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19.10. 
PERJANTAISARJA 4 
Musiikkitalo klo 19.00

ONNEA KAIJA!

Esa-Pekka Salonen, kapellimestari 
Dawn Upshaw, sopraano 
Tapiolan kamarikuoro, valmennus Hannu Norjanen

Jean-Baptiste Barrière, visualisointi 
Videon esiintyjät: Luca Veggetti, koreografia, Gabrielle Lamb, tanssi

Oratorion visualisointi on Yleisradion ja Jean-Baptiste Barrièren 
syntymäpäivälahja Kaija Saariaholle.

Luigi Boccherini - Luciano Berio: 
Ritirata notturna di Madrid (Iltasoitto) alun perin 10 min 
Boccherinin jousikvintetosta C-duuri
La Musica Notturna delle strade di Madrid 
(Madridin katujen yösoitto)
 
Maurice Ravel: Hanhiemo, sarja orkesterille 16 min

 II  Peukaloinen  
III Pikku Rumilus, posliininukkien keisarinna
IV Kaunotar ja hirviö 
V Lumottu puutarha 

VÄLIAIKA 20 min

Kaija Saariaho: La Passion de Simone, konserttiesitys 71 min 

Konsertti taltioidaan ja siitä tehdään myöhemmin CD-levy. 
Tästä syystä pyydämme yleisöä välttämään yskimistä musiikin aikana. 

Väliaika noin klo 19.40. Konsertti päättyy noin klo 21.15. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä ja internetissä yle.fi/rso. Saariahon teoksen 
visualisointi on katsottavissa Yle Areenassa kuukauden ajan konsertin jälkeen.
 
Konsertti on osa Musiikkitalon Kaija Saariaho -juhlaa sekä valtakunnallisen 
Suomalaisen musiikin viikon ohjelmaa. 
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KAIJA SAARIAHO 

Kaija Saariaho (s. 1952) on syntynyt 
taiteilijaksi, vaikka ihan heti ei ehkä 
ollut itsestään selvää minkä lajin tai-
teilijaksi. Musiikki tunkeutui hallitse-
vana hänen lapsuutensa uniin ja pia-
nonsoittoharjoitukset lipsahtivat usein 
Chopinista nykysäveltämisen puolelle. 
Mutta hän myös maalasi ja piirsi ja läh-
ti opiskelemaan sekä musiikkitiedettä 
yliopistoon että graafista suunnittelua 
Taideteolliseen korkeakouluun.

Päädyttyään Sibelius-Akatemiaan 
Saariaho sai sävellyksenopettajakseen 
Paavo Heinisen, joka kannusti otta-
maan selvää asioista. Sellainen ei ollut 
itsestään selvää. Suomen Kuvalehden 
haastattelussa (39/2004) Saariaho 
muisteli, kuinka ”piirit ovat täällä pienet 
ja ahtaat, katseet luodaan vain sisään-
päin, julkista sanaa hallitsee muutama 
kulttuuridespootti. Täällä älykkyys on 
teknokratiaa, modernismi vanhanai-
kaista, ja tietenkin päinvastoin. Useat 
tärkeät, raikkaat ajatukset vesitetään 
kuin tahallaan.”

Nuoren polven vastareaktio oli Korvat 
auki -yhdistys, jonka puheenjohtaja-
na Saariaho toimi 1970-luvun lopussa. 
Jonkin aikaa suomalaiseen kulttuurielä-
mään vyöryi uteliaisuuden, avoimuu-
den, argumentoinnin ja monitaiteel-
lisen kokeilunhalun aalto. Saariaholle 
se on tarkoittanut myös taiteellista 
kumppanuutta mm. Anssi Karttusen, 
Esa-Pekka Salosen, Kari Kriikun, 
Dawn Upshaw’n, Karita Mattilan, Pia 
Freundin, RSO:n ja Avantin kanssa. 
Elämänkumppanuus löytyi Pariisista 

IRCAM:issa työskentelevän Jean-
Baptiste Barrièren kanssa.

Monet Saariahon varhaisista sävellyk-
sistä olivat vokaaliteoksia, joiden jänni-
te syntyy soivan materiaalin ja tarkoin 
punnittujen runollisten merkitysten vä-
lille. Tuo poeettinen jännite jäi hänen 
musiikkiinsa myös silloin, kun sanat 
tippuivat siitä pois. Kuvataiteista voisi-
vat periytyä Saariahon ajatukset valon 
ja varjon, pehmeän ja kovan, soivan ja 
säröisen tai hiljaisen ja voimakkaan ra-
jankäynnistä.

Vuonna 1980 Saariaho siirtyi Saksan 
Freiburgiin opiskelemaan Brian 
Ferneyhough’n ja Klaus Huberin joh-
dolla ja jatkoi sitten Pariisiin. Voitto 
IRCAM tietokone-ohjelmista ja elektro-
nisista apuvälineistä oli osaltaan voitto 
myös naissäveltäjiin kohdistetuista en-
nakkoluuloista. Tekniikka avasi portin 
äänien ja harmonian sisään, salaiseen 
puutarhaan (Jardin secret I-III), jossa 
Saariaho 1980-luvulla viljeli uusia ilmai-
sukeinoja.

Tuo uusi ilmaisu saattoi venyä niin 
suuriksi, leveillä vedoilla maalatuiksi 
pinnoiksi, kuin tiivistyä soinnin mikro-
kosmokseen, sisäisen maailman pie-
nimpiä liikahduksia rekisteröiväksi 
taiteeksi. Radion sinfoniaorkesterille 
sävelletyssä Verblendungenissa (1984) 
siveltimen vedot näkyvät toisinaan 
nuottikuvassakin. 

Suomen Yleisradion ja Los Angelesin 
filharmonikoiden yhteistilauksena syn-
tynyt diptyykki Du cristal …à fumée 
(1990) kuvaa musiikillisen materiaa-
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lin muutosta kiteisestä ja särmikkääs-
tä kaasumaiseksi ja mukautuvaksi. Ne 
edustavat myös ennalta määrätyn jär-
jestyksen ja arvaamattoman kaaoksen 
vastakohtaisuutta, jotka prosessissa lä-
henevät toisiaan ja rajapinnoissaan se-
koittuvat.

Tanssiteoksessa MAA (1991) proses-
si avautuu yhä uusiin tiloihin, samalla 
kun se auttaa ylittämään sekä fyysisiä 
että henkisiä esteitä. Tästä ei enää ollut 
pitkä matka oopperaan. Etäisyyksien 
arviointi oli olennaista Lonhille (1996), 
jossa ristiritari Jaufré Rudelin keski-
aikainen runo kertoo tavoittamatto-
masta tai täyttymättömästä rakkau-
desta. Oopperassa Kaukainen rakkaus 
(L’Amour de loin, 2000) rakkautta kohti 
vaeltava Rudel edustaa Saariahoa tai-
teilijana ja täyttymystä odottava krei-
vitär Clémence puolestaan häntä nai-
sena.

Samastuminen – toisinaan miltei mi-
meettinen uudelleen eläminen – tekee 
myös Adriana Materin (2006), Simone 
Weilin (2006) ja Émilie du Châtelet’n 
(2010) muotokuvista kipeitä. Kyse ei 
kuitenkaan ole yksittäisistä naiskohta-
loista tai draamallisista dilemmoista, 
vaan prosesseista, jotka johtavat ka-
tarttiseen kokemukseen ja tietoisuu-
den kasvuun, mutta eivät vapauta mei-
tä reagoinnista tai johtopäätöksistä.

Suomessa voidaan olla ylpeitä sii-
tä, että yksi maailman merkittävim-
mistä nykysäveltäjistä on suomalainen 
ja nainen. Saavutuksena on pidettä-
vä myös ympäri maailman menesty-
viä näyttämöteoksia, jotka draamal-
listen tehosteiden sijaan keskittyvät 
ajatusten herättämiseen. Passions de 

Simonen Lontoon-esityksen yhtey-
dessä Saariaho totesi, että ”musiikki 
on minun tapani lähestyä jumalallista. 
Musiikki on tapani meditoida, katsoa 
syvälle olemassaoloomme, asioihin, jos-
ta en pysty puhumaan”. 

On vaikea kuvitella Saariahoa saar-
naamassa tai profetoimassa, mutta on 
helppo löytää hänen taiteestaan trans-
sendentaalinen elementti, yhteys maa-
ilmaan, josta ei voi puhua. Siinä suh-
teessa hänen musiikkinsa seuraa tietä, 
jota monet historialliset säveltäjät ovat 
kulkeneet. Voin kuvitella erottavani hä-
nen tulevissa teoksissaan tuon perin-
teen vaikutuksen, mutta yhtä varmaa 
on, että tunnistettavasta taustasta kä-
sin hän avaa ovia ajastamme ja sisäl-
tämme löytyvään tuntemattomaan.

Antti Häyrynen
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LUIGI BOCCHERINI (1743–1805) – LUCIANO BERIO 
(1925–2003): RITIRATA NOTTURNA DI MADRID

Luciano Berio oli yksi viime vuosisa-
dan loppupuolen parhaista säveltäjis-
tä, mutta hän oli enemmänkin: todel-
linen musiikin all round -taituri, joka 
otti haasteita vastaan kaikkialta ympä-
riltään. Hän teki tuotteliaan säveltämi-
sen ohessa koko joukon eriasteisia so-
vitustöitä. Käytän nyt sanaa ’sovitus’ 
hyvin laajassa merkityksessä, sillä Berio 
saattoi tarkoittaa sillä joko yksinkertais-
ta välineen vaihtoa tai kohteen puno-
mista erottamattomasti yhteen oman 
sävelkielen kanssa – tai jotakin tältä 
väliltä. Folk Songs (laulaja yhtyeen kans-
sa 1964, orkesterin kanssa 1973) lähes-
tyy monikansallista kansanlauluainesta 
suh teellisen mutkattomasti, tietenkin 
mitä nokkelimmin ja musikanttisim-
min. Tässä mielessä se kuuluu sovitus-
luonteisten töiden yksinkertaisempaan 
päähän, mutta on huomattava, että 
Berio nimesi sen kuitenkin teoksek-
si, ei sovitukseksi. Schubertin kymme-
nennen sinfonian luonnoksille perus-
tuva Rendering (1990) kurottaa paljon 
pitemmälle: Berio luo siinä kokonaisen 
omaehtoisen maailman, joka vain läh-
tökohtaisesti rakentuu toisen ihmisen 
työlle. On puhuttu sillan rakentamises-
ta aikakausien välille, mutta tämä silta 
on aika epätavallinen konstruktio.

Italialaissäveltäjä ja -sellisti Luigi 
Boccherini (1743–1805) asettui jo 
18-vuotiaana Espanjaan, jossa hän toi-
mi muusikkona prinssi Luis Antonion 
hovissa. Työehdot olivat ilmeisen hy-
vät, sillä Boccherinilla oli runsain mi-
toin aikaa sävellystyölle. Tuotannosta 

tuli jättiläismäinen; minkä lajin hän va-
litsikin, teosyksilöiden määrä mitataan 
kymmenissä. Tour de force oli jousi-
kvintetto, joita on pitkälti toista sataa. 
Musica notturna delle strade di Madrid 
(”Madridin katujen yömusiikkia”) on 
seitsenosainen, kevyesti ohjelmallinen 
jousikvintetto noin vuodelta 1780. Sen 
finaali on nimeltään Ritirata, mikä tar-
koittaa vetäytymistä: musiikki kuvaa 
vartiokaartia, joka on tehnyt kierrok-
sensa ja on menossa yöpuulle. Osasta 
tuli Boccherinin ajan Espanjassa niin 
suosittu, että siitä piti tehdä useita so-
vituksia – musiikin kierrättäminen oli 
tuolloin itsestään selvää. Neljä näis-
tä säveltäjän omista sovituksista on 
säilynyt, ja niihin Luciano Berio tart-
tui vuonna 1975. Syntyi Quatro versio-
ni originali di Ritirata notturna di Madrid 
(”Madridin yövartion vetäytymisen nel-
jä alkuperäisversiota”). Nimi on hieman 
harhaanjohtava, sillä Berio on punonut 
neljä eri sovitusta yhteen ja rakentanut 
tarttuvasta marssimelodiasta yksitois-
ta muunnosta. Ei siis kannata odottaa 
musiikin päättyvän neljän kierroksen 
jälkeen! Berio järjesti kokonaisuuden 
niin, että yövartio tulee ensin kaukai-
suudesta, marssii aivan kuulijan edit-
se ja häipyy sitten takavasemmalle. 
Herkullista ja taidokasta sovitus- ja jär-
jestelytyötä, jolla kelpaa juhlistaa isoja-
kin tapauksia!

Jouni Kaipainen
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MAURICE RAVEL (1875–1937): 
HANHIEMO-SARJA 

Lapsuus oli elämänvaihe, joka “löydet-
tiin” tai “keksittiin” vasta 1800-luvun 
loppupuolella. Ennen sitä lapsuus vie-
tettiin valmistautuen aikuisuuteen ja 
unohdettiin pian, kun täysi-ikäisten 
maailmaan oli astuttu. Ilman freudilai-
suuden taakkaakin lapsuudesta on tul-
lut nykyihmiselle pysyvästi läsnä oleva 
elementti. Elämme lapsuuttamme yhä 
uudestaan ja uudestaan.

Maurice Ravel oli ensimmäisiä sä-
veltäjiä, joka kurkisti uudenlaiseen 
lapsuuden maailmaan. Hänen teok-
sissaan lapsen elämykset on hahmo-
tettu reaaliaikaisina, ilman kasvattavia 
tai holhoavia pyrkimyksiä. Ravel sävel-
si Hanhiemon (Ma Mère l’Oye) enim-
mäkseen Charles Perraultin vanhojen 
satujen pohjalta pianistiduolle sarjak-
si vuonna 1908, mutta sovitti teoksen 
vuonna 1911 orkesterille.

Vuonna 1912 valmistuneeseen balet-
tiversioon Ravel lisäsi tunnelmaan joh-
tavan alkusoiton, rukin tanssin, sekä 
pieniä välisoittoja, jotka eivät ole mu-
kana konserttikäyttöön laaditussa or-
kesterisarjassa. 

Ravel on Hanhiemossaan pyrki-
nyt yksinkertaisuuteen, jolla hienos-
tunut koneisto on peitetty. Prinsessa 
Ruususen pavane (Pavane de la Belle 
au bois dormant) huokuu lempeää me-
lankoliaa varoen herättämästä nukku-
vaa kaunotarta. 

Peukaloinen (Petit Poucet) yrittää 
varmistaa kotiinpääsynsä kylvämällä 
leivänmuruja polulleen. Empivät tah-
dinvaihdokset ja tunnusteleva melodia 

kertovat pienen kulkijan epävarmuu-
desta, mieltä koettelevat monenlaiset 
pelonväristykset ja ilkeinä sirkuttavat 
linnut käyvät nokkimassa muruset pa-
rempiin suihin. 

Juhlallinen ja arvoituksellinen penta-
toniikka valmistelee itämaista seremo-
niaa, kun Laideronette, pagodien prin-
sessa, menee hoviväkensä saattamana 
kylpyyn. Kaukainen itä toimii Ravelin 
musiikissa lapsuuden ja unien tavoin 
mahdollisuuksien maailmana, johon ai-
kuistodellisuuden ristiriidat eivät ulota 
kynsiään.

Kaunottaren ja hirviön kohtaamisen 
Ravel omisti sattuvasti Erik Satielle, 
jota viehättivät groteskit yhteenotot. 
Klarinetin viehkeän valssin seuraan 
tunkee möreä-ääninen kontrafagotti. 
Epäsuhtainen paritanssi johtaa kuiten-
kin toivottuun lopputulokseen: kiihke-
än crescendon päättävä harppuglissan-
do loihtii kontrafagottiteeman viulun 
(kaunottaren) ylärekisteriin – suudel-
ma on muuttanut hirviön prinssiksi.

Päätösosassa (Jardin féerique) prins-
sin suudelma puolestaan herättää 
Prinsessa Ruususen taikapuutarhaan, 
unesta unelmaan. Pääosassa on nostal-
gisesti värittynyt jousisointi, jolla Ravel 
herättää henkiin niin omansa kuin kaik-
kien muidenkin lapsuuden.

Antti Häyrynen
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KAIJA SAARIAHO (1952–): LA PASSION DE SIMONE

Simone Weil (1909–1943) syntyi 
Pariisissa uskoa tunnustamattomaan 
juutalaisperheeseen ja alkoi opiskel-
la filosofiaa jo koulussa Alainin (Émile 
Chartier) johdolla. Valmistuttuaan vuon-
na 1931 Ecole Normale Supérieurista 
– johon noihin aikoihin ei yleensä hy-
väksynyt naisoppilaita – hän opetti filo-
sofiaa pariisilaisessa tyttökoulussa.

Aikansa filosofeista Weil erottautui 
poliittisella aktiivisuudellaan. Hän py-
syi erossa puolueista, mutta otti osaa 
vasemmistoliikkeisiin. Hän auttoi sak-
salaisia kommunisteja pakenemaan 
Hitlerin valtaannousun jälkeen, mutta 
väitteli Trotskin kanssa sosialistisesta 
puoluediktatuurista. Vuonna 1935 hän 
anoi opetustehtävistään virkavapaa-
ta tutkiakseen ”modernin teknologian 
suhdetta sivilisaatioomme ja kulttuu-
riimme”. 

Siinä tarkoituksessa Weil meni liu-
kuhihna- ja pakkaustyöhön Renault’n, 
Alsthornin ja Carnaud’n tehtaille tode-
takseen matalapalkkatyön nöyryyttä-
vän ja epäinhimillistävän vaikutuksen. 
Vuonna 1936 hän liittyi pasifistisista 
näkemyksistään huolimatta Espanjan 
sisällissotaan anarkistien joukkoihin. 
Weil yritti hakeutua taistelutehtäviin, 
mutta poltti itsensä ruoanlaitossa ja 
vetäytyi paranemaan Italian Assisisiin, 
jossa hän koki yhden tärkeimmistä 
hengellisistä herätyksistään.

Vaikka Weil ilmeisesti ennen kuo-
lemaansa otti katolisen kasteen, hän 
suhtautui avoimesti ja kiinnostuneesti 
kaikkiin uskontoihin torjuen silti synk-
retismin – hänelle jokainen uskonto on 

merkityksellinen vain itsenäisenä ja eri-
tyisenä ilmiönä. Hengellisyyttään Weil 
toteutti altruistisesti, hän ei omistanut 
juuri mitään, lahjoitti suuren osan tu-
loistaan hyväntekeväisyyteen ja kieltäy-
tyi kaikesta pintakoreudesta.

Vuonna 1942 Weil muutti vanhem-
pineen New Yorkiin Ranskan saksalais-
miehitystä pakoon. Sieltä hän siirtyi 
Lontooseen ja liittyi Ranskan vastarin-
taliikkeeseen. Kun hänellä vuonna 1943 
diagnosoitiin ylirasituksen aiheuttama 
tuberkuloosi, Weil torjui hoidon sekä 
ravinnon ja kuoli lopulta aliravitsemuk-
seen, josta hän oli arvellut myös miehi-
tetyn Ranskan kärsivän.

La Passion de Simone on Kaija 
Saariahon (s. 1952) säveltämä Simone 
Weilin elämää ja ajatuksia käsittele-
vä oratorio sopraanosoololle, kuorolle, 
orkesterille ja elektroniikalle vuodelta 
2006. 

Aihetta ehdotti Saariaholle ohjaa-
ja Peter Sellars, mutta se ei suinkaan 
ollut säveltäjän ensikosketus Weiliin: 
”Olen lukenut Simone Weilin kirjoituksia 
nuoruudestani lähtien. Hänen teoksen-
sa Painovoima ja armo oli yksi harvoista 
tavaroista, jotka pakkasin mukaani läh-
tiessäni vuonna 1981 jatkamaan sävellys-
opintojani Saksaan. Myöhemmin luin hä-
nen kirjoituksiaan ranskaksi ja sain tietää 
enemmän hänen elämästään.”

”Simonen kärsimys” on tärkeä lisä 
Saariahon suurteosten naismuotoku-
viin, Kaukaisen rakkauden (L’amour de 
loin) täyttymystä vaille jäävään rakkau-
teen, Adriana Materin koston ja äidin-
rakkauden väliseen ristiriitaan ja Emilie 
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du Châtelet’n taisteluun työn, rakkau-
den ja synnytyksen välillä. He kaikki 
ovat toiminnassaan ristiriitaisia ja epä-
käytännöllisiä. Kaikissa on myös kyse 
henkilöistä, joille rakkaus on kompro-
missitonta, arkijärjen ja pyyteiden ylä-
puolella olevaa. 

Saariaho kertoo, mistä oratorio läh-
ti liikkeelle: ”Weilin ankara asketismi ja 
intohimoinen totuuden etsintä on vedon-
nut minuun siitä lähtien, kun ensi kerran 
tutustuin hänen ajatuksiinsa. La passi-
on de Simone syntyi yhteistyössä Amin 
Maaloufin ja Peter Sellarsin kanssa; valit-
simme yhdessä hänen teoksistaan ja elä-
mästään jaksoja librettoa varten ennen 
kuin ryhdyin säveltämään. 

Minua olivat aina kiehtoneet Simonen 
abstraktit (matemaattiset) ja henkiset 
tavoitteet, kun taas Peteriä kiinnosti en-
nen muuta hänen sosiaalinen ja poliitti-
nen toimintansa. Amin toi esiin hänen 
filosofiansa ja elämänsä välisen ristirii-
dan ja näytti millainen oli hauraan ihmi-
sen kohtalo suurten ajatusten keskellä. 
Aminin teksti pohdiskelee Simonen elä-
män ja ideoiden ohella ihmisen olemassa-
olon yleisiä kysymyksiä.”

La Passion de Simonessa tuntuu ris-
teytyvän muitakin Saariahon elämän ja 
teosten teemoja. Sen poeettisessa jän-
nitteessä, tekstin ryhmittelyssä erilai-
siin reealitasoihin ja sanojen projisoimi-
sessa erilaisiin soiviin maailmoihin voi 
kuulla kaikuja Saariahon vokaaliteoksis-
ta aina varhaisimpiin lauluihin saakka. 
Musiikilliseen passiohistoriaan teos liit-
tyy rakenteensa, viidentoista ”aseman-
sa” kautta, jotka polveutuvat Jeesuksen 
ristintien viidestätoista pysähdyspai-
kasta. 

Oratoriossa on mukana myös 
Saariaholle ominainen pyrkimys tut-
kia ja luodata äänen olemusta, jossa 
sisäisin on vaikeimmin tavoitettava, 
elektroniikalla tuotettu. Oratorion sop-
raanosolisti on enimmäkseen kerto-
ja, ikään kuin evankelista, mutta ajoin 
myös myötäelävä osallistuja, Simonen 
kuvitteellinen sisar sekä teoksen lopul-
la myös Simone itse. Kuoro ja orkesteri 
luovat maailman, jossa solisti ja elekt-
roniikka elävät.

Epäilen, että Simone Weil on jo kau-
an muovannut Saariahon käsityksiä 
todellisuudesta, havaitsemisesta ja vä-
reistä. Pohdiskellessaan värien ominai-
suuksia filosofisissa luennoissaan Weil 
toteaa, että “jokaisella värillisellä koh-
dalla on oma, kaikista muista kohdista 
poikkeava värinsä, ja jokaisen kohdan 
väri muuttuu ajassa hetkestä toiseen”.

Väri, sointi tai harmonia eivät ole jo-
tain erikseen musiikkiin (kuin väritys-
kirjaan) liitettävää, vaan ne määrittävät 
aikaa ja tilaa. Ne kylvävät hitaisiin tem-
poihin jännitteitä, jotka purkautuvat ra-
justi ja nopeasti. Ne laajentavat myös 
psyykkisiä perspektiivejä ja johdattavat 
kuulijan ”sulautumaan katsomaansa”, 
kolmannen aseman tekstiä lainaten.

Kirjassaan Painovoima ja armo Weil 
selvensi havaitsemisen henkistä ulottu-
vuutta: ”Älyn ponnistukset tekevät asi-
at läpikuultaviksi henkemme silmille. 
Mutta emme voi nähdä sitä, mikä on 
läpikuultavaa. Näemme tumman esi-
neen läpikuultavan takaa, esineen, joka 
oli salassa niin kauan kuin läpikuultava 
ei ollut läpikuultavaa. Näemme joko ik-
kunaruutuun tarttuneen pölyn tai sen 
takana olevan maiseman, mutta emme 
milloinkaan itse ikkunaruutua .” Myös 
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”Simonessa” totuus syntyy erillisistä ää-
nimaisemista ja niiden välisistä suhteis-
ta.

Simone Weil hakeutui koko elämän-
sä kärsimykseen ja sen kautta lunas-
tukseen. Hänen toimintaansa on vuo-
sien varrella kritisoitu itsekeskeiseksi 
tai mystis-fatalistiseksi. Weil ei pysty-
nyt sovittamaan ihmisten syntejä, tuo-
ta maallista ”painovoimaa”, alkukan-
taisia voimia, jotka vetävät meitä alas. 
Simone saattoi ainoastaan torjua sen 
kieltäytymällä siitä kokonaan.

Ehdottomuudellaan ja lopulta myös 
kuolemallaan Simone halusi näyt-
tää meille armon ja sai rauhan, johon 
teos yhteenottojen jälkeen päättyy. 
Oratorion kertoja, kuoro ja orkesteri 
ovat tuon prosessin seremonialliset to-
distajat, joiden hämmennyksen kuulijat 
jakavat. 

Bachin passioiden tavoin La Passion 
de Simone muuttaa kaukaisen ja vai-
keasti uskottavan tapahtuman reaali-
aikaiseksi ja ohittamattomaksi. Mutta 
pelastusta se ei tarjoa, kuten Amin 
Maaloufin sanat lopussa toteavat: 
”Maailma, johon meidät hylkäsit, on 
yhä se petollinen valtakunta, jossa viat-
tomat vapisevat.”

Antti Häyrynen

ESA-PEKKA SALONEN 

Esa-Pekka Salonen on yksi kansain-
välisesti arvostetuimpia kapellimesta-
reita. Myös merkittävästä säveltäjän 
urastaan tunnetun Salosen kuvailtiin 
Boston Globe -lehdessä edustavan ”sel-

laista kokonaisvaltaista muusikkoutta, 
jota harvoin nykyään tavataan”. 

Salonen on toiminut Lontoon 
Philharmonia-orkesterin ylikapellimes-
tarina vuodesta 2008. Hän on myös 
Tukholman Itämeri-festivaalin tai-
teellinen johtaja. Vuosina 1992–2009 
Salonen työskenteli Los Angelesin fil-
harmonikoiden musiikillisena johta-
jana. Sitä ennen hän toimi Ruotsin 
radion sinfoniaorkesterin ylikapellimes-
tarina 1984–1995.

Kuluvalla kaudella 2012–2013 Salonen 
ja Philharmonia-orkesteri juhlistavat 
konserteissaan kahta 100-vuotisjuhlaa 
– säveltäjä Witold Lutoslawskin syn-
tymää ja Stravinskyn Kevätuhrin kan-
taesityksen vuosijuhlaa. 2013 Salonen 
johtaa odotetun Straussin Elektra-
oopperan uuden produktion esityk-
set Aix-en-Provence -festivaalilla. 
Philharmonia-orkesterin ohella Salonen 
vierailee säännöllisesti maailman huip-
puorkestereiden johtajana.

Esa-Pekka Salosen laaja diskogra-
fia sisältää mm. RSO:n taltioiman 
CD:n Salosen omia orkesteriteoksia. 
Grammy-palkinnon Salonen sai 2009 
viulisti Hilary Hahnin ja Ruotsin radion 
sinfoniaorkesterin kanssa tehdystä 
Sibelius-Schönberg -levystä. 2012 jul-
kaistiin Salosen ja Los Angelesin talti-
ointi Šostakovitšin Orangosta Deutsche 
Grammophon -levymerkillä.

Esa-Pekka Salonen on palkittu uransa 
aikana monilla arvostetuilla tunnustuk-
silla. Hän on saanut UNESCOn Rostrum 
-palkinnon sävellyksestään Floof vuon-
na 1992 sekä ensimmäisenä kapellimes-
tarina Accademia Chigianan palkinnon 
1993. Iso-Britanniassa Salonen on pal-
kittu Royal Philharmonic Societyn oop-
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perapalkinnolla ja Ranskan valtio on 
antanut hänelle kulttuurialan Officier 
de l’ordre des Arts et des Lettres -ar-
vonimen. Lisäksi Esa-Pekka Salonen on 
Lontoon Royal College of Music -oppi-
laitoksen kunniatohtori.

DAWN UPSHAW
Dawn Upshawn taito tulkita musiikin 
syvintä olemusta sekä monipuolinen 
ohjelmisto Bachista nykymusiikkiin, 
on tehnyt hänestä yhden maailman 
kiitetyimmistä sopraanoista. Upshaw 
on palkittu monilla arvostetuilla tun-
nustuksilla, kuten MacArthur Säätiön 
Fellow-arvonimellä 2007. Vuonna 2008 
hänestä tuli American Academy of Arts 
& Sciences -oppilaitoksen Fellow.

Upshaw teki läpimurtonsa 1980-lu-
vun puolivälissä, jolloin hän voitti Young 
Concert Artists Auditions - ja Walter W. 
Naumburg -kilpailut sekä pääsi New 
Yorkin Metropolitan-oopperan nuorten 
solistien ohjelmaan. 

Dawn Upshawn oopperaohjelmistoon 
kuuluvat mm. monet Mozartin oop-
peroiden roolit Taikahuilun Paminasta 
Figaron häiden Susannaan. Lisäksi 
hän laulaa Stravinskyn, Poulencin ja 
Messiaenin oopperoita sekä uusinta ny-
kymusiikkia mm. John Harbisonin, Kaija 
Saariahon ja John Adamsin teoksia. 

Kuluvalla kaudella 2012–2013 Dawn 
Upshaw esittää mm. Sibeliuksen 
Luonnottaren Bostonin sinfoniaor-
kesterin kanssa ja Debussyn teoksia 
Lontoon sinfoniaorkesterin solistina. 
Soolokonsertteja hän pitää Austinissa 
ja Hawaijin saarilla. Lisäksi Upshaw 

laulaa Bachia, Händeliä ja Crumbia St. 
Paul -kamariorkesterin solistina sekä 
Donnacha Dennehyn teoksia New 
Yorkin Carnegie Hall’ssa.

Dawn Upshaw on voittanut levytyk-
sillään neljä kertaa Grammy-palkinnon. 
Hänen yli 50 levyllään on musiikkia 
mm. Henryk Goreckilta, Mozartilta, 
Messiaenilta, Stravinskylta sekä 
Adamsilta. Upshawn viimeisin levytys 
ilmestyi Deutsche Grammophon -le-
vymerkillä ja sisältää Osvaldo Golijovin 
lauluja sopraanolle ja orkesterille.  

Dawn Upshawlla on kunniatohtorin 
arvonimi Yalen yliopistossa, Manhattan 
School of Music -oppilaitoksessa, 
Allegheny Collegessa sekä Illinois’n 
Wesleyan yliopistossa.

TAPIOLAN 
KAMARIKUORO

Tapiolan Kamarikuoro piti debyytti-
konserttinsa vuonna 1984. Kuoron tai-
teellinen toiminta muodostuu itse 
tuotetuista konserttiproduktioista, am-
mattiorkesterien ja musiikkifestivaalien 
tilauskonserteista sekä monivuotisista 
sävellystilaus- ja levytysprojekteista.

Tapiola Originals on kansain-
välinen kokoelma tilaussävellyk-
siä Itämeren alueen säveltäjiltä. 
Kansalliskirjastoprojektissa dokumen-
toidaan keskeisten suomalaisten kuo-
rosäveltäjien tuotantoa. Kuorolla oli 
vuosina 2000–2005 nimikkosäveltäjä-
sopimus Jaakko Mäntyjärven kanssa. 
Lisäksi kuoro on levyttänyt suomalaisia 
oopperoita Suomen Kansallisoopperan 
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orkesterin, Radion sinfoniaorkesterin 
ja Helsingin kaupunginorkesterin kans-
sa. Kuoro on esittänyt barokin ajan 
ja klassisten säveltäjien suurteoksia 
myös monien ulkomaisten huippuka-
pellimestarien kuten Peter Schreierin, 
Harry Christophersin, Roy Goodmanin 
ja Paul Hillierin johdolla.

Useimmat kuoron levytyksistä on 
palkittu kotimaisilla levypalkinnoil-
la. Kuoron Penderecki- ja Sibelius -le-
vyt sisältyvät ”benchmark”-levytyksi-
nä Gramophone-lehden julkaisemaan 
maailman parhaita levyjä esittelevään 
Gramophone Classical Good CD Guide 
-luetteloon. Vuodesta 1998 alkaen kuo-
ron taiteellisena johtajana toimii kapel-
limestari Hannu Norjanen.

Kuoro sai Espoon kaupungin kult-
tuuripalkinnon 2005 tunnustuksena 
ansiokkaasta toiminnasta Espoon kult-
tuurielämän hyväksi.

JEAN-BAPTISTE 
BARRIÈRE

Jean-Baptiste Barrière on ranskalai-
nen multimediataiteilija ja säveltäjä. 
Hän työskenteli 1981–1998 musiikki-
tieteen ja elektroakustisen taidemusii-
kin instituutissa Ircamissa (Institut de 
Recherche et Coordination Acoustique/
Musique), Pariisissa. Ircamin vuosien 
jälkeen Barrière on keskittynyt omiin 
taiteellisiin projekteihinsa, joissa hän 
yhdistää musiikkia ja kuvaa.

Jean-Baptiste Barrière on säveltä-
nyt musiikkia moniin interaktiivisiin 
installaatioihin ja multimediateoksiin, 
kuten mm. Salzburgin musiikkijuhlilla 
2007 esitettyyn Peter Greenwayn 100 

Objects to Represent the World. Hän 
on tehnyt visualisointeja moniin Kaija 
Saariahon sävellyksiin, kuten oopperaan 
L’Amour de loin sekä myös Messiaenin 
oopperan Saint François d’Assise kon-
serttiversioon. 

Jean-Baptiste Barrière toimi vieraile-
vana professorina New Yorkin Columbia 
-yliopiston musiikkitieteen laitoksella 
2011–2012.

LUCA VEGGETTI

Luca Veggetti sai tanssijan koulutuk-
sensa Milanon La Scalassa. Vuodesta 
1990 hän on toiminut myös koreo-
grafina. Veggetti on tehnyt paljon 
yhteistyötä nykysäveltäjien, kuten 
Kaija Saariahon, Toshio Hosokawan 
ja Matthias Pintscherin kanssa.  
Veggettin koreografioita on nähty 
monissa maailman arvostetuimmis-
sa teattereissa. Vuonna 1999 hänet 
kutsuttiin työskentelemään Mariinsky-
teatteriin Pietariin ja 2004 hän teki ko-
reografioita mm. New Yorkin City -ba-
letille. Lisäksi Veggettin töitä on nähty 
New Yorkin Guggenheim-museossa, 
Tokion Suntory Hall -konserttitalos-
sa sekä Moskovan Bolshoi-teatterissa.  
Luca Veggettin tulevia esityksiä ovat 
NOTATIONOTATIONS -teos New 
Yorkissa sekä Kaija Saariahon Maan 
Ranskan ensi esitys Cité de la Musique 
-musiikkikeskuksessa Pariisissa. 
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GABRIELLE LAMB

Amerikkalainen Gabrielle Lamb on 
opiskellut Bostonin balettikoulus-
sa. Vuosina 1997–2000 hän tanssi 
Suomen Kansallisbaletissa ja esiintyi 
päärooleissa Sylvie Guillemin, Natalia 
Makarovan ja Rudolf Nureyevin ko-
reografioissa. Suomesta Lamb suunta-
si soolotanssijaksi Kanadan Montrealin 
Les Grand Ballets Canadiens -balettiin. 
Vuodesta 2009 hän on asunut New 
Yorkissa ja työskennellyt Morphoses-
tanssiryhmässä.

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-

RADION SINFONIAORKESTERI

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 

Gabrielle Lambin ohjelmistoon 
kuuluvat pääroolit mm. George 
Balanchinen, Christopher Wheeldonin 
ja Peter Quanzin teoksissa. Lamb 
on itsekin koreografi ja on voittanut 
National Choreographic Competition 
of Hubbard Street Dance -kilpai-
lun Chicagossa. Hänen koreografi-
oitaan on nähty mm. New Yorkin 
Lincoln Centressä sekä monilla festi-
vaaleilla Yhdysvalloissa, Kanadassa ja 
Argentiinassa. 



12

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.


