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19.4
TORSDAGSSERIEN 9
Musiikkitalo klo 19.00 

Dima Slobodeniouk, dirigent
Yuki Koyama, flöjt

Jean Sibelius: Pelléas och Mélisande, ur scenmusiken,  25 min
svit för orkester op. 46   
    
1. Vid slottsporten (Grave e largamente) 
2. Mélisande(Andantino con moto) 
3. På stranden vid havet (Adagio)
4. En källa i parken (Comodo)
5. De trenne blinda systrar (Tranquillo) 
6. Pastorale (Andantino pastorale) 
7. Mélisande vid spinnrocken (Con moto) 
8. Mellanaktsmusik (Alla gavotta) (Allegro) 
9. Mélisandes död (Andante)

Perttu Haapanen: Flöjtkonsert, uruppförande  25 min 
(Yles beställning)  

PAUS 20 min

Arnold Schönberg: Pelleas und Melisande op. 5 45 min

Paus ca kl. 20.05. Konserten slutar ca kl. 21.20. 
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DRÖMSPEL

Symbolismen föddes under den senare 
delen av 1800-talet som en motreaktion 
till naturalismen och realismen, som 
blottade våra livsformer just så eländi-
ga och verkliga som vi ser dem. Den var 
framförallt en riktning inom poesin och 
bildkonsten men den inspirerade även 
prosalitteraturen, musiken, teaterkon-
sten och dansen. Symbolismen fram-
hävde inflytandet från en omedveten, 
ofta drömlik "andra verklighet".

Belgaren Maurice Maeterlincks skåde-
spel Pelléas et Mélisande fick sin premiär 
1893. Verket har inspirerat flera tonsät-
tare till att ta sig an ämnet. Den som 
hann först är troligen skotten William 
Wallace år 1897, sedan Gabriel Fauré 
något år senare och Claude Debussy 
med sin enda opera 1902. Vid samma 
tid planerade även Arnold Schönberg 
en opera på ämnet och Jean Sibelius 
komponerade scenmusik för ett fram-
förande av pjäsen på Svenska teatern i 
Helsingfors i mars  1905. Man kan såle-
des nästan tala om ett modefenomen. 

Pjäsens handling är ett triangeldra-
ma. Prins Golaud (varför måste dessa 
gestalter alltid vara kungliga också då 
de samhälleliga maktrelationerna inte 
hade betydelse för händelserna?) finner 
vid en bäck den sorgsna Mélisande som 
tappat bort sig. Golaud tar den unga 
flickan med sig till sitt hov och bildar 
en nyfamilj med henne (han har varit 
tidigare gift). Mélisande och Golauds 
halvbror Pelléas förälskar sig emeller-
tid i varandra. De har ett romantiskt 
möte vid en källa, där Mélisande tappar 
sin vigselring. Goulod blir misstänksam. 

Han ger sin lille son Yniold uppdraget 
att spionera på de älskande. Goulod tar 
dem på bar gärning. Han dödar Pelléas 
och sårar Mélisande. Slutligen föder 
Mélisande en prematur liten dotter och 
dör i barnsängen. Golaud är bruten av 
sorg, beklagar sin situation och lyckas 
inte ens med sitt självmordsförsök. 

Jean Sibelius skrev musiken till Pelléas 
och Mélisande huvudsakligen under året 
1904. Den symbolistiska pjäsen fick 
en drömsk musik som mycket noga 
följer Maeterlincks stämning. Pjäsen 
och dess musik hade stor framgång. 
Scenmusiken till Pelléas och Mélisande 
bestod av 10 nummer, av vilka sju är 
uvertyrer från fyra olika scener. Några 
är melodramer som fungerar som av-
slutning på tablåerna och så finns det 
ett separat sångnummer.

Eftersom det är fråga om programmu-
sik, kan det vara bra för lyssnaren att 
veta vad som sker i varje scen. Svitens 
uvertyr (Vid slottsporten) börjar med 
stadig "äktsibeliansk" klang i stråkarna. 
Andra delen är en vacker stämnings-
bild, där Mélisande gråter vid en källa. 
Ett vemodigt engelskt horn presente-
rar den unga flickans känslor. Vid havets 
strand är ett kort adagio där stämning-
en blir något tätare. Andra akten inleds 
med En källa i parken är en kort och för-
finad vals; där träffas de unga älskan-
de vid källan och Mélisandes vigselring 
faller av misstag i källan. Därför är för-
spelet till tredje akten hotfullt till tonen. 
Golauds misstankar har vaknat. Andra 
scenen i samma akt är balladen om tre 
systrar, som även är känd som en kort, 
separat sång. Melodins begränsade 
omfång associerar på en intagande sätt 
till den medeltida riddarsångens stil. 
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Musiken som avslutar tredje akten är en 
pastoral, där Gollaud varnar Pelléas att 
inte förgripa sig på hans hustru. Efter 
detta hörs Mélisandes snurrande spinn-
rock i en hotfull och mörk musik. Före 
svitens avslutning hörs en Entr'acte, ett 
mellanspel, men från orkestersviten har 
Sibelius lämnat bort delen där Golaud 
dödar Pelléas och sårar Mélisande. 
Sviten slutar med det gripande numret 
Mélisandes död. Golaud grubblar över 
förhållandet mellan sin halvbror och 
sin hustru i ett av de vackraste adagion 
som Sibelius någonsin skrivit. 

ROMANTIKERN SOM 
LÄT TIDEN STANNA 
UPP

Arnold Schönberg hade ursprungligen 
planerat att komponera en opera över 
ämnet Pelléas och Mélisande vid samma 
tid som Claude Debussy redan höll på 
att skriva sin opera, som Schönberg var 
omedveten om. Schönberg gick slutli-
gen in för en omfattande ensatsig sym-
fonisk dikt, som har mera dramatik än 
Debussys opera och Sibelius dämpade 
scenmusik.

Då Pelleas und Melisande, opus 5, full-
bordades år 1903, var Schönberg ännu 
senromantiker och befann sig långt 
ifrån sin egen senare atonalitet, för att 
inte tala om 12-tonsmusik, fastän har-
moniken i denna musik visserligen är 
mycket kromatisk. Närmaste jämfö-
relseobjekt torde vara Richard Strauss. 
Tecken på en kommande atonal inrikt-
ning är ändå redan närvarande i musi-
ken. I sitt skådespel försöker Maeterlinck 

på sina håll att låta "tiden stanna upp" 
och det är kanske just dessa ögonblick 
som i Schönbergs musik motsvaras av 
de mera atonala avsnitten, men exem-
pelvis ledmotivet som beskriver Golaud, 
ävensom den viktiga kärleksscenen 
mellan Pelléas och Mélisande, har en 
mera traditionell harmonik. Schönberg 
hade något tidigare fullbordat sitt för-
sta omfattande verk Gurrelieder, från 
vars tonspråk Pelleas und Melisande inte 
kommit så värst långt. Dessa två kunde 
rent av betraktas som systerverk. 

Pelleas und Melisande börjar i dunkel 
stämning, som betonar den medeltida 
riddarsångens drömska nyanser. Efter 
Wagners förebild har de centrala per-
sonerna sina egna ledmotiv och även 
"ödet" har sitt tema. Andra avsnittet 
med tempobeteckningen Heftig för-
ändrar musiken och gör den mer in-
tensiv medan Lebhaft blir livligare – 
Schönberg understreckar inte vilken 
musik som motsvarar vilken scen i pjä-
sen, eftersom det uttryckligen inte är 
fråga om scenmusik. För honom är det 
viktigare att skapa stämning. Visst kan 
man ju anta att avsnittet Langsam be-
skriver de älskandes känslor, medan Ein 
wenig bewegter betonar dramatiken i re-
lationen mellan Golaud och Mélisande. 
Den symfoniska dikten har 11 delar av 
vilka den sista (Breit) återgår till flödan-
de senromantisk glöd och personernas 
ledmotiv. 

Osmo Tapio Räihälä
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PERTTU HAAPANEN: 
FLÖJTKONSERT (2018)

”Traditionsmedvetenheten är en nöd-
vändig del av en konstnärs arbete … 
men intelligent traditionsmedvetenhet 
kan också bestå av att i så hög grad 
som möjligt försöka bryta banden till 
det förflutna.”

Detta är en god utgångspunkt till 
Perttu Haapanens etos som kompo-
sitör (s. 1972). Haapanen balanserar 
skickligt på en lina, med ena ändan 
fäst vid den finländska och europeiska 
modernismen efter andra världskriget 
och den andra fast knuten till de nya 
uttrycksformerna och inspirationskäl-
lorna, såsom den elektroniska musiken 
och videokonsten. 

Haapanen avlade sina musikstudier 
vid Sibelius-Akademin under ledning 
av Erkki Jokinen och Paavo Heininen 
– därav den starka länken till finländsk 
avantgarde – och fick ytterligare un-
dervisning i elektroakustisk musik vid 
IRCAM i Paris, som ju också är ett be-
kant institut för finländska tonsättare. 
Haapanens tilltagande kunnande och 
nätverkskontakter i genren har exem-
pelvis lett till att han blev konstnär-
lig ledare för festivalen Musik i tiden i 
Viitasaari. 

I Haapanens musik kan man höra 
toner av modern impressionism. Han 
hämtar sin inspiration från källor av 
många slag. En sådan källa är anime, 
japansk animation, som gav den för-
sta impulsen till Compulsion Island ur-
uppförd av RSO år 2014, men lika väl 
kunde både språkliga impulser och fy-
siska upplevelser ta gestalt i form av 

ett nytt verk. Haapanens tidigaste pro-
duktion var för det mesta kammarmu-
sik skriven för små besättningar, men 
på 2000-talet har han tagit ett fastare 
grepp om orkestermusiken under de se-
naste åren har han fått tillfälle att fin-
slipa sin språkliga idéer i flera körkom-
positioner – samt chansen att rent av 
skapa ett eget språk såsom i kammaro-
peran Solity:d. På sistone har Haapanen 
allt oftare kombinerat videokonst med 
sin musik och därmed gett den uttryck 
på ett nytt plan. Inspirationens motiv 
har emellertid till syvende och sist inte 
så stor betydelse. Haapanen säger själv: 
”Då jag förvandlar en idé till musik, 
övergår den till att fungera enligt mu-
sikens lagbundenhet och det har ingen 
betydelse varifrån den härstammar.”

Osmo Tapio Räihälä

“Flöjtkonserten (2018) hör ihop med 
mitt föregående verk som jag skrev för 
RSO, Compulsion Island (2014), genom 
att det öppnar en dörr i ett hörn till 
en så att säga parallell värld. I materi-
alet och uttrycket kan man måhända 
lägga märke till besläktade drag. Dess 
andning och dess tvåtakt i många ut-
tryck, exempelvis från joga-andning till 
en rosslande respirator, är en av flöjt-
konsertens utgångspunkter. Detta syns 
ofta på ytnivå, men utvidgas också till 
principerna för hur musiken avancerar, 
vilket stundtals sker nästan binärt al-
ternerande. Även texturerna och de en-
skilda melodilinjerna bildas ofta av ett 
eller flera samtida skikt i tvåtakt. Både 
orkesterns och flöjtens material byter 
visserligen plats och båda är besläktade 
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med andningsprincipen, men då flöjten 
ibland barockt tänkt nalkas ett uttryck 
som påminner om talet, är orkestern för 
sin del ett abstrakt rituellt system. 

Ett för mig utmärkande uttryckssätt 
är att placera olika situationer och mu-
sikaliska objekt mot varandra liksom 
för att visa upp dem i olika positioner 
utan strävan till att understrecka tolk-
ningsmässigt. Härvid kan deras möte 
eller kollision bilda betydelser direkt 
och fritt. Ett sådant möte får vi prov 
på, då vackra harmonier beskurna med 
mikrointervall ställs mot musikens inre 
rituellt upprepade kommenderande 
krafter som ofta går i tvåtakt. Till det 
som liknar det sist nämnda hör till ex-
empel ett slags marschmaskiner samt 
föremål som utvidgar urvalet slagverk. 
Klagande, vinande leksaker, kommen-
derande visselpipor, hamrande på en 
gammal skrivmaskin och en ylande 
borrmaskin innehåller samtidigt associ-
ationer till absurt och stiliserat struktu-
rellt våld. Gränsdragning och betydelser 
som glider närmare varandra ingår som 
en väsentlig del av den västerländska 
konstmusikens förmåga att nå bortom 
språk och bild. Då musiken töms eller 
begränsas till ensidigt filosofiska, ideo-
logiska eller kommersiella förklaringar, 
har den förlorat sin kraft. 

Flöjtkonserten har beställts av 
Radions Symfoniorkester och skrivits 
för Yuki Koyama.”

Perttu Haapanen 2018

DIMA SLOBODENIOUK
Dima Slobodeniouk föddes i Ryssland 
men flyttade 16 år gammal till Finland. 
Som dirigent har han avancerat stadigt 
mot allt större internationell framgång. 
En milstolpe i karriären kom i februari i 
år, då han debuterade som dirigent för 
Berliner Philharmoniker.

Slobodeniouk har sedan 2013 varit 
musikchef för Galiciens symfoniorkes-
ter och därtill från hösten 2016 även 
chefsdirigent för Sinfonia Lahti. Han 
är även konstnärlig ledare för orkes-
terns årliga Sibeliusfestival. Tidigare har 
han varit konstnärlig ledare för bland 
andra Uleåborgs stadsorkester och 
Musikfestspelen Korsholm.  

Slobodeniouk har dirigerat så gott 
som alla betydande inhemska symfoni-
orkestrar och uppträtt som gästdirigent 
på många håll i världen. Under den 
gångna säsongen har han utöver Berlin 
debuterat som gäst med bl.a. Bayerska 
radioorkestern och symfoniorkestrarna 
i Sydney, Chicago och New Jersey. Därtill 
har han återvänt eller återvänder som 
dirigent för bl.a. Gewandhausorkestern 
i Leipzig, Holländska radioorkestern och 
Orchestre national de Lyon. I sommar 
dirigerar han bl.a. Bostons symfonior-
kester vid musikfestivalen i Tanglewood 
i USA. 

Slobodeniouk inledde sina musikstu-
dier med violinspel i Moskva. I Finland 
studerade han orkesterdirigering vid 
Sibelius-Akademin för bl.a. Jorma 
Panula och Leif Segerstam och kom-
pletterade senare sin utbildning under 
ledning av Ilja Musin och Esa-Pekka 
Salonen. Han har sagt att han i sitt ar-
bete har kombinerat sina ryska rötter 
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och sin finländska musikutbildning och 
att han fått mycket av bägge ländernas 
rika musikarv. 

Slobodeniouks repertoar är omfattan-
de med speciell betoning på den ryska 
och den finländska musiken. Därtill  har 
han som ledare för Galiciens symfonior-
kester berikat den spanska delen av sin 
repertoar. Han dirigerar även mycket ny 
musik och han spelat in på skiva verk 
av bl.a. Lotta Wennäkoski, Sebastian 
Fagerlund, Kalevi Aho och Einojuhani 
Rautavaara.

YUKI KOYAMA
Yuki Koyama inledde sina flöjtstudier 6 
år gammal för Megumi Hori. Han har 
haft framgång i många tävlingar och 
vunnit Biwakos internationella flöjt-
tävling, Japans Musiktävling och två 
gånger de Japanska gymnasiernas mu-
siktävling. År 2004 vann han den 6:e in-
ternationella musiktävlingen i Kobe. 

Yuki har hållit solokonserter runt-
om i Japan och arbetat i flera av sitt 
lands symfoniorkestrar, bl.a. Japanska 
radions symfoniorkester, New Japan 
Philharmonic, Japans filharmoniker, 
Tokyo filharmoniker och Osaka symfo-
niorkester. Yuki Koyama tillträdde som 
soloflöjtist vid RSO hösten 2014. 

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 
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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.


