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22.1. kl. 19.00
Musikhuset

Sakari Oramo
d i r i g e n t

Anu Komsi
s o p r a n

Aarre Merikanto: Fantasia

Aarre Merikanto: Ekho

PAUS 20 min

Rued Langgaard: Symfoni nr 6  
“Det Himmelrivende” 

Tema (Version 1)
Tema ( Version 2)

Variation I (Introduzione) 
Variation II (Fuga)      

Variation III (Toccata)
Variation IV (Sonata)
Magnificamente VIII
Variation V (Coda)

Richard Strauss:  
Vier letzte Lieder TrV 296 

Frühling
September

Beim Schlafengehen
Im Abendrot

Paus ca kl. 19.35. Konserten slutar ca kl. 20.55.  
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på Yle Arenan.  

Konserten kan ses i två delar på Yle Teema & Fem  
16.2 och 23.2 samt i repris i Yle TV 1 22.2 och 29.2.

17 min

8 min

23 min

24 min
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Aarre Merikanto: 
Fantasia; Ekho

Aarre Merikanto (1893–1958) hörde vid si-
dan av Ernst Pingoud, Väinö Raitio och 
Uuno Klami till de unga modernisterna, 
som på 1920-talet förnyade den finländska 
musiken. Deras förnyelse togs emellertid 
inte emot med öppna armar och Merikanto 
personifierade en stor del av de svårigheter 
som de unga modernisterna utsattes för. 
Hans viktigaste verk var operan Juha (1922) 
och den fick sitt första sceniska framföran-
de först fem år efter hans död.

Merikantos övergång från senromantik 
till modernism skedde i början av 1920-ta-
let i orkestersångerna Syyssonetti och Ekho 
(båda 1922) och i Fantasi för orkester år 
1923.

Till en början hade Merikanto tänkt att 
den ensatsiga kompositionen Fantasi skulle 
bli hans tredje symfoni, men sedan gjorde 
han något av en helomvändning och valde 
en rubrik som betonar det fria, osymfonis-
ka greppet i verket. Kompositören vräker 
fram omskakande, lavamässigt strömman-
de texturer som i höjdpunkterna klingar i 
många skikt. Det finns också mera lyriska 
stunder i verket men det är som om kom-
positören inte hade kunnat eller ens velat 
lägga band på musikens urkraft utan bara 
låter den få sina extatiska senromantisk-ex-
pressionistiska utbrott.

I orkestersången Ekho som kom till strax 
före Fantasi var den klangliga kontrollen 
noggrannare. Koskenniemis dikt återger 
bland annat berättelsen om nymfen Ekho 
som är bekant från Ovidius Metamorfoser. 
Ekho är förälskad i Narkissos men kärleken 
är inte besvarad, eftersom Narkissos är för-
tjust i sin egen spegelbild som han ser i käl-
lans yta. Beskrivningen av Ekhos obesva-
rade kärlek är hos Merikanto insvept i rikt 
impressionistiska toner.

De tonsättare som letade efter nya ut-
trycksmöjligheter hade det svårt inte bara 
i Finland utan även annorstädes. Rued 
Langgaard (1893–1952) fick uppleva det-
ta i sitt hemland Danmark, där han för-
blev han en perifer figur med verk som till 
största delen blev oframförda under hans 
livstid.

En bidragande faktor till marginalise-
ringen av Langgaard var hans personlig-
het som betraktats som excentrisk samt 
hans produktion som var svår att definie-
ra. Till ytterligheterna hör den konven-
tionella romantiken i vissa verk och den 
spatiala musiken i det visionära Sfærernes 
Musik (1916–18) med sina klangfält och 
långsamt rörliga stråkcluster. Först långt 
efter hans död började man i Danmark 
förstå Langgaards banbrytande betydel-
se som kompositör.

Den mest betydande enhetliga verk-
typen i Langgaards omfattande produk-
tion är hans sexton symfonier. Det är en 
ojämn samling vars höjdpunkter emeller-
tid når högt, inte minst i sjätte symfonin 
Det Himmelrivende. Langgaard byggde en 
originell religiös världsbild inspirerad av en 
dikt av 1700-tals psalmförfattaren Hans 
Adolph Brorson och ett utdrag ur Nya tes-
tamentets Efesierbrev.

Langgaards sjätte symfoni är en en-
satsig helhet som är uppbyggd lite som 
en variationssvit. Temat introduceras i 
två versioner. Sedan följer fem tätt sam-
manfogade variationsavsnitt med rubriker 
som beskriver musikens karaktär: Fuga, 
Toccata, Sonata och Coda.

Efter två temaintroduktioner domine-
ras musiken av en intensiv dramatik; de 
mera lyriska avsnitten i verket är enbart 

Rued Langgaard: 
Symfoni nr 6,  

Det Himmelrivende
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korta andningspauser. Vid sidan av strå-
karna och träblåsinstrumenten kommer 
blecket ofta med en förkunnelse och det 
kulminerande slutavsnittet i Codan har 
fått en separat rubrik: Glorificazione.

Richard Strauss: 
Vier letzte Lieder
Richard Strauss (1864–1949) komponera-
de Vier letzte Lieder år 1948. Med beak-
tande av kompositörens höga ålder fal-
ler det sig naturligt att uppfatta sångerna 
som ett farväl till livet – men Strauss stod 
också under sina sista år på höjden av sin 
kraft och skrev sitt mest älskade och mest 
berörande vokala verk.

Uruppförandet i London sjöngs på 
Strauss begäran av den norska sopranen 
Kirsten Flagstad under ledning av Wilhelm 
Furtwängler. Det skedde efter kompositö-
rens död i maj 1950 och sångcykeln gavs 
ut senare samma år.

Vier letzte Lieder för samman Strauss’ 
stora kärlek till, dels sopranstämman, dels 
orkestern. Sopranen tecknar ståtliga båg-
ar i långa linjer och fastän orkestern kling-
ar rikt nyanserad med fullödig klang täck-
er den aldrig solisten. Solopassagerna för 
valthorn (September) och soloviolin (Beim 
Schlafengehen) framstår som känsliga de-
taljer i orkestertexturen.

Med sin tidlösa skönhet andas Vier letz-
te Lieder djup nostalgi och resignerat lugn 
inför döden. Första sången Frühling domi-
neras ännu av vårliga känslor, men i sång-
erna September och Beim Schlafengehen 
blir stämningen djupare.

Den sista sången Im Abendrot har en 
påtaglig känsla av livets sista stunder. Då 
texten i slutet frågar ”Ist dies etwa der 
Tod?” (Är detta måhända döden?), hörs 

i orkestern ett citat av förklaringstemat i 
Strauss tidiga tondikt Tod und Verklärung. 
Då sångstämman sedan tystnat kommer 
det an på orkestern att försätta musiken 
in i ett tillstånd av fullständig frid.

Kimmo Korhonen
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SAKARI ORAMO
Sakari Oramo hör till det internationella 
toppgardet bland de finländska dirigen-
terna. Han har sedan 2008 varit chefsdiri-
gent för Kungliga Filharmoniska Orkestern 
i Stockholm och sedan 2013 även för 
BBC:s symfoniorkester. Åren 1998–2008 
var han musikchef för City of Birmingham 
Symphony Orchestra och 2003–12 chefs-
dirigent för Radion symfoniorkester, vars 
hedersdirigent han numera är. Därtill var 
Oramo åren 2013–19 konstnärlig ledare 
för Mellersta Österbottens kammaror-
kester och en längre tid även dirigent för 
Karlebyoperan.  

Oramo inledde sin karriär som violi-
nist och hann vara konsertmästare både 
i Avanti, till vars grundande medlemmar 
han hör, och i Radions symfoniorkester, 
innan han huvudsakligen började ägna sig 
åt att dirigera. Han utbildade sig till diri-
gent vid Sibelius-Akademin under Jorma 
Panulas ledning och i januari 2020 inled-
de han sin femårsperiod som professor i 
orkesterdirigering vid Sibelius-Akademin.

Oramo har gästdirigerat bl.a. filhar-
monikerna i Wien, Berlin och New York, 
symfoniorkestrarna i San Francisco och 
Paris samt Concertgebouw-orkestern i 
Amsterdam. Han har gjort ett stort antal 
inspelningar och även dirigerat rariteter 
och uruppföranden av nya verk. För sitt 
arbete har Oramo fått ett flertal pris och 
hedersomnämnanden, bl.a. titeln ”Årets 
dirigent” vid Royal Philharmonic Society 
2015.

 

ANU KOMSI
Koloratursopranen Anu Komsi har blivit 
känd som en virtuos tolk för solosånger, 
vokal kammarmusik, orkestersånger och 
över 60 operaroller på olika håll i världen i 
samarbete med de mest berömda ensem-
blerna (Wiens, Berlins och New Yorks fil-
harmoniker, La Scala i Milano, festivalerna 
i Salzburg och Luzern, etc.).   

Anu Komsis exceptionellt omfattande 
repertoar sträcker sig från renässansen 
till vår tids musik. Mest känd är hon emel-
lertid som en suverän tolk för 1900-ta-
lets musik och den allra nyaste musiken. 
Många nutida kompositörer har skrivit 
verk uttryckligen för henne. Hennes fram-
trädanden och konstnärspersonlig präglas 
av ett totalt engagemang i krävande och 
vid behov även ovanliga projekt.

Radions 
symfoniorkester

Radions symfoniorkester (RSO) är Yles 
orkester med uppdrag att producera och 
främja inhemsk musikkultur. Orkesterns 
chefsdirigent är Hannu Lintu.

Radioorkestern grundades år 1927 med 
en besättning på tio musiker. På 1960-ta-
let utvidgades RSO:s besättning till full 
symfoniorkester. Orkesterns chefsdiri-
genter har varit Toivo Haapanen, Nils-Eric 
Fougstedt, Paavo Berglund, Okko Kamu, 
Leif Segerstam, Jukka-Pekka Saraste 
och Sakari Oramo. Då Hannu Lintus pe-
riod slutar våren 2021, tillträder Nicholas 
Collon som chefsdirigent. 

Utöver de stora klassisk-romantiska 
mästerverken omfattar RSO:s repertoar 
en hel del ny musik och orkestern urup-
pför årligen ett flertal verk som bestäl-
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lts av Yleisradio. Till RSO:s uppgifter hör 
även att göra friköpta inspelningar för 
Yleisradios arkiv av hela den inhemska or-
kestermusiken.  Under säsongen 2019–
2020 uruppför orkestern fyra verk som 
beställts av Yle. På programmet står där-
till Yleisradios och Helsingfors Festspels 
storproduktion Schumanns Scener ur 
Goethes Faust. En egen plats får även 
symfonierna och konserterna från Dmitrij 
Sjostakovitjs mellersta period. Vid RSO:s 
festival som nu arrangeras för andra gå-
ngen spelas nya verk och stora komposi-
tioner av Magnus Lindberg. De gasteran-
de dirigenterna omfattar bl.a. Esa-Pekka 
Salonen, Herbert Blomstedt, Jukka-Pekka 
Saraste och Sakari Oramo och som so-
lister debuterar några unga inhemska  
musiker.

RSO har spelat in på skiva verk av 
bl.a. Mahler, Bartók, Sibelius, Hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen. Orkestern har för sina 
inspelningar fått Gramophone Award två 
gånger – för Lindbergs klarinettkonsert 
2006 samt för Bartóks violinkonsert 2018. 
Orkesterns övriga pris omfattar bl.a. BBC 
Music Magazine Award, Académie Charles 
Cros och MIDEM Classical Award. Skivan 
med Sibelius tondikter och sånger fick pri-
set International Classical Music (ICMA) 
2018. Det inhemska EMMA-priset har 
RSO fått 2016 och 2019.

RSO konserterar regelbundet runt om i 
världen. Under spelåret 2019–2020 turne-
rar orkestern under Hannu Lintus ledning 
i Mellaneuropa och i Japan.

RSO:s konserter sänds direkt på Yle 
Arenan och i Yle Radio 1 samt i inspelad 
form på Yle Teema & Fem och Yle TV1.


