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21.9. 
PERJANTAISARJA 2 
Musiikkitalo klo 19.00

Jukka-Pekka Saraste, kapellimestari 
Ruth Ziesak, sopraano 
Michael Nagy, baritoni 
Musiikkitalon Kuoro, kuoromestari Tapani Länsiö

Valentin Silvestrov: Sinfonia nro 4  28 min

Andante – Allegro agitato – Meno mosso – Allegretto – Andante /
Allegretto – Allegro agitato – Andante – Moderato – Meno mosso

VÄLIAIKA 20 min

Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem op. 45  75 min
(Saksalainen sielunmessu) 

I  Selig sind die da Leid tragen (Autuaita ovat murheelliset)
II  Denn alles Fleisch, es ist wie Gras (Kaikki liha on kuin ruoho) 
III  Herr, lehre doch mich (Herra, opeta minut ajattelemaan loppuani) 
IV  Wie lieblich sind deine Wohnungen 
 (Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi)
V  Ihr habt nun Traurigkeit (Niin on myös teillä nyt murhe)
VI  Denn wir haben hier keine bleibende Statt 
 (Sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia) 
VII Selig sind die Toten (Autuaita ovat kuolleet) 

Väliaika noin klo 19.35. Konsertti päättyy noin klo 21.20
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä ja internetissä yle.fi/rso. 
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VALENTIN SILVESTROV (1937–): SINFONIA NRO 4 

Modernistinen taite oli neuvostoaika-
na virallisesti epäsuosittua, jos ei täy-
sin kiellettyä. Neuvostovallan murene-
minen ei silti johtanut modernistiseen 
musiikkiin, vaan postmodernismiin 
prosessissa, jota Valentin Silvestrov (s. 
1937) on luonnehtinut omassa kehityk-
sessään “aseistariisunnaksi”.

Kiovassa Boris Ljatoshinskin ja Levko 
Revutskin johdolla opiskellut Silvestrov 
löysi sarjallisten ja aleatoristen kokeilu-
jen jälkeen 1970-luvulla oman ilmaisun-
sa.

Esimerkiksi Alfred Schnittken mo-
nityyliseen synteesiin verrattuna 
Silvestrovin suhde perinteeseen on 
vertauskuvallinen. Edellinen kuvaa 
länsimaista traditiota kriisissä, tiensä 
päässä. Sivelstrovin musiikki tarjoaa 
enemmänkin fragmentoituvia muis-
toja loittonevista ihanteista ja autiok-
si tyhjentyneen sävelavaruuden, jossa 
muinaisista jättiläisistä muistuttavat 
vain jalanjäljet.

Silvestrovin teokset edustavat mu-
siikkia maailmassa, jossa ”suuri” taide 
on käynyt mahdottomaksi ja muutosta 
vaativat ideat hautautuvat materialis-
miin. Silvestrovin musiikin postmoder-
ni etäisyys kuvastui myös otsikoissa, 
kuten Postludium-sarja, Metamusiikki 
tai Kitsch-musiikki. Tähän asenteeseen 
kätkeytyi myös neuvostoaikaista vasta-
rintaa.

Silvestrov saavutti kansainvälisen 
huomion vuonna 1982 viidennellä sin-
foniallaan, mutta monessa mielessä 
todellinen läpimurtoteos, ”postsinfo-
nia” ja lajityypin jälkikirjoitus, on vuon-

na 1976 valmistunut neljäs sinfonia. 
Jousien ja vaskien soinnista kasvaa tyh-
jä ja arkaistiseen ajattomuuteen sijoit-
tuva maisema

Teoksen perusainekset on help-
po esitellä. Alun hyytyneinä hyökyvät 
jousisoinnut jättävät jälkeensä leijaile-
via melodisia fragmentteja (Andante). 
Niiden vastapainoksi kasvaa aavemai-
sia, motorisoituja arpeggioita (Allegro 
agitato), jotka teoksen edetessä vai-
noavat kaikkia melodisia aloitteita. 
Näiden elementtien välille kehittyvät 
sinfoniset nousut ja laskut, jotka seu-
raavat enemmän mekaanisen kiertoku-
lun kuin orgaanisen prosessin periaat-
teita.

Vaikeammin luonnehdittavia ovat 
Silvestrovin kolmiulotteisia tilavaiku-
telmia luova orkestraatio, teoksen yksi-
osainen sinfoninen kaari, tai Tarkovskin 
tieteiselokuvat (Solaris, Stalker) mie-
leen tuova futuristinen henki. Harvassa 
teoksessa jää ihminen tai sooloviulu 
yhtä yksin valintojensa kanssa ja hiljai-
suus musiikin hiipuessa on lopullinen.
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JOHANNES BRAHMS (1833–1897): 
EIN DEUTSCHES REQUIEM

“Brahms: koti-ikävä. Se on: kuolemankai-
puu, elämänkaipuu, yhdistyneinä.” (Bo 
Carpelan: Axel)

Minkälainen ihminen suunnittelee 
alle kolmekymmenvuotiaana sielun-
messua? Miksi nuori taiteilija murehtii 
kuoleman lähestymistä? Usein puhu-
taan Johannes Brahmsin (1833–1897) 
myöhäisteosten “syksyisestä nostalgi-
asta” ja kuoleman kaipuusta, mutta jo 
paljon varhaisemmissa teoksissa on 
katse suuntautunut taaksepäin, kado-
tettuun onneen ja menetettyyn turval-
lisuuteen.

Psykologisia selityksiä ei voine ko-
konaan hylätä. Brahmsin kotitaustasta 
nousee hallitsevana hahmona esiin hä-
nen äitinsä, miestään kahdeksantoista 
vuotta vanhempi Christiane Brahms. 
Myöhemmin Brahmsin aikuisikää hal-
litsi säveltäjää paljon vanhempi Clara 
Schumann, Robert Schumannin leski.

Vanhemman säveltäjäystävän Ro-
bert Schumannin traaginen kuole-
ma itsemurhayrityksen jälkeen vuon-
na 1856 vaikutti syvästi Brahmsiin. 
Hän oli Schumannin sairauden aika-
na luonut lämpimän suhteen tämän 
Clara-vaimoon. Pian Schumannin kuo-
leman jälkeen Brahms alkoi suun-
nitella neliosaista Trauerkantatea, 
“Surukantaattia”, Bachin esikuvan 
(BWV 198) mukaan. Jo vuonna 1857 oli 
valmiina b-molliin sävelletty sarabande 
(“Denn alles Fleisch, es ist wie Graß”), 
“Kaikki liha on kuin ruoho”. Siitä tuli lo-
pulta vuonna 1868 valmistuneen Ein 
deutsches Requiemin op. 65, toinen 
osa.

Brahmsin äidin kuolema vuonna 
1865 aiheutti teokseen lisäyksen, sop-
raanolle, kuorolle ja orkesterille sävel-
letyn idyllisen surukuvan “Ihr habt nur 
Traurigkeit”. Lopullisessa muodossaan 
Brahmsin sielunmessu sai kantaesi-
tyksensä Bremenissä pitkäperjantai-
na 1868. Vaikka Brahmsin sielunmessu 
on omistettu hänen äitinsä muistol-
le, äidin menetys oli ehkä enemmän 
Brahmsin säveltämistä vapauttanut 
kuin inspiroinut tekijä. 

Teoksen otsikointi “Ein deutsches 
Requiem”, “Saksalainen sielunmessu”, 
kertoo ettei teoksella ole tekemistä ka-
tolisen liturgian kanssa. Brahmsia vai-
vasi myöhemmin myös esityskieleen 
ja tekstilähteisiin viittaava sana “sak-
salainen” ja kirjeissään kantaesityksen 
johtaneelle Karl Reinthalerille hän ker-
toikin, että olisi mielellään vaihtanut 
sanan “saksalainen” sanaan “inhimilli-
nen”.

Sielunmessun tekstilähteensä on 
Lutherin raamattu, johon sisältyy 
muualla apokryfisiin kirjoihin sijoitet-
tuja osia, mm. Viisauden kirjasta ja 
Siirakista. Brahms halusi tekstivalinnoil-
laan välttää kaikkea tunnustuksellisuut-
ta, eikä esimerkiksi mainitse Kristusta 
missään yhteydessä. 

Brahmsin henkilökohtaiset petty-
mykset ja menetykset antavat sielun-
messulle realistisen ja intiimin sävyn, ja 
epäilemättä mukana on myös se riittä-
mättömyyden tunne, jota säveltäjä koki 
elämänsä voittamattomien haasteiden 
ja sävellystyönsä edessä. Teoksen sovit-
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tava sanoma, sen keinovarojen tasapai-
no ja sinfoninen lujuus ylittävät kuiten-
kin yksilötragedian rajat ja lähestyvät 
jokaista kuulijaa ajasta ja paikasta riip-
pumatta kollektiivisena kokemuksena, 
koskettavana ja puhuttelevana.

Saksalaisen sielunmessun ensim-
mäistä osaa hallitsee nostalginen su-
rumieli. Selig sind die da Leid tragen, 
“Autuaita ovat murheelliset, sillä he 
saavat lohdutuksen”. Avauksen har-
maasävyjä maalavat orkesterin mata-
lat jouset (ei viuluja, ei vaskia), harpun 
muistuttaessa helinällään vapahduksen 
sanomasta.

Toisen osan bachtyylinen saraban-
de tai surumarssi taipuu wieniläisittäin 
suruvalssiksi, muistuttaen vaskisoitti-
min ja patarummun jyskeellä kaiken 
katoavaisuudesta: “Kaikki liha on kuin 
ruoho”. Osa nousee kuitenkin säteile-
vään B-duuriin ja puhkeaa lopulta hän-
deliläiseksi ilonjulistukseksi Allegro-
jaksossaan: Die erlösten des Herrn 
werden wiederkommen, “Niin Herran 
vapahdetut palaavat”.

Myös kolmas osa, Herr, lehre doch 
mich, jakaantuu kahteen jaksoon. 
Orkesterivärit tummenevat baritoni-
solistin toimiessa esilaulajana: “Herra, 
opeta minut ajattelemaan loppuani, ja 
mikä minun päivieni mitta on.” Tätä 
tuskaista pyyntöä seuraa suuri fuu-
ga Der gerechten Selen sind in Gottes 
Hand, “Mutta vanhurskaiden sielut ovat 
Jumalan kädessä”, kontrabassojen, pa-
suunoiden, tuuban ja patarumpujen 
matalan d-urkupisteen jylistessä pelas-
tuksen varmuutta.

Neljännessä osassa Brahms antau-
tuu lyyriseen intermezzo-tunnelmaan 
ja poistaa orkesterista hetkeksi ras-

kaan kaluston: Wie lieblich sind deine 
Wohnungen, “Kuinka ihanat ovat asuin-
sijasi”. Lyhyeen ylistysjaksoon Brahms 
lisää energiaa tiiviillä kaksoisfuugalla, 
mutta palaa päätöksessä alun seestei-
seen tunnelmaan.

Viides osa on äidin muistolle sä-
velletty herkkä elegia, Ihr habt nur 
Traurigkeit, “Niin on myös teillä nyt 
murhe”. Korkealle kaartuva sopraano-
soolo, taustalle vedetty kuoro, sekä hie-
nosti laveeratut puhallinsoolot tuovat 
ihmeellistä levollisuuden tuntua kirk-
kaaseen G-duuriin. Jesajan sanat “Niin 
kuin äiti lohduttaa lastansa, niin minä 
lohdutan teitä” (Ich will euch trösten, 
wie einen seine Mutter tröstet) muis-
tuttavat äidin jättämästä aukosta.

Kuudes osa, Wir haben keine bleiben-
den Statt, tuo teokseen aiheen vaati-
maa dramatiikkaa. Rauhattomat piz-
zicatot ja soinnut myötäilevät kuoron 
vaeltavaa sävelmää: “Sillä ei meillä ole 
täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tule-
vaista etsimme.” Baritonin deklamoiva 
soolo ennakoi viimeistä tuomiota ja 
johtaa massiiviseen kaksoisfuugaan, 
joka ylittää voimassaan kolmannen 
osan kumppaninsa: Herr, du bist wür-
dig zu nehmen Preis – “Sinä, meidän 
Herramme ja Jumalamme olet arvol-
linen saamaan ylistyksen, kunnian ja 
voiman, sillä Sinä olet luonut kaikki, ja 
Sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja 
ovat luodut”.

Viimeisessä osassa Selig sind die 
Toten, “Autuaat ovat kuolleet”, Brahms 
palaa kaiken voiman ja paatoksen ku-
luttaneena nostalgiseen surumielisyy-
teen. Orkesteria hallitsevat jälleen tai-
tetut värit ja tekstiä lempeämielinen 
lohdullisuus. Teoksen lopussa Brahms 
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siteeraa ensimmäistä osaa ja löytää so-
vituksen harpun sävelten kivutessa hi-
taasti kohti yläilmoja.

Antti Häyrynen

I Selig sind die da Leid tragen 

Selig sind, die da Leid tragen,
denn sie sollen getröstet werden.
(Matthäus 5: 4)

Die mit Tränen säen, 
werden mit Freuden ernten.
Sie gehen hin und weinen, 
und tragen edlen Samen, 
und kommen mit Freuden 
und bringen ihre Garben.
(Psalm 126: 5-6)

II Denn alles Fleisch, es ist wie Gras 

Denn alles Fleisch es ist wie Gras
und alle Herrlichkeit des Menschen 
wie des Grases Blumen. 
Das Gras ist verdorret 
und die Blume abgefallen. 
(1. Brief des Petrus 1: 24)

So seid nun geduldig, lieben Brüder,
bis auf die Zukunft des Herrn. 
Siehe, ein Ackermann wartet auf die 
köstliche Frucht der Erde 
und ist geduldig darüber, 
bis er empfahe den Morgenregen und 
Abendregen.
(Brief des Jakobus 5: 7)

EIN DEUTSCHES REQUIEM

I Autuaita ovat murheelliset 

Autuaita ovat murheelliset, 
sillä he saavat lohdutuksen.
(Matteus 5: 4)

Jotka kyynelin kylvävät, 
ne riemuiten leikkaavat. 
He menevät itkien, 
kun kylvösiemenen vievät; 
he palajavat riemuiten, 
kun lyhteensä tuovat.
(Psalmi 126: 5-6)

II Kaikki liha on kuin ruoho

Sillä kaikki liha on kuin ruoho, 
ja kaikki sen kauneus kuin ruohon 
kukkanen; ruoho kuivuu, 
ja kukkanen varisee.
(1. Pietarin kirje 1: 24)

Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, 
Herran tulemukseen asti. 
Katso, peltomies odottaa maan kallista 
hedelmää, 
kärsivällisesti sitä vartoen, 
kunnes saa syksyisen sateen ja 
keväisen.
(Jaakobin kirje 5: 7)

SAKSALAINEN SIELUNMESSU
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Aber des Herrn Wort bleibet 
in Ewigkeit. 
(1. Brief des Petrus 1: 25)

Die Erlöseten des Herrn werden wieder 
kommen, 
und gen Zion kommen mit Jauchzen; 
ewige Freude wird über ihrem Haupte 
sein; 
Freude und Wonne werden sie 
ergreifen,
und Schmerz und Seufzen wird weg 
müssen.
(Prophet Jesaja 35: 10)

III Herr, 
lehre doch mich  

Herr, lehre doch mich, daß ein Ende 
mit mir haben muß,
und mein Leben ein Ziel hat und ich 
davon muß. 

Siehe, meine Tage sind einer Hand 
breit vor dir, 
und mein Leben ist wie nichts vor dir.

Ach, wie gar nichts sind alle 
Menschen, 
die doch so sicher leben. 
Sie gehen daher wie ein Schemen, 
und machen ihnen viel vergebliche 
Unruhe;
sie sammeln und wissen nicht wer es 
kriegen wird.
Nun, Herr, wes soll ich mich trösten?
Ich hoffe auf dich. 
(Psalm 39: 5-8)

Mutta Herran sana pysyy 
iankaikkisesti.
(1. Pietarin kirje 1: 25)

Niin Herran vapahdetut palajavat
ja tulevat Siioniin riemuiten,
päänsä päällä iankaikkinen ilo. 

Riemu ja ilo saavuttavat heidät, 
mutta murhe ja huokaus pakenevat.
(Jesaja 35: 10)

III Herra, 
opeta minut ajattelemaan loppuani

Herra, opeta minua ajattelemaan 
loppuani, 
ja mikä minun päivieni mitta on, 
että ymmärtäisin, kuinka katoavainen 
minä olen. 
Katso, kämmenen leveydeksi sinä teit 
minun päiväni, 
ja minun elämäni on sinun edessäsi 
niinkuin ei mitään. 
Vain tuulen henkäys ovat kaikki 
ihmiset, kuinka lujina seisokootkin. 

Varjona vain ihminen vaeltaa, 
turhaan vain he touhuavat, kokoavat, 
eivätkä tiedä, kuka ne saa. 

Ja nyt, mitä minä odotan, Herra? 
Sinuun minä panen toivoni.
(Psalmi 39: 5-8)
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Der Gerechten Seelen sind in 
Gottes Hand 
und keine Qual rühret sie an.
(Weisheit Salomos 3: 1)

IV Wie lieblich sind deine Wohnungen 

Wie lieblich sind deine Wohnungen, 
Herr Zebaoth! 
Meine Seele verlanget und sehnet sich 
nach den Vorhöfen des Herrn;
mein Leib und Seele freuen sich in 
dem lebendigen Gott.
Wohl denen, die in deinem Hause 
wohnen; 
die loben dich immerdar.
(Psalm 84: 2-3, 5)

V Ihr habt nun Traurigkeit 

Ihr habt nun Traurigkeit; 
aber ich will euch wieder sehen, 
und euer Herz soll sich freuen,
und eure Freude soll niemand von 
euch nehmen. 
(Johannes 16: 22)

Sehet mich an: ich habe eine kleine 
Zeit Mühe und Arbeit gehabt 
und habe großen Trost funden.
(Jesus Sirach 51: 27)

Ich will euch trösten, wie einen seine 
Mutter tröstet. 
(Jesaja 66: 13)

Mutta vanhurskasten sielut ovat 
Jumalan kädessä 
eikä vaiva saavuta heitä.
(Viisauden kirja 3: 1)

IV Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi

Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi, 
Herra Sebaot! 
Minun sieluni ikävöitsee ja halajaa 
Herran esikartanoihin, 
minun sydämeni ja ruumiini pyrkii 
riemuiten elävää Jumalaa kohti.
Autuaat ne, jotka sinun huoneessasi 
asuvat!
He kiittävät sinua alati.
(Psalmi 84: 2-3, 5)

V Niin on myös teillä nyt murhe

Niin on myös teillä nyt murhe; 
mutta minä olen taas näkevä teidät, 
ja teidän sydämenne on iloitseva, 
eikä kukaan ota teiltä pois teidän 
iloanne.
(Johannes 16: 22)

Nähkää omin silmin, että minulla on 
ollut vähän vaivaa, 
mutta olen saanut suuren levon.
(Jeesus Siirak 51: 27)

Niinkuin äiti lohduttaa lastansa, niin 
minä lohdutan teitä.
(Jesaja 66: 13)



8

VI Denn wir haben hier keine 
bleibende Statt 

Denn wir haben hie keine bleibende 
Statt,
sondern die zukünftige suchen wir. 
(Brief an die Hebräer 13: 14)

Siehe, ich sage euch ein Geheimnis:
Wir werden nicht alle entschlafen,
wir werden aber alle verwandelt 
werden; und dasselbige plötzlich, 
in einem Augenblick,
zu der Zeit der letzten Posaune. 

Denn es wird die Posaune schallen,
und die Toten werden auferstehen 
unverweslich,
und wir werden verwandelt werden. 
Dann wird erfüllet werden das Wort, 
das geschrieben steht: 
Der Tod ist verschlungen in den Sieg. 
Tod, wo ist dein Stachel?
Hölle, wo ist dein Sieg?
(1. Brief des Paulus an die Korinther 
15: 51-52, 54-55)

Herr, du bist würdig zu nehmen Preis 
und Ehre und Kraft; 
denn du hast alle Dinge erschaffen 
und durch deinen Willen 
haben sie das Wesen und sind 
geschaffen.
(Die Offenbarung des Johannes 4: 11)

VI Sillä ei meillä ole täällä pysyväistä 
kaupunkia 

Sillä ei meillä ole täällä pysyväistä 
kaupunkia,
vaan tulevaista me etsimme.

Katso, minä sanon teille salaisuuden: 
emme kaikki kuolemaan nuku, 
mutta kaikki me muutumme, 
yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, 
viimeisen pasunan soidessa; 

sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat 
katoamattomina, 
ja me muutumme. 

Silloin toteutuu se sana, 
joka on kirjoitettu: 
Kuolema on nielty ja voitto saatu. 
Kuolema, missä on sinun voittosi?
Kuolema, missä on sinun otasi?

Sinä, meidän Herramme ja meidän 
Jumalamme, 
olet arvollinen saamaan ylistyksen ja 
kunnian ja voiman, 
sillä sinä olet luonut kaikki,
ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa 
ja ovat luodut.
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VII Selig sind die Toten 

Selig sind die Toten, 
die in dem Herren sterben von nun an. 
Ja, der Geist spricht, 
daß sie ruhen von ihrer Arbeit;
denn ihre Werke folgen ihnen nach. 
(Die Offenbarung des Johannes 14: 13)

Raamattu
Lähde Sibelius-Akatemian 
Laura-tietokanta

VII Autuaita ovat kuolleet

Autuaat ovat ne kuolleet, 
jotka Herrassa kuolevat tästedes.
Totisesti – sanoo Henki – 
he saavat levätä vaivoistansa,
sillä heidän tekonsa seuraavat heitä.
(Johanneksen ilmestys 14: 13)

YHTEISEEN ÄÄNEEN

Vuosia sitten, kun Musiikkitaloa vie-
lä toivottiin ja suunniteltiin, mo-
nilla oli mielessä myös korkeata-
soinen kuoro; tämä olisi ihan yhtä 
luonteva osa Musiikkitalon toimintaa 
kuin orkesterit ja Sibelius-Akatemia. 
Vähitellen mahdollisuudet kuiten-
kin hiipuivat ja toiveet niiden myötä. 
Noin vuosi sitten, komeiden avajais-
ten jälkeen, toimijat kuitenkin kokoon-
tuivat pohdiskelemaan mahdollisuutta 
perustaa Musiikkitaloon sopiva kuoro. 
Laadimme mallin, suunnitelman, toi-
veita, odotuksia sekä kartoitimme ris-
kejä ja karikoita. Me, Radion sinfoniaor-
kesteri, Helsingin kaupunginorkesteri, 
Sibelius-Akatemia ja Musiikkitalo, pää-
timme koota yhteen eteviä laulajia 
noin 80-laulajan sinfoniakuoroksi, jolla 
olisi luonteva yhteys Musiikkitalon toi-
mijoihin.

Aluksi sovittiin ohjelmisto syksylle 
2012, kuluvalle syksylle: Brahmsin Ein 
deutsches Requiem yhdessä RSO:n 
ja Jukka-Pekka Sarasteen kanssa sekä 

Beethovenin 9. sinfonia HKO:n ja Leif 
Segerstamin kanssa joulun alla. Sitten 
etsintäkuulutettiin kauniisti laulavia ja 
tällaiseen toimintaan sitoutumaan ha-
lukkaita kuorolaisia.

Yli 400 kokelaan joukosta valikoi-
tui runsaat 80 laulajaa joiden kans-
sa aloimme tammikuussa etsiä ja 
luoda tällaisen kuoron sointia, tapaa 
laulaa kauniisti ja ylimalkaan kult-
tuuria toimia yhdessä ja kokea elä-
myksiä; ei yksinomaan konserteissa 
vaan myös jokaisessa harjoituksessa. 
Harjoittelemme yhdessä noin joka toi-
sena sunnuntai-iltana, kotitöitä on run-
saasti. Menneen kevään perusteella 
rohkenen nyt olla hieman varmempi 
kuoron tulevaisuudesta kuin vuosi sit-
ten suunnittelupalavereissä. Monissa 
harjoituksissa olen saanut kuullakseni 
jo hyväilevääkin sointia, aitoa yhdessä-
laulamisen iloa ja ihan tosissaan teke-
misen kohottavia hetkiä. Juuri tämän 
toivon kuulijoillekin välittyvän.
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Musiikkitalon Kuoro on yli sadan ihmi-
sen uuttera yritys luoda Musiikkitalon 
kuoro, joka luontevasti asettuu suun-
nittelemaan ja laulamaan konsertteja 
Radion sinfoniaorkesterin ja Helsingin 
kaupunginorkesterin kanssa. Myös 
Sibelius-Akatemian opiskelijoille on jo 
ollut kuorosta iloa, hyötyäkin.

Kuoron esiintymisasuvalinnassa pää-
dyttiin miesten osalta frakkiin. Naisten 
puvun on suunnitellut Metropolia 
Ammattikorkeakoulun vestonomiopis-

kelija Noora Oksanen lopputyönään; 
kuorolle Musiikkitalon konserttisaliin.

Suunnitelmia orkestereiden kanssa 
on vuosien päähän; myös oma a cap-
pella- konsertti pyritään laulamaan kau-
sittain.  Tämän syksyn oma konsertti 
”Hymnien Yö” kuullaan Musiikkitalossa 
myöhään Pyhäinpäivän iltana, lauantai-
na 3. marraskuuta.
 
Tapani Länsiö, kuoromestari

JUKKA-PEKKA SARASTE

Jukka-Pekka Saraste aloitti syksyl-
lä 2010 kolmivuotisen kautensa WDR 
Sinfonieorchester Kölnin eli Kölnissä 
sijaitsevan Westdeutschen Rundfunks 
-yleisradioyhtiön sinfoniaorkesterin 
yli  kapellimestarina. Hän on toiminut 
myös Oslon filharmonikkojen musiikilli-
sena johtajana vuodesta 2006. Saraste 
on Suomalaisen Kamariorkesterin tai-
teellinen neuvonantaja ja Tammisaaren 
kesäkonserttien taiteellinen johtaja. 
Vuosina 2008–2011 Saraste oli Sinfonia 
Lahden taiteellinen neuvonantaja ja 
Sibelius-festivaalin taiteellinen johtaja. 

Saraste toimi Radion sinfoniaorkes-
terin ylikapellimestarina 1987–2001. 
Kauden aikana ohjelmassa oli mm. usei-
ta vierailuja Euroopassa, kaksi matkaa 
Kaukoitään ja debyytti Yhdysvalloissa. 
BBC:n sinfoniaorkesterin päävieraili-
jana Saraste oli 2002–05 ja Toronton 
sinfoniaorkesterin musiikillisena johta-
jana 1994–2001. Hän on työskennellyt 
myös Skotlantilaisen kamariorkesterin 
taiteellisena johtajana. 

Viime vuosina Saraste on johtanut 
mm. Chicagon, Lontoon ja Milanon 

La Scalan filharmonikkoja, Lontoon 
Philharmonia-orkesteria, Amsterdamin 
Concertgebouw -orkesteria, Dresdenin 
valtionorkesteria ja Bostonin sinfonia-
orkesteria. Savonlinnan oopperajuhlilla 
Saraste johti Merikannon Juhan vuosi-
na 2002 ja 2003.

Jukka-Pekka Saraste ja RSO ovat le-
vyttäneet mm. Sibeliuksen kaikki sin-
foniat kahdesti (RCA ja Finlandia), 
Mahlerin 5. sinfonian ja Stravinsky-
albumin (Virgin Classics). Levytyksiin 
kuuluvat myös oopperat Merikannon 
Juha (Ondine) ja Madetojan Pohjalaisia 
(Finlandia). Nielsenin sinfonioiden ko-
konaislevytys valmistui vuonna 2001 
(Finlandia). Toronton sinfoniaorkeste-
rin kanssa Saraste on levyttänyt mm. 
Bartókia, Dutilleux’ta, ja Prokofjevia.

Jukka-Pekka Sarasteelle on myönnet-
ty säveltaiteen valtionpalkinto vuonna 
2000 ja Sibelius-Seuran Sibelius-mitali 
vuonna 2007. Myös norjalaiset palkitsi-
vat hänet omalla Sibelius-palkinnollaan 
2006. Saraste on kutsuttu myös Yorkin 
yliopiston kunniatohtoriksi.   
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RUTH ZIESAK

Sopraano Ruth Ziesak suoritti laulu-
opintonsa Frankfurtin Musiikin ja esit-
tävän taiteen yliopistossa Elsa Caveltin 
johdolla. Hänen uransa eteni nopeasti 
kansainväliseen menestykseen monien 
kilpailuvoittojen myötä. Debytoituaan 
Reinin saksalaisessa oopperassa Düs-
seldorfissa, Ziesak sai kutsuja ooppe-
rataloihin niin Müncheniin, Berliiniin, 
Wieniin, Milanoon kuin New Yorkiinkin.

Ruth Ziesakin oopperarooleja ovat 
mm. Mozartin Taikahuilun Pamina, 
Beethovenin Fidelion Marzelline sekä 
Mozartin Figaron häiden kreivitär. Hän 
esiintyy säännöllisesti myös orkesterei-
den solistina ympäri maailmaa ja laulaa 
arvostetuilla festivaaleilla, kuten BBC 
Promseissa, Luzernissa ja Salzburgissa. 
Ziesak on esiintynyt mm. Herbert 
Blomstedtin, Kent Naganon, Riccardo 
Mutin sekä Riccardo Chaillyn johdolla 
niin Leipzigin Gewandhaus-orkesterin, 
Dresdenin valtionorkesterin kuin Los 
Angelesin filharmonikkojenkin solisti-
na.

Liediä Ruth Ziesak esittää pianis-
ti Gerold Huberin kanssa. Duo on 
esiintynyt mm. Wienissä, Berliinissä 
ja Leipzigissa. Pianolegenda András 
Schiffin kanssa Ziesak on pitänyt 
lied-konsertteja mm. Lontoon ka-
marimusiikkipyhätössä Wigmore 
Hall’ssa. Lisäksi Ziesak esiintyy Merel-
kvartetin, Nash Ensemblen sekä Wienin 
Pianotrion kanssa.

Ruth Ziesak on levyttänyt mm. 
Mozartin Taikahuilun Georg Soltin joh-
dolla (Decca), Schumannin Genovevan 
Harnoncourtin ja Euroopan kamari-
orkesterin kanssa sekä Fidelion Ernö 
Dohnànyin johtaessa. Hänen soo-
lolevynsä sisältävät mm. Mozartin 
ooppera-aarioita, Mahlerin liede-
jä sekä barokkimusiikkia. Hänen vii-
meisimpien levytystensä joukossa on 
Mendelssohnin Elias sekä Lisztin lau-
luja.

Ruth Ziesak toimii laulutaiteen pro-
fessorina Saarin musiikkiyliopistossa.

MICHAEL NAGY 

Unkarilaissyntyinen baritoni Michael 
Nagy on luonut uraansa Saksan 
oopperataloissa. Hän on kuulu-
nut mm. Berliinin koomisen oop-
peran ja Frankfurtin oopperan so-
listikuntaan. Lauluopintonsa Nagy 
suoritti Stuttgartissa, Mannheimissa ja 
Saarbrückenissa. Hän on osallistunut 
Charles Spencerin, Rudolf Piernayn ja 
Cornelius Reidin mestarikursseille. 

Michael Nagyn oopperarooleja ovat 
mm. Mozartin Taikahuilun Papageno, 
Così fan tutten Guglielmo, Figaron 
häiden kreivi, Wagnerin Tannhäuserin 
Wolfram sekä Puccinin La Bohèmen 
Marcello. Nagy on vieraillut mm. 
Baijerin valtionoopperassa, Bayreuthin 
oopperafestivaalilla, Theater an der 
Wien -oopperatalossa ja Oslon ooppe-
rassa. 
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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-

RADION SINFONIAORKESTERI

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 
kuunnella sekä katsella korkealaatuisen 
livekuvan kautta.

Oopperan lisäksi Nagylla on laa-
ja konsertti- ja liedohjelmisto. Hän on 
laulanut mm. Bachin Matteuspassiota 
New Yorkin Carnegie Hall’ssa, 
Mendelssohnin Eliasta Amsterdamin 
Concertgebouw’ssa sekä Mahlerin 8. 
sinfoniaa Christoph Eschenbachin 
ja Pohjois-Saksan sinfoniaorkeste-
rin kanssa. Nagy on esiintynyt myös 

Leipzigin Gewandhaus-orkesterin so-
listina Riccardo Chaillyn johdolla ja lau-
lanut Beethovenin 9. sinfoniaa Japanin 
radion sinfoniaorkesterin ja Helmut 
Rillingin kanssa. Liediä Nagy esit-
tää mm. pianisti Juliane Rufin kanssa. 
Vuonna 2004 he voittivat kansainvä-
lisen lied-kilpailun Stuttgartin Hugo 
Wolf Akatemiassa.


