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19.12.  
KESKIVIIKKOSARJA 6
Musiikkitalo klo 19.00

BARTÓK-FESTIVAALI ANDRÁS SCHIFF

Sakari Oramo, kapellimestari 
András Schiff, piano

Béla Bartók: Pianokonsertto nro 1 A-duuri Sz. 83 23 min

I Allegro moderato – Allegro – Allegro moderato
II Andante – Allegro 
III Allegro molto 

VÄLIAIKA 20 min

Béla Bartók: Tanssisarja Sz. 77  17 min

I Moderato 
II Allegro molto 
III Allegro vivace 
IV Molto tranquillo 
V Comodo 
VI Finaali (Allegro)

Béla Bartók: Pianokonsertto nro 3 E-duuri Sz. 119 23 min

I Allegretto 
II Adagio religioso – Poco più mosso – Tempo 1 
III Allegro vivace

Väliaika noin klo 19.35. Konsertti päättyy noin klo 20.50. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä ja internetissä yle.fi/rso.
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BÉLA BARTÓK (1881–1945): 
PIANOKONSERTTO NRO 1

Ajatus pianosta lyömäsoittimena on 
mitä suurimmassa määrin 1900-luvun 
lapsi. Jos ajatellaan, minkälainen sa-
lonkien lemmikki, puhuva runoilija ja 
sisimpien tuntojen äänitorvi piano oli 
saanut olla koko romantiikan vuosisa-
dan, uusi käsitys sen sointimaailmas-
ta näyttäytyy vähintäänkin radikaalina. 
Uuden vuosisadan säveltäjät, etune-
nässä Stravinsky, Prokofjev ja Bartók, 
alleviivasivat tätä näkemystä robusteil-
la tekstuureilla ja havainnollisilla instru-
mentaatioilla. Vuonna 1911 syntyivät 
sekä Stravinskyn Petrushka-baletti että 
Bartókin pianoteos Allegro barbaro, 
joissa molemmissa pianoa käsiteltiin 
enemmän perkussio- kuin melodiasoit-
timena. Seuraavalla vuosikymmenel-
lä Stravinsky orkestroi balettinsa Les 
Noces (Häät) lyömäsoittimille ja neljäl-
le pianolle, ja 30-luvulla Bartók niputti 
vieläkin eksplisiittisemmin pianon lyö-
mäsoitinten kumppaniksi Musiikissaan 
kieli- ja lyömäsoittimille sekä celestalle 
ja sonaatissaan kahdelle pianolle ja lyö-
mäsoittimille.

Bartókin musiikissa motorisella, tois-
teisella rytmiikalla on kolmekin kan-
taisää. Stravinskylaisen uusklassismin 
ohella se on sukua muillekin 20-lu-
vun virtauksille, italialais-venäläiselle 
futurismille ja konemusiikille, Henry 
Cowellin klusteritekniikalle ja etäises-
ti jopa jazzille. Bartókille olivat tosin 
vieraita niin futuristien urbaani tule-
vaisuususko kuin stravinskymainen 
ironiakin. Toisaalta rytmiset ostina-
tot viittaavat aina barokkiin asti, en-

nen muuta Bartókin rakastamaan 
Bachiin mutta myös 1600–1700-luku-
jen italialaisiin mestareihin, joiden kla-
veeriteoksia hän editoi. Kolmanneksi, 
Bartókin musiikin perustukset lepää-
vät arkaai sessa talonpoikaismusiikis-
sa, sen tois teisissa muotorakenteissa, 
yksinkertaisissa melodisissa iduissa ja 
tanssillisessa rytmiikassa, niin harmoni-
sesti kompleksisen tekstuurin alle kuin 
nuo raamit 20-luvun sävellyksissä kät-
keytyvätkin. 

Mielikuva brutaalista tykittämises-
tä on kuitenkin harhaanjohtava, sil-
lä Bartókin oma soitto oli pikemmin-
kin lyyristä ja liioittelematonta. Otto 
Klemperer, joka johti Bartókin toisen 
pianokonserton ensiesityksen Wienissä 
säveltäjän soittaessa solistina, kuva-
si Bartókin soittoa haltioituneena: 
”Hänen sointinsa kauneus, hänen soit-
tonsa energisyys ja keveys olivat unoh-
tumattomia. Se oli melkein tuskallisen 
kaunista.” 

Maailmansodan päättymistä seuran-
nut vuosikymmen merkitsi nelssäkym-
menissä olevalle Bartókille kansainvä-
lisen uran aukeamista, ei ainoastaan 
säveltäjänä vaan melkeinpä vieläkin 
aktiivisemmin konserttipianistina. Se 
merkitsi samalla polttavaa tarvetta re-
pertuaarin päivittämiseen. Omaa tuo-
tantoa pianolle ja orkesterille edusti 
ainoastaan varhainen Rapsodia, joka 
sekin oli sovitus alun perin soolopiano-
sävellyksestä. Myöskään pianolle yksin 
Bartók ei ollut säveltänyt mitään kuu-
teen vuoteen, sitten Improvisaatioiden 



3

op. 20, kunnes vuosi 1926 toi muka-
naan kokonaisen pianomusiikin per-
hekunnan: pianosonaatin, sarjat Out of 
Doors ja 9 pientä pianokappaletta sekä 
Mikrokosmoksen ensimmäiset sävel-
lykset. Elokuun ja marraskuun välissä 
1926 syntyi lopulta myös ensimmäinen 
pianokonsertto, varta vasten säveltäjän 
omaan käyttöön. Bartók soitti teok-
sen kantaesityksen Frankfurtissa 1. hei-
näkuuta 1927 Wilhelm Furtwänglerin 
johdolla ja esitti sitä pian sen jälkeen 
muutamassa Euroopan pääkaupungis-
sa sekä ensimmäisellä Yhdysvaltain-
kiertueellaan.

Yleisön kosiskelusta Bartókia ei ai-
nakaan voi syyttää. Ensimmäisen pia-
nokonserton maailma on melkein 
pelottavan ankara hakkaavine rytmei-
neen ja brutaaleine dissonansseineen. 
Romanttisen pianokonserttokirjallisuu-
den rakastamista laveista lauluteemois-
ta ei ole tietoakaan; ylipäänsä melodi-
an osuus on typistetty yksinkertaisiin, 
mutta tuhdisti harmonisoituihin diato-
nisiin fragmentteihin. Sävymaailma on 

tietoisen mustavalkoinen; barokkimais-
ta rytmimoottoria kannattelee sekä or-
kesterin että pianon tiheä polyfoninen 
kihinä. Ensimmäinen osa noudattaa 
silti klassisen sonaattiallegron muoto-
rakennetta ja kiinnittyy kaikessa kro-
maattisuudessaankin jokseenkin sel-
västi päätonaliteettiinsa e-molliin. 

Myös Andante on, Bartókille tyy-
pillisesti, muodoltaan symmetrinen. 
Itämaista rituaalia muistuttavassa ke-
hysjaksossa soivat ainoastaan piano ja 
lyömäsoittimet; väliosassa, aavemai-
sessa ländlerissä niihin liittyvät puhal-
timet. Pasuunojen robustit glissan-
dot vievät Andanten suoraan finaaliin 
(Allegro molto), jonka aiheissa on suku-
laisuutta ensimmäisen osan motiivien 
kanssa, joskaan ei yhtä kattavasti kuin 
toisessa pianokonsertossa. Finaalin pu-
hallinrepliikeissä voi halutessaan kuul-
la jonkinlaista buffa-karaktääriäkin, ja 
teos päättyy – tosin yllättävästi ja vä-
häeleisesti – E-duurisointuun.

Lotta Emanuelsson

BÉLA BARTÓK: TANSSISARJA

”Kansanmusiikki on luonnonilmiö sa-
malla tavoin kuin erilaiset yksilöt eläin-
ten ja kasvien valtakunnasta. Siitä 
seuraa, että myös kansanmusiikin yk-
silölliset organismit – melodiat – ovat 
esimerkkejä kaikkein korkeimmasta 
taiteellisesta viimeistelystä.”

Joissakin teoksissa Béla Bartókin työ-
tä säveltäjänä tai kansanmusiikin keräi-
lijänä ja tutkijana ei voi erottaa toisis-
taan. Tanssisarjassa Sz. 77 orkesterille 

kansanmusiikin ainekset ovat sulau-
tuneet Bartókin omaan ilmaisuun ja 
monet teemoista muistuttavat omaa 
tehtäväänsä toteuttavia eläimiä tai kas-
veja.

Itävalta-Unkarin keisarikunta romah-
ti ensimmäiseen maailmansotaan, jon-
ka jälkeen Bartók työskenteli Zoltan 
Kodalyn ja Ernö Dohnanyin tavoin Béla 
Kunin lyhytikäisen sosialistitasaval-
lan hyväksi. Vuonna 1919 valtaan as-
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tunut konservatiivihallitus siirsi heidät 
sivuun aina vuoteen 1923 asti, jolloin 
Budapestin kaksoiskaupunki vietti 
50-vuotisjuhliaan.

Kodalyn vastaus juhlaan oli mo-
numentaalinen Psalmus Hungaricus, 
mutta Bartók sävelsi tarkoitukseen 
valoisan, mutta hengeltään moder-
nin kansantanssisarjan orkesteril-
le. Kansanmusiikki oli Bartókille pe-
rusolemukseltaan antinationalistista 
kulttuuria ja Tanssisarjaan hän sijoit-
ti arabialaisia, romanialaisia, unkari-
laisia ja valakialaisia sävelmiä. Länsi-
Euroopassa teos vakiinnutti Bartókin 
maineen yhtenä uuden musiikin lupaa-
vimmista nimistä.

Viisiosaisen sarjan rakentamisessa 
Bartók kohtasi vaikeuksia, kun hänen 
muovailemansa slovakialainen tanssi 
ei mahtunut symmetriseen kaavioon. 
Hän jätti kappaleen pois, mutta siihen 
osoittavat viitteet muissa osissa jäivät 
jäljelle. Sarjan osat on tarkoitus soittaa 
ilman taukoja, mutta monia niistä liit-
tää toisiinsa pienet runolliset välikkeet.

Modernistinen henki puhaltaa ensim-
mäisen tanssin (Moderato) fagoteissa, 
joita säveltäjä luonnehti ”melko ara-
bialaisiksi”. Rennosti kolkkavat rytmit 
ja groteski perusvire pitävät kiillotetun 
folklorismin loitolla. Tunnelma laajenee 
tanssin lopulla herkän idylliseksi.

Toinen tanssi (Allegro molto) on epä-
säännöllisissä rytmeissään nopeampi 
sekä pasuunojen glissandoissa ja trum-
pettien pienissä tersseissä myös rons-
kimpi. Rehvakasta, Ihmeellisen manda-
riinin takaa-ajofuugaa muistuttavan 
alkuosan jälkeen kappale puhkeaa jäl-
leen melodiseen kukkaan välikkees-
sään.

Romanialaisia ja unkarilaisia säkki-
pillirytmejä yhdistelevä kolmas tanssi 
(Allegro vivace) vilistää ensin puupu-
haltimissa ja sitten näyttävästi soitin-
nettuna koko orkesterilla. Neljäs tanssi 
(Molto tranquillo) on Bartókille ominai-
nen nokturno: rauhallinen, mutta sala-
myhkäisesti huokaava maisema, jonne 
puupuhaltimet lehahtavat yksitellen 
kuin harvinaiset yölinnut, poistuen 
päinvastaisessa järjestyksessä.

Kaksi viimeistä kappaletta liittyvät 
tiiviisti toisiinsa. Voimia kerätään pa-
haenteisesti sykkivässä hiljaisuudessa 
(Comodo), josta finaaliallegro laukais-
taan täyteen vauhtiin. Aiempien nopei-
den osien aiheet vilistävät ohi hurjana 
kavalkadina, joka hiljenee vain hetkek-
si ennen jousilta lähtökäskynsä saavaa 
loppurepäisyä.

Antti Häyrynen
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Syyskuun 21. päivänä 1945 Bartók kir-
joitti kolmannen pianokonserttonsa 
viimeisen tahtiviivan alle unkarinkieli-
sen sanan vége, loppu. Teos ei kuiten-
kaan ollut vielä aivan valmis: viimeiset 
seitsemäntoista tahtia, jotka säveltä-
jän Péter-poika oli piirtänyt hänelle 
valmiiksi, olivat vielä tyhjät. Bartókin 
voimat eivät olleet riittäneet niiden 
täyttämiseen, kun hänet seuraavana 
päivänä vietiin New Yorkin 57. kadun 
pikkuruisesta asunnostaan West Siden 
sairaalaan. Siellä hän menehtyi leuke-
miaan 26. syyskuuta, kuudenkymme-
nenneljän vuoden iässä. Viimeiset seit-
semäntoista tahtia orkestroi Bartókin 
oppilas Tibor Serly hänen luonnostensa 
pohjalta.

Vakavasti sairas säveltäjä oli viimei-
sinä elinviikkoinaan uuvuttanut itsen-
sä, sillä hän oli työskennellyt voimiensa 
äärirajoilla peräti kahden suuren teok-
sen parissa: pianokonserton lisäksi työn 
alla oli William Primroselle tarkoitettu 
alttoviulukonsertto. Mutta kolmannel-
la pianokonsertolla oli Bartókin teosten 
joukossa aivan erityinen sija. Se ei ollut 
tilausteos, niin kuin muut Amerikan-
vuosina syntyneet viimeiset tärkeät 
teokset. Sitä ei myöskään ollut ajatel-
tu Bartókin omaan käyttöön, niin kuin 
20- ja 30-luvuilla Euroopassa sävelletyt 
ensimmäinen ja toinen pianokonsertto: 
Bartók, jonka leukemia oli diagnosoi-
tu keväällä 1944, tiesi, ettei hän tulisi 
itse tätä teosta koskaan esittämään. 
Kolmas pianokonsertto oli tarkoitettu 
syntymäpäivälahjaksi – ja perinnöksi 
– säveltäjän vaimolle Ditta Pásztory-

BÉLA BARTÓK: PIANOKONSERTTO NRO 3

Bartókille. Ditta täyttäisi 42 vuotta lo-
kakuun viimeisenä päivänä – Bartókille 
viisi viikkoa liian myöhään.

Béla Bartók oli taluttanut vihille itse-
ään 22 vuotta nuoremman oppilaan-
sa elokuussa 1923; seuraavana vuon-
na syntyi poika Péter. Ditta Pásztory 
luopui omasta solistin urastaan, mut-
ta kantaesitti miehensä kanssa duona 
muun muassa sonaatin kahdelle pia-
nolle ja lyömäsoittimille Baselissa 1938 
sekä saman teoksen konserttoversion 
viisi vuotta myöhemmin Atlantin toi-
sella puolella (tämä Fritz Reinerin joh-
tama konsertti New Yorkin Carnegie 
Hallissa tammikuussa 1943 oli Bartókin 
viimeinen julkinen esiintyminen). 
Dittan juutalainen syntyperä oli myös 
yksi syy siihen, miksi Bartókit emigroi-
tuivat Yhdysvaltoihin lokakuussa 1940. 
Välitöntä uhkaa he tosin eivät olleet 
Euroopassa kokeneet; kansallissosialis-
tien valtaannousu ja Unkarin hallituk-
sen myötämielisyys sitä kohtaan herät-
tivät kuitenkin Bartókissa äärimmäistä 
vastenmielisyyttä ja vaikeuttivat hänen 
työntekoaan. Bartók ei ainoastaan kiel-
täytynyt esiintymästä Saksassa 30-lu-
vulla, vaan kielsi myös teostensa ra-
dioesitykset siellä; pakon edessä hän 
boikotoi myös omaa synnyinmaataan 
Unkaria. Kun hänen iäkäs Paula-äitinsä 
kuoli joulukuussa 1939, Bartók koki ole-
vansa vapaa jättämään Euroopan.

Bartókin viisi viimeistä elinvuotta uu-
dessa kotimaassa olivat kuitenkin vai-
keat ja taloudellisesti niukat. Kahteen 
ensimmäiseen vuoteen hän ei sävel-
tänyt mitään. Harva kapellimestari 
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Amerikassa, maanmies Fritz Reineria 
lukuun ottamatta, oli kiinnostunut 
hänen musiikistaan, eikä hänelle tai 
Dittalle ollut kysyntää pianisteinakaan. 
Bartók keskittyi etnomusikologisiin 
tutkimuksiinsa ja opetustyöhön. Sitten, 
vuonna 1943, Sergei Koussevitzky tilasi 
häneltä Konserton orkesterille, mitä pian 
sen jälkeen seurasi Yehudi Menuhinin 
sooloviulusonaattitilaus sekä Primrosen 
pyytämä alttoviulukonsertto (joka jäi 
lopulta huomattavasti enemmän kes-
ken kuin pianokonsertto).

Optimismiin oli siis pitkästä aikaa 
syytä, ja kaiken lisäksi keväällä 1945 
tuli vielä ilouutinen maailmansodan 
päättymisestä ja toive mahdollises-
ta Unkariin paluusta. Yhdysvaltain lai-
vastossa palvellut Péterkin kotiutettiin 
vahingoittumattomana ja hyvissä voi-
missa. Kesällä 1945 Bartók voi parem-
min kuin aikoihin ja vietti työntäytei-
siä lomapäiviä Saranac-järvellä New 
Yorkin osavaltion pohjoisosassa. Siellä, 
salassa Dittalta, alkoi kolmannen kon-
serton sävellystyö. Kenties siksi, että 
Bartók sävelsi teosta omalle vaimolleen 
eikä Koussevitzkyn tai Menuhinin ta-
paiselle eminenssille, hän kykeni siinä 
heittäytymään koti-ikäväänsä kaikessa 
katkeransuloisessa raastavuudessaan. 
Ensimmäinen osa aukeaa valoisana, ih-
meellisen lempeänä duurimaisemana, 
jonka laulava, nostalginen pääteema 
vivahtaa balkanilaiseen melodiikkaan. 
Pianoa, joka kahdessa ensimmäisessä 
konsertossa sai lyömäsoitinmaisen roo-
lin, käsitellään tässä teoksessa paljolti 
yksiäänisenä melodiasoittimena, ja or-
kesterikin sen taustalla on läpikuulta-
vasti hahmoteltu.

Bartók, joka ei salannut ateistista 
vakaumustaan, käytti konserton hi-

taassa osassa ainoan kerran elämäs-
sään tempomerkintää Adagio religioso 
(Serly tosin omaksui sen täydentämän-
sä Bartókin alttoviulukonserton kes-
kimmäisen osan tempomerkinnäksi). 
Merkintä viitannee kuitenkin ennem-
minkin osan koraalimaiseen karaktää-
riin kuin merkityssisältöön. Adagion 
välitaitteessa ekspressiivinen yksin-
puhelu vaihtuu äkkiä öiseksi luonto-
näyksi linnunlauluineen ja hyönteis-
ten surinoineen – Bartók jättää tässä 
jäähyväiset yömusiikin lajityypilleen, 
joka oli alkanut pari vuosikymmen-
tä aiemmin Out of Doors -sarjasta. 
Joutuisa Allegro vivace -finaali 3/8-tah-
tilajissa seuraa Adagioa ilman taukoa. 
Kansansävelmänomainen, mainiolla ta-
valla rytmisesti keikkuva pääaihe tois-
tuu rondomaisesti, ja sen kanssa vuo-
rottelevat taidokkaat kontrapunktiset 
jaksot. Millään kohtaa energisesti pulp-
puavan finaalin tiimellyksessä ei voi aa-
vistaa säveltäjän henkisten tai ruumiil-
listen voimien ehtymistä.

Kolmas pianokonsertto kantaesitet-
tiin Philadelphiassa Eugene Ormandyn 
johdolla 8. helmikuuta 1946. Solistina 
ei kuitenkaan soittanut Ditta Pásztory, 
vaan Bartókin ystävä ja oppilas György 
Sándor, yksi siitä hyvin pienestä jou-
kosta ihmisiä, joka oli osallistunut 
Bartókin hautajaisiin. Ditta Pásztory 
palasi samana vuonna Budapestiin, 
missä eli kuolemaansa saakka, vuo-
teen 1982. Heinäkuussa 1989, kom-
munistisen Unkarin viimeisenä vuon-
na, Béla Bartókin jäänteet siirrettiin 
Yhdysvalloista Unkariin ja haudattiin 
valtiollisin menoin Farkasrétin hautaus-
maalle Dittan viereen.

Lotta Emanuelsson
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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-
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 
-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 
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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 

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-

RADION SINFONIAORKESTERI

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 

on kultainen Mozart-mitali, jonka myön-
si kansainvälinen Mozarteum-säätiö. 
Kuluvana vuonna hänet nimitettiin 
Wienin Konzerthausin kunniajäsenek-
si. Schiff on saanut kunniajäsenyyden 
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 
tänä vuonna kansainvälisen Classical 
Music -palkinnon. 

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


