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5.2
TORSDAGSSERIEN 7
Musikhuset kl. 19.00

Paul Agnew, dirigent och tenorsolist 
Katherine Watson, sopran 

ARMIDA ABBANDONATA  

Jean-Baptiste Lully: Armide  
Uvertyr
Gavotte & Ganerie
Menuet & Gavotte
Renauds aria: Les plus aimables fleurs
Armides aria: Enfin il est en ma puissance
Air I
Passacaglia
Preludium La Haine
Recitativ: “Renaud! Ciel!”
Den förrädiske Renaud
Preludium

Carl Heinrich Graun: Armida  
Scena Ottava
Armidas aria
 
Georg Friedrich Händel: Rinaldo 
Uvertyr
Gigue
Recitativ: Dunque i lacci d’un volto
Aria: Ah, Crudel
Sinfonia
Aria: Vo’ far guerra 
 

PAUS 20 min
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Joseph Haydn: Symfoni nr 85 ”La Reine”  
(Drottningen) B-dur Hob.I:85        
I Adagio – Vivace 
II Romans (Allegretto) 
III Menuett (Allegretto)
IV Final (Presto)
 
Joseph Haydn: Armida (Dramma eroico in tre atti) 
Sinfonia
Recitativ: Parti Rinaldo
Armidas aria: Se pietade avete
Rinaldos aria
Armidas recitativ
Armidas aria

Paus ca kl.  20.00. Konserten slutar ca kl. 21.15. 
Sänds direkt i Yle Tema, Yle Radio 1 och på webben (yle.fi/rso).
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ARMIDA 
ABBANDONATA – DEN 
ÖVERGIVNA ARMIDA

Armida dök upp i världslitteraturen år 
1581 i den italienske renässansdiktaren 
Torquato Tassos (1544–1595) monu-
mentala episka poem La Gerusalemme 
liberata (Det befriade Jerusalem). Hon 
är en häxa som behärskar sina troll-
konster, en kvinna som kämpar med 
saracenerna mot de kristna frankerna 
som erövrar Jerusalem.

Armida attackerar de kristna som 
lyckats ta sig in i Jerusalem. En av dem 
är den ståtlige Rinaldo. Då Armida 
står i beråd att döda honom, märker 
hon att hon bländats av hjältens skön-
het och förälskat sig i honom. Hon tar 
Rinaldo med sig som gisslan till sin 
hemliga trädgård. Känslorna är ömse-
sidiga fastän de båda lider av konflik-
ten mellan kärlek och plikt. Till slut 
finner Rinaldos armékamrater Ubaldo 
och Carlo honom och genom att hål-
la upp en speglande sköld mot honom, 
får de honom att se sig själv som han 
är. Rinaldo minns sin plikt och överger 
Armida trots dennas motstånd. Armida 
ber onda andar förstöra hennes magis-
ka palats och flyger tillbaka till sarace-
nernas läger i Gaza. Historien om hjäl-
ten som slits i ett förhållande präglat av 
hat och kärlek får emellertid ett lyckligt 
slut. Då de kristna i slutet av poemet 
redan utgått med segern, möts det äls-
kande paret än en gång, gjuter strida 
tårar och försonas.

Då Tasso skrev sitt verk, var spän-
ningen mellan kristna och muslimer 
fortfarande aktuell, i själva verket mera 
aktuell än under korstågen. Det mäk-

tiga ottomanska riket hade på 1500-ta-
let utvidgat sig västerut ända till 
Budapest. De samtida läsarna hade det 
lätt att i poemet se sambandet mellan 
religionskrigen och sin egen tid. Utöver 
detta uppenbara ytliga samband kunde 
man även läsa in en annan betydelse i 
verket. Åren 1545–1563 hade man hål-
lit ett kyrkomöte i Trento, som hade 
arrangerats som en reaktion mot re-
formationen som utbredde sig i norr. 
Därmed föddes en riktning som kalla-
des för motreformationen och Det be-
friade Jerusalem kunde också läsas som 
en kommentar till denna. 

JEAN-BAPTISTE LULLY 
(1632–1687): SCENER 
UR OPERAN ARMIDE

Armide (1686) blev den sista operan 
som Jean-Baptiste Lully komponerade 
i samarbete med sin betydande libret-
tist Philippe Quinault. Den är en s.k. 
tragédie en musique (musikalisk trage-
di) som hörde till de centrala formerna 
inom den franska barocken. Genren var 
skapad av Lully själv och Armide utgjor-
de kulmen i hans produktion. 

Vokalnumret Les plus aimables fleurs 
ger uttryck för Renaud i Armides träd-
gård, vars skönhet förtrollar honom. 
Armides monolog Enfin il est en ma pu-
issance beskriver hennes motstridiga 
känslor: Rinaldo är i hennes makt men 
hon visar sig vara oförmögen att döda 
honom. Redan samtiden och senare 
bl.a. Rameau ansåg detta emotionellt 
varierande och intensiva stycke vara 
ett modellexempel på det franska reci-
tativets uttryckskraft. Operans slut får 
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ett smärtsamt färgat uttryck, först då 
Renaud trots Armides protester tän-
ker bege sig av (Renaud! Ciel!) och se-
dan då Armide efter att ha blivit ensam 
ger utlopp för sina stolta och gripande 
känslor (Le perfide Renaud).

CARL HEINRICH GRAUN 
(1704–1759): SCENER 
UR OPERAN ARMIDA

Philippe Quinalts libretto var utgångs-
punkten även för tysken Carl Heinrich 
Grauns opera Armide, men texten 
skrevs om på italienska av Leopoldo de 
Villati. Graun var vid sidan av Johann 
Adolf Hasse den andra betydande re-
presentanten för italiensk barockopera 
i Tyskland. Fredrik den store anställde 
honom år 1735 och då han blev kung 
av Preussen 1740 promoverade han 
honom till hovkapellmästare. Nästan 
genast i början av sin anställning fick 
Graun i uppdrag att grunda en italiensk 
opera i Berlin och göra en lång resa 
till Italien för att engagera sångare. 
Samtidigt fick han tillfälle att fördjupa 
sina kunskaper i den italienska stilen, 
vars melodiska och uttrycksmässiga 
ideal han omfattade. 

Från år 1742 komponerade Graun 
för hovteatern i Berlin 26 operor, av 
vilka några av de mest kända är hov-
teaterns invigningsverk Cleopatra e 
Cesare (1742), Artaserse (1743) samt 
Montezuma (1754). Fredrik den store 
var som bekant en skicklig musiker, 
inte enbart flöjtist utan även en kom-
petent kompositör som aktivt deltog 
i Grauns arbete. Ofta fick denne i sin 
gyllene bur skriva om en del arior, då 

de första versionerna inte tilltalade den 
musikaliske monarken. Grauns operor 
dominerade repertoaren i Berlin ända 
fram till utbrottet av det 7-åriga kriget 
1756.

Grauns dramma per musica Armida 
i tre akter fick sin framgångsrika pre-
miär på hovteatern i Berlin i mars 1751.

GEORG FRIEDRICH 
HÄNDEL (1685–1759): 
SCENER UR OPERAN 
RINALDO

Liksom Hasse och Graun inriktade sig 
också Georg Friedrich Händel, trots sitt 
tyska ursprung, på den italienska ope-
ran, men till åtskillnad från dem kom 
han att göra sitt livsverk i England. Han 
kom till London för första gången år 
1710 och den första av hans i England 
skrivna operor blev Rinaldo som hade 
sin premiär i februari 1711. Till den enor-
ma framgången bidrog även en visuellt 
ståtlig uppsättning som effektfullt an-
vände sig av den tidens nyaste scen-
teknik. 

Uvertyren börjar i fransk stil med ett 
avsnitt (Largo) som färgas av punktera-
de notvärden, varefter följer ett snabbt 
avsnitt som startar kontrapunktiskt. 
Uvertyren har emellertid även solistis-
ka ingredienser och efter det snabba 
avsnittet kommer ett Adagio som do-
mineras av ett oboesolo och sedan ett 
dansant Allegro.

Recitativet Dunque i lacci d’un volto 
mot slutet av andra akten har orkes-
terackompanjemang (recitativo ac-
compagnato) och präglas av Armidas 
motstridiga känslor, då hon inte är för-
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mögen att ta livet av Rinaldo. Till det 
hör en innerligt intensiv, stundtals även 
med virtuos koloratur försedd aria Ah, 
crudel, som en oboe och en fagott för-
ser med sin specifika färg. I arian Vo’ 
far guerra som avslutar andra akten 
förklarar Armida krig och där får även 
cembalisten tillfälle att visa upp sin för-
måga i improviserade övergångar som 
Händel i tiden spelade själv. 

JOSEPH HAYDN 
(1732–1809): SYMFONI 
NR 85 B-DUR, LA REINE

De sex “Parissymfonier” (nr 82–87)  
som Haydn komponerade 1785–86 för 
den parisiska konsertföreningen Le 
Concert de la Loge Olympique utgjorde 
en höjdpunkt i hans karriär som symfo-
niker dittills. Han var redan en fullän-
dad mästare på sin egen symfoniska 
stil och var och en av Parissymfonierna 
är ett individuellt mästerverk. Symfoni 
nr 85 är den enda av dem som har 
fått ett binamn. Namnet La Reine 
(Drottningen) kommer sig av att ver-
ket var Marie Antoinettes speciella fa-
vorit. Hon hörde symfonin under sina 
sista år vid makten. Som en följd av 
den franska revolutionen förlorade hon 
bara några år senare sin ställning och 
den 16 oktober 1793 också sitt huvud.

Haydns symfoni är fri från alla re-
volutionära föraningar. Första satsens 
korta introduktion med punkterade 
rytmer påminner om franska uverty-
rer och den andra, långsamma sat-
sens (Romans) variationsserie över 
den franska folkvisa La gentille et jeu-
ne Lisette kan ha varit medvetna gester 

från Haydns sida med tanke på bestäl-
larlandet. I första satsen fäster man sig 
vid en tendens till monotematik, dvs. 
att använda samma tematiska materi-
al både i huvud- och sidotemat. Tredje 
satsen är en menuett som kontrasterar 
de ceremoniella ytterdelarna med en 
idyllisk triodel. Finalen är ett sprakande 
rondo typiskt för Haydn. 

JOSEPH HAYDN: 
SCENER UR OPERAN 
ARMIDA

Fastän Haydn är mest känd som sym-
fonins och stråkkvartettens mästare, 
hade han en lång karriär också inom 
operakonsten. Han var från år 1761 i 
nästan trettio år anställd hos furstefa-
miljen Esterházy och under åren 1776–
90 var operan hans huvudarbete. Han 
repeterade och ledde operaföreställ-
ningarna vid den privata slottseatern. 
Han skrev allt som allt ett tjugotal ope-
ror av vilka 13 har bevarats. Armida från 
år 1783 blev hans sista opera skriven för 
släkten Esterhazy. Den är ett s.k. dram-
ma eroico i tre akter eller i praktiken en 
opera seria.  

Uvertyren till Armida består av 
många varierande avsnitt i vilka Haydn 
använder sig av musik skriven för ope-
rans egentliga händelser. Operan börjar 
direkt med slutskedet i kampen mellan 
saracenerna och de kristna. I orkester-
recitativet Parti Rinaldo ur första akten 
kämpar Armida med sina kärleks- och 
pliktkänslor och i arian Se pietade ave-
te ber hon gudarna låta Rinaldo åter-
vända oskadd från slaget. Den slitande 
konflikten i förhållandet mellan Armida 
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och Rinaldo präglar deras gemensam-
ma recitativ och sedan följer duetten 
Cara, sarò fedele som avslutar första ak-
ten. 

I Armida märks Haydns strävan att 
kombinera orkesterrecitativ och arior i 
en följd för att skapa dramatisk konti-
nuitet. I andra akten efterföljs Rinaldos 
känslomässigt vacklande aria Cara, è 
vero av Armidas recitativ Barbaro! och 
arian Odio, furor, dispetto, som uttrycker 
hennes bestörtning över Rinaldos av-
färd. 

Kimmo Korhonen

PAUL AGNEW
Tenoren och dirigenten Paul Agnew har 
gjort en imponerande karriär som tolk 
för tidig musik. Han har fått beröm för 
titelrollen i Rameaus opera Hippolyte 
et Aricie på Palais Garnier i Paris och 
för sina roller i Rameaus Platée, Les 
Boréades och Les Indes galantes på 
Opéra nationals scener i Paris. Därtill 
har Agnew blivit känd för sin medver-
kan i Mozarts Idomeneo i Bordeaux 
och Haydns L’anima del filosofo i Wien. 
På ROH Covent Garden i London har 
han sjungit Händels Acis och Galatea. 

Efter sin framgångsrika debut som 
dirigent med Les Arts Florissants 
i Paris 2007, utnämnde orkesterns 
konstnärlige ledare William Christie 
Paul Agnew till orkesterns biträdande 
dirigent och senare till musikchef vid 
sidan av honom själv. Utnämningen 
har givit honom tillfälle att dirige-
ra Les Arts Florissants i Konzerthaus 
i Wien och Barbican Centre i London 
samt på turné i Frankrike och också 

Kina. Därtill har Agnew dirigerat Royal 
Philharmonic Orchestra Liverpool och 
varit musikalisk utbildare för unga ba-
rockmusiker vid Orchestre Français des 
Jeunes Baroque och utbildat sångare 
vid akademin Le Jardin des Voix. Under 
säsongen 2014–2015 fortsatte Agnew 
och Les Arts Florissants sitt projekt 
med Monteverdis madrigaler. Målet är 
att under de närmaste åren framföra 
samtliga madrigaler som finns samla-
de i nio böcker. 

Paul Agnew har spelat in på skiva 
musik av bl.a. Scarlatti och Caldara 
med kören Les Florissants, sånger av 
Purcell samt Rameaus Dardanus. På 
DVD har han spelat in Rameaus operor 
Les Boréades och Les Indes galantes. 

  

KATHERINE WATSON 
Katherine Watson har studerat anglo-
saxiska, fornnordiska och keltiska vid 
Trinity College i Cambridge. Hon läm-
nade sedan sina språkstudier då hon 
kom in på akademin Le Jardin des Voix. 
Via akademin fick hon tillfälle att regel-
bundet uppträda som solist med orkes-
tern Les Arts Florissants under William 
Christies ledning.

 Watson debuterade vid festivalen i 
Glyndebourne i Cummings opera The 
Fairy Queen. Hennes övriga roller är bl.a. 
Diana i Rameaus Hippolyte et Aricien, 
Italienne/Fantôme i Charpentiers 
Médée, Virtù i Monteverdis Poppeas 
kröning och Cassandra i Cavallis La 
Didone. Därtill har Watson sjungit 
Händels oratorier Jephtha och Messias, 
Mozarts Exsultate Jubilate och Bachs 
Juloratorium. 
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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 

Utöver sin barockrepertoar  har 
Katherine Watson sjungit solot i 
Mahlers 4:e symfoni, Lutosławskis 
Chantesfleurs et Chantesfables samt 
Brittens Les Illuminations. Vid sina so-
lokonserter har hon framfört lieder 
av bl.a. Schumann, Poulenc, Mozart, 
Schubert och Alma Mahler.

Till Watsons kommande uppdrag hör 
musik och Grieg och Nielsen som so-
list med Hallé-orkestern och titelrollen i 
Händels opera Thedora på Théâtre des 
Champs Elysées i Paris.

  Watson har spelat in på skiva bl.a. 
Bachs Juloratorium, madrigaler av 
Monteverdi och medverkat i DVD-
upptagningen av Cavallis opera La 
Didone som Cassandra. 

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 företar en tur-
né i hemlandet. Med dirigenten Joshua 
Weilerstein gästspelar RSO vid EBU-
festivalen i Bukarest. 
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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.


