
14.12     
ONSDAGSSERIEN 7
Musikhuset kl. 19.00 

Osmo Vänskä, dirigent
Lilli Paasikivi, mezzosopran
Jussi Nikkilä, berättare

Eero Hämeenniemi: Winter calm and Summer storms  20 min 
for mezzosopran och orkester, uruppförande  
(Yles beställning)  

PAUS 20 min

Jean Sibelius: Stormen, sammanställd av Osmo Vänskä 60 min
Introduction
Ariel flies in
Ariel’s First Song
Ariel’s Second Song
Interlude
The Oak Tree
Ariel’s Third Song
Interlude
Interlude
Humoresque
Dance of the Shapes
Melodrama
The Shapes Dance Out
Intermezzo
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Ariel flies in
Ariel’s Fourth Song
The Rainbow
Melodrama
Menuet
Polka
The Dogs
Ariel brings the foes to Prospero
Ariel’s Fifth Song
Cortège
Epilogue

Paus ca kl. 19.40. Konserten slutar ca kl. 21.15. 
Sänds direkt i Yle radio 1 och på webben yle.fi/rso.
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EERO HÄMEENNIEMI (F.1951): 
WINTER CALM AND SUMMER STORMS 
FÖR MEZZOSOPRAN OCH ORKESTER

I sin egenskap av ordförande för 
föreningen Korvat auki blev Eero 
Hämeenniemi mot slutet av 1970-ta-
let ett språkrör för sin generation. 
Hämeenniemi studerade vid Sibelius-
Akademin för Paavo Heininen och tog 
sitt kompositionsdiplom 1978. 

Senare studerade han under led-
ning av sinsemellan mycket olika lä-
rare såsom Boguslaw Schäfer, Franco 
Donatoni och Joseph Schwantner. Som 
lektor i komposition och musikteori 
vid Sibelius-Akademin 1982–92, samt 
konstnärsprofessor och docent vid 
Konstuniversitetet har han lämnat sina 
spår i den nyaste finländska musiken. 
Många representanter för den yngre 
generationen har varit hans elever.

Som kompositör har Hämeenniemi 
emellertid varit allt annat än en läro-
mästare. Kännetecknande för honom 
har varit den expressiva laddningen i 
musiken, hans nyfikenhet på olika mu-
sikaliska fenomen samt intresset för 
att gestalta dessa fenomen i ett breda-
re kulturellt sammanhang. Den indiska 
konstmusiken och speciellt den sydin-
diska karnatiska musiken har hört till 
Hämeenniemis inspirationskällor. Den 
har inte så mycket varit en skattkam-
mare som försett honom med musi-
kaliskt material eller exotiska influen-
ser utan snarare något som inspirerat 
honom till ett nytt slags musikerskap, 
gett en ny inställning och ett nytt sam-
manhang. Något som också intresserat 
Hämeenniemi i hög grad är improvisa-

tion, som han utövat bland annat inom 
ensemblen Nada. I hans kompositio-
ner är det improvisatoriska materialet 
av mera underhållande art men infaller 
ibland i de solistiska partierna. 

På 2000-talet har Hämeenniemis 
förhållande till den indiska konsten 
fördjupats och avspeglats i ett flertal 
verk för orkester och konsertanta kom-
positioner. Han har också översatt till 
finska och publicerat ett par tusen år 
gammal tamilisk poesi. Därifrån är vä-
gen till Stratford-upon-Avon inte så 
lång som man kunde tro. 

Antti Häyrynen

William Shakespeares sonett 97 är en 
av de allra skönaste bland sonetter-
na. Den är också en av de sorgligaste. 
Den älskade är bortgången och fastän 
det är sommar går den bedrövade dik-
tarens tankar bara till den kalla, mör-
ka vintern. Sommarlandskapet verkar 
kargt och öde som om det var decem-
ber månad. Den begynnande höstens 
rikliga skörd jämför diktaren med en 
änkas sköte - ett barn som föds efter 
faderns död. Fågelsången låter glädje-
lös som om det redan var vinter.

Jag brukar i allmänhet inte vara benä-
gen att leta efter enkla samband mel-
lan en kompositörs liv och hans musik. 
En sorgsen musiker skriver inte nöd-
vändigtvis sorglig musik och en kom-
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positörs glädje får inte alltid utlopp i 
glad musik. Denna gång vågar jag dä-
remot inte svära på att det inte skul-
le kunna finnas något samband mellan 
omständigheterna kring kompositio-
nens tillkomst och det stycke jag skrev. 

Jag började planera Winter calm i 
Indien som just då piskades av mons-
unstormar. Tanken på ett uruppföran-
de i december i Finland satte fart på 
fantasin. Kontrasten mellan min dåva-
rande omgivning och platsen för ur-
uppförandet fascinerade. 

Kontrasterna står i centrum i min nya 
komposition: långsam/snabb; lågmäld/
högljudd; sorgsam/uppspelt. Först 
sjunger mezzosopranen Shakespeares 
sonett. Jag har iklätt den en mycket 
chosefri, enligt min mening tämligen 
melankolisk tondräkt. Lilli Paasikivis 
kultiverade röst gav mig inspiration att 
skriva en musik, där sångaren mycket 
tydligt har huvudrollen och där orkes-
tern bara stöder henne mycket diskret. 

Då sångerskan tystnat vaknar orkes-
tern till liv och musiken börjar bygga 
ett långt crescendo mot ett utbrott 
som är synnerligen kraftfullt men som 
också kan vara upprymt. Sångens me-
lodiska material finns emellertid hela 
tiden kvar gömt i orkesterns crescen-
don och diminuendon. Maestro 
Vänskäs och RSO:s förmåga att skapa 
smekande pianissimon och vilda ut-
brott kommer väl till pass i denna kom-
position.  

I slutet återvänder sångaren. Nu fö-
rekommer bara antydningar till so-
netten och musiken är mera flärdfri 
än i början. Har jag här återspeglat 
Shakespeares tanke? Är detta ett vin-
terminne mitt i sommaren? Vem vet. 

Kompositören kan åtminstone inte ge 
något svar. 

Eero Hämeenniemi

JEAN SIBELIUS  
(1865–1957): 
STORMEN 

År 1925 föreslog den danske för-
läggaren Wilhelm Hansen för Jean 
Sibelius att denne skulle skriva musik 
till William Shakespeares (1564–1616) 
skådespel Stormen. Av den ursprung-
liga scenmusiken som består av tret-
tiofyra nummer valde Sibelius knappa 
två tredjedelar för konsertbruk i form 
av en uvertyr och två orkestersviter 
(1927). 

I korthet är Stormen berättelsen 
om hertig Prospero av Milano, vars 
broder Antonio berövat honom mak-
ten med hjälp av Alonso, kungen av 
Neapel. Övergiven på en avlägsen ö 
försöker Prospero uppfostra sin dotter 
Miranda och missfostret Caliban. Han 
får hjälp av luftanden Ariel, som ser 
till att Antonio med sitt sällskap lider 
skeppsbrott på samma ö. Bland dem 
finns Gonzalo som hjälpt Prospero 
och Alonsos son Ferdinand som för-
älskar sig i Miranda. På ön demon-
strerar Prospero sin trollmakt men till 
sist är han beredd att förlåta sina mot-
ståndare.

Pjäsen antas vara Shakespeares sis-
ta. Den rör sig inom moralfabelns, 
komedins och romansens kategorier 
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och kombinerar många kulturella te-
man som tillhör en begynnande ny 
tid. Tanken på magiska krafter kun-
de anses höra ihop med teaterns illu-
sion och den identifierar Shakespeare 
med Prospero. Som välvillig utforskare 
och utnyttjare av naturens hemlighet-
er utgör Prospero en motkraft i pjäsen 
till Sycorax, Calibans mor, vars magiska 
krafter är destruktiva. 

I Sibelius Stormen föds en musikalisk 
spänning mellan Prospero och Ariel. 
Kring detta radarpar – den rationella 
viljan och den spontana kreativiteten, 
strävan att gestalta nya världar och den 
svårstyrda inspirationen eller Freuds 
kontrollerande överjag och det under-
medvetna – komponerade Sibelius sin 
mest fascinerande scenmusik. Med av-
seende på denna kärnproblematik pla-
cerar sig dramats övriga ingredienser i 
mycket olika stilistiska genrer: charmig 
lyrik, pastischer i pastellfärg, stilkomedi 
eller bitande realism. 

  ***

I uvertyren lyfter Sibelius fram ett 
kromatiskt orkestersvall där blecket 
tjuter och träblås-instrumenten viner. 
Stråkarnas tunga vågor sträcker sig ra-
sande upp mot en massiv kulmen som 
träffar nerven i Shakespeares text: “Nu 
är helvetet tomt och alla djävlar lösa!” 
Här råder maximalt kaos såväl i naturen 
som i människans sinne och Sibelius är 
på sitt allra modernaste. Som genom 
ett trollslag dämpas allt och övergår i 
hemlighetsfulla tritonusformationer. 

Pjäsens början gestaltas som genom 
en dröm. Prospero vyssjar sin dotter 
Miranda; milda vindar blåser minnen 

om hur skeppet sjönk och passagerar-
na räddades. Från den svävande grän-
sen mellan dröm och verklighet går de 
i land på ön och där börjar huvudperso-
nerna lösa sina inbördes och varandras 
problem. 

Prospero har fått en hjälpreda, luftan-
den Ariel, vars flygande avfärder och 
ankomster annonseras av en kort och 
stolt signal som beroende på situatio-
nen får sin form av en harpa som pla-
cerats ovanför scenen. I Ariels sånger 
hörs de sagolika och fantastiska dragen 
i Stormen. Med sina känslor och sin fri-
hetslängtan är Ariel också en mycket 
mänsklig varelse.

Den första sångens (“Kom nu hit på 
gulan sand”) dansanta melodi får som 
motvikt havsljud producerade av har-
pan och blecket. I den svårmodigt 
böljande andra sången (“Din far bor 
djupt, väl famnar sju”) skymtar havs-
bottnens skatter djupt under exotiska 
bleckklanger och harpglissandon. 

Andra aktens mellanspel, ett porträtt 
av den vise Prospero, är fullt av barock 
festlighet och allvar, samt minnen från 
gångna besvikelser.  

Prospero räddade i tiden Ariel från en 
träspringa och han påminner ofta om 
denna tacksamhetsskuld. I Poulsens 
regi beskrevs Ariel som en flöjtspelan-
de ek. I musiken bärs det ensamma 
flöjtsolot upp av meditativt böljande 
stråkostinaton – bladens prassel i träd-
topparna – och så är människorna med 
sina ambitioner återigen i förtrollning-
ens makt (“Vad sällsam dvala överfaller 
dem?”). Ariels tredje sång (“Medan här I 
snarken tryggt”) väcker de dosande syn-
darna.

I tredje aktens mellanspel kliver 
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Caliban fram. Hans person återspeg-
lar de komiska dragen hos en obildad 
primitiv människa. Calibans kaxiga 
grobiandans med sina tunga rörel-
ser understreckas av bultande slag-
verk (Interludium: Allegretto-Più mo-
derato-Stretto) och i den finns vissa 
element som är bekanta från ugriskt 
beteende i berusat tillstånd. 

Det späda porträttet av Miranda 
(Allegretto) fungerar i pjäsen som ett 
mellanspel i tredje akten. En enkel 
stråkminiatyr träffar känsligt de unga 
aningarna, ungmöns oskyldiga räds-
lor och förhoppningar. Pjäsens avdel-
ning för skurkar och komiker gör åter-
igen entré till takten av en Humoresk 
(Allegro commodo): den klarinettspe-
lande Ariel leder det berusade sällska-
pet bestående av kyparen Stefano, nar-
ren Trinculo samt tölpen Caliban.

Beskrivningen av Prosperos bedräg-
lige bror Antonio har machiavellisk 
skärpa och cynism: “Samvete? Var sit-
ter det? Jag känner ej den guden i mitt 
bröst. Ett samvets-tjog som stode mellan 
mig och hans Milano. Väl kunde frysa till 
och töa upp, förr'n de mig vore till besvär.”

Ariel blottar sin kraft då hon förvand-
las till en bevingad hämndens ande 
(Grave), vars skärande blåsarklanger 
och orkesterrapp skrämmer de sam-
mansvurna. Älvornas dans slutar lätt 
och uppsluppen (Allegro), men med 
sina orgelpunkter och pizzicaton befri-
ar den inte stämningen helt.

Fjärde aktens mellanspel beskriver 
den sorg som kung Alonso av Neapel 
känner (Andante con moto) med an-
ledning av sonen Ferdinand som han 
tror är död. Till den sagolika stämning-
en hör en skör stråktextur och en har-

pa. men den påminner samtidigt om 
hur tunn livstråden är. 

Ariels överenskommelse med 
Prospero närmar sig sitt slut och hös-
ten – avskedets stund – står för dör-
ren. I sin sång i fjärde akten (Allegretto 
moderato) suckar Ariel över alla sina 
bråda ärenden men frågar slutligen 
Prospero: “Du håller av mig , herre? 
Nå?” De låga träblåsinstrumenten ritar 
upp högt på himlavalvet en regnbåge 
(Poco adagio) strålande av naturmystik. 
Regnbågsgudinnan Iris’ melodrama är 
en melankolisk vals, som leder till fjärde 
aktens skördefest.   

Vattennajadernas dans (Allegretto 
grazioso) i C-dur är en menuett stili-
serad på nyklassiskt vis, en lätt pas-
tisch för stråkar under sommarfesten. 
Skördearbetarnas dans (Commodo) 
låter en ana den annalkande hösten 
och den mogna skörden. Här betonar 
Sibelius den nordliga dimensionen.

I femte akten väntar återgången till 
vardagen och verkligheten. Som uvertyr 
hörs en förebådande instrumental ver-
sion av Ariels femte sång, där Ariel gläds 
åt sin stundande frihet. I luften finns en 
känsla av avsked. Skörden påminner om 
hösten och om den brutna förtrollning-
en. De trötta människorna som gjort 
bättring lämnar scenen i ett festligt följe 
(Cortège) till takten av en accelererande 
polonäs (Tempo giusto – Poco a poco 
stretto). 

Antti Häyrynen (sammandrag). 
De svenska Shakespearecitaten följer 
Karl August Hagbergs översättning.
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OSMO VÄNSKÄ
Osmo Vänskä som har fått beröm för 
sina dynamiska och intensiva tolkning-
ar valdes till musikchef för Minnesota 
Symphony Orchestra år 2003. 
Sedan år 1988, innan han flyttade till 
Minnesota, var Vänskä konstnärlig led-
are för Sinfonia Lahti. Han har även 
arbetat som chefsdirigent för Tapiola 
Sinfonietta, Islands symfoniorkester 
och BBC:s skotska symfoniorkester. 

Vänskä har gästdirigerat bland 
annat New Yorks, Berlins och Los 
Angeles filharmoniker, Chicagos, 
Bostons och Clevelands symfonior-
kestrar och Concertgebouw-orkestern 
i Amsterdam. I början av året diri-
gerade han sin egen svit baserad på 
Sibelius Stormmusik vid en konsert 
med London Philharmonic Orchestra 
och även där sjöngs Ariels roll av Lilli 
Paasikivi och berättaren var skådespe-
laren Simon Callow. Under den pågåen-
de säsongen debuterar Vänskä bland 
annat som dirigent för Franska radi-
ons symfoniorkester och med London 
Philharmonic Orchestra framför han 
alla Sibelius symfonier

Utöver de prisade Sibelius-
inspelningarna med Sinfonia Lahti 
har Vänskä också spelat in Sibelius i 
Minnesota. Symfonierna 1 och 4 gav 
orkestern och Vänskä det prestigefulla 
Grammypriset. Minnesota Symphony 
Orchestra och Vänskä har även gjort 
en komplett inspelning av Beethovens 
symfonier som fått en hel del beröm. 
Under den pågående säsongen spelar 
de in Mahlers symfonier nr 6 och 2.

Osmo Vänskä har utnämnts till he-
dersdoktor vid universiteten i Glasgow 

och Minnesota. Royal Philharmonic 
Society beviljade honom ett pris för 
hans meriter inom den klassiska mu-
siken. Därtill valde Musical America 
Vänskä till årets dirigent 2005. År 2013 
fick han den tyska skivkritikens årliga 
pris för sina Sibeliusinspelningar för 
skivmärket BIS.  

LILLI PAASIKIVI
Lilli Paasikivi hör till de främsta inter-
preterna i världen av Mahlers sång-
cykler och symfonier. Hon har sjung-
it bland annat Das Lied von der Erde 
och Des Knaben Wunderhorn som so-
list med Los Angeles Philharmonic 
Orchestra, åttonde symfonin med 
Berlinfilharmonikerna, andra symfonin 
med New York Philharmonic Orchestra 
och Kindertotenlieder med New World 
Symphony Orchestra.

Efter sin debut i Wagners Ringcykel 
med Sir Simon Rattle och Berlins fil-
harmoniker vid festivalen i Aix-en-
Provence, har även Wagnerrollerna 
blivit en viktig del av hennes karriär. 
Hon har framfört såväl Brangäne och 
Fricka som Kundry bland annat vid 
statsoperan i Hamburg och operan i 
Frankfurt. Vid Finlands Nationalopera 
har Paasikivi även sjungit titelrollen 
i Carmen, Amneris i Aïda och Eboli i 
Don Carlos. 

Under denna säsong sjunger Lilli 
Paasikivi Janáčeks Glagolitmässa med 
Oslo filharmoniker under  Jukka-Pekka 
Saraste, Michael Tippets oratorium A 
Child of Our Time med Gewandhaus-
orkestern i Leipzig och deltar i ett 



8

konsertant framförande av Wagners 
Rhenguldet i Suntory Hall i Tokyo. 

Paasikivi har spelat in på skiva bland 
annat Sibelius Kullervo med Sinfonia 
Lahti under Osmo Vänskäs led-
ning, Mahlers tredje symfoni som so-
list med Philharmonia Orchestra och 
Mahlers åttonde symfoni med London 
Symphony Orchestra under Valerij 
Gergijev. Beethovens nionde symfo-
ni har hon spelat in som solist med 
Gewandhaus-orkestern i Leipzig. Därtill 
har Paasikivi gjort en komplett inspel-
ning av Alma Mahlers sånger. 

Lilli Paasikivi är konstnärlig ledare för 
Finlands Nationalopera sedan år 2013. 
Hon är även konstnärlig chef för kon-
sertserien i Pyhänniemi herrgård. 

JUSSI NIKKILÄ
Skådespelaren och regissören Jussi 
Nikkilä hör till ensemblen vid Q-teatteri 
och han har därtill även spelat på 
Nationalteatern, KOM-teatern och 
KokoTeatteri samt i ett flertal filmer, 
exempelvis filmerna Pussikalja, Ganes 
och Jättiläinen. Nikkilä har regisserat 
Q-teatteris pjäser Täydellinen päivä 
och Hämeenlinna. Han har i dagarna 
gjort sin regidebut på Nationalteatern, 
som spelar Shakespeares Richard III. 
Nikkilä har studerat shakespearesk tea-
ter vid London Academy of Music and 
Dramatic Art, där regitolkningarna är 
epokförankrade och utgår från skåde-
spelarnas starka insatser och den tidlö-
sa uttryckskraften i Shakespeares text.  

RADIONS 
SYMFONIORKESTER 
Radions symfoniorkester (RSO) är Oy 
Yleisradio Ab:s orkester och har som 
uppgift att producera och befräm-
ja finländsk musikkultur. Orkesterns 
chefsdirigent Hannu Lintu tillträdde 
sin post hösten 2013. RSO:s heders-
dirigenter är Jukka-Pekka Saraste och 
Sakari Oramo. 

Den ursprungliga tiomanna Radio-
orkestern grundades år 1927. På 
1960-talet utvidgades den till en full-
talig symfoniorkester. RSO:s tidiga-
re chefsdirigenter är Toivo Haapanen, 
Nils-Eric Fougstedt, Paavo Berglund, 
Okko Kamu, Leif Segerstam, Jukka-
Pekka Saraste och Sakari Oramo.

 Förutom de stora klassisk-roman-
tiska mästerverken omfattar RSO:s re-
pertoar en hel del nutida musik och 
orkestern uruppför årligen ett flertal 
verk som beställt av YLE. Till RSO:s 
uppgifter hör även att förse radions 
arkiv med friköpta inspelningar av hela 
den inhemska orkesterrepertoaren.  

Under säsongen 2016–2017 ur-
uppför orkestern fem verk beställ-
da av Yleisradio och presenterar någ-
ra av den finländska modernismens 
pionjärer: Väinö Raitio och Uuno 
Klami. Därtill omfattar programmet 
orkesterverk av Stravinskij, symfo-
nier av Mahler och Bruckner, Haydns 
Årstiderna samt konserter av nutida 
kompositörer. RSO:s gäster är bl.a. so-
pranen Karita Mattila och mezzosopra-
nen Michelle DeYoung, dirigenterna 
Esa-Pekka Salonen, Teo dor Currentzis 
och Gustavo Gimeno samt pianisten 
Daniil Trifonov.
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RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Mahler, Ligeti, Eötvös, Sibelius, 
Hakola, Lindberg, Saariaho, Sallinen, 
Kaipainen och Kokkonen samt premi-
ärinspelningen av Armas Launis ope-
ra Aslak Hetta. Orkesterns skivor har 
fått pris av bl.a. BBC Music Magazine, 
Académie Charles Cros och MIDEM 
Classical. RSO:s skiva med Sibelius 
Lemminkäinen och Pohjolas dotter 
valdes till Critics' Choice i tidskriften 
Gramophone i december 2015. Med 
den inspelningen fick RSO och Hannu 
Lintu även det inhemska Emma-priset 
i kategorin Årets klassiska skiva 2015. 
Under säsongen 2016–2017 spelar 
orkestern in musik av bl.a. Sibelius, 
Prokofjev och Fagerlund.

RSO företar regelbundet konserttur-
néer på olika håll i världen. Under sä-
songen 2016–2017 uppträder orkes-
tern under Hannu Lintus ledning även 
i Suomussalmi, Kajana, S:t Michel och 
Kuopio. 

RSO:s radiokanal är Yle Radio 1 som 
radierar alla orkesterns konserter. I 
allmänhet sänds såväl de utländska 
som de inhemska konserterna direkt. 
Konserterna kan även avlyssnas på 
RSO:s webbsidor (yle.fi/rso) och ses 
live i hög resolution. En stor del av kon-
serterna televiseras också direkt i Yle 
Teema.


