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14.9
FREDAGSSERIEN 1
Musiikkitalo klo 19.00 

Hannu Lintu, dirigent
James Sherlock, dirigentens assistent
Anu Komsi, sopran (Marie)
Jeni Packalén, alt (Weseners gamla mor)
Hilary Summers, kontraalt (Stolzius' mor)
Juha Uusitalo, bas (Wesener)
Peter Tantsits, tenor (Desportes)
Ville Rusanen, baryton (Stolzius)

Bernd Alois Zimmermann: Die Soldaten, vokalsymfoni, 30 min 
Finlandspremiär     
Preludio – Introduzione – Akt 1, scen 3 (Ricercari 1)  – Akt 1, 
scen 5 (Nocturno 1) – Akt 2, intermezzo och scen 2
(Capriccio, Corale e Ciacona II)

PAUS 20 min

Einojuhani Rautavaara: Symfoni nr 6 “Vincentiana” 42 min
I Stjärnenatt
II Kråkorna 
III Saint-Rémy
IV Apotheosisn

Paus ca kl. 19.45. Konserten slutar ca kl. 21.00. Sänds direkt i Yle Radio 1 och på 
Yle Arenan. Konserten visas i två delar på Yle Teema & Fem i programmet RSO i 
musikhuset 23.9 och 30.9 samt i repris på Yle TV1 29.9 och 6.10.
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ZIMMERMANN: 
DIE SOLDATEN – 
VOKALSINFONIE

Bernd Alois Zimmermanns (1918–70) 
Vokalsinfonie kom till under mycket spe-
ciella omständigheter. År 1957 hade 
Kölnoperan beställt operan Die Soldaten 
(1957–65) av Zimmermann. Fem år se-
nare var operan ännu inte färdig: parti-
turet ansågs omöjligt att framföra och 
uruppförandet hade skjutits upp. För 
att övertyga beställaren och anhänga-
re av ny musik om att operan nog var 
spelbar, komponerade Zimmermann 
ett sammandrag eller med modern 
terminologi en "teaser", som fick nam-
net Vokalsymfoni. Den framfördes av 
Kölnradions symfoniorkester år 1963. 

Vokalsymfonins text bygger på Sturm 
und Drang-författaren Jakob Michael 
Reinhold Lenz' (1751–92) pjäs med sam-
ma namn Die Soldaten (1776) och utgå-
ende från den utformades librettot av 
kompositören tillsammans med regis-
sören och dramaturgen Erich Bormann. 
En intressant musikhistorisk detalj är 
den, att Lenz' skådespel också inspirerat 
Georg Büchners (1813–1837) Woyzeck 
(pjäsens uruppförande 1913) som Alban 
Bergs (1885–1935) opera Wozzeck (1925) 
baserar sig på.  

Den halvtimmeslånga Vokalsymfonin 
är skriven för sex sångstämmor och or-
kester. Symfonin består av ett preludium 
och två akter som i sin tur är indelade 
i fem scener. Vokalsymfonins tonspråk 
bygger på det bergska 12-tonssyste-
met och liksom operan Die Soldaten 
utnyttjar den traditionella musikaliska 
former från nokturner till koraler. Som 

motkraft till de atonala texturerna an-
vänder Zimmermann exempelvis jaz-
zallusioner och hänvisningar till Bachs 
(1685–1750) Matteuspassion (1729).  
Klangfärgen i Vokalsymfonin represen-
terar den allra mest typiska  efterkrigs-
tida modernismen med den skillnaden 
att människorösten här används mång-
sidigt. Vokalsymfonins musik är gräll och 
kakofonisk, vilket betonar dess anti-
krigskaraktär.  

Enligt Zimmermann är det i operan 
fråga om en ”konstellation av socia-
la klasser, omständigheter och perso-
nernas karaktärer” och även i detta av-
seende påminner den om Alban Bergs 
operor. Zimmermann hedrar också så-
tillvida Alban Berg, att huvudpersonen 
i operan Soldaterna heter Marie liksom 
i Bergs Wozzeck. I båda verken är Marie 
en borgarflicka som då hon handlar en-
ligt sin egen vilja ohjälpligen drivs ut ur 
sin egen sociala tillhörighet och blir pro-
stituerad. 

Zimmermann avvek såtillvida från 
sina samtida tonsättarkolleger, att han 
trodde på operakonstens möjligheter. I 
detta avseende skiljde han sig till exem-
pel från Pierre Boulez (1925–2016), som 
betraktade operahusen som konservati-
va och borgerliga, och provokativt upp-
manade att spränga dem alla i luften. 
Zimmermann skrev ett flertal essäer, där 
han förklarade sin opera Die Soldaten 
och kom med teoretiska utläggningar 
om operakonstens möjligheter under 
den senare hälften av 1900-talet. 

Operan Die Soldaten behöver en 
enorm besättning och ställer även sto-
ra krav på teatern där den sätts upp på 
grund av att flera scener utspelar sig 
samtidigt. Vokalsymfonin spelar upp 



3

denna betydande milstolpe inom den 
tyska operan på 1900-talet i ett nötskal. 

Liisamaija Hautsalo
 

EINOJUHANI 
RAUTAVAARA 
(1928–2016): SYMFONI 
NR 6, ”VINCENTIANA”

Einojuhani Rautavaara var väl ingen 
motvillig symfoniker men den symfo-
niska traditionen utmanade honom till 
att ifrågasätta och polemisera. Därför är 
hans åtta symfonier sinsemellan väldigt 
olika varandra och därför blev det en 
paus på över tjugo år mellan hans fjärde 
(1962) och hans femte symfoni (1985).

Rautavaara stördes av tanken på fär-
diga strukturer som det musikaliska 
materialet skulle anpassas till: ”Jag har 
aldrig riktigt förstått hur man kan kalla 
musiken för en rationell arkitektur och 
tonsättaren för arkitekt eller byggmästa-
re. För länge sedan skrev jag att 'musiken 
är de klingande materialens sätt att växa'. 
Det är uttryckligen fråga om tillväxt, inte 
utplacering av element och moduler, tegel-
stenar och plankor.”

Dessa tankar som Rautavaara an-
tecknade i sitt Självporträtt (Omakuva 
1989) beskriver en vändning som sked-
de i hans konst på 1980-talet. Den en-
satsiga fritt pulserande femte symfonin 
kom till år 1985 och blev den sista delen 
i en "ängeltrilogi" som beställts av YLE. 
Operan Thomas (1985) kompletterade å 
sin sida hans Kalevalatrilogi som består 
av vokalverk.  

År 1984 gifte sig tonsättaren och 

det blev början till ett nytt, mera har-
moniskt och lyckligare skede i hans liv. 
Men i operan Vincent från år 1989 inne-
hades huvudrollen i musiken av inre och 
yttre demoner som lurpassar på lyckan 
och harmonin. Den holländske konstnä-
ren Vincent van Goghs levnadshistoria 
är det missförstådde geniets klassiska 
gatlopp som leder till mentalsjukhuset 
Saint-Rémy och slutligen till självmord. 
Rautavaara speglar van Goghs öde med 
de glödande färgerna i dennes konst, 
färger som överglänser den eländiga 
verkligheten. 

Den sjätte symfonin med binamnet 
Vincentiana komponerade Rautavaara 
år 1992 utgående från material ur ope-
ran. Första och andra satsen grundar sig 
på förspelen till första och till andra ak-
ten i Vincent. De är musikaliska beskriv-
ningar på två av van Goghs kända tav-
lor, Stjärnenatt och Vetefält med kråkor. 
Symfonins tredje sats, Saint-Rémy, be-
står av variationer på motiv ur andra ak-
ten och finalens apoteos utgår från ope-
rans slutscen. 

Sjätte symfonin är inte en förädlad 
version av operan  utan ett självstän-
digt verk, som med utvidgade orkestra-
la medel tränger in i van Goghs konst 
och bygger en symbolisk båge som om-
spänner konstnärens liv. Verket fung-
erar på olika verklighetsplan, i varda-
gen och i en idealvärld. De skiljs åt av 
en synthesizer som fått en självständig 
roll och som Rautavaara tidigare använt 
i lika omfattande grad i Sammon ryöstö 
(Samporovet). 

Första satsen, Stjärnenatten, är den 
mest omfattande. Rautavaara dyker 
in i målningens färger, i det djupa och 
mörkt blå, det tindrande gula samt i 
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penseldragens virvlar. Kanske musiken 
också beskriver målningens konstella-
tion, en stjärnbelyst  fantastisk natt och 
en stad som huttrar under den. Den för-
sta dramatiska höjdpunkten förbereder 
synthesizerns inträde. En annan höjd-
punkt uppnås i slutet av satsen efter ett 
långt crescendo. 

Bakgrunden till andra satsen är van 
Goghs målning Vetefält med kråkor. Nu 
hörs synthesizern från första början 
och skapar dystra bilder tillsammans 
med skrällande slagverk och retsamma 
bleckinstrument. Efter en hetsig början 
lugnar sig musiken och övergår i dystra 
hymntoner.

Tredje satsen, Saint-Rémy, grundar 
sig på dansscenen i operans andra akt 
och tredje aktens förspel. Scherzot bör-
jar som de oskyldigas vals, tilltar sedan 
i intensitet och blir ett demoniskt upp-
tåg, i vars slut verklighetskänslan pajar 
och synthesizern tar kontroll över sinnet 
och dansmelodierna. 

Då Rautavaara begrundade van 
Goghs sista målningar blev han överty-
gad om att berättelsen om målaren inte 
är någon tragedi: ”Här är det verkligen 
inte fråga om en besviken, deprimerad och 
sinnessjuk neurotiker. Här talar en stark 
men känslig människa – som ser glädje, 
ljus och skönhet omkring sig! Nu ser jag 
vad den sista akten vill vara: en hyllning, 
en apoteos!”

Utgången är ännu mer övertygande 
i symfonins sista sats. Med sina breda 
melodier utstrålar Apoteosen försoning. 
Demonerna har kuvats och synthesi-
zerns stämma förenar sig med blåsar-
nas kvitter. Rautavaara citerar i slutet av 
operan ett brev som van Gogh skrev till 
sin bror: ”Se, det är sommar och en solig 

dag! Den som dör idag, försvinner aldrig 
utan blir en av dem som en gång vågade 
gå och leva! Leva..." 

Antti Häyrynen

HANNU LINTU
Hannu Lintu har varit chefsdirigent för 
Radions symfoniorkester sedan augus-
ti 2013. Under spelåret 2018–2019 diri-
gerar han även bl.a. symfoniorkestrar-
na i Baltimore, St Louis och Cincinnati, 
New Japan Philharmonic Orchestra, 
Singapore Symphony Orchestra och 
Hamburgs radiosymfoniorkester. Till 
gästspelens höjdpunkter hör även 
debuterna med Boston Symphony 
Orchestra och Ryska nationalorkes-
tern. På sistone har han speciellt även 
samarbetat med Tokyo stadsorkes-
ter, National Symphony Orchestra i 
Washington samt symfoniorkestrarna i 
Dallas och Detroit.

Lintu uppträder regelbundet även på 
Finlands Nationalopera och vid opera-
festivalen i Nyslott. I juli 2018 dirigera-
de han Verdis Otello i Nyslott och våren 
2019 står Alban Bergs Wozzeck på pro-
grammet i Helsingfors.

Lintu studerade vid Sibelius-
Akademin, först cello- och pianospel 
och senare orkesterdirigering under 
Jorma Panulas ledning. Han deltog i 
Myung-Whun Chungs mästarkurs vid 
L'Accademia Musicale Chigiana i Siena 
och vann första pris i Nordiska diri-
genttävlingen i Bergen 1994. Han har 
gjort inspelningar för bl.a. skivmärkena 
Ondine, BIS och Hyperion.
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ANU KOMSI 
Anu Komsi hör till våra internationellt 
mest framgångsrika koloratursångare. 
Hon har blivit berömd på operascener-
na och de betydande konsertestraderna 
världen runt för sin virtuositet och sin 
omfattande repertoar. Speciellt mycket 
beröm har hon fått för sina tolkningar 
av ny musik.

Komsi har uppträtt som solist med 
många topporkestrar, bl.a. Berlins, New 
Yorks och Los Angeles filharmoniker, 
BBC:s symfoniorkester och Ensemble 
Intercontemporain. Hennes operare-
pertoar omfattar över 60 roller och hon 
har medverkat i uruppförandena av bl.a. 
George Benjamins Into the Little Hill, 
Fagerlunds Döbeln och Hofmanns Ahti 
Karjalainen. 

 

JENI PACKALÉN
Mezzosopranen Jeni Packalén vann an-
dra pris i sångtävlingen i Villmanstrand 
2008. Åren 2007–15 var hon medlem 
i kören vid Finlands Nationalopera. 
Som solist vid Nationaloperan debu-
terade hon 2009. Till Packaléns roller 
hör bl.a. Maddalena (Rigoletto) i Graz, 
Erda (Siegfried) i Bayreuth konsertant, 
Marjatta i Ilkka Kuusistos Isänmaan 
tyttäret (Fosterlandets döttrar) i Vasa 
samt en roll i Tuomas Kantelinens ope-
ra Mannerheim i Ilmajoki. Under detta 
spelår har hon roller i Massenets Thaïs 
och Jaakko Kuusistos Is (Irina Gyllen) på 
Nationaloperan.   

 

HILARY SUMMERS
Den walesiska alten Hilary Summers är 
känd för sina många tolkningar av både 
ny musik och barock. Hon har uppträtt 
tillsammans med många ensembler 
som specialiserar sig på tidig musik och 
på många prestigefyllda operascener. I 
november i år debuterar hon på La Scala 
i Milano där hon deltar i uruppförandet 
av Kurtags opera Fin de Partie.

Många samtida kompositörer har ut-
nyttjat hennes tre oktavers omfång och 
hon har medverkat i ett flertal urupp-
föranden: George Benjamins Into the 
Little Hill vid Bastiljoperan i Paris, Carters 
What Next vid Statsoperan i Berlin samt 
Gerald Barrys operor The Importance of 
Being Earnest i London och i New York 
samt Alice's Adventures Under Ground i 
Los Angeles och London. 

JUHA UUSITALO
Basbarytonen Juha Uusitalo debuterade 
som sångare vid Finlands Nationalopera 
1997 och hörde till husets solister 2000–
2008. Han sjöng för första gången på La 
Scala i Milano år 2004 i titelrollen i Den 
flygande holländaren och åren därpå 
uppträdde han bl.a. vid ROH vid Covent 
Garden i London, Wiens statsopera och 
Metropolitan i New York.  

Uusitalo är mest känd som tolk för 
de stora Wagnerrollerna: Wotan/Der 
Wanderer i Ringen, titelrollen i Den 
flygande holländaren och Amfortas i 
Parsifal. Han är emellertid också känd 
för andra stora roller och utöver seriösa 
operor har han även fått mycket beröm 
för komiska roller, inte minst titelrollen 
i Falstaff. 
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PETER TANTSITS
"Orädd hög tenor" (Opernwelt) har man 
kallat den amerikanske sångaren Peter 
Tantsits,  som är bäst känd för sina tolk-
ningar av 1900-talets stora mästare 
och ny musik. Därtill har han även upp-
trätt i mera traditionell repertoar (bl.a. 
Rameau, Mozart, Rossini). Han har del-
tagit i produktioner av Zimmermanns 
opera Die Soldaten i München 2014 och 
Köln våren 2018.

Tantsits har uppträtt på bl.a. La Scala 
i Milano och Bayerska statsoperan. Som 
konsertsångare har han framträtt med 
filharmonikerna i bl.a. New York, Los 
Angeles, Berlin och München samt med 
många andra topporkestrar. 

 

VILLE RUSANEN 
Barytonen Ville Rusanen vann sin klass 
i sångtävlingen i Villmanstrand 2004. 
Rusanen har ofta gästspelat vid Finlands 
Nationalopera och varit knuten som so-
list till huset 2014–16. På Nationaloperan 
har han sjungit bl.a. Papageno, 
Guglielmo, Figaro i Barberaren i Sevilla, 
Pelléas och Fantomen i Lloyd Webbers 
musikal. 

Rusanen debuterade 2013 på La Scala 
i Milano i Alexander Raskatovs opera 
A Dog's Heart. Han har även uppträtt 
vid operan i Lyon, Nederländska natio-
naloperan i Amsterdam och Proms i 
London. Rusanen har deltagit i urupp-
förandena av bl.a. Linkolas Robin Hood, 
Micha Hamelins opera Snow White 
vid Nederländska nationaloperan och 
Raskatovs GerMania i Lyon.

RADIONS 
SYMFONIORKESTERT
 

Radions symfoniorkestert (RSO) är 
YLE:s orkester med uppgift att produ-
cera och befrämja finländsk musikkul-
tur. Orkesterns chefsdirigent är Hannu 
Lintu som tillträdde sin post hösten 
2013.

Radioorkestern grundades år 1927 
och bestod av tio musiker. På 1960-ta-
let utvidgades den till en fulltalig sym-
foniorkester. RSO:s tidigare chefsdi-
rigenter är Toivo Haapanen, Nils-Eric 
Fougstedt, Paavo Berglund, Okko 
Kamu, Leif Segerstam, Jukka-Pekka 
Saraste och Sakari Oramo.

Vid sidan av de stora klassiska och 
romantiska mästerverken omfattar 
RSO:s repertoar en hel del ny musik 
och orkestern uruppför årligen ett fler-
tal beställningar som gjorts av YLE. Till 
RSO:s uppgifter hör även att förse ra-
dions arkiv med friköpta inspelningar 
av hela den inhemska orkesterreperto-
aren. Under spelåret 2018–2019 urupp-
för orkestern fyra verk som beställts av 
YLE.  

RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Mahler, Ligeti, Eötvös, Sibelius, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt premiärinspelning-
en av Armas Launis opera Aslak Hetta. 
Inspelningen av Bartóks violinkonserter 
med Christian Tetzlaff under Hannu 
Lintus ledning fick Gramophone Award 
2018. En skiva med Sibelius tondikter 
och sånger fick International Classical 
Music Award (ICMA) 2018. Därtill no-
minerades den till Editor's Choice i tid-
skriften Gramophone i november 2017 
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och var BBC Music Magazines månad-
ens skiva i januari 2018. Spelåret 2018–
2019 gör orkestern skivinspelningar 
med musik av Lutosławski, Fagerlund 
och Beethoven.

RSO konserterar regelbundet på oli-
ka håll i världen. Under spelåret 2018–

2019 gör orkestern en hemlandstur-
né under Hannu Lintus ledning till 
Jakobstad, Kauhajoki, Forssa och Lahtis.

RSO:s konserter sänds direkt på Yle 
Arenan och i Yle Radio 1 samt ges in-
spelade på Yle Teema & Fem och på 
Yle TV 1.


