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12.12    
TORSDAGSSERIEN 5  
Musikhuset kl. 19.00

Anna-Maria Helsing, dirigent
Johanna Rusanen-Kartano, sopran
Monica Groop, mezzosopran

Anton Webern: Passacaglia op. 1 11 min

Gustav Mahler: Kindertotenlieder,  26 min
sångcykel för röst och orkester 
 
I Nun will die Sonn’ so hell aufgeh’n 
(Nu då solen går upp så klar) 
II Nun seh’ ich wohl, warum so dunkle Flammen 
(Nu vet jag varför så dunkla flammor)
III Wenn dein Mütterlein (Då din mor kom in genom dörren) 
IV Oft denk‘ ich, sie sind nur ausgegangen 
(Ofta föreställer jag mig att de bara gått ut)
IV In diesem Wetter (I detta väder)

PAUS 20 min
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Alban Berg: Sieben frühe Lieder  17 min
(Sju tidiga sånger),  
version för sångröst och orkester

I Nacht (Natt)
II Schilflied (Sång i vassen) 
III Die Nachtigall (Näktergalen) 
IV Traumgekrönt (Krönt i drömmen) 
V Im Zimmer (I rummet) 
VI Liebesode (Kärleksode) 
VII Sommertage (Sommardagar) 

Karl Amadeus Hartmann: Symfoni nr 6 23 min

I Adagio – Appassionato (Allegro moderato) 
II Toccata variata (Presto – Allegro assai)

Paus ca kl. 19.50. Konserten slutar ca kl. 21.00.
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ANTON WEBERN 
(1883–1945):
PASSACAGLIA OP. 1

Anton Webern hörde till de mest kom-
promisslösa och originella tonsättar-
na under början av 1900-talet, en mo-
dernist som vidareutvecklade Arnold 
Schönbergs tolvtonsteknik från 1920-ta-
let i en mera konstruktiv riktning och 
som därmed kom att föregripa den 
strikta serialismen efter andra världskri-
get. 

Passacaglia utgör en vändpunkt i 
Weberns produktion. Den kom till våren 
1908 som inofficiellt slutarbete till studi-
erna som han bedrev under Schönbergs 
ledning. Det var även det första verk som 
han bevärdigade med ett opusnummer. 
Före det hade han använt sig av orkes-
ter bara en gång i verket Sommerwind 
(1904) fyra år tidigare. Passacaglia är 
kulmen i Weberns tidiga senromantiska 
period men med sin kromatiska, skarpt 
tecknade orkestrering och sitt plötsliga 
känslosvall står stycket samtidigt redan 
vid expressionismens portar. Och fastän 
Webern i Passacaglian målar bredare bå-
gar än i sina senare verk, domineras ver-
kets dramaturgi av en strävan att kon-
centrera uttrycket.

Verket bygger på ett åtta takters pas-
sacagliatema som är förankrat i d-moll 
och som hörs i början spelat av stråkar-
na pizzicato. Temat kommer emellertid 
i kläm i en kromatiskt allt tätare textur. 
Det frigör sig från det låga registret, flyt-
tar upp i högre tonhöjder, fragmenteras 
och uteblir i slutet i längre avsnitt helt 
från texturen. Musiken förtätas till en 
våg som blir flerfaldig, utjämnas tillfäl-

ligt till långsamma avsnitt, når en inten-
siv kulmen och övergår slutligen i en allt 
stillsammare avslutning.

GUSTAV MAHLER 
(1860–1911): 
KINDERTOTENLIEDER

Det är lätt att förstå att Gustav Mahlers 
unga hustru Alma var upprörd över 
mannens envisa vilja att fullborda sång-
cykeln Kindertotenlieder. Mahler hade re-
dan komponerat de första sångerna i cy-
keln år 1901 innan de ens hade träffats, 
men vid tiden för de två sista sångerna 
1904 var de redan gifta och hade precis 
just fått sitt andra barn.

Sångcykelns svåra ämne är barnadöd 
men Mahler behandlar det med sällsam 
känslighet. Cykeln är skriven för rätt li-
ten orkester och den är full av grafiskt 
tecknade linjers avskalade, rena skönhet. 
Det finns inga direkta samband mellan 
satserna men den gemensamma stäm-
ningen binder dem samman till en fast 
helhet.

Mahler behärskar de små avvägda 
medlen mästerligt. Det är uppenbart 
genast i den första sången Nun will die 
Sonn’ so hell aufgeh’n som svävar på 
gränsen mellan ljus och skugga. Den an-
dra sången Nun seh’ ich wohl, warum so 
dunkle Flammen är något mera roman-
tiskt gestaltad och för tanken till femte 
symfonins berömda Adagietto som var 
under arbete vid samma tid; å andra si-
dan föregriper den redan känslorna i Das 
Lied von der Erde. I sången Wenn dein 
Mütterlein spinner träblåsinstrumenten 
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sin väv som motpol till solistens ställvis 
vaggviseliknande melodier. Oft denk’ ich, 
sie sind nur ausgegangen försöker med il-
lusioner få distans till barnens död. Från 
denna sång lånade Mahler ett avsnitt för 
nionde symfonins sista ögonblick som 
frigör sig från världen. Efter en beskriv-
ning av ett oväder övergår sången In die-
sem Wetter i klart D-dur, vilket ger verket 
ett balanserande slut.

Verkligheten låter ibland händelserna 
få vändningar som med sitt känslopa-
tos skulle bli outhärdliga i konsten. Så 
gick det sommaren 1907, då Mahlers 
sångcykel fick ett förskräckligt efterspel. 
Tonsättaren och hans hustru tvingades 
bevittna sin fyraåriga dotters död. Hon 
tynade långsamt bort i scharlakansfeber 
och difteri.

ALBAN BERG 
(1885–1935): 
SIEBEN FRÜHE LIEDER

Hösten 1904 satte den redan i någon 
mån kände tonsättaren i Wien Arnold 
Schönberg in en annons i en lokaltidning 
om att han ger privatlektionen i musik-
teori och komposition. En viss Charley 
Berg såg annonsen och tog i hemlighet 
några av sin yngre bror Albans sånger till 
Schönberg för att få ett omdöme om 
dem. Alban Berg var nitton år gammal 
och dittills helt självlärd. Schönberg såg 
gossens stora begåvning och kallade ho-
nom till sig som elev. Samtidigt sökte 
sig även Anton Webern till Schönberg 
för att få undervisning och därmed var 
den berömda andra Wienskolan samlad.

Berg var Schönbergs elev ända till 1910 
och utvecklades under dessa år från be-
gåvad musikalisk amatör till en fullfjä-
drad konstnär. Bergs offentliga debut 
som tonsättare ägde rum under denna 
period. I november 1907 framfördes tre 
av hans sånger i Wien vid en konsert som 
bestod av verk skrivna av Schönbergs 
elever. Dessa sånger – Liebesode, Die 
Nachtigall och Traumgekrönt – ingick 
också i den samling sju sånger som Berg 
valde att publicera år 1928 – finkänsligt 
korrigerade och orkestrerade – då han 
redan var en mogen mästare. 

Sieben frühe Lieder (Sju tidiga sånger) 
kom alltså till i ett intressant skede mitt 
under Bergs år av konstnärlig utveckling 
och de speglar hans balansgång mel-
lan senromantiken och modernare im-
pulser. Den till stämningen mera schu-
mannska Die Nachtigall och den enkelt 
idylliska Im Zimmer är stilistiskt mera 
traditionella, men det mest spännande 
tonspråket återfinns i den inledande 
sången Nacht som färgas av heltons-
fraser och som målar impressionistiska 
klanger. Nattliga hänvisningar har likaså 
den stämningsfullt längtande Schilflied 
samt Liebesode som andas kärlekens inre 
glöd. Kärlekstematiken som färgar sång-
erna får en speciellt personlig betoning 
i sången Traumgekrönt som inspirerades 
av Bergs blivande hustru Helene, men 
de mest glödande kärlekskänslorna hörs 
i den avslutande sången Sommertage.
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KARL AMADEUS 
HARTMANN 
(1905–1963): 
SYMFONI NR 6

Krigsåren innebar en avgörande vat-
tendelare för Hartmanns karriär inom 
den symfoniska musiken, inom vilken 
han kom att utföra den mest betydan-
de delen av sitt livsverk. Han skrev åtta 
symfonier som kom till i snabb takt 
under tiden efter kriget 1946–1962. 
Utgångspunkten till de sex första sym-
fonierna var emellertid något verk som 
kommit till under slutet av 1930-talet el-
ler under krigsåren. Ur dessa verk lånade 
Hartmann på olika sätt eller skrev nya 
versioner dem.

Hartmanns sjätte symfoni har i all-
mänhet betraktats som hans symfo-
niska mästerverk. Den fick sin slutliga 
form åren 1951–53, men dess utgångs-
punkt var en tidigare symfoni, “L’Œuvre” 
(1937–38), som inspirerats av en ro-
man av Emile Zola. Utgående från den-
na symfoni utformade Hartmann sjätte 
symfonins långsamma första sats. Andra 
satsen är däremot en helt ny skapelse.

Sjätte symfonin är en starkt dualistisk 
helhet med två satser som skiljer sig helt 
från varandra både vad tempo och ut-
tryck beträffar. Det centrala i den lång-
samma öppningssatsen blir de expres-
siva melodilinjerna som bygger vidare 
på Alban Bergs tradition. De skär djupt i 
själen och tillspetsar musiken till ett pas-
sionerat utbrott (agitato). Satsens sista 
avsnitt får ett lugnare och t.o.m. lyriskt 
uttryck som andas ut. 

Andra satsen har rubricerats Toccata 
variata och den svarar på första sat-

sens expressionistiska melodiska kva-
liteter med en rytmiskt skarpt tecknad 
och kontrapunktiskt rikhaltig musik som 
stilistiskt står nyklassicismen närmare. 
Satsen är gestaltad som en följd av tre 
fugor med snabb puls där de två sena-
re fugornas tema är variationer av det 
första fugatemat. Hartmann utnyttjar 
fugateknikens trångföringsprincip och 
skapar en sats som växer och blir or-
kestralt virtuos, en kontinuerlig sekvens 
av stigande spiraler som piskas fram av 
slagverken. 

Kimmo Korhonen (sammandrag)

ANNA-MARIA HELSING

Anna-Maria Helsing tog sin examen med 
utmärkta vitsord år 2007 vid Sibelius-
Akademin där hon studerade i Leif 
Segerstams dirigentklass. För säsongen 
2008–09 inbjöds hon till International 
Conductors´ Academy Allianz i London 
där hon fick undervisning av Esa-Pekka 
Salonen och Gustavo Dudamel. Hon fick 
även tillfälle att dirigera Philharmonia 
Orchestra i London. 

Under åren 2010–2013 var Helsing 
konstnärlig ledare för Uleåborgs 
Stadsorkester. Hon har även arbetat som 
dirigent för Wegelius Kammarstråkar och 
som konstnärlig ledare för Jakobstads 
Sinfonietta. På en kort tid har Helsing 
fått tillfälle att dirigera alla större inhem-
ska orkestrar, Radions symfoniorkes-
ter, Helsingfors stadsorkester, Tampere 
Filharmonia, Tapiola Sinfonietta och 
Nationaloperans orkester. Hon har även 
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dirigerat Kungliga Filharmonikerna i 
Stockholm, Trondheims och Odense 
symfoniorkestrar samt Staatsorchester 
Braunschweig och Estniska Natio-
nalorkestern. Till kommande höjdpunk-
ter hör bl.a. hennes dirigentdebut med 
Göteborgs symfoniker och Norrköpings 
symfoniorkester samt operorna i Malmö 
och på Åland. 

Helsing debuterade vid Natio-
naloperan år 2008 med Kaija Saariahos 
opera Adriana Mater. Åren 2006 och 
2007 var hon assisterande dirigent 
vid operafestivalen i Nyslott och vid 
Nationaloperan i Fredrik Pacius opera 
Kung Karls jakt.

Helsing har violinexamen från 
Jakobstads konservatorium och musi-
kakademin i Bydgoszcz i Polen. Som 
dirigent har hon deltagit i mästarkur-
ser under bl.a. Jorma Panulas, Vladimir 
Jurowskis och John Carewes ledning.

År 2011 fick Helsing Louis Spohr-
medaljen i Seesen (Tyskland).

JOHANNA 
RUSANEN-KARTANO

Johanna Rusanen-Kartano började stu-
dera sång vid Sibelius-Akademin år 1991 
för Matti Tuloisela och Anita Välkki. 
Privat har hon studerat i Berlin för 
Herbert Brauer och Karan Armstrong 
och i Wien för Irina Gavrilovici. Rusanen-
Kartano vann Timo Mustakallio-
tävlingen år 1995 och sångtävlingen i 
Villmanstrand 1996. År 1997 fick hon 
Martti Talvela-stipendiet. För åren 1998–

2000 fick Rusanen-Kartano stipendium 
vid Deutsche Oper Berlin. Hon fick även 
Karita Mattila-priset år 2001.

Rusanen-Kartanos operakarriär börja-
de år 1994 på operan i Kuopio och se-
dan dess har hon gästspelat vid ope-
rafestivalen i Nyslott, Nationaloperan, 
Deutsche Oper Berlin, Vanda Opera, 
Opera Cava, Uleåborgs Opera och 
Mellersta Finlands regionala opera 
samt Bolsjojteatern i Moskva inom ra-
men för Nyslottfestivalens gästspel. 
Hennes roller har varit Tatiana i Jevgenij 
Onegin, Margareta i Faust, Första da-
men i Trollflöjten, Mimì i La Bohème, 
Prästinnan i Aida, m.fl. Hon sjöng också 
den kvinnliga huvudrollen på Helsingfors 
Olympiastadion i Paavo Nurmi-operan 
år 2000. Operan hörde till programmet 
under Helsingfors kulturhuvudstadsår 
och den televiserades runt om i Europa. 

Rusanen-Kartano har ofta uppträtt 
som orkester- och oratoriesolist och hål-
lit romansaftnar förutom i flera europe-
iska länder även i Japan, Chile, Förenta 
Staterna och Nordkorea. Till Rusanen-
Kartanos mångsidiga repertoar hör ock-
så lättare musik: operetter, musikal och 
filmmusik samt jazz standards. Hon har 
uppträtt med bl.a. Leningrad Cowboys, 
Pentti Hietanen, Sakari Kuosmanen, 
Kari Tapio, Trio Töykeät och Lenni-Kalle 
Taipale.

MONICA GROOP

Med sina naturligt generösa röstresurser 
och sin scenutstrålning har mezzosopra-
nen Monica Groop blivit känd runt om 
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i världen. Under sin mångsidiga karriär 
har Groop sjungit barockmusik, opera, 
kammarmusik, hållit romansaftnar, upp-
trätt som solist vid symfonikonserter 
och spelat in en omfattande och upp-
skattad skivproduktion. 

Groops internationella karriär började 
efter tävlingen ”The Singer of the World” 
i Cardiff 1989 där hon kom till finalen. 
Groop har sjungit på bl.a. Covent Garden 
i London och New York City Opera samt 
på operorna i München, Frankfurt, Paris, 
Amsterdam, Los Angeles och Madrid. 
Hon har även uppträtt vid de prestige-
fulla operafestivalerna i Aix -en-Provence 
och Glyndebourne. 

Sedan början av 2013 har Groop gäst-
spelat i olika uppgifter som konsert-
solist i Lissabon, Istanbul, München, 
vid Mozartfestivalen i Würzburg och 
Haydnfestivalen i Eszterháza. I novem-
ber gästspelade hon vid Brittenfestivalen 
i Aldeburgh som solist för BBC:s orkes-
ter under ledning av Oliver Knussen. Vid 
Karleby Operasommar framförde hon 
Holsts sällan spelade miniopera ”Savítri” 
under Sakari Oramos ledning.

Groops repertoar är exceptionellt om-
fattande. Hon är en virtuos tolk av ba-
rockmusik och hennes repertoar innehål-
ler även en hel del ny musik. Groop har 
under de senaste åren uruppfört musik 
av bl.a. Kalevi Aho, Olli Kortekangas, Per-
Henrik Nordgren och Tapio Tuomela. 
Hösten 2009 uruppförde hon Mikko 
Heiniös Månkonsert för mezzo, piano 
och orkester (RSO). Groop har gjort över 
80 skivinspelningar, som vittnar om hen-
nes mångsidighet som sångerska och 
omspänner musik från barockens mäs-
tare till operett. 

Groop fick Pro Finlandia-medaljen 
år 2005 och hon är ledamot i Kungliga 
Musikaliska Akademien i Stockholm.

RADIONS 
SYMFONIORKESTER

Radions symfoniorkester (RSO) är Oy 
Yleisradio Ab:s orkester med uppgift att 
producera och befrämja finländsk mu-
sikkultur. Orkesterns nye chefsdirigent 
är Hannu Lintu.

År 1927, ett år efter Rundradiobolagets 
grundande, bildades en tiomanna en-
semble som utvidgades till en full-
talig symfoniorkester på 1960-talet. 
Orkesterns tidigare chefsdirigenter är 
Toivo Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, 
Paavo Berglund, Okko Kamu, Leif 
Segerstam, Jukka-Pekka Saraste och 
Sakari Oramo. Saraste och Oramo är 
RSO:s hedersdirigenter.

Den nya inhemska musiken utgör en 
viktig del av RSO:s repertoar. Varje år 
uruppför orkestern ett flertal verk som 
beställs av Yle. Till RSO:s uppdrag hör 
också att göra friköpta inspelningar av 
all inhemsk orkestermusik. Under spelå-
ret 2013–2014 uruppför orkestern sex 
inhemska verk som Yle beställt.

RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Eötvös, Nielsen, Hakola, Lindberg, 
Saariaho, Sallinen, Kaipainen och 
Kokkonen samt premiärskivinspelnin-
gen av Armas Launis’ opera Aslak Hetta. 
Orkesterns inspelningar har fått bety-
dande pris bl.a. av BBC Music Magazine 
och Académie Charles Gros. Skivan med 
Lindbergs och Sibelius violinkonserter 
(Sony BMG) där solostämman spelas 
av Lisa Batiashvili fick MIDEM Classical 
Award 2008. Samma år valde New York 
Times orkesterns andra Lindbergskiva 
till årets skiva. 
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RSO turnerar regelbundet på olika håll 
i världen. Under spelåret 2013–14 åker 
orkestern ut på turné i Mellaneuropa 
under Hannu Lintus ledning. 

RSO:s radiokanal är YLE Radio 1 som 
radierar alla orkesterns konserter. I all-

mänhet sänds både de inhemska och 
utländska konserterna direkt. På webb-
sidan yle.fi/klassinen kan konserterna 
avnjutas live med hög upplösning. 


