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2.11. 
PERJANTAISARJA 5 
Musiikkitalo klo 19.00

Hannu Lintu, kapellimestari
Benjamin Schmid, viulu

Jean Sibelius: Sinfonia nro 4 a-molli op.63  37 min

I Tempo molto moderato, quasi adagio 
II Allegro molto vivace 
III Il tempo largo 
IV Allegro  

VÄLIAIKA 20 min

György Ligeti: Viulukonsertto  30 min

I Preludi
II Aria – Hoquetus – Koraali
III Intermezzo  
IV Passacaglia 
V Appassionato 

Jean Sibelius: Sinfonia nro 3 C-duuri op.52  30 min

I Allegro moderato 
II Andantino con moto, quasi allegretto 
III Moderato – Allegro (ma non tanto) 

Väliaika noin klo 20.00. Varsinainen konsertti päättyy noin klo 21.00. 

MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen 
Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle kuuntelemaan 
Myöhäisillan kamarimusiikkia. Numeroimattomat paikat. 
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Jean Sibelius: Jousikvartetto ”Voces Intimae” d-molli op. 56 31 min

I Andante – Allegro molto moderato 
II Vivace 
III Adagio di molto 
IV Allegretto (ma pesante) 
V Allegro

Uusi Helsinki -kvartetti:
Petri Aarnio, viulu
Taija Angervo, viulu
Ilari Angervo, alttoviulu
Joel Laakso, sello

Suora lähetys Yle Radio 1:ssä ja internetissä yle.fi/rso. 
Konsertti nähdään Yle Teeman Kausikortti-ohjelmassa 12.1.2013.
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JEAN SIBELIUS (1865–1957): SINFONIA NRO 4

Sibeliukselle itselleen neljännestä sin-
foniasta muodostui kynnyskysymys: 
sen jälkeisen elämänsä ajan hän mel-
ko pitkälti jaotteli ihmisiä sen perus-
teella, miten nämä suhtautuivat tä-
hän kovan onnen lapseen. Neljäs ei 
ole nauttinut samaa valtaisaa suosi-
ota kuin aikanaan toinen ja nykyään 
myös viides ja ensimmäinen, eikä se 
ole myöskään mieltynyt yhtä ”helposti 
nautittavaksi” kuin seesteiset kuudes ja 
seitsemäs. Sinfonioista ja sikarista piir-
tämässään kuuluisassa karikatyyrisar-
jakuvassa Kari Suomalainen pisti mes-
tarin kääntämään sikarinsa väärinpäin 
kolmannessa ja tökkäämään sen pala-
van pään huuliinsa juuri neljännen sin-
fonian kohdalla. Tämä vastannee osu-
vasti yleisön ja monien muusikoiden 
reaktiota Sibeliuksen muuttaessa tyy-
liään, ja niistä seurannutta säveltäjän 
omaa kokemusta. Hänhän oli yliherk-
kä ympäristön mielipiteille, todellisil-
le ja luulottelemilleen. Mikä siis sai ai-
kaan kolmannesta sinfoniasta alkaneet 
ja neljännessä kulminoituneet hanka-
ukset säveltäjän ja häneen enemmän 
kuin kunnioittavasti suhtautuneen elin-
ympäristönsä välillä? Kysymys oli sekä 
siitä, mitä Sibelius teki, että siitä, mitä 
hän ei enää tehnyt. 

Pohjolan tytär (1906) oli vielä kaleva-
laiseen aiheeseen tehty, siis perisuo-
malainen sävelfantasia, vaikka siinä 
oli jo merkkejä tulevasta kehitykses-
tä. Kolmannessa sinfoniassaan (1907) 
Sibelius astui useampia yhtaikaisia, eri 
suuntiin poikkeavia askelia ulos suo-
malaisen kansallissankarin viitekehyk-

sestään. Toisaalta hän pyrki kansallisro-
mantiikasta kohti klassisempaa ideaalia 
tarkoituksenaan tulla selvemmin osak-
si yleiseurooppalaista perinnettä. Toi-
saalta hän alkoi modernisoitua, mikä 
osittain heijasteli niitä tendenssejä, 
joita tuohon aikaan oli ilmaantunut 
ja ilmaantumassa sävellystaiteen kan-
sainväliseen pioneerikärkeen: Debussy, 
Ravel ja vähän myöhemmin Stravinski 
emansipoivat musiikin sointiväri- ja ryt-
miulottuvuutta, Schönberg oppilaineen 
ja Skrjabin pyrkivät murtamaan tonaa-
lisuuden. Sibelius ei koskaan ylittänyt 
tonaalisuuden rajaa vaan koetteli sen 
reunoja, eikä hän myöskään seurannut 
impressionisteja tai Richard Straussia 
loisteliaan sointivärimaalailun suun-
taan, vaikka joissakin vuosien teoksis-
saan (Pohjolan tytär, Bardi, Luonnotar, 
Aallottaret) loikin oman pohjoisesti 
sä vyttyneen, hillityn vastineen näiden 
tutkimusretkille. 

Myöhempien aikojen näkökulmasta 
tärkeimmäksi Sibeliuksen asettamak-
si tienviitaksi jälkipolville tulivat hänen 
omintakeiset muotoratkaisunsa, joiden 
voidaan katsoa alkaneen kolmannen 
sinfonian finaalista (ja ehkä myös toi-
sen sinfonian ensiosasta) ja kulkeneen 
aivan omia latujaan läpi kaikkien vii-
meisten sinfonioiden ja Tapiolan. Niin 
vain kävi, että aikansa radikaalipiireissä 
konservatiivisena pidetyn Sibeliuksen 
uudistajan kynnet näkyivät vuosi-
kymmeniä myöhemmin, kun monilla 
eri tahoilla (esimerkiksi aina karsaas-
ti suhtautuneessa Ranskassa) keksit-
tiin ottaa hänet modernin, amorfisen 
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muotoajattelun suureksi esikuvaksi. 
Sen suhteen hän oli valtavasti aikaansa 
edellä, onhan esimerkiksi Schönbergin 
ja Stravinskin muodonkäsittely usein 
olennaisesti vanhanaikaisempaa ja 
kömpelömpää kuin hänen.

Sinfonia n:o 4 a-molli valmistui pari 
päivää ennen kantaesitystään Helsingin 
yliopiston juhlasalissa 3. huhtikuuta 
1911. Työskentely sen parissa oli vaike-
aa ja voimille käyvää; päiväkirjamerkin-
nät kertovat rajusta jaakobinpainista, 
epävarmuudesta vahvan vision ja haus-
sa olevan toteutustavan välissä. Neljäs 
on Sibeliuksen sinfonioista vakavin, si-
säänpäin kääntynein ja syvimmälle luo-
taava. Siinä ei juuri ole jälkiä monista 
muista töistä tutusta ekstrovertista 
yleisön lähestymisestä, suorasuunna-
tusta nautinnon tuottamisesta. Tämä 
ei tietenkään tarkoita, ettei siinä olisi 
valtavaa määrää korvaamatonta kau-
neutta; hetkittäin näynomaiset ideat 
välähtävät taivaankorkuisiksi holveiksi. 
Mutta tämä vastaansanomaton kaune-
us on kuitenkin laadultaan sisäistä, ja 
sanonnan tapa lähteä aforistisuudesta 

ja tavoittaa totuttu ”narratiivinen” jat-
kuvuus vasta pitkän etsintävaiheen tu-
loksena on varmasti ollut omiaan as-
karruttamaan sekä aikalaisyleisön että 
myöhempien polvien kuulijoiden miel-
tä siinä määrin, ettei sinfonian kenties 
ominta laatua ole ollut helppo havaita. 

”Omimmalla laadulla” tarkoitan klas-
sisuutta. Kunkin osan muodossa on 
omat ainutkertaiset piirteensä: ensim-
mäisen voimakas tiivistäminen ”tele-
skooppimaisten” keinojen avulla, toisen 
raju, pysyväksi jäävä tunnelmanmuutos 
kevyestä raskaaseen tai keijukaismai-
sesta demoniseen, kolmannen aforis-
tinen kehräys, jonka tulos, osan ainoa 
teema, kuullaan vasta lopussa ja neljän-
nen kaikissa suhteissa erikoinen kaar-
ros, jossa osatekijät saavat jännittäviä 
koko- ja painotussuhteita ja joka ”antaa 
periksi” hiipuakseen sanomattoman 
murheellisena mielen hämäriin. Mutta 
silti kokonaisuus tekee erittäin tasapai-
noisen, klassisen vaikutuksen, jota ro-
manttisten suurten eleiden puuttumi-
nen vain korostaa. 

GYÖRGY LIGETI (1923–2006): VIULUKONSERTTO

Nykyisen Romanian unkarilaisalueel-
la juutalaiseen perheeseen syntynyt 
György Ligeti on varmasti yksi tunne-
tuimmista 1900-luvun loppupuolen sä-
veltäjistä. Kiistatta hän oli myös aika-
kauden taiteilijoista persoonallisimpia. 
Hän perusti eri vaiheiden musiikkin-
sa heterogeenisiin aineksiin, jotka hän 
imi monista lähteistä: renessanssista 

nykyaikaan, romanialaisesta kansan-
musiikista Kongon pygmien musiikkiin 
ja länsiafrikkalaiseen rummutukseen, 
esiklassisista esikuvista Stockhauseniin 
ja Bouleziin, vanhasta folkloresta frak-
taalimatematiikkaan. Ligeti valmisti 
ja höysti raaka-aineistaan harvinaisen 
omaperäisen keitoksen. Aromikartasta 
ei puuttunut sahramin ja inkiväärin 
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hienostuneisuutta tai kardemumman 
ja korianterin pikantteja sävyjä, muttei 
myöskään voimakkaimpien chilien tä-
räyttävää voimaa, ja mukana oli myös 
tuntemattomia, uppo-outoja yrttejä.

Ligetin musiikki kävi tosiaan monen 
niin erilaisen vaiheen läpi, niin että jos-
kus on hankala käsittää, että se tosiaan 
on yhden ihmisen tekemää. Karkeasti 
ottaen hänen eri tyylikautensa voi ja-
kaa kolmeen. Ensimmäiseen kuuluvat 
ne teokset, jotka hän teki ennen emig-
roitumistaan Unkarista vuonna 1956, 
toiseen teokset alkaen ensimmäisistä 
Kölnin elektronimusiikkistudiossa työs-
tetyistä harjoituksista (1957) ooppe-
raan Le grand macabre (”Suuri makaa-
beri” 1974–77) ja viimeiseen sävellykset, 
jotka Ligeti teki uusin tekniikoin noin 
vuodesta 1982 alkaen. Väliin jää viiden 
vuoden kriisivaihe, jolloin maestro haki 
uutta linjaa eikä käytännössä säveltä-
nyt juurikaan. Ligeti oli aina perfektio-
nisti, eikä säveltäminen niin ollen ollut 
koskaan helppoa. Erityisen vaikeaa se 
oli 1980-luvulla suuren kriisin jälkeen. 
Tämä ei johtunut kykyjen tai voimi-
en ehtymisestä, vaan poikkeuksellisen 
kunnianhimoisista suunnitelmista, joi-
den toteuttaminen osoittautui työ-
läämmäksi kuin säveltäjä oli osannut 
arvata. Lopulta teokset kuitenkin mur-
tautuivat maailmalle. Säveltäjä sai uu-
den ihailijakunnan mutta menetti osan 
entisestä. Kun nykyään sanoo pitävän-
sä Ligetin musiikista, kuulee usein ky-
symyksen: vanhasta vai uudesta.

Kun Ligetin Viulukonsertto tämän kon-
sertin ohjelmassa yhdistyy Sibeliuksen 
sinfonioihin, kuulija voi kysyä, mitä te-
kemistä näin erilaisilla asioilla on kes-
kenään. Ilmeisin yhtymäkohta liittyy 

teosten syntyyn: sekä Sibeliuksen 3. ja 
4. sinfonia että Ligetin konsertto ko-
ettelivat tekijöiden hermoja tavallista 
kovemmin ja myös pitkään. Muita yh-
tymäkohtia voikin sitten olla vaikeam-
pi löytää, tai ainakin niitä pitäisi etsiä 
jostain pintahavaintoa syvemmältä. 
Aivan kuin Sibeliuskin, Ligeti sävel-
si Viulukonserttonsa kahdessa eri vai-
heessa niin, että teos ehdittiin välillä jo 
kantaesittää, ennen kuin säveltäjä veti 
sen takaisin ja sävelsi aivan uuden ver-
sion. Ligetin tapauksessa tarina alkoi 
Käyrätorvitriosta, joka oli yksi ensim-
mäisiä töitä pitkän sävellystauon jäl-
keen vuonna 1982. Sen harjoituksissa 
Darmstadt-ajoilta tuttu viulisti Saschko 
Gawriloff kyseli varovasti, haluaisiko 
Ligeti säveltää viulukonserton. Maestro 
ärähti, ettei hänellä ole aikaa sellaiseen, 
mutta soitti viikon päästä Gawriloffille 
ja sanoi muuttaneensa mielensä. 

Kului kuitenkin monta vuotta, ennen 
kuin teos realisoitui, ja silloinkin ensin 
aivan erilaisena kuin mikä lopputulos 
sitten oli. Ensimmäisessä versiossa oli 
kolme osaa, ja Saschko Gawriloff kan-
taesitti sen marraskuussa 1990 vain 
pari päivää teoksen valmistumisen jäl-
keen – ihan kuin Sibeliuksen sinfonioi-
den tapauksessa! Viulisti ei ollut oikein 
tyytyväinen saamaansa teokseen, var-
sinkin siksi että solisti jäi siinä kovas-
ti pimentoon, ja rohkeni sanoa tästä 
temperamenttisena tunnetulle sävel-
täjälle. Yllätyksekseen hän sai kuulla, 
että Ligeti oli aivan samaa mieltä ja 
päätti säveltää kappaleen uudestaan. 
Hän hävitti kokonaan ensimmäisen 
osan, kirjoitti kolme aivan uutta, sijoit-
ti lyhyen finaalin välisoitoksi teoksen 
keskelle ja siirsi alkuperäisen toisen 
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osan neljänneksi. Solisti ehdotti, että 
Ligeti rakentaisi hylätyn ensimmäisen 
osan aineksista kadenssin konserton 
johonkin kohtaan, ja näin tapahtui-
kin. Noudattaen jo lähes unohtunutta 
1700-lukuista konserttotapaa säveltäjä 
jätti soittajille mahdollisuuden kirjoit-
taa itse oma kadenssinsa. Partituuri 
julkaistiin silti Gawriloffin muotoileman 
ja Ligetin hyväksymän kadenssin kans-
sa. Sen paikka on aivan lähellä finaalin 
loppua, ja sitä seuraa vain aavemaisia 
ja humoristisia orkesterin töräyksiä. 
Richard Toop huomioi, että vaikka kon-
sertoa ei voitane pitää ’epäkonserttona’ 
(jollaiseksi Ligetin Sellokonserttoa on 
usein kuvattu), sen ”finaali on varmasti 
’epäfinaali’”.

Uusi versio kantaesitettiin lokakuus-
sa 1992. Tämän jälkeen Ligeti vielä or-
kestroi kolmannen ja neljännen osan 
uudestaan, ja lopullisen laitoksen en-
siesitys oli kesäkuussa 1993, Gawriloff 
luonnollisesti solistina ja Pierre Boulezin 
johtama Ensemble InterContemporain 
orkesterina. Orkesterin koko seuraa 
EIC:n vahvuutta: 10 puhaltajaa, 3 lyö-
mäsoittajaa, 11 soolojousta. Yksi viulu ja 
yksi alttoviulu on viritetty muista poik-
keavasti niin, että niiden kielten viritys 
vastaa kontrabasson tiettyjen kielten 
yläsäveliä. Neljä puhaltajaa soittaa erivi-

reisiä okariinoja, joiden epätäsmällinen 
vire sävyttää vahvasti konserton eräitä 
kohtia. Tyylillisesti Viulukonserttoa on 
kuvattu ”efektien ja tekniikoiden run-
saudensarveksi, ilmapiirien ja värien 
villiksi kollaasiksi” (Stephen Johnson). 
Sellaisena se on tyypillinen Ligetin 
myöhäistuotannon edustaja, monien 
ilmiöiden ennakkoluuloton, kekseliäs ja 
taitavasti tehty sekoitus. 

Ensimmäinen osa on alkusoitto. Se 
perustuu jousten sellaisille huiluäänil-
le, joita harvemmin käytetään, koska 
ne vievät totutun viritysjärjestelmän 
ulkopuolelle. Toinen osa yhdistää so-
listin G-kielellä soittaman melodian, 
Guillaume de Machaut’n myöhäiskes-
kiaikaisen ns. hoketus-tekniikan ja yh-
den omalaatuisimmista koskaan sä-
velletyistä koraaleista. Okariinoilla on 
osuutta asiaan! Kolmas osa alkaa niin 
kuin se olisi hidas, mutta ennen pit-
kää selviää, että perustempo onkin hui-
maavan nopea ja musiikki ikään kuin 
putoaa mustaan aukkoon. Tätä seuraa 
mitä yksinkertaisimmalle teemalle pe-
rustuva passacaglia, joka nousee heh-
kuvaan huipennukseen. Finaalin monet 
syntyimpulssit liittyvät jo mainittujen 
ilmiöiden lisäksi mm. indonesialaiseen 
musiikkiin ja Šostakovitšin neljänteen 
sinfoniaan.

JEAN SIBELIUS (1865–1957): SINFONIA NRO 3

Kolmas sinfonia oli tekijälleen vaikea 
pala. Hän sävelsi sitä pitkään ja mo-
nessa vaiheessa, antaen muiden, pie-
nempien töiden keskeyttää sen teke-

misen useita kertoja. Viivyttely johtui 
halusta uudistua, ratkaista sinfonian 
muoto aikaisemmista poikkeavalla ta-
valla. Tämä koskee erityisesti finaalia. 
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Säveltäjällä oli mielessään visio, jonka 
tarkasta hahmosta hän ei päässyt it-
sensä kanssa yksimielisyyteen. Sibelius 
asetti itselleen dead linen hyväksymällä 
The Royal Philharmonic Societyn kut-
sun johtaa sinfonia Lontoossa kevääl-
lä 1907. Kuten usein niissä tapauksissa, 
joissa uudistumispaineidensa kanssa 
kamppaileva taiteilija päättää pakot-
taa itsensä saamaan työnsä valmiiksi 
johonkin määräaikaan mennessä, tässä 
kävi ohraisesti: Sibelius ei ehtinyt saada 
sinfoniaa soittokuntoon ajoissa, vaan 
Lontoon vierailu piti siirtää myöhem-
mäksi. Luomispaine oli kova ja muu-
tenkin yliherkät hermot kireällä, joten 
epäonnistuminen dead linen pitämi-
sessä johti juomiseen, joka ei tieten-
kään auttanut hermoja palautumaan 
ennalleen. Toukokuussa Sibelius ilmoit-
ti kustantaja Lienaulle aikovansa tulla 
”koesoittamaan” sinfonian kapellimes-
tari Neisserin orkesterin avulla Saksan 
Eislebenissä. Hän lähti reissuun vasta 
elokuussa, eikä ole tiedossa, päätyikö 
hän koskaan Eislebeniin – orkesteri oli 
tuskin koossa kesälomien aikaan – vai-
ko pikemminkin Berliinin viinitupiin. 
Sinfonia valmistui – tyypillisesti – vii-
me tipassa ennen syyskuun 25. päivänä 
1907 pidettyä kantaesitystä Helsingin 
yliopiston juhlasalissa. Sibelius itse joh-
ti orkesteria.

Sibelius loi yhden monista klassi-
koiksi muodostuneista ilmauksistaan 
luonnehtiessaan kolmatta sinfoniaan-
sa ”ajatuksen kirkastumiseksi kaaok-
sesta”. Tawaststjerna esittää jatkotul-
kintaa: hänen mielestään luonnehdinta 
voidaan sekä ottaa kirjaimellisesti että 
merkityksessä ”klassisen sinfonisen 
ajatuksen kristallisoituminen myöhäis-

romantiikan suhteellisesta kaaokses-
ta”. Ainakin on varmaa, että kolmas 
sinfonia on olennaisesti kahta ensim-
mäistä klassistisempi, mutta samal-
la se (ja varsinkin sen finaali) on myös 
niitä modernimpi. Klassisen ajatuksen 
kristallisoituminen toteutuu usealla eri 
tasolla. Perustan seuraavan jaottelun 
Tawaststjernalle.

Muodon keskittäminen. ”Ulkoiset mit-
tasuhteet supistuvat. Kesto jää alle 
puolen tunnin toisen sinfonian noin 50 
minuutin sijasta. Osien lukumäärä su-
pistuu neljästä kolmeen scherzon ja fi-
naalin yhdistämisen ansiosta.” Ilmaisun 
keskittäminen. ”Ylenpalttiset romantti-
set eleet korvataan täsmällisemmillä 
viitteillä. Tematiikan paatoskorosteinen 
pyrkimys väistyy eetoskorosteisemman 
tieltä.” Rytmisen aineksen merkityksen 
lisääntyminen. ”Intohimon asteittainen 
kiipeäminen kohti huippukohtaa muun-
tuu ajatuksen tanssinomaisesti eteen-
päin soljuvaksi liikkeeksi. Kantavien 
teemojen enemmistö rakentuu silmiin-
pistäville ostinaatorytmeille. Syystäkin 
on kolmannen sinfonian rytmin toi-
min nallistamisen katsottu enteile-
vän Stravinskin ja Prokofjevin ’skyyt-
tiläistä’ tyyliä.” Orkesterikokoonpanon 
pelkistäminen. Sibelius tulee nyt toi-
meen Beethoven-tyyppisellä orkes-
terilla. Sointikuvan deromantisointi. 
”Intohimoisten viulucantilenojen ja jy-
kevien vaskipurkausten osuus vähe-
nee, niiden sijaan tulee liikkuvia jousi-
kuvioita ja keveitä puupuhallinjaksoja.” 
”Deromantisointi merkitsee myös epä-
kansallistamista. Päinvastoin kuin edel-
liset sinfoniat kolmas sisältää tuskin 
mitään suoria muistumia ’suomalai-
sesta sävelestä’. Ostinaatorytmeistään 
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huolimatta se ei ole muinaissuoma-
lainen sillä tavoin kuin Kevätuhri on 
 ’muinaisskyyttalainen’, alkuslaavilainen.  
Kolmannen sinfonian tenhovoima on 
toisella tasolla kuin shamaanisella.” 
”Kolmannen sinfonian kansallinen ai-
nes ilmenee lähinnä sen milloin mie-
tiskelevässä, milloin bukolisessa musii-
killisessa ilmapiirissä. Mutta kansallisen 
tyylin ja persoonatyylin raja on tässä 
liukuva.” ”Kuitenkin Sibelius on selväs-
ti etääntynyt ilmeisen suomalaisista ai-
neksista. Kolmannesta sinfoniasta alka-
en hän muuttuu kansainvälisemmäksi, 
’eurooppalais-klassiseksi’ säveltäjäksi.” 
Kolmas sinfonia merkitsee etäisyyden 
ottamista kansallisromantiikkaan, ja fi-
naalin sävel- ja muotokielen modernius 
vain korostavat tätä klassistumiskehi-
tyksen seurausta.

Ensimmäinen osa on klassistisin. Se 
rinnastuu Haydnin, Mozartin ja nuoren 
Beethovenin selkeärakenteisiin allegro-
osiin, mutta sävellajisuhteet on toteu-
tettu toisin kuin esikuvilla. Sibelius on 
niin sanoakseni ”kiristänyt” kvinttiym-
pyrän kiertämistä: oletetun G-duurin 
tai e-mollin sijasta, joiden etumerkin-
nät ovat ”yhden ristin päässä” pääsä-
vellajista, sivuteema esitellään ”kahden 
ristin etäisyydellä” eli h-mollissa. Sinne 
päästään tikittävän rytmiaiheen ja len-
nokkaiden paimenluritusten leimaa-
masta pääteemavaiheesta nokkelasti 
nostamalla vasket kokosävelasteikkoa 
pitkin fis-sävelelle eli h-mollin huippu-
sävelelle. Kuudestoistaosanuottien ke-
vyt, vikkelä liike hallitsee kehittelyä, jos-
ta kertaus ponnistaa liikkeelle paljon 
esittelyä voimakkaampana. Lopussa 
musiikin luonne kokee muutoksen: 

”Bu kolinen ilo muuttuu panteistiseksi 
hartaudeksi.”

Hidas osa on viehättävä idylli gis-
mollissa, yksi Sibeliuksen kauneim-
mista yksittäisistä sinfonianosista. 
Ra kenteeltaan se muistuttaa muunnel-
masarjaa, mutta muuntelu ei ole kovin 
perusteellista; tärkeimmässä roolissa 
on ihastuttavan teeman jatkuva esit-
täminen muuttuvassa valaistuksessa. 
Vain sellojen tunteikas repliikki saa kes-
keyttää teeman esiintymiset, eivätkä 
nämä episodit ole pitkiä. Kolmannessa 
osassa scherzon ja finaalin ominaisuu-
det yhdistyvät. Oikeastaan rakennetta 
voitaisiin pitää binäärisenä ”pariosana” 
viidennen sinfonian ensiosan tapaan, 
mutta siirtyminen ”scherzosta” ”finaa-
liin” on toteutettu vaivihkaisemmin. 
Osa alkaa kevyen liikkuvasti, ja viuhuvia 
aiheita tulvehtii eri tahoilta. ”Finaalin” 
teema kasvaa esiin huomaamattomas-
ti, eikä sitä ensi alkuun pidä teema-
na ollenkaan, vaan jonkinlaisena säes-
tys- tai vastaäänisattumuksena. Mutta 
teema siitä tulee: hymnimäinen, osan 
muuta sisältöä leveämmin laulava, to-
dellakin klassisesti ”kirkastunut ajatus”. 
Loppua kohti Sibelius nostaa tämän 
hymnin komeaan valaistukseeen, ja 
teoksen loppu on tekijälle tyypillisesti 
tyylikkään naseva.

Jouni Kaipainen
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HANNU LINTU

Hannu Lintu aloittaa Radion sinfonia-
orkesterin kahdeksantena ylikapelli-
mestarina syksyllä 2013 ja toimii sitä 
ennen kauden 2012–2013 orkesterin 
päävierailijana. Lintu jatkaa näin jo 
vuosia jatkunutta menestyksekästä yh-
teistyötään RSO:n kanssa. 

Hannu Lintu on opiskellut pianon- 
ja sellonsoittoa ensin Turun konser-
vatoriossa ja myöhemmin Sibelius-
Akatemiassa, jossa hän aloitti vuonna 
1992 opinnot myös kapellimestariluo-
kalla opettajinaan Jorma Panula, Eri 
Klas ja Ilja Musin. Lintu on täydentänyt 
opintojaan mm. Sienan kesäakatemi-
assa Myung Whun Chungin johdolla. 
Hän voitti Pohjoismaiset kapellimes-
tarikilpailut 1994 ja valmistui Sibelius-
Akatemiasta keväällä 1996.

Hannu Lintu toimii Tampere 
Filharmonian ylikapellimestarina  ja 
taiteellisena johtajana kevääseen 
2013 asti. Lisäksi hän on Irlannin Kan-
sallisorkesterin päävierailija. Aikai sem-
min Lintu on toiminut Turun kaupun-
ginorkesterin ylikapellimestarina ja sen 
jälkeen Helsingborgin sinfoniaorkeste-
rin taiteellisena johtajana. Lintu työs-
kentelee säännöllisesti myös Avanti! 
kamariorkesterin kanssa ja toimi vuon-
na 2005 Avantin Suvisoitto -festivaa-
lin taiteellisena johtajana. Lintu on le-
vyttänyt Ondine, Alba, Naxos, Ricordi, 
Claves, Hyperion ja Danacord -levy-
merkeille. Lähiaikojen suuria projekteja 
ovat kaikkien Mozartin pianokonsert-
tojen tallennus Angela Hewittin kanssa 
sekä Enescun sinfonioiden kokonaisle-
vytys. Tulevaisuudessa Lintu ja RSO tu-

levat levyttämään laajasti monipuolista 
ohjelmistoa.

Lintu on johtanut merkittävimpi-
en suomalaisten orkestereiden lisäk-
si mm. radio-orkestereita Berliinissä, 
Pariisissa, Frankfurtissa, Stuttgartissa, 
Amsterdamissa ja Madridissa; usei-
ta orkestereita Pohjois- ja Etelä-
Amerikassa (mm. Toronton, Houstonin, 
Baltimoren, Cincinnatin, Pittsburghin 
ja St Louisin sinfoniaorkesterit sekä 
Los Angelesin filharmonikot Hollywood 
Bowlissa), Aasiassa (Tokio ja Kuala 
Lumpur) ja Australiassa (mm. Sydneyn 
ja Melbournen sinfonikot). Kaudella 
2012–2013 Lintu vierailee mm. Syd-
neyn sinfonikkojen, Lontoon filhar-
monikkojen, Minnesotan orkesterin, 
NDR:n sinfoniaorkesterin ja monien 
BBC:n orkestereiden kapellimestarina. 

BENJAMIN SCHMID

Wienissä syntynyt ja Salzburgissa kas-
vanut Benjamin Schmid kuuluu maa-
ilman huippuviulistien ehdottomaan 
kärkikastiin. Hän on valloittanut ylei-
söt niin Wienin filharmonikkojen kuin 
Amsterdamin Concertgebouw -orkes-
terinkin solistina. Häntä kiitetään erityi-
sesti monipuolisesta ohjelmistostaan 
sekä hyvin persoonallisesta musiikilli-
sesta tyylistään.

Benjamin Schmid opiskeli viu-
lunsoittoa Salzburgissa, Wienissä ja 
Philadelphian Curtis-instituutissa. Hän 
on voittanut useita merkittäviä kan-
sainvälisiä kilpailuja, kuten Carl Flesch-
kilpailun Mozart-, Beethoven-, ja yleisö-
palkinnot.
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Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävä-
nä on tuottaa ja edistää suomalaista 
musiikkikulttuuria. Orkesterin tuleva 
ylikapellimestari Hannu Lintu aloittaa 
kautensa syksyllä 2013. Kaudella 2012–
2013 hän toimii RSO:n päävierailija-
na. RSO:n kunniakapellimestarit ovat 
Jukka-Pekka Saraste ja Sakari Oramo. 

Radio-orkesteri perustettiin vuon-
na 1927 kymmenen muusikon voimin. 
Sinfoniaorkesterin mittoihin se kasvoi 
1960-luvulla. RSO:n ylikapellimestarei-
ta ovat olleet Toivo Haapanen, Nils-Eric 
Fougstedt, Paavo Berglund, Okko Kamu, 
Leif Segerstam, Jukka-Pekka Saraste ja 
Sakari Oramo.

 RSO:n ohjelmistossa on tärkeällä si-
jalla uusin suomalainen musiikki ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen or-
kesterimusiikin taltioiminen kantanau-
hoille Yleisradion arkistoon. Kaudella 
2012–2013 orkesteri kantaesittää kuusi 
kotimaista Yleisradion tilaamaa teosta.   

RADION SINFONIAORKESTERI

RSO on levyttänyt mm. Eötvösin, 
Nielsenin, Hakolan, Lindbergin, Saari-
ahon, Sallisen, Kaipaisen ja Kokkosen 
teoksia sekä Launiksen Aslak Hetta 
-oopperan ensilevytyksen. Orkesterin le-
vytykset ovat saaneet merkittäviä tun-
nustuksia, kuten BBC Music Magazine 
– ja Académie Charles Cros’n palkinnot. 
Lindbergin ja Sibeliuksen viulukonsertot 
sisältävä levy Lisa Batiashvilin kanssa 
(Sony BMG) sai MIDEM Classical Awards 
-palkinnon 2008. Samana vuonna New 
York Times valitsi toisen Lindberg-
levytyksen vuoden levyksi. 

 RSO tekee säännöllisesti konsertti-
kiertueita ympäri maailmaa. Kaudella 
2012–2013 orkesteri tekee Hannu 
Linnun kanssa Itä-Suomen sekä Etelä-
Euroopan kiertueen. 

RSO:n kotikanava on Yle Radio 1, 
joka lähettää orkesterin kaikki kon-
sertit yleensä suorina lähetyksinä niin 
Suomesta kuin ulkomailtakin. RSO:n 
verkkosivuilla (yle.fi/rso) konsertteja 
kuunnella sekä katsella korkealaatuisen 
livekuvan kautta.

Schmid esiintyy säännöllisesti ar-
vostettujen kapellimestarien joh-
dolla maailman huippuorkesterien, 
kuten mm. Lontoon Philharmonia-
orkesterin, Leipzigin Gewandhaus-
orkesterin, Zürichin Tonhalle-orkesterin 
ja Houstonin sinfoniaorkesterin solis-
tina. Festivaaleista hän vierailee mm. 
Salzburgin musiikkijuhlilla.

Schmid on tehnyt merkittäviä tulkin-
toja mm. Bergin, Korngoldin, Mozartin 
ja Schönbergin teoksista. Hän esittää 
myös paljon kamarimusiikkia, mm. 
klarinetisti Sabine Meyerin ja sellis-
ti Clemens Hagenin kanssa. Pianisti 
Ariane Haeringin kanssa Schmid on le-
vyttänyt Mozartin viulu-piano -teoksia.


