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27.5
FREDAGSSERIEN 15
Musikhuset kl. 19.00
     

Hannu Lintu, dirigent
Violeta Urmana, sopran 

Ludwig van Beethoven: Leonore II, uvertyr 13 min

Hector Berlioz: Kleopatras död 25 min

C'en est donc fait! (recitativ)
Ah! qu'ils sont loin ces jours (cantabile)
Au comble des revers (recitativ)
Grands Pharaons, nobles Lagides

PAUS 20 min  

Richard Wagner: Siegfriedidyll  20 min

Richard Wagner: ”Starke Scheite”, 20 min
slutscenen ur operan Ragnarök  

Paus ca kl. 19.50. Konserten slutar ca kl. 21.10.
Sänds direkt i Yle Teema, Yle radio 1 och på webben yle.fi/rso.
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LUDWIG VAN 
BEETHOVEN 
(1770–1827): 
LEONORE II, UVERTYR
Ludwig van Beethoven visste att han 
inte var någon operakompositör. Enligt 
en gammal vits var han tvungen att 
bevisa det genom att komponera en 
opera. Hans enda opera Fidelio blev 
ursprungligen färdig år 1805, men den 
tredje versionen som vi känner idag är 
av nio år senare datum. Operan är syn-
nerligen symfonisk till sin karaktär och 
allmänt anses den inte heller vara något 
skakande stort musikdrama. Beethoven 
sade också att han uppfattar melodier-
na via instrumenten och inte via sångar-
na, vilket inte kommer som någon stör-
re överraskning. Beethoven är ju inte 
annars heller speciellt känd som tonsät-
tare av vokalmusik.   

Det var inte lätt för honom att skriva 
en opera och speciellt besvärligt var det 
att prestera en tillfredsställande uvertyr. 
Robert Schumann sade att Beethoven 
komponerat fyra uvertyrer till en ope-
ra, medan Rossini skrivit en uvertyr till 
fyra operor. Beethoven kom verkligen 
att skriva fyra olika uvertyrer till Fidelio 
och den andra av dem heter Leonore nr 
2, eftersom operans arbetsnamn ännu 
i det skedet var Leonore. Denna andra 
uvertyr, Leonore nr 2, numera opus 72a, 
spelades vid uruppförandet år 1805.

Det inledande Adagiot i Leonore 2 är 
ett lugnande och rent av distanserande 
avsnitt som citerar Florestans aria In des 
Lebens Frühlingstagen. Allegrot startar 
nästan i smyg i cellorna och avancerar 
friskt och raskt mot förkunnande och 

jublande tongångar men snart börjar en 
lite lugnare del. Då man kunde tro att 
kompositionen redan börjat lida mot sitt 
slut, introducerar Beethoven ett Un poco 
sostenuto-avsnitt, där Ess-trumpeten 
och sedan violinen har soloinsatser. I 
operan är det ju så att Florestans befriel-
se förkunnas med en trumpetsignal. Ett 
Presto för uvertyren till ett fartfyllt och 
triumferande slut, som understreckas 
av massiva ackordstötar i C-dur. Dessa 
strukturella kuriositeter påminner om 
att Leonore 2 inte är en fristående kon-
sertuvertyr utan uttryckligen tänkt som 
inledning till en opera.

Osmo Tapio Räihälä

HECTOR BERLIOZ 
(1803–1869): 
KLEOPATRAS DÖD 

Som tonsättare var Berlioz en nydanare 
som revolutionerade idealen för orkest-
rering och instrumentation på 1800-ta-
let. Han och fungerade som en livsvik-
tig stilistisk länk från Beethoven och 
von Weber till Liszt och Wagner ända 
till Mahler. Han beundrade själv mest 
den tyska musiken och det starka gens-
var  han fick i tyska musikkretsar gladde 
honom kanske ännu mer än någonting 
annat. 

Den unge Berlioz försökte i flera års 
tid förgäves vinna Pariskonservatoriets 
s.k. Rompris. Hans försök bestod av 
kantaterna Orpheus (1827) och Herminie 
(1828) som var alltför moderna för täv-
lingskommittén liksom även Kleopatras 
död (La mort de Cléopâtre, 1829) – men 
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sedan kom Symphonie fantastique 1830 
som sprängde banken.

Kleopatras död är ett tydligt bevis på 
Berlioz musikdramatiska intuition. Den 
första delen av det tudelade verket blan-
dar läckert klassisk opera och romantisk 
retorik, då Kleopatra våndas över de fel 
som hon begått i livet. Andra satsens 
meditation är någonting helt annat: 
sångerskan förutsätts ha stora vokala 
resurser för att ge uttryck för Kleopatras 
tvivel om hon som landsförrädare är 
värdig att läggas till evig vila vid farao-
nernas sida. Dödsryckningar hör snarare 
till Hollywoodfilmernas dramatik och ef-
ter ett passionerat crescendo tynar mu-
siken och låter Kleopatra i all stillhet nal-
kas sin Caesar.

Osmo Tapio Räihälä

FRÅN FÖDELSEIDYLL 
TILL VÄRLDENS ÄNDE
De extrema dimensioner som Wagner 
eftersträvade och även uppnådde i sina 
operor kom att framstå i ny belysning 
i Siegfriedidyllen, som är en raritet ock-
så med beaktande av att Wagner under 
den senare delen av sitt liv nästan en-
bart koncentrerade sig på att kompo-
nera operor och på att lansera dem. I 
Siegfriedidyllen möter vi nämligen en all-
deles annorlunda Wagner, en komposi-
tör som visar osjälvisk kärlek och ömma 
känslor. 

På 1860-talet arbetade Wagner un-
der beskydd av kung Ludwig II av 
Bayern. Han lät inbjuda den beröm-
de pianisten och dirigenten Hans von 
Bülow som pianist till hovet. Dennes 

unga hustru Cosima, Franz Liszts dot-
ter, hade nämligen verkligen kollrat bort 
Wagner. Wagners och Cosimas två dött-
rar föddes 1865 och 1867, men de två 
kunde gifta sig först 1870, då Cosima  
äntligen fick skilsmässa. Då var deras 
son Siegfried redan 1 år gammal. Vid 
den tiden var de två första operorna i 
Nibelungentetralogin, Rhenguldet och 
Valkyrian, färdiga och Wagner hade re-
dan påbörjat den tredje delen, Siegfried. 

På juldagsmorgonen 1870 vakna-
de Cosima till en musik som klinga-
de utanför sängkammaren. Hon öpp-
nade dörren och såg en liten orkester 
som spelade i trappuppgången under 
Wagners ledning. Ensemblen spelade 
Siegfriedidyllen, tonsättarens gåva till 
sin hustru och deras ett och ett halvt 
år gamle son. Verket hade kommit till i 
hemlighet för hustrun och repetitioner-
na hade skett på ett närbeläget värds-
hus. 

Som namnet säger härstammar ver-
kets teman från Siegfried, men även från 
den gamla vaggvisan Schlaf, mein Kind, 
schlaf ein. Siegfriedidyllen är full av disig 
lyckokänsla. Numera har den blivit ett 
populärt konsertstycke, men först ville 
Wagner inte ens gå med på att låta den 
publiceras. På grund av dess intima ka-
raktär tyckte han att den hörde hemma 
i familjekretsen.

Det var givetvis ingen tillfällighet att 
Wagner kallade sin son för Siegfried. 
Efter att ha läst en artikel av Friedrich 
Theodor Vischer hade han redan år 1844 
fascinerats av Nibelungensagan. I sin ar-
tikel krävde Vischer rent av att någon 
skulle skriva ett libretto och en opera på 
basis av de nordiska och forngermanska 
sagorna. 
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Nibelungens ring eller mera familjärt 
bara Ringen är en mytologisk, mega-
lomanisk, eskatologisk symbolistisk, 
incestuös berättelse om girighet och 
moraliskt förfall. På sätt och vis är den 
fortfarande aktuell. I slutet av Ragnarök 
börjar gudarnas boning Valhalla brin-
na och världens ände är nära. Det kan 
ses som en allegori över vår västerländ-
ska värld, som med sitt moraliskt förfall, 
sin cynism och girighet snart förväntas  
köra mot en vägg. Ingenting kan förhin-
dra denna undergång, liksom inte heller 
guden Wotan i Ringen kunde hindra för-
störelsen av Valhalla.

I den mäktiga slutscenen i Ragnarök 
ber Brünnhilde, Wotans dotter och mos-
ter/faster till sin avlidne man hjälten 
Siegfried, att man reser ett stort bål 
för henne. Starke Scheite schichtet mir 
dort, sjunger Brünnhilde och förbere-
der sig för sin död och världens ände. 
I höjdpunkten uppmanar Brünnhilde de 
olycksbådande korparna att flyga hem 
och i musiken hörs motiv från de tidi-
gare operorna.  Också de som inte kän-
ner sin Wagner i minsta detalj uppfat-
tar nog påminnelser om Valkyriornas 
ritt. Men någonting ännu mer betydel-
sefullt för tetralogins budskap hörs då 
Brünnhilde återkommer till Siegfrieds 
melodi "det heliga undret", och hans 
moder Sieglindes motiv, som enligt 
Wagner  renar världen och mänsklighet-
en. Kanske Ragnarök till syvende och sist 
är en skapande undergång. 

 
Osmo Tapio Räihälä

HANNU LINTU
Hannu Lintu tillträdde som Radions 
symfoniorkesters åttonde chefsdirigent 
i augusti 2013 och fortsätter därmed 
sitt tidigare fram gångsrika mångåriga 
samarbete med RSO. Under spelåret 
2015–2016 dirigerar Lintu 15 konserter 
i Musikhuset och åker ut med orkestern 
på turné till Japan och Österrike.  

Före RSO var Hannu Lintu konstnär-
lig ledare för Tammerforsfilharmonin 
och chefsdirigent för  Helsingborgs 
Symfoniorkester. Därtill har han varit 
förste gästdirigent för Irish National 
Orchestra. Lintu arbetar regelbundet 
även med kammarorkestern Avanti! och 
var konstnärlig ledare för Avantis som-
marfestival 2005.  

Utöver de viktigaste inhemska or-
kestrarna har Lintu dirigerat bl.a. 
Philharmonia Orchestra i London, BBC 
Scottish Symphony Orchestra, sym-
foniorkestrarna i Cleveland, Houston, 
Minnesota, Detroit och St. Louis, ra-
dioorkestrarna i Leipzig och Köln samt 
Orchestre National de Lyon. Under sä-
songen 2015–2016 gästdirigerar han 
bl.a. Islands och Baltimores symfonior-
kestrar, Statliga orkestern i Moskva och 
Souls filharmoniker. I maj 2016 återvän-
der Lintu till Finlands Nationalopera 
där han dirigerar Wagners Tristan och 
Isolde. Tidigare har Lintu dirigerat bl.a. 
Sallinens Kullervo vid Operafestivalen 
i Nyslott 2014 och Tannhäuser på 
Tammerforsoperan 2012. Med Estlands 
Nationalopera har han spelat in Tauno 
Pylkkänens opera Mare och hennes son.

Hannu Lintu har gjort ett flertal in-
spelningar för skivmärkena Ondine, 
Naxos, Avie och Hyperion. Den senas-
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te skivinspelningen är från sommaren 
2015, då han spelade in Tjajkovskijs 
och Mendelssohns violinkonserter med 
Fumiaki Miura och Tyska symfonior-
kestern i Berlin. Många av hans skivin-
spelningar har fått pris i hemlandet och 
utomlands. En Grammy-nominering 
fick Lintu för premiärinspelningen av 
Einojuhani Rautavaaras opera Kaivos 
(Gruvan). RSO och Hannu Lintu har 
även spelat in musik av bl.a. Fagerlund, 
Berio och Messiaen. Skivan med György 
Ligetis violinkonsert och orkesterverk 
utnämndes till Editor’s Choice i tidskrif-
ten Gramophone i februari 2014.  Under 
säsongen 2015–2016 spelar Lintu och 
RSO in musik av bl.a. Lindberg, Melartin 
och Prokofjev.  

Hannu Lintu har studerat piano- och 
cellospel först vid Åbo konservatori-
um och senare vid Sibelius-Akademin, 
där hans lärare i orkesterdirigering var 
Jorma Panula, Atso Almila, Eri Klas och 
Ilja Musin. Han har kompletterat sin 
utbildning bl.a. vid sommarakademin 
i Siena för Myung Whun Chung. Han 
vann Den nordiska dirigenttävlingen 
1994.

VIOLETA URMANA
Den lettiska sopranen Violeta Urmana 
är känd som tolk för den tyska och ita-
lienska operalitteraturen. Hon gjorde 
sitt genombrott som Kundry i Wagners 
Parsifal och prinsessan Eboli i Verdis 
Don Carlos. Under senaste åren har 
Urmana sjungit bland annat Verdis 
Aida, Puccinis Tosca och Wagners Isolde 
och Sieglinde.

Violeta Urmana uppträder regel-
bundet på Metropolitan i New York, 
Opéra national de Paris,  Statsoperan 
i Wien, La Scala-operan i Milano och 
Royal Opera House i London. Hennes 
liedrepertoar omfattar verk av bl.a. 
Mahler, Berlioz och Richard Strauss. Till 
Urmanas kommande engagemang hör 
Stravinskys Oedipus Rex vid festivalen i 
Aix-en-Provence i juli under Esa-Pekka 
Salonens ledning och Verdis Aida vid 
Statsoperan i Wien i september.

Violeta Urmana har medverkat i 
ett stort antal operor på skiva: Verdis 
Trubaduren, Maskeradbalen, Aida och 
Don Carlos samt Wagners Parsifal och 
Mascagnis Cavalleria Rusticana. Därtill 
har hon spelat in Mahlers Das Lied von 
der Erde och Rückertsångerna samt 
Kleopatras död av Berlioz som ingår i 
kvällens program. 

Vid Statsoperan i Wien har Violeta 
Urmana fått titeln Kammersängerin  
och i Italien hederstiteln Commendatore 
dell'Ordine della Stella d'Italia. I sitt 
hemland har hon tilldelats Storfursten 
Gediminas ordens prestigefulla utmär-
kelse. Därtill har hon fått pris av Royal 
Philharmonic Society i London. 
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER

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.


