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19.2 
FREDAGSSERIEN 9
Musikhuset kl. 19.00

Hans Graf, dirigent

ROSENKAVALJEREN (Österrike 1925)
Der Rosenkavalier. Eine Komödie mit Musik

Producent och regissör: Robert Wiene 
Manuskript: Louis Nerz, Robert Wiene – på basis av Hugo von 
Hofmannsthals libretto och filmmanus
Kamera: Hans Theyer, Ludwig Schaschek, Hans Androschin 
Scenografi: Alfred Roller, Stefan Wessely, Hans Rouc 
Kostym: Alfred Roller 
Frisyrer: Ludwig Rudlof 
Musik för kinoorkestern: Richard Strauss - ur hans opera (1911)
Musikarragemang: Karl Alwin, Otto Singer
 
I huvudrollerna: Michael Bohnen (baron Ochs von Lerchenau), Huguette 
Duflos (marskalkinnan), Paul Hartmann (fältmarskalken), Jaque Catelain 
(Octavian), Elly Felicie Berger (Sophie, von Faninals dotter), Carmen 
Cartellieri (Annina, Valzacchis följeslagare), Friedrich Fehér (Valzacchi,  
italiensk intrigant), Karl Forest (herr von Faninal), Riki Raab (dansare). 

Filmplatser: Wien (slotten Schönbrunn och Belvedere), Dürnstein. 
Uruppförandet i Wien: Haydn-Kino 10.12.1925.
Restaurerad version: 2006, Filmarchiv Austria (Fumiko Tsuneishi och Nikolaus Wostry). 
Musiken restaurerad av Bernd Thewes, dirigent och synkronisering Frank Strobel. 
Restaurerade versionens galapremiär: Sächsische Staatsoper Dresden, 6.9.2006.

FILMPHILHARMONIC EDITION:
Film by courtesy of Prof. Dr. Walter Dillenz / Filmarchiv Austria,
Music by courtesy of Schott Music GmbH & Co. KG.

Paus ca kl. 20.10. Konserten slutar ca kl. 21.15. 
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Premiären på filmen Rosenkavaljeren 
var en storhändelse inom de högkul-
turella kretsarna. Stora personligheter 
inom musik, teater och filmkonst kom 
till operahuset i Dresden. Efter den 
ståtliga lanseringen fick filmen emel-
lertid inte den väldiga spridning som 
den förtjänade utan den kom att över-
skuggas av ljudfilmen. Med början på 
1950-talet gjordes ett flertal försök till 
nylansering men först den nuvarande 
restaurerade upplagan från 2006 har 
gjort det möjligt att helt omvärdera fil-
men.

Richard Strauss var en berömd 
motståndare till film i allmänhet och 
han gick med i projektet bara där-
till övertalad av librettisten Hugo von 
Hofmannsthal. Denne hade tungt vä-
gande ekonomiska skäl att delta i 
projektet, vilket inte var en speciellt 
gynnsam utgångspunkt. Strauss skrev 
emellertid en entusiastisk text för film-
distributörens bruk och ledde själv or-
kestern vid premiären i Dresden.

Cynthia Walk (prof. emeritus i  tysk 
litteratur och filmstudier vid Yale, övers. 
anm.) konstaterar att Hofmannsthal 
dränker operaintrigen i filosofiska 
grubblerier om tid och förgänglighet, 
om förlust och dödlighet, precis som 
han gör i så många av sina övriga verk  
̶  sina tidiga dikter och nästan alla sina 
pjäser och libretton.

Avlägsnar man den nivån glider  

”UND IN DEM ’WIE’, DA LIEGT DER GANZE 
 UNTERSCHIED”  
(”OCH I DETTA ”HUR”, DÄRI LIGGER HELA 
SKILLNADEN”)

filmen in i operettens och sedekome-
dins värld. Alla arrangemang gällan-
de äktenskapliga och utomäktenskap-
liga styrs av hovets moralkommitté. 
Marskalkinnan är en ensam försum-
mad hustru som övergivits på sin bröl-
lopsdag (äktenskapet konsumerades 
inte ens under bröllopsnatten). Hon 
tröstar sig med en ung älskare tills den 
svartsjuke äkta mannen kommer till-
baka från slagfälten för att utmana sin 
konkurrent och återkräva sin hustrus 
kärlek. 

Rollen lämpar sig väl för den avspän-
da fransyskan Huguette Duflos, i mot-
sats till Asta Nielsen som Hofmannsthal 
själv ursprungligen hade tänkt sig i rol-
len. Octavian tolkas inte i filmen som 
en byxroll utan av fransmannen Jaque 
Catelain, som hade haft en stor roll i 
Marcel L’Herbiers film L’Inhumaine 
(1924). För rollen som baron Ochs 
von Lerchenau lyckades man engage-
ra Strauss egen favorit, operastjärnan 
Michael Bohne.

Som regissör inbjöds Robert Wiene 
som stod för den tyska expressionis-
mens mest legendariska film Doktor 
Caligaris kabinett. Han var även känd 
för sina populära mainstreamkomedier 
och dramer med den då mest älskade 
stjärnan i Tyskland, Henny Porten, i hu-
vudrollerna.

I filmen finns det mera komik, in-
triger, aktion på slagfälten, färgstarka 
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dansnummer och glansfulla scener än 
i operan. Det bästa är de ståtliga inte-
riörerna och exteriörerna i Schönbrunn, 
Prater och Wachau. De förmedlar ba-
rockens prakt från 1700-talets Wien. 

Antti Alanen

RICHARD STRAUSS  
SOM FILMKOMPOSITÖR

Med sina operor Salome (1905) och 
Elektra (1909) kom Richard Strauss 
(1864–1949) att tillhöra avantgardet 
inom modernismen på sin tid. Han stod 
i själva verket på tröskeln till expressio-
nismen, men han insåg snabbt att han 
inte ville gå längre än så. Följande steg 
hade varit att överge tonarterna, vilket 
i stället gjordes av Arnold Schönberg 
och hans elever.  

Hugo von Hofmannsthal, som även 
skrivit librettot till Elektra, föreslog en 
ny opera för Strauss, en komedi som 
utspelar sig på 1740-talet under Maria 
Theresias epok i Wien. Strauss tog 
ovanligt entusiastiskt emot förslaget. 
Han komponerade musik allt efter som 
Hofmannsthal hann sända ny text till 
honom och en gång var han så upp-
hetsad att han av bara farten råkade 
tonsätta ett scendirektiv. 

Rosenkavaljeren har genererat ett 
flertal orkesternummer för konsert-
bruk. Till de mest originella nya versio-
nerna av operan hör denna film som 
fick sin premiär i januari 1926. Banden 
mellan operan och filmen är såtillvida 

fasta att filmen från första början var 
avsedd att spelas med Strauss musik. 
Det gick emellertid inte att använda 
sig av operans musik som sådan. För 
det första så var filmens längd bara 
något över hälften av operans speltid, 
dvs. närmare två timmar. För det an-
dra ändrade Hofmannsthal ordnings-
följden på vissa händelser i manuskrip-
tet och tog även med scener som blev 
möjliga uttryckligen tack vare filmme-
diet. För det tredje medverkar inga 
sångare och man blev således tvungen 
att ge sångreplikerna åt orkestern.

Strauss deltog inte själv i omarbet-
ningen av musiken utan överlät den 
uppgiften åt tonsättaren och dirigen-
ten Otto Singer d.y. (1863–1931) samt 
dirigenten Karl Alwin (1891–1945). De 
fick välja lämplig musik för scenerna ur 
operan och utföra de nödvändiga ned-
skärningarna och arrangemangen. Då 
det behövdes ny musik erbjöd Strauss 
färdiga satser ur sina andra verk. Till 
dessa hör två marscher ur en scenisk 
musik skriven 1892 till storhertigen av 
Weimars guldbröllop samt Wirbeltanz 
ur en danssvit (1922) som skrivits på 
basis av den franske barockmästaren 
François Couperins musik. I en scen 
blev Strauss tvungen att skriva en helt 
ny marschmelodi. 

Kimmo Korhonen
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HANS GRAF

Den österrikiske dirigenten Hans 
Graf har fått beröm för sin mångsidi-
ga repertoar. Han avslutade sin tioår-
speriod som musikchef för Houstons 
symfoniorkester år 2013. Tidigare 
hade han varit verksam som musik-
chef även för Calgary symfoniorkes-
ter, Nationalorkestern i Bordeaux och 
Mozarteumorkestern i Salzburg. 

Hans Graf föddes i Linz och stude-
rade först violin- och pianospel i Graz. 
Han fortsatte sina studier i Italien och 
i Ryssland. 

Graf gästdirigerar regelbundet de 
viktigaste amerikanska orkestrarna. 
På sistone har han gästat bl.a. symfo-
niorkestrarna i Cleveland, Philadelphia 
och Boston samt New Yorks och Los 
Angeles filharmoniker. I Europa har Graf 
dirigerat bl.a. Wiens och Londons fil-
harmoniker, Concertgebouw-orkestern 
i Amsterdam och Gewandhaus-
orkestern i Leipzig. Han besöker även 
regelbundet Hong Kong och Sydney. 
Därtill har Graf uppträtt vid musik-
festspelen i Salzburg, Tanglewood 
och Aspen samt Maggio Musicale 
Fiorentino och Aix-en-Provence.

Hans Graf är en erfaren operadi-
rigent. Han inledde sin operakarriär 
vid statsoperan i Wien 1981 och han 
har sedermera dirigerat opera i Berlin, 
München, Paris och Rom. Hans stora 
operarepertoar omfattar bl.a. ett fler-
tal uruppföranden. Under de senas-
te åren har Graf dirigerat Parsifal på 
Zürichoperan och Boris Godunov vid 
Opéra national du Rhin i Strasbourg. 

Grafs stora skivproduktion omfattar 
kompletta inspelningar av Mozarts och 
Schuberts symfonier, premiärinspel-
ningen av Zemlinskys opera Es war ein-
mal samt hela Dutilleux’ produktion. Till 
hans senaste inspelningar hör samtli-
ga verk för viola och orkester av Paul 
Hindemith med Tabe Zimmermann 
och Berlins symfoniorkester för skiv-
märket Myrios.

Graf har beviljats Franska kulturmi-
nisteriets hedersutmärkelse Chevalier 
de l’Ordre de la Légion d’Honneur för 
sina insatser till förmån för den franska 
musiken. För sina insatser i Österrike 
har han också fått en statlig utmär-
kelse. Sedan år 2013 har Hans Graf 
varit professor i orkesterdirigering vid 
Mozarteumuniversitetet i Salzburg.
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Radions symfoniorkester (RSO) är Oy 
Yleisradio Ab:s orkester och har som 
uppgift att producera och befrämja fin-
ländsk musikkultur. Orkesterns chefs-
dirigent är Hannu Lintu som tillträdde 
sin post hösten 2013. RSO:s hedersdi-
rigenter 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-romantis-
ka mästerverken omfattar RSO:s reper-
toar en hel del nutida musik och or-
kestern uruppför årligen ett flertal verk 
som beställt av YLE. Till RSO:s upp-
gifter hör även att förse radions arkiv 
med friköpta inspelningar av hela den 
inhemska orkesterrepertoaren.  Under 
spelåret 2015–2016 uruppför orkestern 
sex verk som beställts av Yleisradio 
Ab.  Därtill består programmet bl.a. 
av pianokonserter av Beethoven och 
Prokofjev, symfonier av Schumann och 
Brahms samt Mendelssohns oratori-
um Elias. Till orkesterns gästartister 
hör bl.a. pianisterna Murray Perahia, 
Nelson Freire och András Schiff, diri-
genterna David Zinman, Tugan Sohijev 
och Mandfred Honeck samt sopra-
nen Karita Mattila och mezzosopranen 
Anne Sofie von Otter.

RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Ligeti, Eötvös, Nielsen, Hakola, 

Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt premiärinspel-
ningen av Armas Launis opera Aslak 
Hetta. Orkesterns skivor har fått pris av 
bl.a. BBC Music Magazine, Académie 
Charles Cros och MIDEM Classical. 
RSO:s skiva med Ligetis violinkonsert 
och verk för orkester valdes till Editor´s 
Choice i tidskriften Gramophone i fe-
bruari 2014. 

 RSO företar regelbundet konserttur-
néer på olika håll i världen. Under sä-
songen 2015–2016 uppträder orkestern 
under Hannu Lintus ledning i Japan och 
i Österrike.  

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

RADIONS SYMFONIORKESTER


