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Hans Graf, kapellimestari

RUUSURITARI (Itävalta 1925)
Der Rosenkavalier. Eine Komödie mit Musik

Tuottaja ja ohjaaja: Robert Wiene
Käsikirjoitus: Louis Nerz, Robert Wiene - Hugo von Hofmannstahlin  
libretosta ja elokuvatarinasta 
Kuvaus: Hans Theyer, Ludwig Schaschek, Hans Androschin 
Lavastus: Alfred Roller, Stefan Wessely, Hans Rouc 
Puvut: Alfred Roller 
Hiukset: Ludwig Rudlof 
Musiikki kino-orkesterille: Richard Strauss - oopperastaan (1911) 
Musiikin sovitus: Karl Alwin, Otto Singer 

Pääosissa: Michael Bohnen (paroni Ochs von Lerchenau), Huguette 
Duflos (marsalkatar), Paul Hartmann (sotamarsalkka), Jaque Catelain 
(Octavian), Elly Felicie Berger (Sophie, Faninalin tytär), Carmen Cartellieri 
(Annina, Valzacchin seuralainen), Friedrich Fehér (Valzacchi, italialainen 
vehkeilijä), Karl Forest (herra von Faninal), Riki Raab (tanssijatar). 

Kuvauspaikkoja: Wien (Schönbrunnin linna, Belvederen linna), Dürnstein. 
Wienin ensiesitys: Haydn-Kino 10.12.1925.
Restauroitu laitos: 2006, Filmarchiv Austria (Fumiko Tsuneishi ja Nikolaus Wostry). 
Musiikin restaurointi: Bernd Thewes, johto ja synkronisointi: Frank Strobel. 
Restauroidun laitoksen gaalaensiesitys: Sächsische Staatsoper Dresden, 6.9.2006

Suomennos: Saara Vironmäki

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

Väliaika noin klo 20.10. Konsertti päättyy noin klo 21.15. 
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Nykykatsojalle ajatuskin mykästä oop-
peraelokuvasta lienee tyrmistyttävä. 
Useita huomattavia ooppera- ja ope-
rettifilmatisointeja toteutettiin kuiten-
kin jo ennen äänielokuvan läpimurtoa. 
Poikkeuksellista oli, että sellainen mu-
siikin suurmies kuin Richard Strauss 
henkilökohtaisesti osallistui elokuvan 
tekoon.

Ruusuritari-elokuvan ensi-ilta oli 
korkeakulttuurin suurtapahtuma. 
Musiikin, teatterin ja elokuvan suuria 
persoonallisuuksia saapui Dresdenin 
oopperataloon. Loistavan lanseerauk-
sen jälkeen elokuva ei kuitenkaan saa-
nut ansaitsemaansa mahtavaa levi-
tystä vaan jäi äänielokuvan jalkoihin. 
Uudelleenlanseeraukseksi tehtiin usei-
ta yrityksiä 1950-luvulta alkaen, mutta 
vasta nykyinen, vuoden 2006 restau-
rointi on tehnyt täyden uudelleenarvi-
oinnin mahdolliseksi.

Monien haasteiden joukossa vaikein 
oli se, että elokuvan loppu on kateissa. 
ARTEN tukema restaurointitiimi on-
nistui ratkaisemaan jopa senkin ongel-
man.

Richard Strauss oli kuuluisa eloku-
van vastustaja, ja hän suostui mu-
kaan hankkeeseen vain Hugo von 
Hofmannstahlin taivuttelemana. Tällä 
oli projektiin painavat taloudelliset 
syyt, mikä ei ollut teokselle kovin suo-
tuisa lähtökohta. Strauss kirjoitti kui-
tenkin elokuvalevittäjän käyttöön in-
noittuneen tekstin ja johti orkesteria 

”UND IN DEM ’WIE’, DA LIEGT DER GANZE  
 UNTERSCHIED” 
(”SIINÄ ’MITEN’ ON KOKO ERO”)

Dresdenin ensi-illassa itse.
Ja kävikin niin, että myös restauroi-

dussa versiossa orkesterisovitus yhdis-
tyy toimintaan saumattomasti - to-
sin joissakin kohdissa, joissa motiiveja 
on käytetty uusiin tarkoituksiin, muo-
donmuutos voi olla harhaanjohtava, 
esimerkiksi marsalkattaren virallisen 
herätysseremonian (lever-rituaalin) ää-
rettömän kaunis tenoriaaria on tässä 
luovutettu kolmelle orvolle.

Oopperan ystävä jää kaipaamaan 
Hofmannsthalin libreton dialogia, esi-
merkiksi marsalkattaren monologia en-
simmäisen näytöksen lopussa ja häikäi-
sevän trion ajatusten yhteentörmäyksiä 
kolmannen näytöksen loppupuolella. 
Mutta ooppera ja mykkäelokuvasovitus 
ovat kaksi erilaista ja itsenäistä teosta.

Cynthia Walk toteaa, että 
Hofmannsthalin ooppera upottaa juo-
nen filosofiseen mietiskelyyn ajasta, 
katoavaisuudesta, menetyksestä ja 
kuolevaisuudesta, kuten hänen mo-
net muutkin teoksensa - hänen var-
haiset runonsa (Terzinen über die 
Vergänglichkeit) ja lähes kaikki näy-
telmänsä ja librettonsa (Tor und Tod, 
Jokamies, Der Schwierige, Arabella, 
Turm, jne.).

Tuon merkitystason poistaminen 
siirtää elokuvaa operetin ja tapainko-
median maailmaan. Avioliiton ja avio-
liiton ulkopuolisia järjestelyjä säätelee 
hovin moraalikomitea. Marsalkatar on 
yksinäinen, laiminlyöty vaimo, joka on 
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hylätty hääpäivänään (avioliitto ei ole 
edes saanut täyttymystään hääyönä). 
Hänen lohtunaan on nuori rakastaja, 
kunnes mustasukkainen aviomies pa-
laa taistelukentältä haastamaan kilpai-
lijansa ja vaatimaan vaimonsa rakkaut-
ta itselleen.

Rooli sopii raukealle ranskattarelle 
Huguette Duflosille varsin hyvin, toisin 
kuin se olisi sopinut Asta Nielsenille, 
jota Hofmannsthal itse oli alun perin 
kaavaillut osaan. Octaviania ei eloku-
vassa tulkittu housuroolina, vaan esit-
täjänä oli ranskalainen Jaque Catelain, 
jolla oli ollut näyttävä rooli Marcel 
L’Herbierin elokuvassa L’Inhumaine 
(1924). Paroni Ochs auf Lerchenaun 
rooliin saatiin Straussin oma suosikki, 
oopperatähti Michael Bohnen.

Ruusuritarin oopperakantaesityksen 
maineikas lavastus- ja pukusuunnitteli-
ja Alfred Roller vastasi samoista tehtä-
vistä filmatisoinnissakin.

Ohjaajaksi kutsuttiin elokuvaekspres-
sionismin legendaarisimman saavutuk-
sen Tohtori Caligarin kabinetin ohjaa-
ja Robert Wiene, joka tunnettiin myös 
suosituista valtavirtakomedioistaan ja 
draamoista, joissa esiintyi Saksan suo-
situin tähti Henny Porten.

Elokuvassa on oopperaa enem-
män komiikkaa, juonitteluja, taistelu-
kentän toimintaa ja värikkäitä tans-
si- ja näyttämökohtauksia. Parasta 
ovat loisteliaat interiöörit ja ekste-
riöörit Schönbrunnissa, Praterilla ja 
Wachaussa. Niistä välittyy 1700-luvun 
Wienin barokkinen loisto.

”Aika on ihmeellinen asia” meditoi 
marsalkatar ensimmäisen näytöksen 
lopussa. Ajan ihmeellisistä syövereistä 
on pelastettu meidän nähtäväksem-

me ja kuultavaksemme myös tämä eri-
koisversio, jossa on paljon Ruusuritarin 
alkuperäistä maailmaa - ja monia uu-
sia yllätyksiä rakastetun oopperan kul-
kuun.

Antti Alanen

Oopperoillaan Salome (1905) ja Elektra 
(1909) Richard Strauss (1864–1949) 
eteni aikansa modernismin eturinta-
maan, jo aivan ekspressionismin kyn-
nykselle. Hän tajusi kuitenkin nopeasti, 
ettei halunnut enää edetä pitemmälle, 
sillä seuraava askel olisi ollut sävellaji-
en hylkääminen, jonka hänen puoles-
taan toteutti Arnold Schönberg oppi-
laineen. Strauss valitsi toisen tien, ja jo 
Elektran ensi-illan aikoihin hänen kuul-
tiin toteavan: ”Ensi kerralla aion kirjoit-
taa Mozart-oopperan”.

Hugo von Hofmannsthal, joka oli kir-
joittanut myös Elektran libreton, eh-
dotti Straussille uuden oopperan ai-
heeksi 1740-luvulle Maria Theresian 
kauden Wieniin sijoittuvaa komediaa. 
Strauss ihastui välittömästi ja vasta-
si: ”Me ryhdymme tekemään sitä. [...] 
Sinä menet nyt heti kotiin ja lähetät 
minulle ensimmäisen näytöksen niin 
pian kuin pystyt.” Strauss tempautui 
poikkeuksellisen innostuksen valtaan. 
Hän sävelsi musiikkia sitä mukaa, kun 
Hofmannsthal pystyi lähettämään hä-
nelle uutta tekstiä, ja kerran hän tuli 

RICHARD STRAUSS 
ELOKUVASÄVELTÄJÄNÄ
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kiihkoissaan säveltäneeksi yhden näyt-
tämöohjeenkin.

Ruusuritarin ensi-ilta Dresdenin 
Semper-oopperassa tammikuussa 1911 
oli yksi oopperan historian suurim-
mista riemuvoitoista. Yleisö haltioi-
tui uudesta teoksesta, ja myös kriiti-
kot laskivat aseensa. Surkean pieneksi 
jäi se valittava vähemmistö, joka pet-
tyi Straussin käännyttyä Salomen ja 
Elektran rohkeammasta tyylistä perin-
teisempään ilmaisuun. Ruusuritari levi-
si muutamassa vuodessa joka puolelle 
musiikkimaailmaa, Milanon La Scalaan, 
Berliiniin, Wieniin, Lontooseen ja New 
Yorkiin, ja myöhemminkin se on ollut 
suosituin Straussin oopperoista.

Mihinkään varsinaiseen Mozart-
tyyliin Strauss ei Ruusuritarissa kään-
tynyt. Sen sijaan Hofmannsthalille 
Mozart ja Figaron häät oli enemmän 
tai vähemmän tietoinen vertailukoh-
ta. Oopperan alussa Marsalkatar on 
rakkaussuhteessa 17-vuotiaan krei-
vi Octavianin kanssa. Marsalkattaren 
serkku, rahvaanomainen paroni Ochs 
(suom. härkä) on sopinut naimakau-
pasta nuoren Sophie-neidon kanssa. 
Marsalkattaren ehdotuksesta Octavian 
käy ojentamassa Sophielle paronin 
antaman hopearuusun merkiksi tule-
vasta avioliitosta, mutta Octavian ja 
Sophie rakastuvat ensisilmäyksellä toi-
siinsa. Esteet heidän tieltään väistyvät, 
kun Ochs saadaan huijatuksi ansaan, 
liehittelemään palvelustyttöä, ja kun 
Marsalkatar jalomielisesti luopuu rak-
kaudestaan Octavianiin.

Vaikka Sophien ja Octavianin rakka-
ustarina muodostaa juonen varsinaisen 
ytimen ja tapahtumia eteenpäin vie-
vän voiman, on Marsalkatar oopperan 

päähenkilö ja emotionaalinen keskus. 
Hän on vasta lähestymässä keski-ikää – 
Straussin mukaan hän on korkeintaan 
32-vuotias – mutta hän ymmärtää silti, 
hiukan haikeana, Straussin sanoin ”toi-
nen silmä kosteana, toinen kuivana”, 
että hänen on astuttava sivuun nuor-
ten rakastavaisten tieltä. Ajatus vanhe-
nemisesta ei ole enää yhtä vieras kuin 
vielä hiukan aiemmin.

Tähän juoniasetelmaan ja 
Marsalkattaren hahmoon Strauss on 
vastannut lämmintä huumoria, viisaut-
ta ja nostalgiaa huokuvalla musiikil-
la. Vaikka hän ehkä astuikin askeleen 
taaksepäin Salomen aistillisesta väri-
kylläisyydestä ja Elektran traagisesta 
ankaruudesta, on sävelkieli yhä ylen-
palttisen rikasta ja paikoin myös varsin 
kromaattista ja monisäikeistä. Suurin 
ero onkin siinä, että nyt hän ei vyöryt-
tänyt esiin alitajunnan pimeitä voimia 
niin kuin Salomessa ja Elektrassa vaan 
sävelsi komediaa.

Ruusuritarista on irronnut konsert-
tikäyttöön useita orkesterikoosteita. 
Niistä kuitenkin vain yksi, ensimmäi-
nen valssisarja vuodelta 1944, on suo-
raan Straussin kynästä. Muillekin kon-
serttisarjoille hän silti antoi hiljaisen 
hyväksyntänsä vaikka ei niiden kokoa-
miseen osallistunutkaan.

Erikoislaatuisin Ruusuritarin myö-
hemmistä uusversioista on tammikuus-
sa 1926 ensi-iltansa saanut elokuva. 
Siteet oopperan ja elokuvan välillä ovat 
sikäli tiiviit, että elokuva suunniteltiin 
alusta lähtien esitettäväksi Straussin 
musiikin kanssa. Oopperan musiikkia 
sellaisenaan ei kuitenkaan voinut käyt-
tää. Ensiksikin elokuva on kestoltaan 
vain jonkin verran yli puolet oopperas-
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ta, tosin silti lähes kaksi tuntia. Toiseksi 
Hofmannsthal muutti käsikirjoitukses-
sa muutamien tapahtumien järjestys-
tä ja toi mukaan myös uusia eloku-
vallisten keinojen sallimia kohtauksia. 
Kolmanneksi esityksessä ei ole mukana 
laulajia, joten musiikin laulurepliikit on 
pitänyt siirtää orkesterille.

Strauss ei itse osallistunut musiikin 
muokkaamiseen vaan antoi sen sä-
veltäjä ja kapellimestari Otto Singer 
nuoremman (1863–1931) sekä kapelli-
mestari Karl Alwinin (1891–1945) teh-
täväksi. Nämä saivat valita kohtauk-
siin kuuluvat musiikit oopperasta ja 
tehdä tarvittavan leikkaus- ja sovitus-
työn. Siellä missä tarvittiin uutta mu-
siikkia, Strauss tarjosi käyttöön valmii-
ta osia muista teoksistaan. Näitä ovat 
kaksi marssia, osa Weimarin suurhert-
tuan kultahääpäiviä varten sävelletys-
tä kuvaelmamusiikista vuodelta 1892 
sekä Wirbeltanz vuonna 1922 valmis-
tuneesta, ranskalaisen barokin mesta-
rin François Couperinin musiikkiin poh-
jautuvasta Tanssisarjasta. Vain yhteen 
kohtaukseen Strauss joutui säveltä-
mään uuden marssisävelmän.

Valitettavasti Strauss joutui petty-
mään toiveissaan, sillä odotettua me-
nestystä Ruusuritari-elokuvasta ei 
tullut. Se jäikin hänen ainoaksi kos-
ketuksekseen elokuvamusiikkiin. 
Sellaisenakin se on silti ainutlaatuinen 
teos, musiikillisilta lähtökohdiltaan yksi 
mykkäelokuvan kauden kunnianhimoi-
simmista elokuvahankkeista.

Kimmo Korhonen

Monipuolisesta ohjelmistostaan kiitet-
ty itävaltalainen kapellimestari Hans 
Graf päätti kymmenvuotisen kautensa 
Houstonin sinfoniaorkesterin musiikilli-
sena johtajana 2013. Aiemmin hän on 
toiminut myös Calgaryn sinfoniaorkes-
terin, Bordeaux’n kansallisorkesterin ja 
Salzburgin Mozarteum -orkesterin mu-
siikillisena johtajana. 

Linzissä syntynyt Hans Graf opiskeli 
ensin viulun- ja pianonsoittoa Grazissa. 
Hän jatkoi opintojaan Italiassa ja 
Venäjällä.

Graf vierailee säännöllisesti johta-
massa merkittävimpiä amerikkalaisia 
orkestereita. Hiljattain hän on vierail-
lut mm. Clevelandissa, Philadelphiassa, 
Bostonissa ja New Yorkin ja Los 
Angelesin filharmonikoissa. Euroopassa 
Graf on johtanut mm. Wienin ja 
Lontoon filharmonikkoja, Amsterdamin 
Concertgebouw-orkesteria, Leipzigin 
Gewandhaus -orkesteria. Hän vierailee 
säännöllisesti myös Hong Kongissa ja 
Sydneyssa. Lisäksi Graf on esiintynyt 
Salzburgin, Tanglewoodin ja Aspenin 
musiikkijuhlilla sekä Maggio Musicale 
Fiorentino -, ja Aix en Provence -festi-
vaaleilla.

Hans Graf on myös kokenut oop-
perakapellimestari. Hän aloitti oop-
perauransa Wienin valtionoopperas-
sa 1981 ja on sittemmin johtanut niin 
Berliinissä, Münchenissä, Pariisissa kuin 
Roomassakin. Hänen laaja oopperamu-
siikin ohjelmistonsa sisältää mm. useita 
maailman kantaesityksiä. Viime vuosi-
na Graf on johtanut Parsifalia Zürichin 
oopperassa ja Boris Godunovia Rhinin 
kansallisoopperassa Strasbourgissa.

HANS GRAF
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Grafin laaja levytystuotanto sisältää 
mm. Mozartin ja Schubertin sinfonioi-
den kokonaislevytykset, Zemlinskyn Es 
war einmal -oopperan ensilevytyksen 
sekä Dutilleux’n kokonaistuotannon le-
vytyksen. Hänen tuoreimpia taltiointe-
jaan on Paul Hindemithin kaikkien alt-
toviulu-orkesteriteosten levytys Tabe 
Zimmermannin ja Berliinin sinfoniaor-
kesterin kanssa Myrios-levymerkille.

Grafille on myönnetty Ranskan 
kulttuuriministeriön kunniamerkki 
Chevalier de l’Ordre de la Legion d’Hon-
neur hänen ansioistaan ranskalaisen 
musiikin esittäjänä. Palveluksistaan 
Itävallan valtion hyväksi, Graf on saa-
nut niin ikään kunniamerkin. Vuodesta 
2013 Hans Graf on toiminut orkesteri-
johdon professorina Mozarteumin yli-
opistossa Salzburgissa.

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävä-
nä on tuottaa ja edistää suomalaista 
musiikkikulttuuria. Orkesterin ylikapel-
limestari on Hannu Lintu, joka aloit-
ti kautensa syksyllä 2013. RSO:n kun-
niakapellimestarit ovat Jukka-Pekka 
Saraste ja Sakari Oramo. 

Radio-orkesteri perustettiin vuon-
na 1927 kymmenen muusikon voimin. 
Sinfoniaorkesterin mittoihin se kasvoi 
1960-luvulla. RSO:n ylikapellimestarei-
ta ovat olleet Toivo Haapanen, Nils-
Eric Fougstedt, Paavo Berglund, Okko 
Kamu, Leif Segerstam, Jukka-Pekka 
Saraste ja Sakari Oramo.

RADION 
SINFONIAORKESTERI 

Suurten klassis-romanttisten mesta-
riteosten ohella RSO:n ohjelmisto si-
sältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n teh-
täviin kuuluu myös koko suomalai-
sen orkesterimusiikin taltioiminen 
kantanauhoille Yleisradion arkistoon. 
Kaudella 2015–2016 orkesteri kan-
taesittää kuusi Yleisradion tilaamaa 
teosta. Lisäksi ohjelmassa on mm. 
Beethovenin ja Prokofjevin pianokon-
serttoja, Šchumannin ja Brahmsin sin-
fonioita sekä Mendelssohnin oratorio 
Elias. Vieraaksi saapuvat mm. pianistit 
Murray Perahia, Nelson Freire ja András 
Schiff, kapellimestarit David Zinman, 
Tugan Sohijev ja Mandfred Honeck 
sekä sopraano Karita Mattila ja mez-
zosopraano Anne Sofie von Otter.

RSO on levyttänyt mm. Ligetin, 
Eötvösin, Nielsenin, Hakolan, Lind-
bergin, Saariahon, Sallisen, Kai pai sen 
ja Kokkosen teoksia sekä Launiksen 
Aslak Hetta -oopperan ensilevytyk-
sen. Orkesterin levytyksiä on palkittu 
mm. BBC Music Magazine -, Académie 
Charles Cros’n ja MIDEM Classical 
Award -palkinnoilla. Ligetin viulukon-
serton ja orkesteriteoksia sisältävä levy 
oli Gramophone-lehden Editor´s Choice 
helmikuussa 2014. 

RSO tekee säännöllisesti konsert-
tikiertueita ympäri maailmaa. Kau-
della 2015–2016 orkesteri esiintyy 
Hannu Linnun johdolla Japanissa sekä 
Itävallassa. 

RSO:n kotikanava on Yle Radio 1, 
joka lähettää orkesterin kaikki kon-
sertit yleensä suorina lähetyksinä niin 
Suomesta kuin ulkomailtakin. RSO:n 
verkkosivuilla (yle.fi/rso) voi konsertteja 
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kuunnella sekä katsella korkealaatuisen 
livekuvan kautta. Konserteista suuri osa 
myös televisioidaan suorina lähetyksi-
nä Yle Teemalla.


