. Cathy 
Berberian fann den på en raspig azer-
bajdzjansk stenkaka, där den framför-
des på azeriska förutom en vers som 
sjöngs på ryska. I den ryska versen jäm-
förs kärleken med en låga eller en ka-
min.

OTTORINO RESPIGHI 
(1879–1936): ROMS 
PINJER
Roms pinjer består av fyra satser som 
beskriver träd som växer på olika håll 
i den eviga staden under olika årsti-
der. Första satsen skildrar livliga och 
stojande barn som leker soldater och 
marscherar längs pinjealléerna vid Villa 
Borghese. Träden i andra satsen vä-
xer “nära en katakomb” i Campagna. 

Djupt i basen klingar orgeltoner som 
ökar effekten av denna “majestätiska 
klagosång” som också annars domine-
ras av låga instrument då den beskriver 
underjordiska gångar. Basunerna föres-
täller präster.

Pinjerna på Janiculum (Gianicolo) är 
föremål för beskrivningen i den nok-
turnala tredje satsen. Här har kompo-
sitören lagt till en sjungande näkter-
gal på band. Fjärde satsen för oss till 
den berömda Via Appia i morgondiset. 
Snart skingrar solen dimman och vi hör 
en marscherande legion. Respighi ville 
få marken att skälva på riktigt av mar-
schstegen och kräver att orgeln spe-
lar ett dånande lågt B med pedaler-
nas alla register. Till instrumentationen 
hör även sex antika buccinahorn som 
numera oftast spelas på flygelhorn. 
Blecket brassar på och armén marsche-
rar upp på Capitolium.

För den moderna lyssnaren kan mu-
siken i Roms pinjer föra tankarna till 
helt andra scenerier. I Disneybolagets 
animerade film Fantasia 2000 beskri-
ver musiken i något modifierad gestalt 
dansande, stojande och flygande knöl-
valar. 

Jouni Kaipainen (sammandrag)
 

HANNU LINTU 
Hösten 2013 tillträder Hannu Lintu 
som Radions symfoniorkesters åtton-
de chefsdirigent. Före det är han orkes-
terns förste gästdirigent under spelåret 
2012–13. Lintu fortsätter därmed sitt 
mångåriga och framgångsrika samar-
bete med RSO. 
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Hannu Lintu har studerat i dirigentk-
lassen vid Sibelius-Akademin för Jorma 
Panula, Eri Klas och Ilja Musin. Lintu 
kompletterade sin utbildning bl.a. vid 
sommarakademin i Siena för Myung 
Whun Chung. Han vann Den nordiska 
dirigenttävlingen 1994 och utexami-
nerades från Sibelius-Akademin våren 
1996.

Hannu Lintu är chefsdirigent och 
konstnärlig ledare för Tammerfors fil-
harmoniska orkester fram till våren 
2013. Han är även förste gästdirigent 
för irländska RTÉ National Symphony 
Orchestra. Tidigare har Lintu varit 
chefsdirigent för Åbo stadsorkester 
och konstnärlig ledare för Helsingborgs 
symfoniorkester. Lintu samarbetar ock-
så regelbundet med kammarorkestern 
Avanti! och år 2005 var han konstnär-
lig ledare för orkesterns sommarfesti-
val i Borgå. Lintu har gjort inspelningar 
för skivbolagen Ondine, Alba, Naxos, 
Ricordi, Claves, Hyperion och Danacord. 
Ett av hans stora kommande projekt är 
kompletta inspelningar av Mozarts pia-
nokonserter med Angela Hewitt samt 
Enescus symfonier. Framledes kom-
mer Lintu och RSO att göra en hel del 
inspelningar med mångsidig repertoar. 

Förutom de främsta inhemska or-
kestrarna har Lintu dirigerat bl.a. radi-
oorkestrarna i Berlin, Paris, Frankfurt, 
Stuttgart, Amsterdam och Madrid 
samt ett flertal orkestrar i Nord- och 
Sydamerika (bl.a. symfoniorkestrar-
na i Toronto, Houston, Baltimore, 
Cincinnati, Pittsburgh och St Louis samt 
Los Angeles Philharmonic i Hollywood 
Bowl), i Asien (Tokyo och Kuala Lumpur) 
samt i Australien (bl.a. symfonikerna i 
Sydney och Melbourne). Under säson-

gen 2012–2013 gästdirigerar Lintu bl.a. 
Sydney Symphony Orchestra, London 
Symphony Orchestra, Minnesota 
Symphony Orchestra, NDR:s symfoni-
orkester och flera av BBC:s orkestrar.

VIRPI RÄISÄNEN
Innan hon blev sångerska gjorde mez-
zosopranen Virpi Räisänen en betydan-
de karriär som violinist. Hon konserte-
rade som solist och kammarmusiker i 
över 30 länder. Hon tog sitt sångdip-
lom med högsta vitsord vid konserva-
torierna i Utrecht och Amsterdam där 
hennes lärare var Eugenie Ditewig och 
Udo Reinemann. Sedan dess har hon 
arbetat under ledning av den kända 
holländska sångpedagogen Margreet 
Honig.

Virpi Räisänen debuterade vid mu-
sikfestivalen i Salzburg sommaren 
2009 i Luigi Nonos opera Al gran 
sole carico d’amore, där hon sjöng en 
av de fyra huvudrollerna för sopran. 
Wienfilharmonikerna dirigerades av 
Ingo Metzmacher. Sångkarriären kom 
snabbt i gång och innehöll också ett 
flertal huvudroller, bl.a. Elmira i Händels 
Floridante, dubbelrollen som Musa och 
Niklausse i Offenbachs Hoffmanns 
äventyr, Orfeus i Glucks Orfeus och 
Eurydike samt Iseut aux blanches 
Mains i Martins opera Le Vin Herbé.

Virpi Räisänen har sjungit med bl.a. 
Orchestre Philharmonique de Radio 
France, Nederländska kammarorkes-
tern, Europeiska unionens kammar-
orkester, Camerata Nordica, Insomnio 
Ensemble och Tapiola Sinfonietta samt 
uppträtt flitigt med olika ensembler 
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som specialiserar sig på kammarmusik.
Förutom i hemlandet och i Neder-

länderna har Virpi Räisänen sjungit ro-
mansrepertoar i de nordiska länderna, i 
Lettland, Tyskland, Österrike, Frankrike 
och Japan. Hon är känd som tolk för ny 
musik och har uruppfört tiotals verk 
av vilka de flesta skrivits och tilläg-
nats henne. Utgående från sin gedigna 
dubbla kompetens har Räisänen startat 
det internationella projektet VIULAJA 
inom ramen för vilket hon kombinerar 
sina två instrument, dvs. sjunger och 
spelar samtidigt.

Räisänen är konstnärlig ledare för 
kammarmusikfestivalen Oulunsalo Soi. 

Med skivbolaget Ondine har hon 
gjort ett kontrakt som omfattar ett 
flertal skivor. 

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 mu-
sik av bl.a. Eötvös, Nielsen, Hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt premiärinspelning-
en 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’ vi-
olinkonserter 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.


