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14.12.  
PERJANTAISARJA 7
Musiikkitalo klo 19.00

BARTÓK-FESTIVAALI ANDRÁS SCHIFF

Sakari Oramo, kapellimestari 
András Schiff, piano

Johann Sebastian Bach: Klaveerikonsertto d-molli BWV 1052 24 min 
I Allegro
II Adagio 
III Allegro

Béla Bartók: Konsertto orkesterille Sz.116    36 min 
I Introduzione (Johdanto) (Andante non troppo – Allegro vivace)
II Giuoco delle coppie (Allegretto scherzando) 
III Elegia (Andante non troppo) 
IV Intermezzo interrotto (Allegretto) 
V Finale (Finaali) (Pesante – Presto)  

VÄLIAIKA 20 min

Béla Bartók: Pianokonsertto nro 2 Sz. 95 27 min
I Allegro 
II Adagio – Presto – Adagio 
III Allegro molto – Presto

Konsertin jälkeen n. klo 21.25 András Schiff ja Sakari Oramo keskustelevat 
Bartókista Konserttisalissa. Pyydämme niitä, jotka jäävät kuuntelemaan 
keskustelua, siirtymään salin etuosaan.

Väliaika noin klo 20.10. Konsertti päättyy noin klo 21.15. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä ja internetissä yle.fi/rso.
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JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750): 
KLAVEERIKONSERTTO D-MOLLI

Keväällä 1729, oltuaan kuusi vuotta 
Leipzigin Tuomaskirkon kanttorin vi-
rassa, Bach laajensi toimenkuvaansa  
ottamalla hoitoonsa myös kaupun-
gin maallisen musiikkielämän tärkeän 
edustajan, Collegium Musicum -seuran. 
Georg Philipp Telemannin vuonna 1702 
perustama yliopistollinen musiikkiseura 
koostui pääasiassa opiskelijoista ja kau-
pungin vähälukuisista ammattimuu-
sikoista; Bachin vuosina siinä soittivat 
myös hänen poikansa. Enimmillään col-
legiumin soittajaluku kohosi noin nel-
jäänkymmeneen muusikkoon, mikä oli 
melkoinen määrä kolmenkymmenen-
tuhannen asukkaan yliopistokaupun-
gissakin. Seura esiintyi paitsi hovin ja 
yliopiston juhlatilaisuuksissa, myös jul-
kisissa konserteissa Zimmermannin 
kahvihuoneessa Catharinenstrassella. 
Joka perjantai-ilta, tai kesäaikaan pihal-
la keskiviikkoisin, se tarjosi leipzigiläisil-
le ”uusimman maun” mukaista viihdy-
kettä ja kaupungin parhaita solisteja. 
Pääsylipputuloja ei peritty, mutta herra 
Zimmermann sai kyllä omansa takai-
sin lisääntyneinä asiakasmäärinä; vas-
tineeksi hän osti orkesterille fagotteja, 
violoneja ja muita arvosoittimia.

Bachin uusi asema collegiumin 
johtajana edellytti, että hän kirjoit-
ti ensemblelleen musiikkia joka viikko, 
Tuomaskirkon kanttorin velvollisuuk-
siensa ohella. Todennäköisesti juuri col-
legiumia varten Bach laati Leipzigin-
vuosien cembalokonsertot: seitsemän 
yhdelle cembalolle, kolme kahdelle 
cembalolle, kaksi kolmelle cembalolle 

ja yksi peräti neljälle cembalolle ja or-
kesterille. Näistä teoksista lähes kaikki 
ovat olleet enemmän tai vähemmän 
sovituksia: niin omien kuin toistenkin 
aikaansaannosten lainailu ja versiointi 
oli barokin aikana muutoinkin säveltä-
misen arkipäivää, ja ymmärrettävästi 
Bachin oli näissä olosuhteissa pakkokin 
keventää työtaakkaansa kierrättämällä 
jo olemassa olevaa musiikkia uusiin tar-
koituksiin.

On ehkä hieman yllättävää, kun ker-
ran kuitenkin elettiin konserttojen 
massatuotannon aikaa, että klaveeri-
soittimelle kirjoitettuja konserttoja oli 
ennen Bachin Leipzigin-vuosien soo-
lokonserttoja ylipäänsä olemassa vain 
kourallinen, niistäkin suurin osa uruille; 
Bachin 1720-luvulla Köthenissä säveltä-
mä viides brandenburgilainen konsert-
to D-duuri on tiettävästi ensimmäinen 
cembalolle sävelletty konsertto (sekin 
on tarkkaan ottaen concerto grosso 
eikä soolokonsertto). Soinniltaan hil-
jainen, läpikuultava cembalo koettiin 
luonteeltaan säestyssoittimeksi, mitä 
se tietysti continuo-ryhmän jäsenenä 
olikin. Cembalon yhä itsenäisempi roo-
li näkyy kuitenkin jo Bachin Köthenin-
kauden kamarimusiikissa, viulu-, gam-
ba- ja huilusonaateissa, joissa cembalo 
nousee melodiasoittimen rinnalle ta-
savertaiseksi kumppaniksi. Seuraava 
askel oli kohottaa cembalo kilvoittele-
maan orkesterin kanssa konserton soo-
losoittimeksi, mikä tietysti vaati Bachin 
kaltaisen virtuoosin (todennäköisesti 
hän itse soitti solistina kaikkien kon-
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serttojensa esityksissä). Bach tuli aset-
tuneeksi eturintamaan kehityksessä, 
joka joitakin vuosikymmeniä myöhem-
min tulisi peruuttamattomasti muut-
tamaan julkisen konserttielämän: pia-
nokonsertto astui näyttämölle. Linja 
Bachin cembalokonsertoista jatkuu si-
ten Mozartin ja Beethovenin kautta 
1800- ja 1900-lukujen suuriin virtuoosi-
konserttoihin.

Konserton nro 1 d-molli BWV 1052 ar-
vellaan perustuvan kadonneeseen viu-
lukonserttoon samassa sävellajissa; 
samaa materiaalia Bach käytti myös 
kantaatissaan nro 146 (Wir müssen 
durch viel Trübsal in das Reich Gottes 
eingehen). Alkuperäinen viulun teks-
tuuri lienee siirtynyt enemmän tai vä-

hemmän sellaisenaan oikeaan käteen, 
kun taas vasemman käden osuus vari-
oi ja täyttää orkesterin basso continuo 
-linjaa. Mieleenpainuvinta konsertos-
sa on sen jykevä avausaihe unisonona 
kaikissa äänissä; ei ole vaikea ymmär-
tää, miksi demoninen d-mollikonsert-
to vetosi jopa romantikkoihin. Teos 
kuuluukin niihin valitettavan harvoihin 
poikkeuksiin Bachin teosten joukossa, 
joilla on lähes katkeamaton esityshis-
toria. Felix Mendelssohnilla oli se ohjel-
mistossaan, ja Johannes Brahms, jonka 
oma ensimmäinen pianokonsertto on 
kirjoitettu samaan majesteettiseen sä-
vellajiin, laati siihen kadenssin.

Lotta Emanuelsson

BÉLA BARTÓK (1881–1945): 
KONSERTTO ORKESTERILLE 

Béla Bartók pakeni vuonna 1940 so-
taa ja fasisimia Yhdysvaltoihin, mut-
ta ei löytänyt sieltä kykyjään vastaavia 
tehtäviä. Luennoidessaan Harvardissa 
vuonna 1943 Bartók sai vakavan sai-
raskohtauksen, alkavan leukemian, joka 
pakotti hänet sairaalahoitoon.

Bostonin sinfonikkojen kapellimes-
tari Sergei Koussevitsky vieraili sai-
raalassa kapellimestari Fritz Reinerin 
ja viulisti Joseph Szigetin aloitteesta. 
Koska tiedettiin, että Bartók torjuisi 
suoran raha-avun, Koussevitsky tarjosi 
hänelle 1 000 dollarin palkkiota sävel-
lystilauksesta. Bartók tarttui syöttiin ja 
Konsertto orkesterille oli valmis kolmen 
kuukauden kuluttua.

Ripeän sävellystyön takana oli ka-
riutunut balettihanke, jonka materiaa-
lia Bartók hyödynsi uudessa muodos-
sa. Säveltäjä otti osaa myös teoksen 
harjoituksiin ja tiedotti ystävälleen 
”Koussevitskyn pitäneen sitä parhaa-
na orkesteriteoksena 25:een vuoteen 
(mukaanluettuna hänen ihanteensa 
Šostakovitshin musiikki)”. Bartók oli 
kuul lut radiosta Leningrad-sinfonian ja 
Šostakovitshin ympärille syntynyt kohu 
kismitti häntä, sillä hänen mielestään 
sinfonia oli teoslajina kuollut.

Kantaesitykseen Bartók laati myös ly-
hyen esittelyn: ”Teoksen yleinen tunnel-
ma kuvaa, lukuunottamatta ilkikurista 
toista osaa, asteittaista kehitystä ensim-
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mäisen osan ankaruudesta ja kolmannen 
osan synkästä kuolemanlaulusta viimei-
sen osan elämäjulistukseen.” Konsertto-
nimeä säveltäjä perusteli: ”Tämän sin-
fonisen orkesteriteoksen otsikon selittää 
pyrkimys käsitellä yksittäisiä soittimia ja 
soitinryhmiä konsertoivaan tai solistiseen 
tapaan.”

Konsertto orkesterille on Bartókin 
lo pul linen symbioosi modernisti-
sis ta  ja folkloristisista aineksista 
Or   kesteritekstuurissa hän tekee yh-
teenvetoa myös eurooppalaisen mo-
dernismin eri linjoista, Alban Bergin 
ekspressionismista ja Paul Hindemithin 
kontrapunktiikasta. Kaikki on saatettu 
toimivaan populaariin muotoon, joka 
kätkee monimutkaiset sommitelmat 
sisälleen.

Sonaattimuotoinen avausosa esit-
telee miltei yhteensovittamattomalta 
tuntuvia elementtejä. Matalien jousi-
en kvarteista ja suurista sekunneista 
koostuva aihe, joka aloittaa ensimmäi-
sen osan hitaan johdannon (Andante 
non troppo), voi kuulostaa Schubertin 
”Keskeneräiseltä” sinfonialta, mutta 
teema on tuttu myös unkarilaises-
ta kansanmusiikista. Huilu ja hiukan 
myöhemmin trumpetit esittelevät me-
lodisen teeman, joka purkautuu intohi-
moisesti jousistossa, käynnistäen bul-
garialaisrytmisen päätaitteen (Allegro 
vivace).

Sekä Allegro-jakson pääteema – 
kvarteissa loikkaava viuluaihe ja siihen 
liittyvä pasuunarepliikki – että staat-
tinen ja kapea-alainen sivuteema jou-
tuvat kansanmusiikin tapaan jatkuvan 
muuntelun kohteeksi. Mutta ne sopeu-
tuvat luontevasti myös kehittelyjakson 
rotevaan fuugaan. Kertauksessa aineis-

toa ravistellaan jälleen uuteen järjes-
tykseen ja eräänlaiseksi motoksi nous-
sut pasuunarepliikki päättää osan koko 
vaskistolla.

Toinen osa on ”parien leikki” (Giuoco 
delle coppie. Allegretto scherzando), jos-
sa pikkurummun ilmoittamat puhallin-
pariskunnat – fagotit pienissä seksteis-
sä, oboet pienissä tersseissä, klarinetit 
septimeissä, huilut kvinteissä ja trum-
petit sekunteissa – muuntelevat hil-
peää balkanilaista rallia. Juhlavan vas-
kikoraalin jälkeen puhallinduot uusivat 
iloisesti kälättävän kulkueensa.

Elegia (Andante non troppo) alkaa 
ensimmäisen osan johdantoa laina-
ten. Huhuilevat puhaltimet ja valit-
tava oboemelodia luovat Bartókille 
tyypillisen yömaiseman, johon piilou-
tunut tragedia repeää auki jousistossa. 
Tuskaisten tunnustusten ja hiipivän ah-
distuksen jälkeen hiki kuivuu otsalle ja 
musiikki vetäytyy alun tunnelmaan.

”Keskeytetyssä välisoitossa” (Inter-
mezzo interrotto. Allegretto) kuullaan 
ensiksi tanssahtelevia kansansävel-
miä ja alttoviulujen jalostuneesti laula-
va teema. Unkarilaisen tunnelmoinnin 
keskeyttää kuitenkin toikkaroiva klarin-
etti, joka yrittää tuputtaa orkesterille 
Leningrad-sinfonian marssiaihetta, mut-
ta vasket nauravat sen ulos lavalta. 

Voi olla, ettei Bartók ollut perillä 
Šostakovitshin teeman natseja vastaan 
suunnatusta parodialuonteesta. Kun 
Bartókille kerrottiin, että aihe on alun-
perin Iloisen lesken ”Minä menen takai-
sin Maxim’siin”, hän väitti ettei tunne 
Léharin operettia. Hän näyttää kuiten-
kin tunteneen Zsigmond Vinczen ope-
retin Hampurin morsian (1928), josta oli 
peräisin alttoviulujen sävelmä. 
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Jykevä vaskifanfaari (Pesante), avaus-
osan pasuunamoton positiivinen vas-
tine, laukaisee liikkeelle virtuoosisen 
finaalin (Presto). 2/4-rytmeissä singah-
televat tanssinpätkät ja kaanonsom-
mitelmat pursuavat elämää ja huu-
moria – sekä teknistä taituruutta, joka 
ryntää karkuun kaikelta teoreettiselta. 

Hämyisän hitaan taitteen jälkeen elä-
mää palvovat voimat puristuvat itse-
varmaksi vaskikuoroksi ja koko teos 
päättyy repäisevään koodaan.

Antti Häyrynen

BÉLA BARTÓK: PIANOKONSERTTO NRO 2 

”Halusin säveltää ensimmäisen kon-
serton vastakohdan, orkesterille vä-
hemmän vaativan, ja käyttää miel-
lyttävämpää temaattista materiaalia. 
Tämä selittää [toisen pianokonserton] 
teemojen kevyemmän ja kansanomai-
semman luonteen”. Tällä tavoin vertaili 
Béla Bartók kahta ensimmäistä piano-
konserttoaan eräässä radio-ohjelmas-
sa vuonna 1939. Pyrkimys astua ulos 
ensimmäisen pianokonserton melkein 
väkivaltaisen ankarasta maailmasta on 
siis ollut täysin tietoista, mutta viiden 
vuoden ikäerolla syntyneet ensimmäi-
nen ja toinen konsertto ovat karaktää-
rieroistaan huolimatta siltikin enem-
män veljeksiä keskenään kuin paljon 
myöhemmin syntynyt kolmas piano-
konsertto (1945). Kevyttä tai kansan-
omaista tai ylimalkaan minkäänlaista 
kompromissihakuisuutta on silti turha 
odottaa toiseltakaan pianokonsertolta, 
vaikka se ankkuroituu edeltäjäänsä sel-
vemmin tonaaliseen maailmaan, eikä 
edes huumorikaan aivan loista poissa-
olollaan. ”Vähemmän vaativa” teos sen 
sijaan on ainoastaan orkesterille – pia-
non osuus loputtomine oktaaveineen, 
rinnakkaistersseineen ja kromaattisine 

ryöpytyksineen on konserttokirjallisuu-
den vaativimpia.

Tietynlainen kirkastuminen ja yk-
sinkertaistuminen oli yhtä kaikki 
se suunta, johon Bartók oli matkal-
la 20–30-lukujen taitteessa. Vuonna 
1931 valmistunut toinen pianokonsert-
to edustaakin siirtymävaihetta 20-lu-
vun teosten väkevästä modernismista 
kohti myöhäisteosten seestyneisyyttä. 
Samalla siinä ovat kuin näyteikkunas-
sa esillä bartókiaanisen synteesin mo-
ninaiset ainekset: itäeurooppalaisen ta-
lonpoikaismusiikin vivahteet, barokin 
instrumentaaliperinteestä ammentavat 
tekstuurit, äärimmäisen huolellisesti ra-
kennetut monikerroksiset symmetriat 
ja kontrapunktiset rakenteet – ja kaikki 
tämä täysin ajankohtaisessa, modernis-
sa asussa. 

Ensimmäisen osan modaalisesti värit-
tyneessä G-duurimaisemassa on samaa 
kimmeltävää valoisuutta kuin Ravelin 
pianokonsertossa samassa sävellajissa. 
Raveliakin enemmän siinä ovat läsnä 
Bach ja Stravinsky; barokkikonserttoon 
viittaa paitsi taidokas kontrapunkti, 
myös ääriosien hengästyttävä, lähes 
yhtämittainen motorinen menovaihde. 
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Heti teoksen alkutahdeissa kajahtava 
trumpettimotiivi puolestaan on mai-
nio nyökkäys Stravinskyn suuntaan: se 
on nopeutettu versio Tulilinnun majes-
teettisesta finaaliteemasta. Lyhyt mut-
ta jyhkeä pianon soolokadenssi poimii 
saman teeman. Tiheästä kudoksesta 
syntyvän humun tuoksinassa kuulija 
tuskin huomaa, että jouset ovat vaiti 
koko ensimmäisen osan ajan; assosiaa-
tio Stravinskyyn ja hänen konserttoon-
sa pianolle ja puhaltimille on jälleen 
ilmeinen. Ainoastaan Bartók pystyy 
kuitenkin pukemaan soinnillisen idean 
niin elegantisti työstettyyn rakenteelli-
seen asuun: esittelyjakson temaattinen 
materiaali esiintyy kertausjaksossa pei-
likäännöksenä. Bartókin käsitys pianon 
soittimellisesta luonteesta näkyy myös 
siinä, miten hän tuon tuostakin liittää 
sen yhteen lyömäsoitinten kanssa. 

Kun sitten vavahduttavan Adagio-
osan aluksi jouset saavat vuorostaan 
soida yksin, niiden musiikki, aavemai-
nen rinnakkaiskvintein harmonisoitu 
koraali, tulee kuin toisesta maailmasta. 
Patarummuilla vahvistettu piano aset-
tuu sen kanssa vuoropuheluun, joka 
muistuttaa Beethovenin neljännen pia-
nokonserton hitaan osan asetelmaa. 
Adagion keskelle puhkeavassa scherzos-
sa vasta soi ensi kertaa koko orkesteri, 
jota piano kirittää pyörryttävän nopein 
kromaattisin kuvioin. Finaalissa ainoas-
taan ensimmäinen, vasaroiva teema on 
täysin uutta materiaalia; se vuorotte-
lee jaksojen kanssa, jotka kertaavat eri 
tavoin varioituina ensimmäisen osan 
teemoja. Kokonaisuutena konsertto 
muodostaa Bartókin erityisesti helli-
män viisiosaisen symmetrisen kaaren 
(tai ABCBA-muodon teknisemmin il-

maistuna). Ääriosien materiaali on su-
kua toisilleen, ja niiden keskelle jäävä 
Adagio muodostaa itsessään symmetri-
sen rakenteen, jonka keskipisteessä on 
scherzon virkaa toimittava Presto. 

Toinen pianokonsertto kantaesi-
tettiin Frankfurtissa 23. tammikuuta 
1933. Frankfurtin radion sinfoniaorkes-
teria johti Hans Rosbaud, ja Bartók itse 
soitti solistina. Tarkalleen viikkoa myö-
hemmin Adolf Hitler nimitettiin Saksan 
valtakunnankansleriksi. Bartók ei esiin-
tynyt Saksassa enää koskaan.

Lotta Emanuelsson

SAKARI ORAMO
 

Sakari Oramo on Tukholman filhar-
monikkojen ylikapellimestari ja BBC:n 
sinfoniaorkesterin tuleva ylikapelli-
mestari vuodesta 2013 alkaen. Lisäksi 
hän on West Coast Kokkola Operan 
kapellimestari ja Keski-Pohjanmaan 
Kamariorkesterin tuleva taiteellinen 
johtaja. Oramo oli Radion sinfoniaor-
kesterin ylikapellimestari 2003–2012, 
minkä jälkeen hänet nimitettiin orkes-
terin kunniakapellimestariksi. Hän on 
niin ikään toiminut Birminghamin sin-
foniaorkesterin (CBSO) musiikillisena 
johtajana 1998–2008. 

 Sakari Oramo on johtanut mm. 
Berliinin, Wienin ja New Yorkin fil-
harmonikkoja, Bostonin, Chicagon ja 
San Franciscon sinfoniaorkestereita,  
Concertgebouw’n orkesteria sekä 
Dresdenin valtionorkesteria. Kaudella 
2012–2013 hän johtaa mm. Wienin fil-
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-akatemiassa opettajinaan Pál Kadosa, 
György Kurtág ja Ferenc Rados sekä 
Lontoossa George Malcolmin kanssa. 

Soolokonsertit ja erikoissarjat, kuten 
Bachin, Haydnin, Mozartin, Beet hovenin, 
Schubertin, Chopinin, Schu mannin ja 
Bartókin tärkeimmät pia no teokset ovat 
merkittävä osa Schiffin ohjelmistoa. 
Vuodesta 2004 alkaen hän on esittänyt 
Beethovenin 32 pianosonaattia 20 kau-
pungissa. 

András Schiff on työskennellyt mer-
kittävien orkesterien ja kapellimestari-
en kanssa ympäri maailmaa. Nykyään 
hän esiintyy usein myös itse kapelli-
mestarina. Vuonna 1999 Schiff perus-
ti oman kamariorkesterin, Cappella 
Andrea Barcan, jonka jäsenet ovat 
kansainvälisesti tunnettuja solisteja 
ja kamarimuusikkoja. Schiff tekee li-
säksi säännöllistä yhteistyötä Lontoon 
Philharmonia-orkesterin ja Euroopan 
kamariorkesterin kanssa. 

Schiff on aina nauttinut kamarimu-
siikin soittamisesta ja vuosina 1989–
1998 hän toimi lähellä Salzburgia 
järjestettävän, kansainvälisesti ar-
vostetun Musiktage Mondsee -ka-
marimusiikkifestivaalin taiteellisena 
johtajana. Vuonna 1995 hän perusti yh-
dessä Heinz Holligerin kanssa Ittinger 
Pfingstkonzerte -konserttisarjan 
Sveitsissä. Vuonna 1998 Schiff aloitti 
”Hommage to Palladio” -sarjan Teatro 
Olimpicossa Vicenzassa. 

Schiff on voittanut lukuisia kansain-
välisiä palkintoja, viimeisin tunnustus 
on kultainen Mozart-mitali, jonka myön-
si kansainvälinen Mozarteum-säätiö. 
Kuluvana vuonna hänet nimitettiin 
Wienin Konzerthausin kunniajäsenek-
si. Schiff on saanut kunniajäsenyyden 

harmonikoita, Chicagon sinfoniaorkes-
teria ja Frankfurtin radion sinfoniaor-
kesteria. Lisäksi hän tekee kiertueen 
Yhdysvalloissa Tukholman filharmonik-
kojen kanssa. 

Sakari Oramon kaudella RSO levyt-
ti mm. Bartókin, Hakolan, Saariahon, 
Kaipaisen ja Kokkosen teoksia sekä 
Launiksen Aslak Hetta -oopperan en-
silevytyksen. Magnus Lindbergin kla-
rinettikonserton levytys palkittiin BBC 
Music Magazinen palkinnolla 2006. 
Lindbergin ja Sibeliuksen viulukonser-
tot sisältävä levy Lisa Batiashvilin kans-
sa (Sony BMG) sai MIDEM Classical 
Awards -palkinnon 2008. Oramo on le-
vyttänyt myös Sebastian Fagerlundin 
Döbeln-oopperan West Coast Kokkola 
Operan kanssa sekä tehnyt monia tal-
tiointeja Birminghamin sinfoniaorkes-
terin ja Tukholman filharmonikkojen 
kanssa. 

Sakari Oramo sai Birminghamin yli-
opiston kunniatohtorin arvon 2004. 
Hänet palkittiin 2008 arvostetul-
la Elgar-mitalilla ja vuonna 2009 
Brittiläisen imperiumin ritarikunta 
myönsi Oramolle OBE-arvon hänen an-
sioistaan Britannian musiikkielämän 
kehittäjänä. Joulukuussa 2010 tasaval-
lan presidentti myönsi Sakari Oramolle 
Pro Finlandia -mitalin.

ANDRÁS SCHIFF

András Schiff syntyi Budapestissä 
ja aloitti pianotunnit viisivuotiaana 
Elisabeth Vadászin johdolla. Hän jat-
koi musiikkiopintojaan Ferenc Liszt 
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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.   

RSO on levyttänyt mm. Eötvösin, 
Nielsenin, Hakolan, Lindbergin, Saari-
ahon, Sallisen, Kaipaisen ja Kokkosen 
teoksia sekä Launiksen Aslak Hetta 
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tänä vuonna kansainvälisen Classical 
Music -palkinnon. 

Alkuvuodesta 2012 András Schiff 
vastusti julkisesti Unkarin poliittista ke-
hitystä ja ilmoitti, ettei aio enää esiin-
tyä synnyinmaassaan. 

myös Bonnin Beethoven-taloon tun-
nustuksena Beethovenin pianosonaat-
tien tulkinnoistaan. Vuonna 2008 hän 
sai Lontoon kamarimusiikkiin erikois-
tuneen konserttitalon, Wigmore Hallin 
mitalin. Schiffin Schumannin musiikkia 
sisältävä levytys ”Geistervariationen” sai 

-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 voi 
kuunnella sekä katsella korkealaatuisen 
livekuvan kautta.


