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16.11.  
PERJANTAISARJA 6 
Musiikkitalo klo 19.00

Andrew Manze, kapellimestari 
Sunwook Kim, piano

Witold Lutoslawski: Musique funèbre (Surumusiikkia) 14 min

I Prologi
II Metamorfooseja
III Apogee 
IV Epilogi

Ludwig van Beethoven: Pianokonsertto nro 4 G-duuri op. 58 30 min

I Allegro moderato 
II Andante con moto
III Rondo (Vivace)  

VÄLIAIKA 20 min

Béla Bartók: Musiikkia kieli- ja lyömäsoittimille 
sekä celestalle Sz. 106 26 min

I Andante tranquillo 
II Allegro 
III Adagio 
IV Allegro molto

Väliaika noin klo 20.00. Konsertti päättyy noin klo 21.00. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä ja internetissä yle.fi/rso. 
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WITOLD LUTOSLAWSKI (1913–1994): 
MUSIQUE FUNÈBRE

Huolimatta idän ja lännen välillä jatku-
neesta kyräilevästä informaatiosulusta 
Puola rakensi vuonna 1956 uudelleen 
yhteytensä länsimaihin. Alkanut suo-
jasää kosketti kaikkia kulttuurin alo-
ja, mutta varmaankin voimakkaimmin 
musiikkia. Tuolloin perustettu ja yhä 
porskuttava Varsovan syksy -festivaali 
nosti uuden puolalaisen musiikin no-
peasti maailman huomion kohteeksi. 
Yhteydet olivat olleet poikki 17 vuo-
den ajan, ensin saksalaismiehityksen 
ja sitten rautaesiripun vuoksi. Yhtäkkiä, 
muutamassa vuodessa, läntiset nyky-
musiikkipiirit saivat hämmästyksek-
seen huomata, että Puolassa versoi 
verrattoman monipuolinen, ennakko-
luuloton ja kuhisevan aktiivinen sävel-
täjäjoukko, jonka jäsenten laskemiseen 
eivät kahden käden sormet riittäneet. 
Noin monia huippusäveltäjiä ei ollut 
yhdelläkään isommalla maalla tarjota. 

Lännen musiikkiavantgarde oli tuol-
loin ryhmittynyt keskisaksalaisessa 
Darmstadtin kaupungissa vuosittain 
pidettyjen kurssien ympärille. Sinne 
kokoontui itsensä armoittanut joukko 
nuoria vihaisia miehiä muutaman eri-
tyisen vihaisen johdolla päättämään, 
minkälaista musiikki tämän jälkeen oli-
si – tai oikeastaan “saisi olla”, sillä su-
vaitsevaisuus ei todellakaan pukenut 
Darmstadtin johtohahmoja. Musiikki 
piti keksiä ja rakentaa kokonaan uu-
delleen, eikä aikaisemmilla saavutuksil-
la nähty juuri mitään arvoa. Hybriksen 
hurmiossa jäi huomaamatta, että kun 
rakennetaan jotain kieltojen kivijalalle, 

ollaan jo synnyttämässä uutta “virallis-
ta estetiikkaa”. Tästä tuli Darmstadtin 
kohtalo: innokkaasta kuvainkaatajien 
joukosta kehkeytyi kuuliainen koulu-
kunta, ja riemuhuudoin tervehditty va-
paus hirtettiin tulevaisuuden airueiden 
omatekoiseen totalitarismiin. 

Tähän tilanteeseen Puolan uuden pol-
ven säveltäjät tulivat keskusfestivaalin-
sa syksyisestä nimestä huolimatta kuin 
kevättuuli. Heillä hedelmällinen vapau-
dentunne jatkui silloinkin, kun läntisil-
lä kollegoilla oli Paavo Helistön aika-
laiskommenttia lainatakseni “mennyt 
sormi suuhun ja käsi päähän ja ainoa 
akustinen toiminta heidän tahollaan 
oli pään raavinta”. Innostumiskyvyllä 
on taipumus voittaa neuvottomuus, 
ja niinpä Darmstadtin ja Puolan välille 
syntyi yksipuolinen vaikutussuhde: sar-
jallisuus ei saanut jalansijaa Puolassa, 
kun taas puolalaisia juhlittiin lännessä 
kultti-ilmiönä. Tätä seikkaa ei Boulezin 
typerä jälki-imperialistinen urputus 
Puolasta “musiikillisesti alikehittyneenä 
maana” muuta miksikään. 

Lutoslawski oli kokeneempi kuin 
muut musiikin “uuspuolalaiset”; hän 
sai sävellysdiplominsa jo vuonna 1937. 
Sota-aikana hän elätti itsensä soitta-
malla kapakkapianoa nelikätisesti sä-
veltäjä Andrzej Panufnikin kanssa. 
Stalinin kaudella Lutoslawski, joka aina 
suhtautui asioihin hyvin käytännöllises-
ti, koetti toteuttaa uusia pyrkimyksiään 
niissä ahtaissa rajoissa, jotka taiteelle 
oli annettu. “Kun en voinut säveltää niin 
kuin halusin, sävelsin niin kuin voin”, 
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hän kiihkottomaan tapaansa totesi 
myöhemmin. Varsovan syksyn aloitta-
essa hän oli jo yli 40-vuotias. Hänellä 
oli takanaan mittava sävellystuotanto, 
kruununa Konsertto orkesterille (1951–
54), joka varmasti on stalinismin alla 
syntyneistä taideteoksista pystypäisim-
piä. Kansainvälistä läpimurtoa merkitsi 
vuoden 1958 Varsovan syksyssä esitet-
ty Surumusiikki Béla Bartókin muistol-
le, johdonmukainen ja vavahduttavan 
kaunis jousiorkesteriteos. 

Musique funèbre eli Surumusiikki sai 
alkusysäyksensä jo vuonna 1954 kapel-
limestari Jan Krenzin pyytäessä kappa-
leen kunnioittamaan Bartókin muistoa 
hänen kuolemansa 10-vuotispäivänä 
1955. Vaikka kappale on alle varttitun-
nin mittainen, sen säveltäminen vei 
useamman vuoden. Tämä johtui sävel-
lysteknisestä uudelleen asennoitumi-
sesta. Ilmapiirin vapautuminen ei eh-
tinyt vielä vaikuttaa Orkesterikonserton 
sävelkieleen tai rakenteisiin, mutta 
Surumusiikki on tulosta pyrkimykses-
tä suhtautua uuteen vapauteen niin, 
etteivät sen mukanaan tuomat uu-
det mahdollisuudet aja musiikkia koh-
ti epäjärjestystä. Lutoslawski oli taval-
laan saman kysymyksen edessä kuin 
Schönberg 1910–20 -luvuilla, mutta hän 
ei halunnut ryhtyä dodekafonian sovel-
tajaksi. Tässä asiassa monet analyytti-
set kirjoittajat ovat erehtyneet, mikä 
sai Lutoslawskin oikaisemaan julkises-
ti: ”…minun tekniikallani ei ole mitään 
tekemistä 12-säveltekniikan tai sarjal-
lisuuden kanssa. Ainoa yhteinen seik-
ka on läpikäyvä kromaattisuus. Minun 
katsannossani sarjallisuus on musiikin 
historiassa tärkeimmän luokan ilmiö. 
Mutta metodina se on johtanut minul-

le aivan vieraisiin tuloksiin, ja tämän 
vuoksi minun on vaikea uskoa, että lä-
hestyisin sitä jonain päivänä. Toden sa-
noakseni: millään mitä kirjoitan ei ole 
mitään yhteyttä wieniläiseeen perin-
teeseen, Schönbergiin ja Weberniin.”

Surumusiikki soitetaan yhtämittai-
sena kokonaisuutena, mutta se ja-
kaantuu neljään jaksoon: alun Prologi 
ja lopun Epilogi kehystävät keskelle si-
joittuvaa Metamorfooseiksi nimitettyä 
dramaattisesti kehittyvää jaksoa, jon-
ka lyhyen mutta sitäkin tehokkaam-
man huipennuksen säveltäjä on erotta-
nut omaksi osakseen nimeltä Apogeum. 
Rakenteellisessa mielessä teos on juuri 
niin teräksenluja kuin Bartókin muis-
tolle omistetun teoksen kuuluukin olla. 
Lutoslawski soveltaa ensiosassa anka-
ria kaanoneita 2-äänisestä 8-äänisiin ja 
kasaa upeasti soivia harmonisia pinto-
ja ja pilareita. Metamorfoosit eivät oi-
keastaan muistuta muunnelmia sanan 
perinteisessä merkityksessä, vaan ne 
on ajateltu rakennetason syvyyksistä 
käsin. Olennaisempi on niistä kehitty-
vä voimakas pyörre, joka nostaa mu-
siikin vääjäämättä kohti Apogeumin 
vavahduttavaa harmonista kliimaksia. 
Epilogissa edetään Prologin kaarta pit-
kin takaperoiseen suuntaan, ja teos 
päättyy samoissa tunnelmissa kuin al-
koikin. 
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LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827): 
PIANOKONSERTTO NRO 4

Ensivaikutelmassa Neljäs pianokonsert-
to hahmottuu jännittäväksi poikkeuk-
seksi Beethovenin ylläkuvatun vuo-
sikymmenen tuotannossa. Se syntyi 
vuonna 1806, kesken mestarin tuotte-
liaimman kauden. Kun Beethoven juu-
ri tuolloin eli kiihkeintä titaanisen tah-
tohirviön vaihettaan ja ilmensi mm. 
edellä mainituissa teoksissaan yksilön 
iskukykyä ja sitkeyttä kamppailussa 
vahvoja rajoittavia voimia vastaan, hän 
yllättää tässä pianokonsertossaan luo-
malla Pastoraalisinfonian (1808) ohella 
runollisimman ja ”pehmeimmän” suur-
teoksensa. Samalla tavalla neljäs erot-
tuu Beethovenin pianokonserttojen 
sarjassa jyrkkäilmeisen kolmannen ja 
Eroica-sinfonian maisemista ammen-
tavan sankarillisen viidennen välissä ai-
van erisävyisenä. Ilmiö voidaan selittää 
vastavaikutuksen teorialla: on tavallista, 
että parhaat taiteilijat haluavat kyseen-
alaistaa itse luomansa eteenpäin viit-
taavan perusjuonteen ja koetella sen 
kestävyyttä jollakin kokonaan toisenlai-
sella. Tässä on ymmärtääkseni kuiten-
kin vain osatotuus G-duuri-konsertosta. 
Lähemmin tarkasteltaessa ilmenee pa-
rikin seikkaa, jotka kaikesta huolimatta 
liittävät tämän konserton elimelliseksi 
osaksi Beethovenin tuon ajan teossar-
jaa.

Ensinnäkin teoksen ilmapiiri on 
tuon tunnetun lyyrisyyden ohel-
la ylevä  samalla tavalla kuin jokseen-
kin kai ken suunnilleen samanaikaisen 
Beet hovenin musiikin. Hänen tapauk-
sessaan adjektiivi ’ylevä’ tarkoittaa har-

vinaista yhdistelmää, jossa korkeasti 
ihanteellinen, omassa vakaudessaan 
maailmallisia ilmiöitä ylhäältä päin lä-
hestyvä katsantotapa käy käsi kädes-
sä syvästi inhimillisen, maanläheistä 
selviytymiskamppailua omakohtaisesti 
käyvän kanssaihmisen asenteen kans-
sa. Konsertossa hitaan osan ja finaalin 
yhdistelmä heijastaa fokusoidussa pie-
noiskoossa samaa kuin Kohtalosinfonian 
kulku. Muistettakoon, että Beethoven 
esitti G-duuri-konserton ensi kertaa 
Wienissä joulukuussa 1808 samassa jät-
tiläiskonsertissa, jossa viides ja kuudes 
sinfonia saivat kantaesityksensä. Ehkä 
säveltäjä näki konserton siltana sinfoni-
oiden keskenään sangen erilaisten aja-
tusmaailmoiden välillä. Tämä ainakin 
tukisi ajatusta konsertosta ”osittaise-
na poikkeuksena”, jos Pastoraalisinfonia 
mielletään varsinaiseksi syrjähypyksi.

Toiseksi huomataan, ettei Neljäs pia-
nokonsertto sittenkään jää ihan yksi-
näiseksi ilmiöksi. Sillä on sukulaiste-
oksensa samana vuonna syntyneessä 
Viulukonsertossa op. 61 – yhtäläisyydet 
ulottuvat sangen kouriintuntuvasta sa-
manhenkisyydestä samankaltaiseen 
muotoratkaisuun, jossa hidas osa ja fi-
naali on liitetty yhdeksi kokonaisuudek-
si laajan ensiosan vastapainoksi. Samaa 
ajatusta Beethoven sovelsi sittemmin 
myös Viidennessä pianokonsertossa op. 
73 (1809). 

Mutta nyt, kun olemme liittäneet 
G-duuri-konserton yhteyksiinsä, on 
aika korostaa sen omintakeisuutta. 
Beethoven-kirjallisuus on mieluusti 
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tuonut esiin konserton avauksen ryt-
misen yhtäläisyyden Kohtalosinfonian 
koputusmotiivin kanssa, mutta itse en 
halua tehdä siitä numeroa.

Vaikutelma on suorastaan vastakkai-
nen. Pianon ensirepliikki lienee kon-
serttokirjallisuuden ihanin, ja jousten 
vastauksessa on suloisuuden ja peh-
meyden lisäksi filosofinen ulottuvuu-
tensa, se kun lähtee vieraan sävellajin 
puolelta. Liikkeelle ponnahtava allegro 
seuraa avauksen henkeä. Lennokkaat 
romanttiset kirjoittajat keksivät hitaan 

osan vuoropuhelun taustalle tarinan 
Orfeuksesta kesyttämässä villipeto-
ja, mutta jakso hahmottuu ilman tätä 
keinotekoista ohjelmaakin henkeväksi 
vastakohta-asetelmaksi, joka vaatii rat-
kaisua (eli ”vapautusta”) suoraan seu-
raavassa finaalissa.

Jotain helleenisen filosofian arvok-
kuudesta voidaan kuitenkin konserton 
musiikkiin yhdistää. Schumann toisaal-
ta puhui ”konserttojen lyyrisestä kau-
nottaresta”, eikä tähän ole lainkaan vai-
kea yhtyä.

BÉLA BARTÓK (1881–1945): MUSIIKKIA KIELI- JA 
LYÖMÄSOITTIMILLE SEKÄ CELESTALLE

Nuorena miehenä Bartók innostui 
Franz Lisztin kehittämän ja Richard 
Straussin huippuunsa virittämän sin-
fonisen runon ideasta ja sävelsikin 
kansallissankariaiheisen ohjelmamu-
siikkiteoksen Kossuth (1904). Tämän 
jälkeen seurasi vielä joitakin näyttä-
mötöitä: ooppera Herttua Siniparran 
linna (1911) sekä baletit Puinen prins-
si (1914–16) ja Ihmeellinen mandarii-
ni (1918–19). Muuten Bartók luopui 
ohjelmallisuudesta jo pian Kossuthin 
jälkeen; hänestä tuli siis jo varhain 
abstraktikko tai, niin kuin musiikkies-
tetiikan termi kuuluu, ”absoluuttisen 
musiikin” tekijä. Tässä hän liittyi pe-
rinteeseen, jonka täysiverisiä edusta-
jia olivat olleet esimerkiksi Brahms ja 
Bruckner (sekä paradoksaalista kyllä 
myös pianon runoilija Chopin!) ja jo-
hon täydestä syystä yleensä liitetään 
myös Haydnin ja Beethovenin nimet, 
vaikka nämä eivät aivan kauttaaltaan 

pitäytyneet ohjelmallisuuden ulkopuo-
lella. Beethovenhan oli koko 1800-lu-
vun lopun ajan sekä ohjelmamusiikin 
säveltäjien että absoluuttisen musiikin 
kannattajien kotijumala – hän oli ”jätti-
läinen”, jonka tekemisiä kaikki tutkivat 
ja jonka saavutuksista itse kukin halusi 
vetää omat johtopäätöksensä. Vaikutus 
ulottui pitkälle 1900-luvulle, eikä toki 
ole kokonaan haihtunut vieläkään. 
Esimerkiksi Sibelius ja Šostakovitš voi-
daan suuresta keskinäisestä erilaisuu-
destaan huolimatta vahinkoa tuotta-
matta laskea kuuron mestarin henkisiin 
perillisiin. Mutta olisiko sittenkin niin, 
että vahvimpana beethovenilaisuus eli 
Béla Bartókissa?

Bartókin tuotannon kivijalan muo-
dostavat hänen kuusi jousikvartetto-
aan, jotka on suhteellisen tasaisin välein 
sävellettynä sarjana mielellään nähty 
myös elämäkerrallisessa valossa, kuten 
Beethovenin sinfoniat, jousikvartetot ja 
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pianosonaatit. Kvartetoissaan, piano- ja 
viulukonsertoissaan ja eräissä muissa 
suurimuotoisissa töissään Bartók heit-
täytyi samalla kertaa visionaariseksi 
muodon uudistajaksi ja yksityiskohtien, 
erityisesti pienoismuotojen tarkkaakin 
tarkemmaksi työstäjäksi, mikä sekin 
on vahvasti beethovenmainen piirre. 
Jopa pedagogisissa pikkukappaleissaan 
(esimerkiksi kuusi Mikrokosmos-vihkoa 
pianolle ja 44 duoa kahdelle viululle) 
Bartók käyttäytyi sveitsiläisen kello-
sepän tavoin: hän ei pudistellut alkei-
sopiskelijoille tarkoitettuja harjoitteita 
vasemmasta hihastaan, vaan keskittyi 
pienimpäänkin lastuseen ihailtavalla 
pienoismuotokurilla.

Mielenkiintoista on sen sijaan, ettei 
Bartók milloinkaan säveltänyt sinfoniaa 
(vaikka Kossuthista on joskus harhaan-
johtavasti käytetty tällaista nimiket-
tä). Olisiko hän ehkä vierastanut jotain 
sinfoniamuotoon kuuluvaa elementtiä, 
vai katsoiko hän vain, ettei hän tarvit-
se sinfonian kaltaista ja kokoista kehys-
tä saadakseen sanottavansa sanotuk-
si? Luulen, että Bartók oli hiukan liian 
herkkä, introvertti ja haavoittuvainen 
voidakseen mielellään asettua sellai-
seen niin avoimesti ”yleiseen” tilantee-
seen kuin sinfonikkona esiintyminen 
on. Hänelle läheisintä oli kamarimusiik-
ki, musiikin lajeista intiimein. Bartókin 
esiintyminen mielellään pianistina ei 
vaikuta tähän ujous-spekulaatioon, sil-
lä ensinnäkin soittaminen on täysin toi-
sen luonteista toimintaa kuin säveltäjä-
nä esiintyminen – soittajalla on ”rooli” 
aivan eri merkityksessä kuin säveltäjäl-
lä – ja toiseksi tiedetään, että Bartókin 
soittotyyli ja -tapa oli poikkeuksellisen 
sisäänpäin kääntynyt, kaukana lavalei-

jonamaisuudesta. Se, että tämä pahaa 
ihotautia sairastanut, valokuvakameraa 
ikänsä kartellut ujo mies saattoi mu-
siikissaan olla väkivaltaisuuteen saak-
ka täynnä tulta ja tappuraa, on tietysti 
psykologian erikoisuus, muttei välttä-
mättä lainkaan epäluonteva sellainen. 

Bartókin tuotannossa on silti kaksi 
teosta, jotka olisivat hyvin voineet saa-
da otsikokseen myös sanan ’sinfonia’. 
Niistä myöhäisempi, Konsertto orkes-
terille, on peräisin Yhdysvaltain ajalta, 
mikä yhdessä Janačekin Sinfoniettasta 
saatujen vaikutteiden kanssa selittää 
kappaleen joidenkin kohtien Bartókille 
epätyypillisen ekstrovertin luonteen. 
Silti tuossakin konserttokuriositeetis-
sa on paljon kamarimusiikin hienostu-
neesta, vuoropuhelevasta hengestä. 

Niinpä Bartókin sinfonisin teos on 
epäilemättä Musiikkia kieli- ja lyömäsoit-
timille sekä celestalle. Tämä nimihirviö 
kätkee taakseen yhden koko 1900-lu-
vun kiistattomimmista mestariteoksis-
ta. Ja juuri tätä teosta kuuntelemalla 
ja tarkastelemalla on helppo vakuut-
tua siitä, että Bartókin syvin sisäinen 
ristiriita oli vetäytyvyyden ja julkisen 
esilläolon välinen. Toinen seikka, jonka 
käsillä oleva teos paljastaa ehkä väistä-
mättömämmin kuin mikään toinen esi-
merkki, on Bartókin ”vihreä”, biologiaan 
vertautuva tapa rakentaa muotoyksik-
könsä orgaanisesti. Hän ei ollut arkki-
tehti eikä insinööri, vaan puutarhuri. 
’Muotoyksiköt’ pitää äskeisessä väit-
teessä ehdottomasti ymmärtää moni-
kolliseksi, sillä kysymys on tosiaankin 
kaiken kokoisista rakenteista, pienim-
mistä suurimpiin. (Viisautta olisi tietys-
ti unohtaa liiaksi tekniikasta muistut-
tavat, usein ontosti kumahtavat termit 
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’muotoyksikkö’ ja ’rakenne’ ja puhua nii-
den sijasta ’dramaturgiasta’, johon mie-
likuvana liittyy paljon enemmän elä-
mää, etten sanoisi lihaa ja verta.)

”Musiikkia jollekin/joillekin” on otsik-
kotyyppinä ymmärrettävästi ollut suu-
ressa suosiossa absoluuttisen musiikin 
tekijöiksi itsensä mieltäneiden sävel-
täjien keskuudessa. Kun tekijä otsikoi 
noin, se on kuin kehotus kaikille kynäi-
lijöille olla kommentoimatta musiik-
kia mitenkään – annettakoon sen pu-
hua itse puolestaan, omalla ”kielellään”. 
Teoksessa on neljä osaa, joista ensim-
mäinen ja kolmas ovat hitaita, toinen 
ja neljäs nopeita. Kaava on mitä sinfo-
nisin, mutta varsinkin hitaiden osien 
hienopiirteisessä sanonnassa on jotain 
kaikkia määritelmiä pakenevaa.

Musiikkia kieli- ja lyömäsoittimille sekä 
celestalle oli ensimmäinen kolmesta 
Baselin kamariorkesterin johtajan ja 
kuuluisan mesenaatin Paul Sacherin 
Bartókilta tilaamasta teoksesta (muut 
olivat Sonaatti kahdelle pianolle ja lyö-
mäsoittimille ja Divertimento). Se val-
mistui vuonna 1936. Mielenkiintoista 
on, että vaikka sen instrumentaatio 
saavuttaa sekä huipputoiminnallisia 
että yöllisen maagisia tehoja poikkeuk-
sellisen joustavasti, se on jäänyt lähes 
vaille seuraajia. Ehkä tämä heijastaa 
sen syvällistä omaperäisyyttä – näin 
henkilökohtaiselle tontille eivät muut 
ole juuri uskaltautuneet kuokkimaan.

Jouni Kaipainen

ANDREW MANZE

Andrew Manze on noussut yhdeksi su-
kupolvensa kiinnostavimmista kapelli-
mestareista. Hänen ohjelmistonsa ulot-
tuu barokista nykymusiikkiin. Manze 
on myös maailman johtavia barokkiviu-
listeja, ja hän on erikoistunut vanhan 
musiikin esityskäytäntöihin.

Manze vierailee säännöllisesti joh-
tamassa keskeisiä orkestereita, kuten 
mm. Berliinin saksalaista sinfoniaor-
kesteria, Münchenin, Tukholman ja 
Oslon filharmonikoita, Birminghamin 
ja Göteborgin sinfoniaorkestereita, 
Mahler-kamariorkesteria sekä Skot-
lantilaista ja Ruotsalaista kamariorkes-
teria. Keväällä 2012 hän debytoi joh-
tamassa BBC:n sinfoniaorkesteria ja 
Tanskan radion sinfoniaorkesteria sekä 
esiintyi New Yorkissa, Mostly Mozart 
-festivaalilla. 

Andrew Manze on Helsingborgin 
sinfoniaorkesterin pääkapellimestari 
ja taiteellinen johtaja. Manze on teh-
nyt orkesterin kanssa useita levytyk-
siä, jotka sisältävät mm. Beethovenin 
Eroica-sinfonian (Harmonia Mundi) 
ja Stenhammerin pianokonserttojen 
(Hyperion) taltioinnit. Lisäksi Manze 
on BBC:n Skotlannin sinfoniaorkesterin 
päävierailija. Vuosina 2003–2007 hän 
toimi The English Concert -barokkior-
kesterin taiteellisena johtajana ja vuo-
sina 2008–2011 Norjan radion sinfonia-
orkesterin päävierailijana. 

Manze opettaa Royal Academy of 
Music -oppilaitoksessa ja on Oslon 
akatemian vieraileva professori. Mar-
ras kuussa 2011 Manzelle myönnet-
tiin arvostettu Rold Schock -pal-
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kinto Tukholmassa. Palkinnon ovat 
aiemmin saaneet mm. György Ligeti, 
Kaija Saariaho, Jorma Panula ja Gidon 
Kremer.

SUNWOOK KIM
Leedsin arvostetun pianokilpailun 
voitto vuonna 2006 teki tuolloin vas-
ta 18-vuotiaasta Sunwook Kimistä 
kansainvälisesti tunnetun. Voittonsa 
jälkeen on tämä eteläkorealainen 
pianotaituri kiertänyt maailman mer-
kittävimpiä konserttisaleja Lontoosta 
Tokioon.

Sunwook Kim syntyi Soulissa 1988 
ja aloitti pianonsoiton 3-vuotiaana. 
Debyyttikonserttinsa Kim piti 10-vuoti-
aana ja soitti konserton solistina muu-
tama vuosi myöhemmin. Hän valmis-
tui 2008 Korean National University 
of Arts -korkeakoulusta opettajanaan 
Daejin Kim. Leedsin kilpailun lisäksi 
Sunwook Kim on voittanut Ettlingen-
kilpailun Saksassa 2004 ja Clara Haskil 
-kilpailun Sveitsissä 2005. Lisäksi hän 
voitti ensimmäisenä Daewon Artist 

of the Year -palkinnon 2005. Kumho 
Musician of the Year -palkinto Kimille 
myönnettiin 2007.

Sunwook Kim on esiintynyt mm. 
Amsterdamin Concertgebouw-orkes-
terin, Lontoon, Tokion ja BBC:n filhar-
monikoiden, Berliinin ja Ranskan ra-
dion sinfoniaorkestereiden, Skotlannin 
kansallisorkesterin sekä Philharmonia-
orkesterin solistina huippukapellimes-
tarien, kuten Vladimir Ashkenazyn, 
Gianandrea Nosedan ja Vladimir 
Sinaiskyn johtaessa. Soolokonsertteja 
Kim on pitänyt mm. Lontoon ar-
vostetussa kamarimusiikkipyhätössä 
Wigmore Hall’ssa, Bonnin Beethoven-
festivaalilla, Aspenin musiikkijuhlilla 
sekä Chopin-festivaalilla Puolassa.

Kuluvalla kaudella Sunwook Kim esiin-
tyy mm. Hallé-orkesterin, Bournemouth 
sinfoniaorkesterin sekä Soulin filharmo-
nikoiden solistina. Hän pitää myös de-
byyttikonserttinsa Berliinin Filharmonia 
-konserttitalon kamarimusiikkisalissa  ja 
Pariisin Salle Pleyelin ”Piano 4 Etoiles” 
-sarjassa. Viulisti Veronika Eberlen kans-
sa Kim esiintyy Italiassa ja Michelangelo-
kvartetin kanssa Koreassa.

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. 

RADION SINFONIAORKESTERI

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.
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 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 
-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.


