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7.11
FREDAGSSERIEN 4 
Musikhuset kl. 19.00

Santtu-Matias Rouvali, dirigent
Anu Komsi, sopran

Richard Strauss: De sju slöjornas dans ur  9 min
operan Salome 

Reinhold Glière: Konsert för koloratursopran och  12 min
orkester op. 82 

PAUS 20 min
 
Jukka Tiensuu: Voice Verser, Yles beställning  15 min
I Desparia
II Come
III Riitti
 
Richard Strauss: Rosenkavaljeren, 22 min 
svit för orkester op.59

KAMMARMUSIK I SENA KVÄLLEN börjar i Konsertsalen efter en paus 
på tio minuter. Publiken ombeds ta plats på parketten för att lyssna till 
kammarmusiken. Platserna är onumrerade.

Kazutaka Morita, marimba
Xavi Castello Arandiga, slagverk
Jani Niinimäki, slagverk
Naoki Yasuda, slagverk  

Minoru Miki: Marimba Spiritual 15 min

Paus ca kl.19.40. Konserten slutar ca kl. 20.40.
Kammarmusik i sena kvällen slutar ca kl. 21.15. 
Sänds direkt i Yle Teema, Yle Radio 1 och på webben (yle.fi/rso).
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RICHARD STRAUSS 
(1864–1949): DE SJU 
SLÖJORNAS DANS UR 
OPERAN SALOME 
Richard Strauss komponerade ”de sju 
slöjornas” dans som ett slags tillägg, 
som en symfonisk dikt i operan Salome 
som i sig påminde om ett vokalt poem. 
Operan bygger på en pjäs av Oscar 
Wilde och denne beskriver Salomes för-
förelsenummer som en magdans lik-
nande uppvisning, medan Strauss läm-
nade förverkligandet av dansen öppet. 
Ofta har dansen uppfattats som något 
slags stripteasenummer. 

I Salomes dans tar de orientaliska 
dragen sig uttryck i ett okontrollerat 
svall av erotisk sinnlighet. Vid närmare 
granskning är orientalismen närmast 
förknippad med ornamentiken och 
den pentatoniska temabehandlingen. 
Känslan av annalkande katastrof och 
dekadens förmedlas däremot genom 
en kombination av moderistiska ef-
fekter och glittrande kitsch. Musikerna 
inleder dansnumret med en barbarisk 
skräll (introduktionen) som kulmine-
rar i en snabbare version för trumpeter 
och basuner av ett tema som Salome 
senare upprepar med orden ”Jag vill ha 
Jochanaans huvud”.

Sedan börjar Salome sin dans där 
blåsinstrumenten under ledning av 
oboe och flöjt introducerar dämpade 
motiv som förknippas med henne. Med 
tamburin och liten trumma skapas oro 
i detta långsamma avsnitt. Trots sina 
orientaliska kryddor lutar musiken vad 
rytmerna och gestiken beträffar mot 
wienervalsen som till sist, överdådigt 
orkestrerad, slår ut i full blom. 

I detta skede flyttas således denna 
dans från Judéen rakt in i den väster-
ländska umgängeskulturen vars dub-
belmoral Herodes tema i trumpeterna 
påminner om. Då introduktionens bar-
bariska motiv återkommer får dansen 
full fart. Ackompanjerat av höga drillar 
och överhängande vinande löpningar i 
stråkarna varslar Salomes tema om en 
hotande katastrof. 

REINHOLD GLIÈRE 
(1875–1956): 
KONSERT FÖR 
KOLORATURSOPRAN 
OCH ORKESTER OP. 82
Reinhold Moritsevitj Glières huvudverk 
är tre yppigt orkestrerade program-
symfonier som kom till i början av hans 
karriär (1900–1911). Hans största fram-
gång under Sovjeteran blev baletten 
Den röda vallmon (1927). De ryska sjö-
männens dans hämtad ur baletten blev 
en hit också i väst. Konserten för kolo-
ratursopran och orkester op. 82 kom-
ponerade Glière år 1943 för sångerskan 
Deborah Pantofel-Netjetskaja och fick 
tack vare den sitt första Stalinpris.

Den tvåsatsiga konserten är lika im-
mun för sin tids stiluppfattningar som 
tonsättaren för den sovjetiska este-
tiken. Det tidlösa intrycket förstärks 
av det faktum att solopartiet skrivits 
som en vokalis utan text. Första sat-
sen (Andante) slingrar sig i ett land-
skap av slavisk längtan och Glière hjäl-
per sopranstämman med en intagande 
orkestrering. Med långa melodier och 
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smidiga övergångar får musiken rymd 
omkring sig och det är som om den in-
strumentala sopranstämman svävade i 
luften utan begränsning. 

I finalens scherzoliknande vals 
(Allegro) får koloraturtekniken en fram-
trädande roll men Glière offrar inte ele-
gansen på gymnastikuppvisningens al-
tare. Här finns imiterande duetter med 
orkesterns instrument, smidigt dan-
sande figurer, drillar samt i slutet ett 
klingande högt F infällda i ramar som 
andas gammaldags nostalgi.

JUKKA TIENSUU 
(1948–): VOICE VERSER, 
YLES BESTÄLLNING 

Anu Komsi har karaktäriserat Voice 
Verser som en ”ironisk konsert för ko-
loratur”. Utan text men ibland med ett 
uttryck som låter som något slags rot-
välska kommer Voice Verser nära Ligeti 
och den absurda vokalteatern. Voice 
Verser är kanske inget sceniskt verk 
men dess solist har med största säker-
het tidigare också gästspelat på tiljor-
na.

Orkesterns placering är spatial. 
Slagverken är fördelade på bägge si-
dorna och med två trior i bägge bakre 
hörnen. Triorna imiterar och kommen-
terar sopranens prestationer – då och 
då på basis av hörintryck. Sopranpartiet 
är skräddarsytt för Anu Komsis person-
liga virtuositetsbrand, där suverän kon-
troll och mentalt kaos går hand i hand. 

Första satsen (Desparia) känneteck-
nas av långsamma tempon, långa ljud, 

glissandon och mikrointervall – och 
den hänger sig åt förtvivlan på ett sätt 
som påminner om barockens lamen-
ton. Orkestern bidrar till den tilltagan-
de förtvivlan med rivande cluster och 
metalliska klanger. Musikernas suck i 
slutet av satsen är empatisk.

Andra satsen (Come) behandlar i 
scherzoanda soloinstrumentets sub-
rettmässiga sida. Härtill hör skratt – 
naturligt, operatiskt eller mekaniskt 
– smackande kyssar samt ett flörtan-
de med orkesterns och triornas imita-
tionsförsök. Figurerad flykt, fingerad 
glädje och jazzartade kadenser lyfter 
fram sopranstämman till föremål för 
förundran som brukligt är. 

Sista satsen (Rit) bokstavligen spar-
kar igång en rytmisk och trotsig slut-
spurt som sprudlar av primitiv energi. 
Orkesterns och triornas roll är nu själv-
ständigare och låter sopranen flyga upp 
i höjden och mot allt mer sensuella dril-
lar. I musikernas sista suck av lättnad 
kan man uppfatta postkoital lättnad, 
men celestan drar slutligen ridån för.   

Voice Verser har beställts av 
Yleisradio, uruppförts i Frankfurt 2012 
och hörts i Finland spelat av Avanti! 
2013. Sommaren 2014 framförde Anu 
Komsi och Sakari Oramo verket med 
stor framgång vid Promsfestivalen i 
London.
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RICHARD STRAUSS 
(1864–1949): 
ROSENKAVALJEREN, 
SVIT FÖR ORKESTER 
I Richard Strauss opera Rosenkavaljeren 
sänder Marskalkinnan (sopran) sin 
unge älskare Octavian (mezzosopran) 
med en silverros för att fria till den 
unga Sophie (sopran) å släktingen ba-
ron von Ochs vägnar. Baronen bär sig 
burdust åt och trots det arrangerade 
äktenskapet med honom förälskar sig 
Sophie i Octavian. I slutet av operan 
blir Ochs tvungen att resa hem till lan-
det. Marskalkinnan drar sig tillbaka och 
lämnar därmed fältet fritt för det unga 
älskande paret.

En första valssvit ur Rosenkavaljeren 
kom till redan innan operan hade fått 
sitt uruppförande. Strauss samman-
ställde även orkestersviter för en stum-
film av Rosenkavaljeren (1925). År 1945 
kom den mest omfattande av sviterna 
baserade på Rosenkavaljeren men ingen 
tycks vara riktigt säker på vem som har 
sammanställt den. Oftast ser man diri-
genten Artur Rodzinskis namn nämnas 
som arrangör men förläggaren (Boosey 
& Hawkes) skrev slutresultatet på kom-
positörens konto.

Konsertsviten från 1945 kör igång med 
operans förspel samt Marskalkinnans 
och Octavians kärleksscen vars kulmen 
följs alert av valthornen och en bifogad 
trumpet. Utan paus följer den strålan-
de scenen där Octavian överräcker sil-
verrosen till Sophie – den unga gryen-
de kärleken omges av magiska toner. 
Baron von Ochs kommer med i leken 
beledsagad av dissonanser och med en 

åtföljande älsklig vals som har en sar-
kastisk ton.

Sedan kommer operans slutscen och 
först terzetten med ett ståtligt stråk-
crescendo, under vilket Marskalkinnan 
”överlämnar” Octavian till Sophie. Så 
följer en duett där de unga älskandes 
dröm håller på att förverkligas (”Ist ein 
Traum”). Konsertsviten ger sista ordet 
åt valsen som klämmer i med en ståtlig 
avslutning.  

Antti Häyrynen (sammandrag)

SANTTU-MATIAS 
ROUVALI 
Santtu-Matias Rouvali är konstnär-
lig ledare för Tammerforsfilharmonin 
och förste gästdirigent för 
Köpenhamnsfilharmonikerna. Han in-
ledde sina dirigentstudier år 2007 
för Leif Segerstam, Jorma Panula och 
Hannu Lintu. Sedan dess har Rouvali 
hunnit dirigera betydande symfonior-
kestrar såväl i hemlandet som utom-
lands. Före dirigentstudierna studerade 
han slagverk inom ramen för Sibelius-
Akademins ungdomsutbildning.

Under säsongen 2014–2015 debu-
terar Rouvali som dirigent för bl.a. 
Wiener Symfoniker, Oslo-Filharmonien, 
BBC Symphony Orchestra och Radio-
symfoniorkestern i Leipzig. Därtill 
konserterar han med Kungliga Filhar-
monikerna i Stockholm, Tokyo Symp-
hony Orchestra, Milwaukee Symp hony 
Orchestra samt Philharmonia Orchestra 
i London och inleder serien Robeco 
Summer Concerts i Concertgebouw 
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i Amsterdam. Santtu-Matias Rouvali 
har även dirigerat opera vid Karleby 
Operasommar. Till framtidsplanerna 
med Tammerforsfilharmonin hör också 
ett flertal operaproduktioner.

 Rouvali har spelat in på skiva mu-
sik av Hakola och Hosokawa med 
Uleåborgs stadsorkester och gitarristen 
Timo Korhonen. Hans följande utgåva 
blir en inspelning av Adams och Ligetis 
violinkonserter på skivmärket Orchid 
Classics med Köpenhamns filharmoni-
ker och violinisten Ilja Gringolts.

ANU KOMSI
Anu Komsi hör till de internationellt 
mest kända finländska koloraturso-
pranerna. Hon är uppskattad som en 
mångsidig musiker och för sin dyna-
miska koloraturstämma. Komsi har 
uppträtt som solist med bl.a. New York 
Philharmonic Orchestra, Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin, Wiener 
Symphoniker och San Francisco 
Symphony Orchestra samt City of 
Birmingham Symphony Orchestra. 
Hon har samarbetat med betydan-
de dirigenter, bl.a. Esa-Pekka Salonen, 
Sir Roger Norrington, Jukka-Pekka 
Saraste, Sakari Oramo och Alan Gilbert. 
Förutom på Nationaloperan har Anu 
Komsi gjort operaroller på New York 
City Opera, Opéra Bastille samt ope-
rahusen i Stuttgart, Frankfurt och 
Bremen, m.fl.

Anu Komsis operarepertoar omfat-
tar över 50 roller. Bland dem titelrol-
len i Lulu (Berg), Zerbinetta i Ariadne 
på Naxos (R Strauss), Gilda i Rigoletto 

(Verdi) och Nanetta i Falstaff (Verdi). 
Den engelske samtidstonsättaren 
Geor ge Benjamin skrev sopranpartiet i 
sin opera Into the Little Hill speciellt för 
Komsi. Morton Feldmans opera Neither 
vid musikfestspelen i Salzburg 2011 
blev en stor kritikerframgång för Komsi. 
Kritikerberöm fick hon även för titelrol-
len i Peter Eötvös opera Lady Sarashina 
på Nationaloperan i Warszawa våren 
2013 och titelrollen i Heinz Holligers 
opera Snövit i Basel 2014. 

Till Anu Komsis senaste inspelningar 
hör bl.a. Kaija Saariahos Leinosånger 
(som fick Gramophone Award 2013), 
skivan Being Beauteous med mu-
sik av Britten och Schönberg (Alba), 
Coloratura (BIS) och skivan Echo med 
musik av Merikanto (Alba). Glières kon-
sert för koloratursopran som vi hör 
ikväll har Komsi spelat in på skiva med 
Sinfonia Lahti och Sakari Oramo (BIS). 

Anu Komsi är konstnärlig ledare för 
Karleby Opera som hon själv grun-
dat och hon svarar för planeringen av 
Karleby Operasommar och ensemblens 
turnéverksamhet. 
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER
Radions symfoniorkester (RSO) har som 
sin uppgift att producera och befrämja 
inhemsk musikkultur. Hannu Lintu till-
trädde som orkesterns chefsdirigent 
hösten 2013. RSO:s hedersdirigenter är 
Jukka-Pekka Saraste och Sakari Oramo. 

Den ursprungliga Radioorkestern 
grundades år 1927 och bestod då av tio 
musiker. På 1960-talet utvidgades en-
semblen till fulltalig symfoniorkester. 
RSO:s tidigare chefsdirigenter är Toivo 
Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, Paavo 
Berglund, Okko Kamu, Leif Segerstam, 
Jukka-Pekka Saraste och Sakari Oramo.

 Utöver de klassisk-romantiska mäs-
terverken ingår en hel del nutida musik 
i RSO:s repertoar. Orkestern uruppför 
årligen ett flertal egna beställningsverk. 
Till RSO:s uppgifter hör även att spela 
in all finsk orkestermusik för radions ar-
kiv och lösa in rättigheterna till dessa 
inspelningar. Under spelåret 2014–2015 
uruppför orkestern fyra verk som be-
ställts av Yle. Därtill består program-
met bland annat av Strauss färgstarka 
tondikter, Sjostakovitjs symfonier samt 
Haydns stora oratorium Skapelsen. 
Orkestern får även gästspel av bland an-
dra dirigenterna Leonard Slatkin, Kent 
Nagano, Herbert Blomstedt och Esa-
Pekka Salonen, sopranen Karita Mattila, 
altviolinisten Tabea Zimmermann och 
pianisten Olli Mustonen. 

RSO har spelat in verk av bland an-
dra Ligeti, Eötvös, Nielsen, Hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt premiärinspelat 
Launis› opera Aslak Hetta. Orkesters 
skivinspelningar har fått ett flertal 

pris: bland annat BBC Music Magazine 
Award, Prix de l’Académie Charles Cros 
och MIDEM Classical Award. Skivan 
med violinkonserten och orkesterverk 
av Ligeti hörde till Editor´s Choice i tid-
skriften Gramophone i februari 2014. 

 RSO turnerar regelbundet på olika 
håll i världen. Till höjdpunkterna under 
säsongen 2013–2014 hörde en fram-
gångsrik konsert under chefsdirigen-
ten Hannu Lintus ledning i Musikverein 
i Wien som ingick i orkesterns turné i 
Mellaneuropa. Under spelåret 2014–
2015 framträder orkestern och Hannu 
Lintu i Stockholm och Moskova samt 
företar en turné i hemlandet. Med di-
rigenten Joshua Weilerstein gästspelar 
RSO vid EBU-festivalen i Bukarest. 

RSO:s radiokanal är Yle Radio 1 som 
radierar alla orkesterns konserter. I all-
mänhet sänds både de inhemska och 
utländska konserterna direkt. På RSO:s 
webbsidor (yle.fi/rso) kan konserterna 
avlyssnas live och ses med hög resolu-
tion. En stor del av konserterna televise-
ras också direkt på Yle Teema.


