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10.1     
ONSDAGSSERIEN 9
Musikhuset kl. 19.00

Fidelio – Beethovens sista ord 

Hannu Lintu, dirigent
Jussi Nikkilä, regi och manuskript
Pietu Pietiäinen, ljusdesign
Alise Polacenko, scenografi
I samarbete med Yle Draama.

Johanna Rusanen-Kartano, sopran (Leonore)
Russell Thomas, tenor (Florestan)
Tommi Hakala, baryton (Pizarro)
Robert Gleadow, bas (Rocco)
Malin Christensson, sopran (Marzellina)
Jussi Myllys, tenor (Jaquino)
Arttu Kataja, baryton (Fernando)
Martti Anttila (1. fången) 
Jussi Linnanmäki (2. fången)
Musikhusets kör, instud. Jani Sivén

I talrollerna:
Esko Salminen (Beethoven)
Kati Outinen (husan Rosalie)
Videoinserterna filmades i Lettland sommaren 2017.  

Ludwig van Beethoven: Fidelio, opera i två akter op. 72

Väliaika on 20.45. ja päättymisaika 22.45. 
Konserten sänds 20.1. på Yle Radio 1 och 30.3. på Yle Teema.
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FIDELIO – 
BEETHOVENS STORA 
HYLLNING TILL 
KÄRLEKEN OCH 
FRIHETEN

Det berättas att en modig kvinna under 
franska revolutionen genom att klä ut 
sig till man lyckades rädda sin äkta man 
ur fängelset, där denne hölls fången av 
politiska själ. Åtminstone författaren 
Jean-Nicolas Bouilly ansåg att historien 
har sanningsbakgrund. Utgående från 
detta ämne sammanställde han ett ope-
ralibretto som han gav namnet Léonore, 
ou l'Amour conjugal (Leonore eller den 
äktenskapliga kärleken) med underrub-
riken "fait historique", ett historiskt fak-
tum.

Det var ingen överraskning att ämnet 
även tilltalade Ludwig van Beethoven 
(1770–1827).  Han var ett barn av revo-
lutionen och hade lärt sig att betrakta 
jämlikheten människor emellan och den 
mänskliga friheten som ett större ide-
al än det gamla, som det hette, av Gud 
instiftade ståndssamhället med sina 
strängt etablerade samhällsklasser. 

Efter ett litet tillfälligt sidospår val-
de Beethoven Bouillys Léonore som sitt 
operaämne. I början av år 1803 träffade 
han en överenskommelse med Theater 
an der Wien om en opera med libret-
to av teaterns grundare och direktör 
Emanuel Schikaneder, känd också för 
texten i Mozarts Trollflöjten. Handlingen 
i Schikaneders libretto Vestas Feuer 
(Vestas eld) utspelar sig i Antikens Rom, 
men efter att ha komponerat bara några 
scener förlorade Beethoven intresset för 
ämnet och vände blicken mot Bouillys 

libretto, som Joseph Sonnleithner gjorde 
en tysk version av.  

Leonores premiär ägde rum på Theater 
an der Wien i november 1805, men mot-
tagandet var svalt och efter tre före-
ställningar drogs operan bort från re-
pertoaren. Beethoven reviderade verket 
utgående från ett omarbetat libretto av 
Stephan von Breuning. Beethoven skrev 
bl.a. en ny uvertyr, koncentrerade struk-
turen från tre akter till två och strök eller 
förnyade flera nummer. Den nya versio-
nen av Leonore gavs i mars 1806. Den 
fick ett bättre mottagande än första 
versionen men på grund av en konflikt 
med teaterns nya ledning framfördes 
den bara två gånger.  

Sedan fick operan vila i åtta år, innan 
Beethoven igen tog itu med den. Denna 
gång var orsaken till det förnyade in-
tresset för operaprojektet Beethovens 
snabbt tilltagande popularitet till följd av 
det krigiska verket Wellingtons Sieg, som 
uruppfördes i december 1813. Inspirerad 
av framgången  beslutade ledningen för 
Theater am Kärtnertor i Wien återupp-
ta Leonore på repertoaren. Beethoven 
sammanställde en tredje och slutlig ver-
sion av operan som nu fick sitt nuvaran-
de namn Fidelio. Operans premiär i maj 
1814 hade strålande framgång.  

Operans händelser börjar med en du-
ett för Marzelline och Jaquino, en var-
daglig tvist mellan de två. Han vill gif-
ta sig med henne, men hon har kommit 
på andra tankar. Efter inledningsduet-
ten och Marzellines aria höjer sig ni-
vån plötsligt till ett nytt plan i en kvar-
tett för Marzelline, Leonore, Jaquino och 
Rocco. Musiken avancerar i kanon och 
den lilla vardagliga stunden har plötsligt 
blivit djup och betydelsefull. En liknan-
de övergång men med annan innebörd 



3

uppkommer i början av den allt större fi-
nalen till första akten, då en del av fång-
arna släpps ut på gården för att njuta av 
dagsljuset. 

Det är ett dramaturgiskt sett vågat 
drag att inte presentera Florestan, fö-
remålet för handlingen, förrän först i 
början av andra akten. Därmed blir rol-
len kortare än de manliga huvudroller-
na i allmänhet. Men å andra sidan gör 
Florestan ett desto djupare intryck i 
sin gripande aria, där hans visioner av 
Leonore höjer intensiteten till extatiskt 
delirium. Han visar sig verkligen vara 
värdig Leonores hela kärlek. 

I första akten alternerar solonumren 
smidigt med ensemblerna, men i andra 
akten är tyngdpunkten på ensemblerna. 
Florestans aria blir aktens enda egentli-
ga solonummer.  

Andra akten blir en dynamiskt kon-
tinuerligt stigande linje, då Florestans 
aria efterföljs av först en duett (Leonore 
och Rocco), sedan en terzett (Leonore, 
Florestan, Rocco) och slutligen hand-
lingens höjdpunkt i form av en kvartett 
(Leonore, Florestan, Pizarro, Rocco). 

I slutet av operan firar både det priva-
ta och det allmänna sina högtidsstun-
der. Först jublar Leonore och Florestan i 
sin duett över återseendet och kärlekens 
kraft, sedan blir det samhälleliga planet 
centralt i finalen, då Pizarro ertappas för 
den orätt han begått. Tyranniets välde 
är slut. Operan slutar med en extatisk 
kör i vars jubel bojorna bryts på ett sätt 
som förebådar nionde symfonins kos-
miska förklaring om frihet och brödra-
skap. 

Kimmo Korhonen

HANNU LINTU

Hannu Lintu tillträdde som Radions 
symfoniorkesters åttonde chefsdiri-
gent i augusti 2013 och han fortsätter 
härmed sitt mångåriga framgångsrika 
samarbete med RSO. Under spelåret 
2017–2018 dirigerar Lintu 20 konser-
ter i Musikhuset och åker även ut på 
Europaturné med orkestern.  

Före RSO var Hannu Lintu konstnär-
lig ledare för Tammerforsfilharmonin 
och chefsdirigent för Helsingborgs 
Symfoniorkester. Därtill har han varit 
förste gästdirigent för Irlands nationa-
lorkester. Lintu samarbetar även regel-
bundet med Kammarorkestern Avanti! 
och år 2005 var han konstnärlig ledare 
för Avantis sommarmusik. 

Under säsongen 2017–2018 dirige-
rar Hannu Lintu bland annat Tokyos 
stadsorkester, Washington National 
Symphony Orchestra samt symfonior-
kestrarna i Dallas och Detroit. Därtill 
debuterar han som dirigent för Neapels 
filharmoniker, Singapores symfonior-
kester och Hiroshimas symfoniorkes-
ter. Lintu har på sistone även dirigerat 
Tyska symfoniorkestern i Berlin, sym-
foniorkestrarna i Luzern och Galicien, 
Seouls filharmoniker samt orkestrar-
na i St. Louis, Baltimore och Toronto. 
Till hans allra senaste viktiga debu-
ter hör gästspelen vid Statsoperan i 
Stuttgart och radioorkestrarna i Wien 
och Hamburg.  

Hannu Lintu uppträder regelbundet 
även vid operafestivalen i Nyslott. Där 
dirigerar han Verdis Otello sommaren 
2018. Vid Nationaloperan har han di-
rigerat Parsifal, Carmen, Kung Lear, 
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Tristan och Isolde och Tero Saarinens 
balett Kullervo till Sibelius musik. 

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 regisse-
rat Q-teatteris pjäser Täydellinen pä-
ivä och Hämeenlinna. På 2016 gjorde 
han sin regidebut på Nationalteatern, 
som spelade 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. 

PIETU PIETIÄINEN
Pietu Pietiäinen är en helsingforsisk 
frilans ljus- och videodesigner som 
under de senaste åren varit verksam 
vid bl.a. den finska nationalscenen 
Kansallisteatteri.  

JOHANNA RUSANEN-
KARTANO 
Sopranen Johanna Rusanen-Kartano in-
ledde sin operakarriär år 1994 på operan 
i Kuopio. Efter tävlingsframgångar de-
buterade hon år 1997 på Nationaloperan 
och vid operafestivalen i Nyslott. Hon 

har även uppträtt som solist vid bl.a. 
Deutsche Oper Berlin, Deutsche Oper 
am Rhein, Bolsjojteatern i Moskva, 
Teatro Regio i Torino och Theatro 
Municipal i São Paulo.

Rusanens centrala roller har varit 
Leonora i Ödets makt (Verdi) , Tosca 
och Turandot  (Puccini) samt Venus 
i Tannhäuser (Wagner) och Isolde i 
Tristan och Isolde (Wagner).  

Rusanen fick Karita Mattila-priset 
år 2001. Hon deltog under ton-
sättarens ledning som solist i en 
Pendereckiskiva som fick det prestige-
fyllda Grammypriset 2017. 

RUSSELL THOMAS
Den amerikanske tenoren Russell Tho-
mas har fått beröm både för sin stora 
röst och sin sköna klang. Han har un-
der ett drygt decennium blivit en av 
operascenernas mest omtyckta teno-
rer. Han har uppträtt på Covent Garden, 
Metropolitan, Deutsche Oper Berlin 
och andra prestigefyllda operahus. 
Sommaren 2017 debuterade han vid 
musikfestspelen i Salzburg i titelrollen 
i La Clemenza di Tito (Mozart). Under 
innevarande säsong sjöng Thomas bl.a. 
Rodolphe på Metropolitan och Henri i 
Den sicilianska aftonsången i Frankfurt. 
På våren sjunger han bl.a. Don Carlos i 
Washington och Titus på Nederländska 
nationaloperan. 

Verdi hör till de centrala tonsättarna 
i Thomas repertoar och han har sjungit 
ett flertal Verdiroller, senast Otello kon-
sertant hösten 2017. Övriga komposi-
törer på Thomas repertoar är Mozart, 
Berlioz, Puccini, Dvořák, Offenbach och 
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Berg. Thomas har konstaterat att det 
tyska språket sitter väl för hans röst 
och för några år sedan blev Florestan i 
Fidelio en del av hans repertoar.  

TOMMI HAKALA
Barytonen Tommi Hakala vann somma-
ren 2003 BBC:s sångtävling "Singer of 
the World" i Cardiff. Före det blev han 
bekant för finländarna genom sin seger 
i Merikantotävlingen 2001. Hakala har 
varit knuten till bl.a. operorna i Nürnberg 
och Leipzig samt Nationaloperan, där 
hans kommande uppgifter omfat-
tar bl.a. Wotan jämte Der Wanderer i 
Ringproduktionen åren 2019–21.

Hakala har gästspelat i många 
av världens främsta operahus (bl.a. 
Metropolitan i New York, Semperoper 
i Dresden, Deutsche Oper Berlin) samt 
i Förenta Staterna och på olika håll i 
Europa som romanssångare och solist 
med symfoniorkestrar.  

ROBERT GLEADOW
Den kanadensiske basbarytonen Robert 
Gleadow gör stor karriär i operahusen 
och på konsertestraderna. Efter debu-
ten som Guglielmo vid operafestivalen i 
Glyndebourne återvände han till festiva-
lens turné som Leporello i Don Giovanni. 
Leporellos roll har han även framfört 
bl.a. på Théâtre des Champs Elysées i 
Paris, Deutsche Oper Berlin och under 
innevarande säsong på Statsoperan i 
Wien. På Covent Garden i London har 
också sjungit titelrollen i Don Giovanni.  

MALIN CHRISTENSSON 
Malin Christensson fick sin utbild-
ning vid Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm. Till hennes operaroller hör 
bl.a. Susanna i Figaros bröllop, Zerlina i 
Don Giovanni, Marzellina i Fidelio och 
Blumenmädchen i Parsifal. Christensson 
har uppträtt bl.a. vid festivalerna i 
Salzburg och Glyndeburne samt vid 
Covent Garden i London och operorna 
i Lissabon och Los Angeles.

Christensson sjunger även ofta som 
solist med olika orkestrar och har upp-
trätt med bl.a. Gewandhausorchester 
Leipzig, BBC Symphony Orchestra 
och London Symphony Orchestra. Till 
hennes kommande engagemang hör 
Wagners Renguldet konsertant med 
Boston Symphony Orchestra.  

Tillsammans med pianisten Roger 
Vignoles har Malin Christensson givit 
romansaftnar i Wigmore Hall i London 
och vid BBC Proms.

JUSSI MYLLYS
Jussi Myllys studerade sång vid Sibelius-
Akademin och fullbordade sin utbild-
ning i Berlin. Därefter var han knu-
ten som solist till operan i Frankfurt 
2006-09.  Sedan 2009 har han hört 
till solistgardet vid Deutsche Oper 
am Rhein i Düsseldorf och i Duisburg. 
Myllys har sjungit som gäst vid Finlands 
Nationalopera, operafestivalen i Nyslott, 
Komische Oper Berlin, Semper Oper i 
Dresden, Bayerska statsoperan samt 
operorna i Paris och Barcelona. Till 
Myllys repertoar hör bl.a. de centrala 
Mozartsrollerna för tenor, den italien-
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ska sångaren i Rosenkavajeren, Styrman 
i Den flygande holländaren och Alfredo 
i Traviata. Utöver opera uppträder han 
aktivt som konsert- och oratoriesolist 
och romanssångare.  

ARTTU KATAJA
Barytonen Arttu Kataja har sedan år 
2006 varit knuten som solist till stat-
soperan i Berlin, där hans roller varit 
bl.a. Greven i Figaros bröllop, Guglielmo 
i Così fan tutte och Marcel i La bohè-
me. Kataja har gästspelat som solist på 
bl.a. Theater an der Wien, Statsoperan i 
Hamburg och Deutsche Oper am Rhein. 
Förutom sina operaroller är Kataja aktiv 
som konsertsångare. Hans senaste upp-
drag har varit Bachs Magnificat, Händels 
Messias och Ein deutsches Requiem. 

ESKO SALMINEN
Esko Salminen hör till de mest kän-
da och uppskattade skådespelarna i 
Finland på teaterscenerna, den vita du-
ken och på TV. Under sin långa karri-
är har han fått flera prestigefyllda  pris 
och nyligen har han firat sitt 50-års 
konstnärsjubileum. Intervjuaftnarna Ilta 
Esko Salmisen kanssa har arrangerats 
gång på gång på allmänhetens begä-
ran och fyllt den finska nationalscenen 
Kansallisteatteris salonger.

KATI OUTINEN 
Kati Outinen är en finsk skådespelerska, 
manusförfattare och regissör. Hon har 

även varit professor i skådespelarkonst 
vid Konstuniversitetets Teaterhögskola 
2002-2013. Outinen har spelat flera 
huvudroller i filmer av Aki Kaurismäki 
och fått pris för dem bl.a. vid filmfes-
tivalen i Cannes och belönats med en 
Jussistatyett. Outinen har också med-
verkat i teveserier: Ilmalaiva Finlandia, 
Hurja joukko och Tahdon asia. På tea-
terscenerna har hon uppträtt i produk-
tioner både på finska och svenska.  

MUSIKHUSETS KÖR
Musikhusets kör är en symfonisk kör 
med 90 medlemmar som vid behov 
även kan fungera som mans- eller 
damkör. Musikhusets Kör samarbetar 
med Musikhusets alla huvudaktörer: 
Helsingfors stadsorkester, Radions sym-
foniorkester och Sibelius-Akademin. 
Kören grundades på hösten 2011 på 
initiativ av dirigenterna Hannu Lintu, 
Jukka-Pekka Saraste och John Storgårds. 
Körens konstnärliga ledare var tonsätta-
ren Tapani Länsiö fram till januari 2017. 
Körens nuvarande konstnärliga ledare är 
Nils Schweckendiek och körmästare Jani 
Sivén.
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER

Radions symfoniorkester (RSO) är Yles 
orkester med uppgift är att skapa och 
främja finländsk musikkultur. Sedan år 
2013 är Hannu Lintu orkesterns chefs-
dirigent. RSO:s tidigare chefsdirigenter 
är Toivo Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, 
Paavo Berglund, Okko Kamu, Leif 
Segerstam, Jukka-Pekka Saraste och 
Sakari Oramo. 

Under spelåret 2017–2018 firar RSO 
sitt 90-årsjubileum. Radioorkestern be-
stående av tio musiker uppträdde för 
första gången den 1 september 1927 
i en studio vid Alexandersgatan 46 i 
Helsingfors. Några år senare inledde 
orkestern sin offentliga konsertverk-
samhet. På 1960-talet under Paavo 
Berglunds tid som chefsdirigent utvid-
gades besättningen till en fulltalig sym-
foniorkester.  

Utöver de stora romantiska och klas-
siska mästerverken har RSO en hel del 
nutida musik på sin repertoar och orkes-
tern uruppför årligen ett flertal nya verk 
som beställts av Yle. Till RSO:s uppgifter 
hör att spela in all finländsk orkestermu-
sik med fulla radieringsrättigheter för 
Yles arkiv. Under spelåret 2017–2018 ur-
uppförs sex verk som beställts av Yle. Till 
säsongplanerna hör även tre operor som 
uppförs konsertant, en första egen RSO-
festival och några av 1900-talets centra-
la violinkonserter. 

RSO har spelat in verk av bl.a. 
Mahler, Ligeti, Eötvös, Sibelius, Hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt därtill premiär-
inspelningen av Armas Launis' opera 

Aslak Hetta. Orkesterns inspelningar 
har fått ett flertal pris av bl.a. BBC Music 
Magazine, Académie Charles Cros och 
MIDEM Classical Award. Upptagningen 
av Sibelius' Lemminkäinen och Pohjolas 
dotter ingick i tidskriften Gramophones 
Critic’s Choice i december 2015. Med 
denna inspelning fick RSO och Hannu 
Lintu även det inhemska Emmapriset 
i kategorin Årets klassiska album 2015. 
Under spelåret 2017–2018 ger RSO ut 
skivor med verk av Sibelius, Prokofjev, 
Lindberg och Bartók. 

RSO turnerar regelbundet på olika 
håll i världen. Under säsongen 2017–
2018 företar orkestern en Europaturné 
under ledning av Hannu Lintu. RSO:s ra-
diokanal Yle Radio 1 radierar alla orkes-
terns konserter. I allmänhet sänds både 
de inhemska och utländska konserterna 
direkt. På RSO:s webbsidor (yle.fi/rso) 
kan man lyssna på konserterna och se 
dem live med hög upplösning.


