
10.2     
FREDAGSKONSERT 9
Musikhuset kl. 19.00

Hannu Lintu, dirigent
Xavier de Maistre, harpa 

Igor Stravinsky: Orfeus, balett i tre scener 30 min

Scen 1 
Orfeus 
Air de danse 
Dödsängelns dans  
Interlude 

Scen 2 
Furiernas dans
Air de danse – Interlude – Air de danse 
Pas d'action 
Pas de deux 
Interlude 
Pas d'action  

Scen 3: Orfeus apoteos

Kaija Saariaho: Trans för harpa och orkester,  20 min 
Finlandspremiär (sambeställning av Yleisradio, stif-
telsen Suntory Foundation for Arts, Sveriges Radios 
symfoniorkester, Tonhalle-orkestern i Zürich, Or-
chestre Philharmonique de Radio France och Frank-
furter Rundfunk-Symphonie-Orchester)                                          
                                                                      
I Fugitif
II Vanité
III Messager
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PAUS 20 min

Ludwig van Beethoven: Symfoni nr 3 Ess-dur op.55   50 min 
”Eroica” 
 
I Allegro con brio 
II Marcia funebre (Sorgmarsch) (Adagio assai) 
III Scherzo (Allegro vivace) 
IV Final (Allegro molto)

KAMMARMUSIK I SENA KVÄLLEN börjar i Konsertsalen efter en paus på ca 
10 minuter. Publiken ombeds ta plats på parketten för att lyssna till musiken. 
Platserna är onumrerade. 

Kammarmusik i sena kvällen: 
Xavier de Maistre, harpa
Yuki Koyama, flöjt
Ilari Angervo, viola

Luciano Berio: Sequenza för soloflöjt 8 min

Claude Debussy: Sonat för harpa, flöjt och viola  18 min

I Pastoral (Preludium) (Lento, dolce rubato) 
II Interludium (Tempo di Minuetto) 
III Final (Allegro moderato ma risoluto)

Paus ca kl. 20.00. Konserten slutar ca kl. 21.20. Kammarmusiken slutar ca kl. 
22.05. Sänds direkt i Yle radio 1 och på webben yle.fi/rso.
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IGOR STRAVINSKY (1882–1971): ORFEUS

Stravinskys balett Orfeus är indelad i 
tre scener. I första scenen sörjer Orfeus 
Eurydike och beledsagad av en dödsän-
gel beger han sig till Hades rike. Andra 
scenen utgör kärnan i berättelsen. Med 
sin musik tröstar Orfeus de dödsdöm-
da och beveker Hades. Han tillåts in-
leda återresan till friheten tillsammans 
med Eurydike men får inte se på hen-
ne. Han river emellertid bort bindeln 
från sina ögon och då sliter slutligen 
backanterna honom i stycken. Den kor-
ta tredje scenen är Orfeus apoteos, då 
han förgudligas. 

Nyklassicismen letade i allmänhet ef-
ter rötterna till sin stil i barocken och 
klassicismen. I Orfeus gick Stravinsky 
ännu en bit längre bakåt i tiden till bör-
jan av 1600-talet och Monteverdi, vars 
musik han studerade aktivt vid denna 
tid. Släktskapet finns emellertid mera 
på det uttrycksmässiga än på det sti-
listiska planet. Sambandet är ändå ock-
så såtillvida på sin plats att Monteverdi 
behandlade samma motiv i sin opera 
Orfeo (1607), som hör till de allra första 
bevarade operorna. 

Stravinskys Orfeus har ett svalt 
och transparent, slipat och balanse-
rat uttryck som enligt kompositören 
innehåller en hel del ”sångimitation”. 
Harpan spelar rollen av Orfeus luta och 
får stundtals även solistiska repliker. 
Stravinsky betraktade stråkmusiken i 
andra scenens Pas de deux som verkets 
mest intagande avsnitt och där finns 
också balettens mest emotionella mu-
sik, då Orfeus river av sig bindeln och 
Eurydike dör under en mycket talande 

paus. De enda korta, skarpare tonfal-
len kommer i slutet av andra scenen 
i Pas d'action, då backanterna sliter 
Orfeus i stycken. Omständigheterna 
sätter sin seriösa prägel på tredje sce-
nen som blir en klar och festlig avslut-
ning, då Orfeus upphöjs till gud. Enligt 
Stravinsky "klingar Epilogen som en 
slags tvångsföreställning som inte kan 
stanna upp. Orfeus är död, sången är 
borta men ackompanjemanget bara 
går vidare."

  

KAIJA SAARIAHO 
(F.1952): TRANS 

Alla Saariahos konserter har komplet-
terande eller förklarande binamn som 
ger det ”rent” musikaliska uttrycket 
en ytterligare poetisk dimension. Den 
första av hennes egentliga konser-
ter  var violinkonserten Graal Théâtre 
1994. Därefter kom konserter för flö-
jt (L'Aile de songe 2001), cello (Notes 
on Light 2007), klarinett (D'om le vrai 
sens 2010), orgel (Jordens skuggor 
2013) och nu senast för harpa (Trans 
2015). Harpkonserten kom till på bes-
tällning av Suntory Foundation for 
Arts, Radions symfoniorkester, Sveriges 
Radios symfoniorkester, Tonhalle-
orkestern i Zürich, Radio France och 
Hessischer Rundfunks symfoniorkes-
ter. Uruppförandet spelades av Xavier 
de Maistre i Tokyo i augusti 2016.
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Saariahos användning av harpan har 
varit mångsidig både i hennes orkes-
terverk och i hennes kammarmusik. 
Denna konsert för instrumentet kom 
emellertid med utmaningar av nya slag 
för henne, i synnerhet kravet på att in-
strumentet inte får täckas av orkes-
tern. Saariaho var djupt medveten om 
detta men ville ha kvar hela orkesterns 
mångfaldiga kolorit. Hon har valt ett 
transparent sätt att skriva så att hela 
orkestern bara sällan spelar samtidigt. 
Däremot för harpan ofta dialog med 
instrumenten eller olika instrument-
grupper i orkestern. I harpans egenska-
per som instrument har Saariaho fasci-
nerats förutom av glissandon som hör 
till uttryckets grundvokabulär även av 
instrumentets resonans, stora omfång 
samt möjligheten att höra fingrarna 
knäppa på strängarna. Variationer av 
dessa egenskaper har speciellt inspire-
rat Saariaho i satsernas kadenser där 
orkesterns instrument ger solisten ett 
behärskat ackompanjemang. 

I första satsen, Fugitif, presenterar 
Saariaho harpans musikaliska karaktä-
rer och texturer.  Mellersta satsens rubr-
ik Vanité hänvisar till en genre inom 
stillebenmålningen, det så kallade va-
nitasmotivet som hänvisar till männis-
kolivets förgänglighet och där föremå-
len alltid påminner om tidens gång och 
materiens sönderfall. Där fick Saariaho 
en metafor för en del av musiken vars 
olika element behandlas som föremål 
i varierande belysning. Den avslutande 
satsen Messager är den rytmiskt kla-
raste och mest energiska musiken och 
förser verket med en rask final. 

(På basis av Kaija Saariahos egen 
verkpresentation på engelska)

LUDWIG VAN 
BEETHOVEN  
(1770–1827):  
SYMFONI NR 3 

Beethovens tredje symfoni, Eroica, 
fanns redan i skissform i oktober 1803 
och det slutliga orkesterpartituret låg 
färdigt på våren följande år. Symfonin 
var ursprungligen tillägnad Napoleon 
som Beethoven beundrade som revo-
lutionstidens nya ledare. Då han något 
senare hörde att denne proklamerat 
sig till kejsare, strök han i vredesmod 
ut dedikationen och ersatte den med 
den mera allmänna formuleringen "he-
roisk symfoni för att hedra minnet av 
en stor människa".

Fastän symfonin följer den redan eta-
blerade fyrsatsiga formen, så finns det 
originella lösningar i varje sats. Till ex-
empel i första satsen finns det jämfört 
med Haydns och Mozarts symfonier 
helt nya eftertryckliga och episka drag. 
Genomföringen har vuxit till enorma 
proportioner. I mitten efter en kulmen 
som drivs till sin spets med skärande 
dissonanser kommer Beethoven med 
ett alldeles nytt tema som visar sig bli 
viktigt. Uppmärksamheten fästs även 
ställvis vid synkoper som vid några tidi-
ga framföranden förvirrade både lyss-
narna och musikerna. 

Den långsamma satsen är ovanligt 
nog en sorgmarsch som får en allde-
les speciellt betydelse med beaktande 
av att verket är skrivet "för att hedra 
minnet av en hjälte". De kontrasteran-
de elementen är en ljus durpassage, en 
intensiv dubbelfuga och något senare 
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ett smärtsamt utbrott. I slutet spjälks 
sorgmarschens motiv i fragment och 
dör så att säga bort. 

Tredje satsen är ett sjudande ener-
giskt scherzo med vilket Beethoven 
redan i sin föregående symfoni ersatt 
tidigare symfoniers menuetter. Här får 
satsen emellertid i jämförelse med fö-
regångaren en mycket mer kraftfull 
och dynamisk karaktär. Som kontrast 
till de yttersta avsnitten kommer i trion 
en ståtlig valthornsterzett, något som 
inte tidigare skrivits för instrumentet. 

I stället för ett traditionellt ron-
do eller en sonatform avviker finalen 
från konventionen med en variations-
svit vars tema är ett motiv hämtat ur 
Beethovens balett Prometheus. Så 
klassiskt enkel som finalens huvudte-
ma är, lika mångdimensionellt är sat-
sens innehåll. Där finns balettmässig, 
lätt elegans, kontrapunktiska vänd-
ningar som förtätar uttrycket, militär-
marschens heroiska berusning och ett 
ljust, nobelt men allt spändare Poco an-
dante-avsnitt som stannar upp det mu-
sikaliska flödet och ur vilket det befri-
ande slutprestot springer fram. 

Kimmo Korhonen

XAVIER DE MAISTRE
Den franske harpisten Xavier de 
Maistre uruppförde kvällens harpkon-
sert av Kaija Saariaho i Tokyo i au-
gusti i fjol. Till höjdpunkterna un-
der hans innevarande säsong hör en 
Europaturné med orkestern Les Arts 

Florissants samt konserter som solist 
med Londonfilharmonikerna, Tonhalle-
orkestern i Zürich och Orchestre 
Philharmonique de Radio France. 

De Maistre började spela harpa i nio 
års ålder i Toulon och fortsatte sena-
re sina studier i Paris. År 1998 vann 
han den internationella harptävlingen i 
Bloomington i Indiana och samma år 
valdes han som första franska musiker 
till medlem i Wiener Philharmoniker. 
Sedermera har de Maistre uppträtt som 
solist med de mest betydande orkest-
rarna i världen under ledning av bland 
andra Riccardo Muti, André Previn och 
Daniele Gatti.

Kammarmusik spelar Xavier de 
Maistre med bland andra Diana 
Damrau, Baiba Skride och Arabella 
Steinbacher. Han har uppträtt vid 
bland andra musikfestspelen i Salzburg 
och Schleswig-Holstein samt festivalen 
Mostly Mozart i New York.

De Maistre har ett exklusivt skivkon-
trakt med Sony Music. Han har spe-
lat in musik för harpa av bl.a. Haydn, 
Rodrigo, Ginastera och Debussy. Till 
hans senaste utgåvor hör Mozarts 
pianokonserter arrangerade för har-
pa samt en skiva kallad Moldau – The 
Romantic Album med musik av bl.a. 
Smetana. 

Xavier de Maistre undervisar vid mu-
sikakademin i Hamburg sedan år 2012. 
Därtill håller han regelbundet mästar-
kurser vid Juilliard School of Music i 
New York, Toho University i Tokyo och 
högskolan Trinity College of Music i 
London. 
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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 tidigare 
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 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 säsongen 2016–2017 urupp-
för orkestern fem verk beställda av 
Yleisradio och presenterar några av den 
finländska modernismens pionjärer: 
Väinö Raitio och Uuno Klami. Därtill 
omfattar programmet orkesterverk av 
Stravinskij, symfonier av Mahler och 
Bruckner, Haydns Årstiderna samt kon-
serter av nutida kompositörer. RSO:s 
gäster är bl.a. sopranen Karita Mattila 
och mezzosopranen Michelle DeYoung, 
dirigenterna Esa-Pekka Salonen, Teo-
dor Currentzis och Gustavo Gimeno 
samt pianisten Daniil Trifonov.

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.


