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9.2. 
TORSTAISARJA 6 
Musiikkitalo klo 19.00

Susanna Mälkki, kapellimestari
Topi Lehtipuu, tenori  
Jukka Harju, käyrätorvi 

George Benjamin (1960–):
Ringed by the Flat Horizon 20 min

Benjamin Britten (1913–1976): 
Serenadi tenorille, käyrätorvelle ja jousille op.31  25 min
I Prologue (Prologi) 
II Pastoral (Pastoraali) (The day’s grown old –)
III Nocturne (Nokturni) (The splendour falls on castle walls –)
IV Elegy (Elegia) (O Rose, thou art sick –)
V Dirge (Valituslaulu) (This ae nighte –)
VI Hymn (Hymni) (Queen and huntress, chaste and fair –)
VII Sonnet (Sonetti) (O soft embalmer of the still midnight –)
VIII Epilogue (Epilogi)

VÄLIAIKA 20 min

Robert Schumann (1810–1856):
Sinfonia nro 3 Es-duuri op.97 ”Reiniläinen“ 33 min
I Lebhaft 
II Scherzo (Sehr mässig) 
III Nicht schnell 
IV Feierlich 
V Lebhaft  

Väliaika noin klo 20.00. Konsertti päättyy noin klo 21.05. 
Suora lähetys internetissä yle.fi/rso. 
Konsertin taltiointi nähdään Yle Teeman Kausikortissa 31.3. ja 28.4.
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GEORGE BENJAMIN (1960–): 
RINGED BY THE FLAT HORIZON

Brittiläinen George Benjamin murtautui esiin 
nykymusiikin säveltäjäksi poikkeuksellisen 
varhain, vain parikymmenvuotiaana. Hän 
ei silti ole mikään Mozartin tai Schubertin 
kaltainen luonnonnero, joka pudottelisi vai-
vattomasti teoksia hihastaan. Säveltäminen 
on hänelle hidasta ja ankaraa työtä, oikean 
muodon raastavaa etsintää ja jo tehtyjen 
ratkaisujen hylkäämistä. Pian läpimurron jäl-
keen hänelle koitti monen vuoden kuiva kau-
si, jolloin hän ei kirjoittanut kuin muutaman 
teoksen, eikä tuotanto ole senkään jälkeen 
kasvanut ylettömän laajaksi.

Benjamin aloitti säveltämisen seit-
semänvuotiaana ja siirtyi 16-vuotiaana 
Pariisin konservatorioon Olivier Messianin 
oppilaaksi. Ranskalaisella musiikilla, ei 
vain Messiaenilla vaan myös Debussyllä, 
Ravelilla ja Berliozilla onkin ollut hänelle in-
noittava merkitys. Hänen musiikissaan se 
heijastuu mm. sointiasun huolellisessa hi-
omisessa ja yleisemmällä tasolla siinä, että 
monien ranskalaissäveltäjien tapaan hänen 
teostensa syntyimpulssi on usein musiikin 
ulkopuolella, esimerkiksi kirjallisuudessa, 
kuvataiteessa tai luonnonilmiöissä.

Benjaminin tuotannon pääpaino on or-
kesteri-, kamari- ja pianomusiikissa. Hän on 
kuitenkin säveltänyt myös muutamia vokaa-
liteoksia, ja vuonna 2006 valmistui hänen 
ensimmäinen näyttämöteoksensa kamari-
ooppera Into the Little Hill. Ensi kesänä saa 
Aix-en-Provencen juhlilla kantaesityksensä 
hänen toinen oopperansa Written on Skin. 
Benjamin on ollut vuodesta 2001 lähtien 
Lontoon King’s Collegen sävellyksenprofes-
sori, ja hän esiintyy aktiivisesti myös kapel-
limestarina.

Yksi Benjaminin varhaisista läpimurto-
teoksista oli Ringed by the Flat Horizon 
(1980), jonka kantaesitys oli Cambridgessä 
maaliskuussa 1980. Kun teos esitettiin sa-
man vuoden elokuussa Lontoon Proms-
konserteissa, Benjaminista tuli nuorin sä-
veltäjä, jonka musiikkia on soitettu tässä 
maineikkaassa konserttisarjassa.

Teoksella on ollut kaksi alkuinnoittajaa: 
dramaattinen valokuva Yhdysvaltain Uuden 
Meksikon autiomaassa puhkeavasta ukkos-
myrskystä ja katkelma T. S. Eliotin runoel-
masta Autio maa (1922): “Mikä ääni soi kor-
kealla ilmoissa/äitien valituksen mumina/
Mitä kulkurilaumoja parveilee pää peitossa/
loputtomilla aukeilla, kompastellen halkei-
levaan maahan/vain laakean taivaanrannan 
rajoittamaan” (suom. Lauri Viljanen).

Benjamin on kertonut halunneensa “ku-
vata aavemaista jännitystä, kun suuri myrs-
ky peittää maiseman alleen”. Heti alussa 
kuullaan kolme elettä tai tekstuuria, jotka 
Benjaminin mukaan toistuvat läpi teoksen: 
hiljainen kellosointi, pidätetty puolisävelas-
keltörmäys sekä etäältä kuuluvaa ukkosta 
kuvaava alarekisterin kumu. Myöhemmin 
teoksessa nousee esiin myös intensiivistä 
melodiikkaa, jota lankeaa varsinkin tärkeän 
roolin saavan soolosellon osalle.

Teoksen sointimaailma on teräväsärmäi-
sen kirkas, paikoin uhkaavien jyrähtelyjen 
tummentama. Teos etenee hiljaisesta ja 
jännitteisen aavistelevasta alusta kohti tii-
viimmin pakkautuvia tapahtumia, jotka nos-
tattavat musiikin kahteen huipennukseen. 
Loppupuolella pysähtyneestä sointimaise-
masta kasvaa esiin hitaasti paisuvia sointuja 
ja lyhyt väkevä purkaus, mutta päätös palaa 
alun aavisteleviin tunnelmiin.
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BENJAMIN BRITTEN (1913–1976): SERENADI 
TENORILLE, KÄYRÄTORVELLE JA JOUSILLE OP. 31

Sanat sytyttivät Benjamin Brittenin säveltä-
jänä parhaimmilleen. Teksti ei ollut hänelle 
mitään täytteenomaista vokaliisien korvi-
ketta vaan jotain olennaisella tavalla musiik-
kia synnyttävää ja sitä perustelevaa. Hän 
valitsi laulusarjojensa ja oopperoidensa ru-
notekstit huolella ja pystyi eläytymään nii-
den maailmoihin ja tunnelmiin poikkeuksel-
lisella herkkävaistoisuudella.

Yhden selityksen Brittenin vahvalle suun-
tautumiselle vokaalimusiikkiin antoi se, että 
hänen elämänkumppaninsa oli laulaja, hie-
no lyyrinen tenori Peter Pears. Britten sävelsi 
hänelle kymmenkunta laulusarjaa ja monia 
oopperoidensa tenorirooleja Peter Grimesin 
(1945) nimiosasta lähtien. Näihin teoksiin 
kuuluu myös Serenadi tenorille, käyrätorvel-
le ja jousille (1943), jonka toisena muusik-
kokummina oli nuori, teoksen syntyaikoihin 
vasta 22-vuotias käyrätorvitaituri Dennis 
Brain. Itse asiassa juuri hänen pyynnöstään 
Britten ryhtyi kirjoittamaan teosta.

Serenadissa on kuusi laulua, joihin Britten 
valitsi keskeistä englantilaista runoutta 
1400-luvulta 1900-luvulle. Tekstien aiheet 
kietoutuvat illan ja yön tunnelmiin niin kuin 
iltamusiikiksi perinteisesti mielletylle sere-
nadille sopiikin. Yö on jo varhaisesta roman-
tiikasta lähtien ollut tajunnan tiedostamat-
tomien kerrostumien, toiveiden ja pelkojen 
salaperäistä aikaa, ja myös Brittenin teoksen 
etsiydytään maisemallisesta maalailusta 
kohti ihmismielen sisintä.

Teoksen aloittaa käyrätorvisoolon Prologi, 
ja sama musiikki kuullaan myös teoksen 
päätteeksi Epilogina mutta silloin lavan ta-
kaa soitettuna. Käyrätorven soolot siirtävät 
kuulijan normaalista arkitodellisuudesta yön 

salaperäiseen, omien lakiensa mukaan hah-
mottuvaan maailmaan ja luovat samalla 
eräänlaiset puhtautta ja viattomuutta henki-
vät kehykset kuudelle laululle. Aivan oman 
tehonsa Prologille ja Epilogille antaa se, että 
Britten pyytää soittamaan ne ilman venttii-
lejä eli käyttämällä ns. luonnonsäveliä, joista 
osa kuullostaa epävireisiltä tasavireisyyteen 
tottuneissa korvissa.

Lauluista ensimmäinen, Pastorale, kuvaa 
seesteisin sävyin iltaruskon tunnelmia maa-
seudulla, kun “päivä on kasvanut vanhaksi” 
ja “varjot pitenevät”. Nocturne antaa liikku-
vamman ilmeen edellisen laulun kuulaalle 
tunnelmoinnille käyrätorven jäljitellessä ja 
myötäillessä tenorin melodiakäänteitä. Liike 
pysähtyy kuitenkin kolmesti säkeistöjen lo-
puissa hiipuviin “dying, dying” -huokauksiin.

Kaksi keskimmäistä laulua luovat 
Serenadin tummasti väritetyn ytimen. 
Elegyssä käyrätorvi nousee päärooliin, ja 
sen preludi ja postludi reunustavat lyhyeh-
köä laulujaksoa William Blaken tekstiin, jos-
sa näkymätön öinen mato tuhoaa salaisella 
rakkaudellaan ruusun - asetelma jonka voi 
avata monenlaisiin symbolisiin merkityksiin. 
Dirge on sävelletty 1400-luvun tuntematto-
man kirjoittajan tekstiin. Se jatkaa edellisen 
osan tummissa sävyissä ja rakentuu hitaan 
basso-ostinaton ympärille. Osan toisteinen, 
kuin paikoilleen juuttunut patoutuneisuus 
kuvastaa teoksen omistuksen kohteen, kir-
jailija ja musiikkikriitikko Edward Sackville-
Westin sanoin “pahuuden verhoa” ja “syn-
nin tajua ihmisen sydämessä”.

Hymni kuun ja metsästyksen jumalat-
tarelle Dianalle saa eloisan scherzomaisen 
ilmeen, jonka ketterästi kieppuvat kuviot 
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pyyhkäisevät edellisten osien vakavuuden 
sivuun. Sonnet on seesteinen, herkän hau-
ras ja ilmaisultaan keskitetty osa, jossa edel-
listen osien motiiveja on synteesinomaisesti 
mukana. Käyrätorven lavan takaa soittama 
Epilogi sulkee yön tunnelmat omaan salape-
räiseen maailmaansa.

Kimmo Korhonen

PASTORAL  
The day’s grown old; the fainting sun 
Has but a little way to run, 
And yet his steeds, with all his skill, 
Scarce lug the chariot down the hill. 

The shadows now so long do grow, 
That brambles like tall cedars show; 
Mole hills seem mountains, and the ant 
Appears a monstrous elephant. 

A very little, little flock 
Shades thrice the ground that it would 
stock; 
Whilst the small stripling following them 
Appears a mighty Polypheme. 

And now on benches all are sat, 
In the cool air to sit and chat, 
Till Phoebus, dipping in the West, 
Shall lead the world the way to rest.

Charles Cotton

PASTORAALI
Päivä on vanhennut; haipuvalla auringolla on 
enää lyhyt matka kuljettavanaan, 
sen ratsut, ponnistaen kaikki voimansa,
vaivoin kiskovat vaunuja mäkeä alas. 

Varjot venyvät yhä pidemmiksi,
tappurapensas näyttää korkealta setriltä;
Myyränkolot muuttuvat vuoriksi, ja
muurahainen muistuttaa valtavaa elefanttia.

Pienenpieni niittyvilla 
peittää varjollaan kolmasti oman kokonsa; 

sitä seuraava pojanveijari on nyt muuttunut
mahtavaksi Polyfemeeksi. 

Viileässä iltasäässä kaikki 
on rauhoittunut paikoilleen, 
kunnes Phoebus, länteen kadoten, 
johtaa koko maan levolle.



4 5

NOCTURNE 
The splendour falls on castle walls 
And snowy summits old in story: 
The long light shakes across the lakes, 
And the wild cataract leaps in glory. 
Blow, bugle, blow, 
set the wild echoes flying,
Bugle, blow; answer, echoes, answer, dying.

O hark, O hear! how thin and clear, 
And thinner, clearer, farther going!
 
O sweet and far from cliff and scar 
The horns of Elfland faintly blowing! 
Blow, let us hear the purple glens replying:

Bugle, blow; answer, echoes, answer, dying.

O love, they die in yon rich sky, 
They faint on hill or field or river: 
Our echoes roll from soul to soul, 
And grow for ever and for ever. 
Blow, bugle, blow, set the wild echoes flying,
Bugle, blow; answer, echoes, answer, dying.

Lord Alfred Tennyson

ELEGY
O Rose, thou art sick!
The invisible worm,
That flies in the night,
In the howling storm,
Has found out thy bed
Of crimson joy;
And his dark secret love
Does thy life destroy.

William Blake

NOKTURNI
Loiste hiipii pitkin linnan muureja 
ja lumiset huiput kalpenevat. 
Pitkä yö ryömii järvien ylle 
ja villi vesiputous ryöppyää uhmakkaana. 
Soi, torvi, soi, 
ja synnytä villi kaiku, 
Torvi, soi: vastaa, kaiku, vastaa ja kuole.

Oi, kuule kuinka sen ääni on hento ja kirkas,
yhä ohuempi, yhä kirkkaampi, 
yhä kauempana! 
Oi, suloiset ja kaukaiset ovat kallioista kaikuvat 
Elflandin torvien lempeät äänet! 
Soikaa, antakaa purppuraisten laaksojen 
vastata: 
Torvi, soi: vastaa, kaiku, vastaa, kuole 

Oi rakkaani, ne kuolevat suloisella taivaalla,
vaipuvat kukkuloille, kedoille ja virtaan:
Kaikumme kulkevat sielusta sieluun 
ja kasvavat aina j a iäti. 
Soi, torvi, soi, ja synnytä villi kaiku, 
Torvi, soi: vastaa, kaiku, vastaa, kuole.

ELEGIA
Oi ruusu, olet sairas! 
Näkymätön toukka, 
joka lentää yössä, 
ulvovassa myrskyssä, 
on löytänyt 
purppuranpunaisen ilon vuoteesi: 
Ja sen synkkä salainen rakkaus 
tuhoaa elämäsi.
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DIRGE
This ae nighte, this ae nighte, 
Every nighte and alle, 
Fire and fleet and candle-lighte, 
And Christe receive thy saule.

When thou from hence away art past, 
Every nighte and alle, 
To Whinny-muir thou com’st at last; 
And Christe receive thy saule.

If ever thou gavest hosen and shoon, 
Every nighte and alle, 
Sit thee down and put them on; 
And Christe receive thy saule.

If hosen and shoon thou ne’er gav’st nane, 
Every nighte and alle, 
The whinnes sall prick thee to the bare 
bane; 
And Christe receive thy saule.

From Whinny-muir when thou may’st pass, 
Every nighte and alle, 
To Brig o’ Dread thou com’st at last; 
And Christe receive thy saule.

From Brig o’ Dread when thou may’st pass, 
Every nighte and alle, 
To Purgatory fire thou com’st at last; 
And Christe receive thy saule.

If ever thou gavest meat or drink, 
Every nighte and alle, 
The fire sall never make thee shrink; 
And Christe receive thy saule.

If meat or drink thou ne’er gav’st nane, 
Every nighte and alle, 
The fire will burn thee to the bare bane; 
And Christe receive thy saule.

VALITUSLAULU
Tämä yö, tämä yö, 
jokainen yö ja kaikki, 
tuli ja liekki kynttilän katoavat viimein,
Kristus ottakoon turvaan sielusi.

Kun olet täältä nukkunut pois, 
jokainen yö ja kaikki, 
saavut viimein Whinnymuiriin; 
Kristus ottakoon turvaan sielusi.

Jos joskus saat vaatteiksi housut ja kengät,
jokainen yö ja kaikki, 
istu ja vaateta niillä itsesi; 
Kristus ottakoon turvaan sielusi.

Ellet koskaan housuja ja kenkiä saa, 
jokainen yö ja kaikki, 
okaat pistelevät sinua surmaten; 
Kristus ottakoon turvaan sielusi.

Kun kerran Whinnymuirista lähdet, 
jokainen yö ja kaikki, 
saavut viimein kauhealle sillalle; 
Kristus ottakoon turvaan sielusi.

Kun kauhealta sillalta vihdoin pääset,
jokainen yö ja kaikki, 
kiirastulen paloon joudut; 
Kristus ottakoon turvaan sielusi.

Jos sinulle tarjotaan ruokaa ja juomaa,
jokainen yö ja kaikki, 
tuli ei koskaan sinua polta; 
Kristus ottakoon turvaan sielusi.

Ellet ruokaa ja juomaa saa, 
jokainen yö ja kaikki, 
tuli polttaa sinut tuhkaksi; 
Kristus ottakoon turvaan sielusi.
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This ae nighte, this ae nighte, 
Every nighte and alle, 
Fire and fleet and candle-lighte, 
And Christe receive thy saule.

Anonyymi runoilija

HYMN
Queen and huntress, chaste and fair, 
Now the sun is laid to sleep, 
Seated in thy silver chair 
State in wonted manner keep: 
Hesperus entreats thy light, 
Goddess excellently bright.

Earth, let not thy envious shade
Dare itself to interpose; 
Cynthia’s shining orb was made 
Heaven to clear when day did close; 
Bless us then with wished sight,
Goddess excellently bright. 

Lay thy bow of pearl apart 
And thy crystal-shining quiver; 
Give unto the flying hart 
Space to breathe, how short soever: 
Thou that mak’st a day of night, 
Goddess excellently bright.

Ben Jonson

Tämä yö, tämä yö, 
jokainen yö ja kaikki, 
tuli ja liekki kynttilän katoavat viimein,
Kristus ottakoon turvaan sielusi.

HYMNI
Kuningatar ja metsästäjätär, siveä ja 
suloinen,
nyt kun aurinko on laskenut nukkumaan,
istuen hopeatuolissasi 
hallitset maata totuttuun tapaan: 
Hesperus anoo valoasi, 
säteilevä lännen jumalatar. 

Maa, älä anna kateellisen varjosi 
tulla röyhkeästi väliin; 
Cynthian kimaltava taivaankappale on tehty
kirkastamaan Taivas päivien päättyessä;
Siunaa meitä silloin toivein ja silmiimme
syöpynein kuvin säteilevästä jumalattaresta. 

Laske helmin koristeltu jousesi, 
ja säihkyvä kristalliviini; 
Anna levottomalle sydämelle tilaa hengittää,
vaikka vain hetki: 
Sinä joka teet päivästä yön, 
säteilevä lännen jumalatar.
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SONNET 
O soft embalmer of the still midnight! 
Shutting with careful fingers and benign Our 
gloom-pleased eyes, embower’d from the 
light, Enshaded in forgetfulness divine; 
O soothest Sleep! if so it please thee, close,
In midst of this thine hymn, my willing eyes,
Or wait the amen, ere thy poppy throws
Around my bed its lulling charities;
Then save me, or the passed day will shine
Upon my pillow, breeding many woes;
Save me from curious conscience, 
that still lords Its strength for darkness, 
burrowing like a mole;
Turn the key deftly in the oiled wards, 
And seal the hushed casket of my soul.

John Keats

SONETTI 
Oi, hiljaisen keskiyön suloinen balsami,
joka suljet varovaisin ja lempein sonnin
synkentyneet silmämme, valolta suojatut,
ihmeen ihanalla unohduksella varjostetut;
Oi, suloisin uni! Jos sinua miellyttää, 
sulje hymnisi soidessa janoavat silmäni,
Tai odota aamenta, jonka poppelisi kuiskaa
ympäröiden vuoteeni lempeästi tuuditellen.
Sitten pelasta minut, tai tyynyni ylle 
jää mennyt päivä uhkaamaan, tuoden suruja, 
– pelasta minut uteliaalta omatunnolta, 
joka vielä näyttää pimeyden voimiaan,
kaivaen koloja kuin myyrä;
Käännä avainta taitavasti öljytyissä lukoissa,
ja sinetöi sieluni vaiennettu arkku.

Suom. Terhi Siirala

ROBERT SCHUMANN (1810–1856): 
SINFONIA NRO 3 ”REINILÄINEN“

Kolmas sinfonia on Robert Schumannin nel-
jästä sinfoniasta syntyajankohdaltaan myö-
häisin. Se valmistui loppuvuodesta 1850, 
jolloin säveltäjä oli tuoreessa musiikkijohta-
jan virassa Düsseldorfissa – Reinin varrella. 
Schumann kirjoitti teoksen viidessä viikossa 
välittömästi sellokonserton valmistumisen 
jälkeen.

Schumannin viisiosainen sinfonia ha-
kee esikuvaansa Beethovenin Pasto raali
sinfoniasta. Sukulaisuutta on niin ikään Es-
duurissa etenevän Beethovenin kolmannen 
sinfonian Eroican kanssa. Schumannin sin-
fonia käynnistyykin sankarillisella teemalla, 
jonka rytmiset oikut paljastuvat nopeasti. 
Jalalla rytmiä taputtava kuulija kadottaa it-
sensä nopeasti rytmien ristiaaltoihin: missä 
se isku meneekään? Schumann halusi ku-

vata sinfoniallaan ”elämää Reinin rannoilla”: 
ensimmäisessä osassa on kirkkautta, uljaut-
ta ja avoimuutta, mutta myös arvaamatto-
muutta ja tummaa lyyrisyyttä.

Aamu Reinillä oli toisen osan alkuperäinen 
nimi, mutta Schumann hylkäsi ajatuksen lii-
an johdattelevana. Osa on scherzoksi epä-
tyypillinen: ei ainoastaan sijoittelultaan vaan 
myös lempeän pöhöttyneeltä tunnelmal-
taan. Osassa on oikeastaan ländlerin, saksa-
laisen maalaistanssin liikettä. Matalien jous-
ten ja puhaltimien kuljettama teema keinuu 
turpeasti.

Kolmannessa osassa Schumannin tem-
pomerkintä kieltää kiirehtimästä. Vakaa tyy-
neys valmistaa kuulijaa kohtaamaan seuraa-
van osan näyt. Sforzatolla käyntiin pärähtävä 
neljäs osa vaipuu välittömästi vaskien kont-
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SUSANNA MÄLKKI

Susanna Mälkki tunnetaan monipuolise-
na kapellimestarina, joka johtaa luontevas-
ti niin sinfoniaorkesteria, uuden musiikin 
yhtyettä kuin oopperaakin. Hän päätti kau-
tensa Stavangerin sinfoniaorkesterin taiteel-
lisena johtajana 2005 ja toimii nykyään ar-
vostetun ranskalaisen nykymusiikkiorkesteri 
Ensemble Intercontemporainin musiikillise-
na johtajana.

Susanna Mälkki opiskeli orkesterinjohtoa 
Sibelius-Akatemiassa Jorma Panulan, Eri 
Klasin ja Leif Segerstamin johdolla. Ennen 
kapellimestariopintoja hänellä oli menestyk-
sekäs ura sellistinä. Vuosina 1995–98 hän 
oli yksi sellon äänenjohtajista Göteborgin 
sinfoniaorkesterissa.

Susanna Mälkki on johtanut mm. 
Berliinin ja Los Angelesin filharmonikkoja, 
Bostonin ja Pittsburghin sinfoniaorkesterei-
ta, Berliinin saksalaista sinfoniaorkesteira, 
Philharmonia-orkesteria sekä Wienin sin-
fonikkoja. Lähitulevaisuudessa hän debytoi 
mm. Chicagon ja San Franciscon sinfoniaor-
kestereiden johtajana ja vierailee uudestaan 
Amsterdamin Concertgebouw-orkesterissa 

rapunktiseen pianissimoon. Tarina kertoo, 
kuinka Schumann vieraili Kölnin valtavassa 
tuomiokirkossa kardinaalin virkaanastujai-
sissa ja vaikuttui sekä arkkitehtonisesta hui-
maavuudesta että tapahtuman arvokkuu-
desta. Hän suunnittelikin osaan ohjeistusta 
”kuin arvokkaan seremonian säestykseksi”. 
Bachin suuntaan kurkottava, ristisymbo-
lein ladattu moniäänisyys on toki arvokas-
ta, muttei yksiselitteisen juhlavaa: voiko yhä 
voimakkaammaksi kutoutuva kontrapunkti-
nen verkko olla heijastusta arkkiromanttisen 
säveltäjän sisäisten syvyyksien kauhuista?

Viimeinen osa käynnistyy taas voitonvar-
malla tarmolla ja siinä on ensimmäisestä 
osasta tuttua virtaavaa voimaa. Finaali ta-
kapotkii itseään eteenpäin, synkoopit syn-
nyttävät rytmistä imua. Juuri ennen lop-
pua neljännen osan teema ilmaantuu näyn 
omaisena – haihtuen kuitenkin viimeisten 
kiihdytysten alle.

Topias Tiheäsalo
Teosesittely on toteutettu yhteistyönä Turun 
yliopiston musiikkitieteen oppiaineen kanssa. 
Kirjoittaja on musiikkitieteen opiskelija.

sekä New Yorkin Mostly Mozart -festivaa-
lilla. Kuluvalla kaudella Mälkki esiintyy myös 
mm. Ranskan ja Ruotsin radion sinfoniaor-
kestereiden kanssa. 

Huhtikuussa 2011 Susanna Mälkistä 
tuli ensimmäinen nainen, joka on johta-
nut oopperaa Milanon La Scala -ooppe-
ratalossa. Vierailunsa jälkeen hän sai vä-
littömästi uusintakutsun taloon. Vuonna 
2010 Mälkki johti Bruno Mantovanin ba-
letin kantaesityksen Pariisin oopperassa ja 
palaa johtamaan kaksi muuta produktiota 
kaudella 2013–2014. Muita Mälkin johta-
mia oopperoita ovat mm. Thomas Adèsin 
Powder Her Face, Morton Feldmanin Neither 
Kööpenhaminassa sekä Kaija Saariahon 
Kaukainen rakkaus ja Richard Straussin 
Ruusuritari Suomen Kansallisoopperassa. 

Kesäkuussa 2010 Susanna Mälkki kut-
suttiin LontoonKuninkaallisen Musiikki-
akatemian jäseneksi.
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TOPI LEHTIPUU 
Topi Lehtipuu on noussut nopeasti kansain-
välisesti merkittäväksi barokkimusiikin ja 
uuden musiikin tulkitsijaksi sekä Mozartin 
oopperoiden tenoriksi. Hän on työsken-
nellyt arvostettujen kapellimestarien, ku-
ten mm. Sir John Eliot Gardinerin, Riccardo 
Mutin, Sir Simon Rattlen ja Esa-Pekka 
Salosen kanssa. Lisäksi hän on esiintynyt 
mm. David Aldenin, Claus Guthin ja Peter 
Sellarsin ohjauksessa. Topi Lehtipuu laulaa 
säännöllisesti mm. Berliinissä, Brysselissä, 
Glyndebournessa, Helsingissä, Lontoossa, 
Pariisissa, Salzburgissa ja Wienissä ja on 
esiintynyt Euroopan konsertti- ja ooppera-
lavojen lisäksi Japanissa ja Yhdysvalloissa. 
Nykyisin suuri osa Lehtipuun ajasta kuluu 
levytysten tekemiseen.

Topi Lehtipuu syntyi Australiassa ja vart-
tui Tampereella. Hän opiskeli Sibelius-
Akatemiassa pianon- ja viulunsoittoa, kuo-
ronjohtoa sekä laulua. Samaan aikaan hän 
toimi aktiivisesti eri taiteenlajien parissa.

Vuosina 1993–1998 Lehtipuu toimi suo-
malaisen progressiivista rockia soittavan 

Höyry-kone-yhtyeen solistina ja viulistina. 
Suomenkielisen yhtyeen esikuvina oli muun 
muassa varhainen Genesis ja King Crimson, 
ja musiikillinen tyyliskaala ulottui gregoriaa-
nisesta kirkkolaulusta heavy rockiin. Yhtye 
ehti tehdä kaksi levyä ja kiertää Eurooppaa. 

Oltuaan Radion Kamarikuoron vakituise-
na tenorina, Lehtipuu teki näyttämödebyyt-
tinsä Champs-Elysée -teatterissa (Tamino), 
Vantaan Oopperassa (Albert Herring) 
ja Savonlinnan Oopperajuhlilla. Suomen 
Kansallisoopperassa hän debytoi Così fan 
tutten Ferrandona. Sittemmin Lehtipuu 
muutti Pariisiin, jossa hän yhä asuu.

Lehtipuu on johtanut useita kuoroja kuten 
Suomen Laulu ja Hämäläisen Osakunnan 
Laulajat ja opettanut sovitusta Sibelius-
Akatemiassa. Vuosina 2004–2010 hän 
toimi Joroisten Musiikkipäivien taiteellise-
na johtajana ja vuodesta 2010 Lehtipuu on 
toiminut Turun Musiikkijuhlien taiteellisena 
johtajana. Lukuisten musiikillisten aktivi-
teettiensa lisäksi Lehtipuu viettää vapaa-ai-
kaansa teatterin, valokuvauksen ja tennik-
sen parissa.

JUKKA HARJU
Jukka Harju (s. 1975) esiintyi käyrätorvi-
solistina ensi kerran EBU:n Nuorten solis-
tien konsertissa Dublinissa vuonna 1986. 
Kokkolassa käyntiin polkaistut opinnot jat-
kuivat Kalervo Kulmalan johdolla Sibelius-
Akatemiassa ja täydentyivät Wienin musiik-
kikorkeakoulussa. Musiikin maisteriksi Harju 
valmistui vuonna 2001, elokuva-alan tutkin-
to on kirjattu vuodelle 2004.

Harju on hoitanut RSO:n soolokäyrätorven 
tehtävää vuodesta 2008, ensin sijaisena ja 

vuotta myöhemmin vakinaisena muusikko-
na. Hänet on kutsuttu äänenjohtajatehtäviin 
myös Claudio Abbadon johtamaan  Gustav 
Mahler -nuoriso-orkesteriin, EU:n nuori-
so-orkesteriin, Ruotsin ja Ranskan Radio-
orkestereihin, Tukholman filharmonikoihin 
sekä maineikkaaseen Euroopan kamarior-
kesteriin. Harju on sijoittunut useissa in-
strumenttinsa kilpailuissa ikäryhmänsä kär-
kisijoille. Vuonna 2006 Lieksan Vaskiviikko 
myönsi hänelle Vuoden vaskisoittaja 2006 
-arvonimen menestyksestä kansainväli-
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sillä estradeilla. Solistina Harju on soitta-
nut kotimaansa lisäksi Ruotsissa, Virossa, 
Islannissa,  Italiassa ja Kanadassa. Koura-

kunniamaininta hänelle puolestaan myön-
nettiin vuoden 2007 parhaan musiikkioh-
jelman ohjauksesta YLE TV1/YLE Teemalle.

RADION SINFONIAORKESTERI

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on Yleisradion 
orkesteri, jonka tehtävänä on tuottaa ja 
edistää suomalaista musiikkikulttuuria. 
Orkesterin ylikapellimestarina on vuodesta 
2003 alkaen toiminut Sakari Oramo. Uutena 
ylikapellimestarina syksyllä 2013 aloittaa 
Hannu Lintu, joka toimii ensin RSO:n pää-
vierailijana kaudella 2012–2013. Orkesterin 
kunniakapellimestari on Jukka-Pekka Saraste, 
joka toimi ylikapellimestarina vuosina 1987–
2001 ja tekee edelleen tiivistä yhteistyötä or-
kesterin kanssa.  

Radio-orkesteri perustettiin vuonna  
1927 kymmenen muusikon voimin. Sinfo-
niaorkesterin mittoihin se kasvoi 1960-lu-
vulla. RSO:n ylikapellimestareita ovat olleet 
Toivo Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, Paavo 
Berglund, Okko Kamu, Leif Segerstam ja 
Jukka-Pekka Saraste. 

RSO:n ohjelmistossa on tärkeällä sijalla uu-
sin suomalainen musiikki ja orkesteri kanta-
esittää vuosittain useita Yleisradion tilaus-
teoksia. RSO:n tehtäviin kuuluu myös koko 
suomalaisen orkesterimusiikin taltioiminen 
kantanauhoille Yleisradion arkistoon.  

Sakari Oramon kanssa RSO on levyt-
tänyt mm. Bartókin, Hakolan, Saariahon, 
Resphigin, Kaipaisen ja Kokkosen teoksia 
sekä Launiksen Aslak Hetta -oopperan en-
silevytyksen. Nordgrenin 3. ja 5. sinfoniasta 
julkaistu levytys (Ondine) sai ranskalaisen 
Académie Charles Cros’n palkinnon. Magnus 
Lindbergin klarinettikonserton levytys palkit-
tiin BBC Music Magazinen palkinnolla 2006. 

Lindbergin ja Sibeliuksen viulukonsertot si-
sältävä levy Lisa Batiashvilin kanssa (Sony 
BMG) sai MIDEM Classical Awards -palkin-
non 2008. Samana vuonna New York Times 
valitsi toisen Lindberg-levytyksen vuoden le-
vyksi.  

RSO tekee säännöllisesti konserttikiertu-
eita ympäri maailmaa ja on soittanut ulko-
mailla yli 300 konserttia. Kaudella 2011–2012 
orkesteri esiintyy mm. Bonnin arvostetul-
la Beethoven-festivaalilla ja Amsterdamin 
Concertgebow-konserttitalossa. 

RSO:n kotikanava on YLE Radio 1, joka lä-
hettää orkesterin kaikki konsertit yleensä 
suorina lähetyksinä niin Suomesta kuin ulko-
mailtakin. Konsertteja voi kuunnella ja katsel-
la myös ympäri maailmaa RSO:n verkkosivu-
jen kautta (yle.fi/rso).


