
1

24.10. 
KESKIVIIKKOSARJA 3 
Musiikkitalo klo 19.00

Leonidas Kavakos, kapellimestari ja viulusolisti

Wolfgang Amadeus Mozart: Viulukonsertto nro 3 G-duuri 
KV 216 25 min

I Allegro 
II Adagio 
III Rondeau (Allegro – Andante – Allegretto -– Tempo 1)

Joseph Haydn: Sinfonia nro 83 g-molli ”Kana” 22 min

I Allegro       
II Andante 
III Menuetti (Allegretto) 
IV Finaali (Vivace) 

VÄLIAIKA 20 min

Franz Schubert: Sinfonia nro 9, ”Suuri C-duurisinfonia” 
D.944 op.posth  60 min

I Andante – Allegro ma non troppo -– piu moto 
II Andante con moto 
III Scherzo (Allegro vivace) ja Trio 
IV Finaali (Allegro vivace) 

Väliaika noin klo 20.00. Konsertti päättyy noin klo 21.30. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä ja internetissä yle.fi/rso. 
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WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791): 
VIULUKONSERTTO NRO 3 

”Soitin illalla Strasbourgin-konserttoni. 
Se sujui pehmeästi kuin silkki. Kaikki 
ylistivät kaunista, puhdasta viulunään-
täni.”

Näin kirjoitti Mozart Augsburgista 
isälleen Leopoldille Salzburgiin loka-
kuussa 1777. Vaikka Mozartin maine 
muusikkona lepää ennen muuta hänen 
ylivertaisten pianistintaitojensa varas-
sa, hän oli myös erinomainen viulisti. 
Hän aloitti viuluopinnot jo kuusivuoti-
aana Leopoldin johdolla ja oli vuosina 
1769–77 nimettynä Salzburgin hovior-
kesterin konserttimestariksi. Mozartia 
ei koskaan vaivannut turha vaatimat-
tomuus, ja hänelle itselleen hänen viu-
listintaitonsa näyttävät olleen melkein-
pä jonkinlainen itsestäänselvyys, mutta 
kehuvia lausuntoja hänen soitostaan 
antoivat monet muutkin. Leopold-isä, 
arvostettu viulupedagogi joka saat-
toi poikaansa arvioidessaan olla yllät-
tävänkin kriittinen, totesi tälle eräässä 
kirjeessä: ”Sinä et itse tajuakaan, miten 
hyvin soitat viulua!”

Mozartin viisi viulukonserttoa syntyi-
vät hänen aktiivisen viulistiuransa ai-
kana ja kumpusivat pianokonserttojen 
tavoin hänen omakohtaisesta kosketuk-
sestaan soittimeen. Viulukonsertoista 
ensimmäinen valmistui keväällä 1773 
ja oli hänen ensimmäinen alkuperäi-
nen konserttosävellyksensä ylimal-
kaan, muut neljä ovat vuodelta 1775, 
jolloin pianokonserttoja oli valmistunut 
vain yksi. Kun Mozartin aktiivisin vaihe 
viulistina päättyi, päättyi myös viulu-

konserttojen säveltäminen ja konsert-
tosäveltämisen painopiste siirtyi piano-
konserttoihin.

Viulukonsertot voi jakaa soittotek-
nisesti ja musiikillisesti kahteen ryh-
mään. Jako ei kuitenkaan mene val-
mistumisvuoden mukaan vaan vuoden 
1775 sisällä, sillä konsertoista kolme vii-
meistä ovat vaativampia ja sisällöltään 
rikkaampia kuin kaksi ensimmäistä. 
Mozartin omia soolokadensseja ei ole 
säilynyt, ja on mahdollista, ettei hän 
edes kirjoittanut sellaisia vaan jätti ne 
ajan tavan mukaan solistien sommitel-
taviksi.

Yhteisistä piirteistään huolimatta jo-
kainen Mozartin viulukonsertoista on 
omanlaisensa teos yksilöllisine erityis-
piirteineen. G-duuri-konsertto alkaa 
tarmokkaasti, kuin huokuen uudenlais-
ta luovaa itsetuntoa, jota teos ilmentää 
edelliseen viulukonserttoon verrattuna. 
Hidas osa on taianomaisen sielukas, 
mitä vielä soinnillinen kontrasti ensi-
osaan verrattuna korostaa: oboet vaih-
tuvat huiluiksi, viulut ja alttoviulut on 
sordinoitu, triolisykkeen pohjalla sellot 
ja bassot askeltavat arvokkaina pizzica-
toina ja kaiken yllä viulu laulaa jalopiir-
teistä melodiaansa.

Finaalia hallitsee eloisasti 3/8-tahtila-
jissa tanssahteleva rondoteema. Osan 
yllättävin käänne on tasajakoinen epi-
sodi, jossa kuullaan ensin mollissa oleva 
gavottisävelmä, sitten toinen kansan-
omaisempi teema, joka tuntuu enna-
koivan Taikahuilun Papagenon musiik-
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kia. Teema tunnettiin Mozartin aikaan 
nimellä ”Strassburger”, joten juuri tämä 
oli se konsertto, joka sujui Mozartilta 

”pehmeästi kuin silkki” Augsburgissa 
lokakuussa 1777.

JOSEPH HAYDN (1732–1809): SINFONIA NRO 83   
 
Joseph Haydn työskenteli toukokuusta 
1761 lähtien lähes kolmen vuosikym-
menen ajan Habsburgien valtakun-
nan rikkaimpiin ja vaikutusvaltaisim-
piin sukuihin kuuluneen Esterházyn 
ruhtinassuvun palveluksessa, ensin 
apulaiskapellimestarina, sitten vuo-
desta 1766 ensimmäisenä kapellimes-
tarina. Vaikka hän joutui elämään 
osittaisessa eristyksessä musiikkimaa-
ilmasta Eisenstadtissa ja maaseudulla 
Esterházan palatsissa, hänen teoksiaan 
alettiin esittää jo 1760-luvulta lähtien 
Wienissä, Pariisissa ja muissa tärkeis-
sä musiikkikeskuksissa. Kysyntä kasvoi 
niin suureksi, että vuonna 1779 ruhtinas 
Nikolaus Esterházy suostui tekemään 
Haydnin kanssa uuden työsopimuksen, 
joka salli tämän ottaa vastaan myös ul-
kopuolelta tulleita työtilauksia.

Vuonna 1784 tai aivan alkuvuodesta 
1785 Haydn sai uransa siihen mennes-
sä merkittävimmän ulkomaisen tilauk-
sen, kun pariisilainen konserttijärjestä-
jä Le Concert de la Loge Olympique 
tilasi häneltä kuusi sinfoniaa vuodel-
le 1787. Haydnin vuosina 1785–86 sä-
veltämät ”pariisilaiset sinfoniat” (nrot 
82-87) merkitsivät hänen siihenastisen 
sinfonikonuransa huipennusta. Teokset 
saivat erinomaisen menestyksen ja le-
visivät nopeasti myös kilpailevan kon-
serttijärjestäjän Concert Spirituelin oh-
jelmistoon.

Aiemmat sinfoniansa Haydn oli kir-
joittanut pääasiassa Esterházan hiukan 
yli 20-henkiselle soittajistolle. Nyt hän 
sai kirjoittaa teokset suurelle, jopa 70 
muusikkoa käsittäneelle orkesterille, 
mutta hiukan yllättäen hän ei ole käyt-
tänyt kaikkia sen mahdollisuuksia hy-
väkseen. Klarinetit olivat orkestereissa 
vielä melko uusi soitin, eikä niitä esiin-
ny pariisilaisissa sinfonioissa, vaikka 
sellaiset olisivat olleet käytössä. Huiluja 
on kahden sijasta vain yksi, ja trumpe-
tit ja patarummut ovat mukana vain 
kahdessa teoksessa. Luultavasti Haydn 
katseli teoksia säveltäessään jo Pariisia 
pitemmälle ja ajatteli niiden soveltu-
vuutta mahdollisimman monen orkes-
terin ohjelmistoon.

Aikamme merkittävimmän Haydn-
tutkijan H. C. Robbins Landonin 
mukaan pariisilaiset sinfoniat ovat 
”hämmästyttävä yhdistelmä lois-
toa, eleganssia ja lämpöä”. Haydn oli 
1780-luvun puolivälissä jo täydellisesti 
sinfonisen tyylinsä mestari, ja jokainen 
pariisilaisista sinfonioista on omaperäi-
nen, yksilöllinen mestariteos. Sinfonia 
nro 83 g-molli on niistä ainoa, joka on 
mollissa (tai oikeammin sen ensiosa), 
minkä vuoksi teos on joskus haluttu 
kytkeä ilmaisullisesti Haydnin puoli-
toista vuosikymmentä aiempiin, mollia 
suosiviin ns. Sturm und Drang -sinfo-
nioihin.
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Avausosassa Haydn esittelee kak-
si hyvin eriluonteista teemaa: uhmak-
kaan mollisävyn hallitseman avaustee-
man ja sirostelevan sivuteeman, jonka 
etuheleet ovat olleet perustana teok-
sen jälkeenpäin annetulle lisänimelle 
”La poule” (Kana). Sivuteeman läsnäolo 
antaa kehittelevälle vaiheelle aluksi ke-
veähkön ilmeen, mutta sitten musiikin 
ilme kääntyy kuin yhdellä iskulla kiihke-
äksi draamaksi. Haydn pohjustaa kerta-
usta kehittelyn päätöksen jännitteisel-
lä, hiljentyvällä käänteellä.

Hidas osa on yhdistelmä hivelevää 
eleganssia, tunteikkuutta ja yllättäviä, 
jyrkkiäkin korostuksia. Kolmas osa on 
kansanomainen menuetti, jonka ke-
peää trio-jaksoa huilusoolo värittää. 
Yhden keskeisen teeman ympärille ra-
kentuva valloittava finaali etenee vauh-
dikkaasti 12/8-tahtilajin siivittämänä. 
Kehittelyn tummemmat sävyt syventä-
vät mutta eivät horjuta osan energistä 
latausta, eivät liioin elegantit fermaat-
ti-hidastukset osan lopulla.

FRANZ SCHUBERT (1797–1828): SINFONIA NRO 9  
  
”Uusia lauluja en ole säveltänyt monta-
kaan. Sen sijaan olen koetellut voimiani 
soitinsävellysten parissa ja olen kirjoit-
tanut kaksi jousikvartettoa ja okteton 
ja haluan vielä kirjoittaa yhden kvarte-
ton. Näin haluan valmistaa tietä suurel-
le sinfonialle.“

Kun Schubert kirjoitti suunnitel-
mistaan ystävälleen taiteilija Leopold 
Kupelwieserille, elettiin maaliskuuta 
1824. Schubert oli jo saanut Wienissä 
mainetta yksinlaulujen säveltäjänä, 
mutta hänen muuta tuotantoaan ei 
tunnettu juuri lainkaan. Kuitenkin hä-
nen suurimpana kunnianhimonaan 
oli saada arvostusta soitinmusiikin sä-
veltäjänä ja ennen muuta sinfonikko-
na. Kuukautta myöhemmin Schubert 
sai lisää yllykettä „suuren sinfonian“ 
säveltämiseen, kun hän oli paikalla 
Beethovenin yhdeksännen sinfonian 
kantaesityksessä. Hän oli kuitenkin al-
kanut tuntea rimakauhua sinfonioiden 
säveltämistä kohtaan, sillä vuonna 1818 

valmistuneen kuudennen sinfonian jäl-
keen hän oli aloittanut ainakin neljä 
sinfoniaa saamatta niistä yhtäkään val-
miiksi, mukana kuuluisa „Keskeneräinen 
sinfonia“ h-molli (1822).

Schubert sai haaveilemansa „suu-
ren sinfonian“ sävellystyön alkuun vih-
doin kesällä 1825, ja sinfonia C-duuri, 
Schubertin sinfonioiden numeroinneis-
sa milloin seitsemäs, kahdeksas tai yh-
deksäs, valmistui seuraavan vuoden 
keväällä tai alkukesällä. Wienin filhar-
moninen yhdistys antoi Schubertille 
100 floriinin palkkion ja valmistautui 
esittämään teoksen. Sinfonia soitettiin 
läpi yhdistyksen harjoituksissa loppu-
vuodesta 1827 mutta todettiin liian vai-
keaksi ja jätettiin esittämättä. Samoin 
kävi vuotta myöhemmin, jolloin teos 
oli määrä soittaa marraskuussa 1828 
kuolleen Schubertin muistokonsertissa. 
Teosta pidettiin liian pitkänä ja vaikea-
na, ja se vaihdettiin kuudenteen sinfo-
niaan, ns. „pieneen C-duuri-sinfoniaan“.
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Teoksen partituuri kulkeutui lopulta 
Schubertin veljelle Ferdinandille, jonka 
luota Robert Schumann löysi sen uu-
denvuodenpäivänä 1839. Hän lähetti 
partituurin Mendelssohnille, joka joh-
ti teoksen kantaesityksen Leipzigissä 
maaliskuussa 1839, yli kymmenen vuot-
ta säveltäjän kuoleman jälkeen. Tosin 
sinfonian finaali oli esitetty Wienissä jo 
hiukan aiemmin, vuonna 1836.

On helppo aistia, että Schubert on 
aivan tietoisesti pyrkinyt luomaan to-
della suurten mittojen teoksen. Robert 
Schumann puhuikin innoissaan sinfoni-
an „taivaallisesta pituudesta“. Ensiosan 
hitaan johdannon avaa käyrätorviaihe, 
joka kuullaan myös osan päätöksenä. 
Osa kasvaa painokkaaksi sonaattimuo-
doksi, jonka nopeaa pääjaksoa värittä-
vät marssimaiset rytmit. Myös toisena 
olevassa hitaassa osassa on marssiryt-
mejä, ja osa on hitaaksi osaksi epä-
tavallisen aktiivinen. Kolmantena on 
normaalia laajempi scherzo. Teoksen 
päättää energinen ja määrätietoinen fi-
naali, jossa on kahden ensiosan tavoin 
marssimaisia sävyjä.

Vaikka Schubert sävelsi sinfoniaan-
sa tietoisesti Beethovenin esikuvaa 
seuraten, hän on kyennyt luomaan 
ihailtavan itsenäisen sinfonisen ihan-
teen. Beethovenin yhdeksäs sinfonia 
on silti saattanut kummitella hänen 
alitajunnassaan, sillä finaalin kehitte-
lyjaksossa nousee esiin Beethovenin 
kuuluisaa hymniteemaa muistuttava 
aihe. Eri osien tunnusomaiset rytmiai-
heet tuntuisivat puolestaan viittaavan 
Beethovenin seitsemänteen sinfoni-
aan. Toisaalta Schubert avaa sinfoni-
assaan näkymiä myös tulevaisuuteen. 
Esimerkiksi teoksen lyyris-pastoraaliset 

ulottuvuudet antoivat myöhemmin vi-
rikkeitä Dvořákille, soinnin jylhyys ja 
muodon monumentaalisuus puoles-
taan Brucknerille.

Kimmo Korhonen
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LEONIDAS KAVAKOS

Kreikkalainen Leonidas Kavakos teki 
kansainvälisen läpimurtonsa voitet-
tuaan Jean Sibelius-viulukilpailun 
Helsingissä 1985. Kolme vuotta myö-
hemmin hän voitti myös Paganini-
kilpailun Italiassa. Voittojensa jäl-
keen hän on vieraillut säännöllisesti 
maailman huippuorkesterien solisti-
na merkittävien kapellimestarien joh-
dolla. Kuluvalla kaudella Kavakos esiin-
tyy mm. Lontoon sinfoniaorkesterin 
Artist Portrait -konserteissa sekä toimii 
Berliinin filharmonikkojen nimikkotai-
teilijana.  

Kavakosin monipuolinen ohjelmisto 
sisältää mm. 1800- ja 1900-lukujen kon-
serttoja. Hän on tunnettu Mozart- ja 
Bach-tulkinnoistaan sekä myös moder-
nien teosten, kuten Dutilleux’n L’arbre 
des songes ja Harmannin Concerto 
funèbren esittäjänä.

Kavakos esiintyy myös kamarimuu-
sikkona mm. sellisti Gautier Capuçonin 
ja pianistien Nikolai Luganskyn ja Yuja 
Wangin kanssa. Hän esiintyy säännöl-
lisesti arvostetuilla musiikkifestivaa-
leilla mm. Verbierissä, Montreux’ssa, 
Edinburghissa ja Salzburgissa. Tällä 
kaudella Kavakos soittaa Beethovenin 
sonaatteja pianisti Enrico Pacen 
kanssa mm. Carnegie Hall’ssa ja 
Amsterdamin Concertgebouw’ssa sekä 
pianisti Emmanuel Axin kanssa Wienin 
Musikvereinissa. 

Viime vuosina Leonidas Kavakos on 
luonut uraa myös kapellimestarina. Hän 
on johtanut mm. Bostonin ja Atlantan 
sinfoniaorkestereita, Budapestin fes-
tivaaliorkesteria, Rotterdamin ja 

Tukholman filharmonikoita sekä 
Berliinin saksalaista sinfoniaorkesteria. 
Kuluvalla kaudella Kavakos johtaa mm. 
Wienin sinfonikoita.

Kavakos on tehnyt monia palkittu-
ja levytyksiä, joiden joukossa on mm. 
Mendelssohnin viulukonserton ja 
Mozartin viiden viulukonserton taltioin-
nit. Vuonna 1991 hän voitti arvostetun 
Gramophone-palkinnon Sibeliuksen 
viulukonserton alkuperäisversion levy-
tyksestä. Kavakos solmi hiljattain le-
vytyssopimuksen Decca-levy-yhtiön 
kanssa ja hänen ensimmäinen Decca-
julkaisunsa tulee olemaan Beethovenin 
sonaattien taltiointi pianisti Enrico 
Pacen kanssa.   

Leonidas Kavakosin instrumentti on 
Stradivarius ”Abergavenny” vuodelta 
1724.
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Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävä-
nä on tuottaa ja edistää suomalaista 
musiikkikulttuuria. Orkesterin tuleva 
ylikapellimestari Hannu Lintu aloittaa 
kautensa syksyllä 2013. Kaudella 2012–
2013 hän toimii RSO:n päävierailija-
na. RSO:n kunniakapellimestarit ovat 
Jukka-Pekka Saraste ja Sakari Oramo. 

Radio-orkesteri perustettiin vuon-
na 1927 kymmenen muusikon voimin. 
Sinfoniaorkesterin mittoihin se kasvoi 
1960-luvulla. RSO:n ylikapellimestarei-
ta ovat olleet Toivo Haapanen, Nils-Eric 
Fougstedt, Paavo Berglund, Okko Kamu, 
Leif Segerstam, Jukka-Pekka Saraste ja 
Sakari Oramo.

 RSO:n ohjelmistossa on tärkeällä si-
jalla uusin suomalainen musiikki ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen or-
kesterimusiikin taltioiminen kantanau-
hoille Yleisradion arkistoon. Kaudella 
2012–2013 orkesteri kantaesittää kuusi 
kotimaista Yleisradion tilaamaa teosta.   

RSO on levyttänyt mm. Eötvösin, 
Nielsenin, Hakolan, Lindbergin, Saari-
ahon, Sallisen, Kaipaisen ja Kokkosen 
teoksia sekä Launiksen Aslak Hetta 
-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 

RADION SINFONIAORKESTERI

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.


