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KAMARIMUSIIKKIFESTIVAALI WIEN 30.3.–1.4.
Kaikki konserttiohjelmat ovat RSO:n muusikoiden suunnittelemia

PERJANTAI 30.3.2012 
Konserttisali klo 19.00

Joseph Haydn: Sinfonia nro 53 D-duuri, “L’Imperiale”  22 min
I Largo maestoso – Vivace 
II Andante
III Menuetto 
IV Finale (Capriccio) Moderato 

Jari Valo, konserttimestari

VÄLIAIKA 20 min

Franz Schubert: Oktetto F-duuri op. posth. 166  60 min
I Adagio – Allegro
II Adagio
III Allegro vivace
IV Andante con variazioni (Teema (Andante) ja 7 muunnelmaa)
V Menuetto (Allegretto)
VI Finale: Andante molto – Allegro – Andante molto - Allegro molto

Christoffer Sundqvist, klarinetti
Otto Virtanen, fagotti 
Jukka Harju, käyrätorvi 
Petri Aarnio, viulu 
Hannu Vasara, viulu 
Camilla Koiso-Kanttila, alttoviulu 
Joel Laakso, sello 
Aapo Juutilainen, kontrabasso 

Suora lähetys YLE Radio 1:ssä ja internetissä (yle.fi/rso).
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PERJANTAI 30.3.2012 
Harjoitussali klo 21.30

Wolfgang Amadeus Mozart: Pianokvartetto g-molli KV 478  26 min
I Allegro
II Andante
III Rondeau
 
Johannes Brahms: Pianokvartetto c-molli op. 60 35 min
I Allegro non troppo
II Scherzo (Allegro)
III Andante
IV Finale (Allegro comodo)

Jari Valo, viulu
Tommi Aalto, alttoviulu
Risto Poutanen, sello
Naoko Ichihashi, piano

LAUANTAI 31.3.2012  
Harjoitussali klo 13.00

Franz Krommer: Pianokvartetto Es-duuri op. 95 27 min
I Allegro vivace
II Largo
III Allegro moderato
 
Jouko Laivuori, piano
Emma Vähälä, viulu 
Olli Kilpiö, alttoviulu 
Mikko Ivars, sello

Joseph Lanner: Adagio jousikvartetille   10 min

Petri Aarnio, viulu
Silja-Mari Heikinheimo, viulu 
Olli Kilpiö, alttoviulu 
Mikko Ivars, sello 
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Johann Strauss, sov. Arnold Schönberg: Lagunen-valssi 
op. 411 pianolle, harmonille ja jousikvartetille  9 min

Jouko Laivuori, piano 
József Hárs, harmoni
Petri Aarnio, viulu
Silja-Mari Heikinheimo, viulu 
Olli Kilpiö, alttoviulu 
Mikko Ivars, sello

LAUANTAI 31.3.2012
LASTEN KAMARIMUSIIKKIKONSERTTI ”TANSSIVA WIEN”  
Harjoitussali klo 15.00

Sari Kallioranta, juontaja 

Joseph Haydn: Jousikvartetto C-duuri op. 76 nro 3 ”Keisarikvartetto”
I Allegro
 
Jukka Pohjola, viulu
Kaisa Kallinen, viulu
Camilla Koiso-Kanttila, alttoviulu
Miika Uuksulainen, sello

Wolfgang Amadeus Mozart: Klarinettikvintetto A-duuri KV 581
III Menuetto
 
Kullervo Kojo, klarinetti
Jukka Pohjola, viulu
Kaisa Kallinen, viulu
Camilla Koiso-Kanttila, alttoviulu
Miika Uuksulainen, sello

Anton Webern: Drei kleine Stücke op. 11 sellolle ja pianolle
 
Miika Uuksulainen, sello
Jouko Laivuori, piano
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Johann Strauss nuorempi: Neue Pizzicato-polka op. 449
 
Jukka Pohjola, viulu
Kaisa Kallinen, viulu
Camilla Koiso-Kanttila, alttoviulu
Miika Uuksulainen, sello
Aapo Juutilainen, kontrabasso

Johann Strauss nuorempi: An der schönen blauen Donau op. 314

Hanna Kinnunen, huilu
Kullervo Kojo, klarinetti
Jukka Pohjola, viulu
Kaisa Kallinen, viulu
Camilla Koiso-Kanttila, alttoviulu
Miika Uuksulainen, sello
Aapo Juutilainen, kontrabasso
Jouko Laivuori, piano

Johannes Brahms: Pianokvartetto g-molli op. 25
IV Rondo alla zingarese

Jukka Pohjola, viulu
Camilla Koiso-Kanttila, alttoviulu
Miika Uuksulainen, sello
Jouko Laivuori, piano

Konsertin kesto n. 45 min.

LAUANTAI 31.3.2012  
Harjoitussali klo 19.00

Gustav Mahler: Pianokvartetto a-molli  11 min 
I Nicht zu schnell
 
Annika Palas-Peltokallio, viulu 
Jussi Tuhkanen, alttoviulu 
Eeva Rysä, sello 
Jouko Laivuori, piano
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Arnold Schönberg: Verklärte Nacht op. 4      28 min 
Sehr langsam – 
Breiter – 
Schwer betont – 
Sehr breit und langsam – 
Sehr ruhig
 
Annika Palas-Peltokallio, viulu 
Mirka Malmi, viulu 
Camilla Koiso-Kanttila, alttoviulu 
Jussi Tuhkanen, alttoviulu 
Timo Alanen, sello 
Miika Uuksulainen, sello

VÄLIAIKA 15 min

Alexander Zemlinsky: Jousikvartetto nro 2 op. 15       42 min 
I  Sehr massig- Heftig und leidensaftlich- 
Andante mosso- Etwas rasher- 
II  Adagio – 
III Schnell – 
IV  Andante – Allegro Molto – Langsam – Andante
  
Aarre-kvartetti: 
Maria Puusaari, viulu 
Mirka Malmi, viulu 
Ritva Kaukola, alttoviulu 
Timo Alanen, sello
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LAUANTAI 31.3.2012  
Harjoitussali klo 21.30

Louis Spohr: Kuusi saksalaista laulua  22 min
Sei still mein Herz 
Zwiegesang 
Sehnsucht 
Wiegenlied 
Das heimliche Lied 
Wach auf! 
  
Tuuli Lindeberg, sopraano 
Kullervo Kojo, klarinetti 
Jouko Laivuori, piano

Franz Lachner: Nonetto F-duuri  33 min
I Andante 
II Menuetto 
III Adagio 
IV Finale
  
Emma Vähälä, viulu 
Olli Kilpiö, alttoviulu 
Mikko Ivars, sello 
Teemu Kauppinen, kontrabasso 
Eeva Heikkilä, huilu 
Jorma Valjakka, oboe 
Tuulia Ylönen, klarinetti 
Jussi Särkkä, fagotti 
József Hárs, käyrätorvi

SUNNUNTAI 1.4.2012  
Harjoitussali klo 13.00

Heinrich Ignaz-Biber: Passacaglia 9 min
  
Laura Vikman, viulu 
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Ernst Křenek: Neljä kappaletta oboelle ja pianolle 8 min
  
Päivi Kärkäs, oboe
Jouko Laivuori, piano

Anton Webern: Neljä kappaletta viululle ja pianolle op. 7  5 min 
Sehr langsam
Rasch 
Sehr langsam 
Bewegt
  
Pasi Eerikäinen, viulu
Jouko Laivuori piano

Johann Nepomuk Hummel: Trio huilulle, sellolle ja pianolle 
op. 78 A-duuri „Schöne Minka“  15 min 
Johdanto, teema ja variaatiot 
  
Hanna-Kaarina Heikinheimo huilu
Tuija Rantamäki, sello
Jouko Laivuori piano

Franz Schmidt: Drei kleine Fantasiestücke sellolle ja pianolle 10 min 
Allegretto 
Allegretto con moto 
Allegretto Vivace 
  
Timo Alanen, sello
Jouko Laivuori, piano

Johann Heinrich Schmelzer: Balletto a 4 „Die Fechtschule“ 10 min 
Aria 1 – Aria 2 – Sarabande – Courente – 
Fechtschule – Bader Aria
 
Laura Vikman, viulu 
Hannu Vasara, viulu
Riitta-Liisa Ristiluoma, alttoviulu
Jukka Rautasalo, sello 
Jouko Laivuori, cembalo
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SUNNUNTAI 1.4.2012  
Harjoitussali klo 15.00

Ludwig van Beethoven: Pianotrio op.1 nro 1 Es-duuri 31 min
I Allegro
II Adagio cantabile
III Scherzo (Allegro assai) – Trio
IV Finale (Presto)

Jouko Laivuori, piano
Kaisa Kallinen, viulu
Eeva Rysä, sello

Erich Wolfgang Korngold: Jousisekstetto op. 10 32 min
I Moderato-Allegro
II Adagio
III Intermezzo (Moderato con grazia)
IV Finale (Presto)

Petri Aarnio, viulu
Kaisa Kallinen, viulu 
Jussi Tuhkanen, alttoviulu
Martta Tolonen, alttoviulu
Miika Uuksulainen, sello
Eeva Rysä, sello

SUNNUNTAI 1.4.2012  
Harjoitussali klo 19.00

Johannes Brahms: Trio käyrätorvelle, viululle ja pianolle 
op. 40 Es-duuri 29 min
I Andante
II Scherzo: Allegro
III Adagio mesto
IV Finale: Allegro con brio

Jukka Harju, käyrätorvi 
Reeta Maalismaa, viulu
Jouko Laivuori, piano

VÄLIAIKA 15 min
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Franz Schubert: Jousikvintetto C-duuri op. posth. 163  48 min
I Allegro ma non troppo 
II Adagio
III Scherzo
IV Allegretto

Taija Angervo, viulu 
Maaria Leino, viulu
Ilari Angervo, alttoviulu
Joel Laakso, sello
Mikko Ivars, sello

MUSIIKKIKAUPUNKI WIEN
Wien on jo pitkään ollut yksi maail-
man kiistattomista musiikkikeskuksis-
ta. Siellä on asunut enemmän merkit-
täviä säveltäjiä kuin luultavasti missään 
muualla, ja useampikin tyylivirtaus tai 
teoslaji – esimerkiksi wieniläisklassis-
mi, wieniläisvalssi, wieniläisoperetti ja 
toinen Wienin koulukunta – on saanut 
nimensä kaupungin mukaan. Lisäksi 
Wienin filharmonikoiden ja Wienin val-
tionoopperan kaltaiset lähes myyttisen 
aseman saavuttaneet instituutiot ovat 
tuoneet sille omaa hohdettaan.

Wienin kaupunkihistorian juu-
ret palautuvat roomalaisajalle, mut-
ta parhaiten se tunnetaan ajoittain 
lähes puolta Eurooppaa hallinneen 
Habsburg-suvun tärkeimpänä tukikoh-
tana vuodesta 1278 lähtien. Wienin 
nousu merkittäväksi musiikkikeskuk-
seksi alkoi kuitenkin jo Habsburgeja 
edeltäneen Babenberg-suvun valta-ai-
kana, jolloin kaupungissa vaikutti mai-
neikkaita minne-laulajia. Myöhemmin 
1400-luvun lopussa ja 1500-luvun alus-

sa Habsburgeihin kuulunut Saksan ku-
ningas ja Pyhän saksalais-roomalaisen 
valtakunnan keisari Maksimilian I loi 
Wieniin arvostetun hovikapellin ja teki 
kaupungista renessanssikulttuurin en-
simmäisen merkittävän keskuksen sak-
sankielisessä Euroopassa.

Wienin ensimmäinen pitkäjäntei-
sempi musiikin kukoistuskausi koitti 
barokin kaudella 1600-luvulta alkaen, 
ja seuranneiden vuosisatojen aikana 
musiikkielämä on lyhyiden taantumien 
jäsentämänä jatkuvasti muodostanut 
olennaisen osan kaupungin henkisestä 
elämästä ja koko identiteetistä. Paitsi 
Habsburgien ympärilleen luomaa yltä-
kylläistä hovikulttuuria Wien saa kiittää 
musiikillisesta menestyksestään myös 
edullista sijaintiaan keskellä Eurooppaa, 
sen monien kulkureittien ja kulttuuris-
ten virtausten risteyksessä.
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WIENILÄISIÄ BAROKIN 
MESTAREITA: SCHMELZER 
Barokin kauden wieniläisen musiik-
kielämän haltijakummeina oli sarja 
Pyhän saksalais-roomalaisen keisari-
kunnan hallitsijoita: Ferdinand II (vallas-
sa 1619–37), hänen poikansa Ferdinand 
III (vallassa 1637–57) sekä tämän poika 
Leopold I (vallassa 1658–1705).

Ferdinand II loi musiikkielämälle pe-
rustan tekemällä Wienistä pienen kat-
koksen jälkeen jälleen hallinnon pää-
kaupungin ja kutsumalla hoviinsa 
italialaisia muusikoita. Häntäkin tär-
keämpiä olivat kuitenkin Ferdinand III 
ja Leopold I, molemmat aktiivisia mu-
siikin suosijoita ja kaiken lisäksi päte-
viä, hyvää oppia saaneita säveltäjiä. 
Esimerkiksi Ferdinand III opiskeli nuo-
rena isänsä johtavan hovimuusikon sä-
veltäjä ja kosketinsoitintaituri Giovanni 
Valentinin johdolla. Leopold puolestaan 
jatkoi hovikapellin laajentamista ja kut-
sui hoviin italialaisten muusikoiden li-
säksi myös kotimaisia lahjakkuuksia. 
Edes monet valtakuntaa kohdanneet 
vaikeudet, esimerkiksi ankara ruttoepi-
demia 1679–80, turkkilaisten hyökkäys 
1683 ja ranskalaisten uhan torjuminen 
eivät hillinneet Leopold I:n intoa tukea 
hovin musiikkitoimintaa eivätkä hänen 
aktiivisuuttaan säveltäjänä.

Arvostetuimpiin kahden Ferdinandin 
ja Leopoldin aikana hovissa työsken-
nelleistä muusikoista kuului itävaltalai-
nen säveltäjä ja viulisti Johann Heinrich 
Schmelzer (s. 1620–23, k. 1680). Hän 
saapui Wieniin joskus 1630-luvun puo-
livälissä ja nimitettiin virallisesti hovi-
viulistiksi 1649. Hän kuoli 1680 valta-
kunnassa riehuneen ruton uhrina, vain 

vuosi sen jälkeen kun hänet oli nimet-
ty hovikapellimestariksi. Hän kirjoit-
ti mm. monia balettisarjoja, joista Die 
Fechtschule kuvaa eloisin kääntein 
miekkailukoulua ja päätösosassa miek-
kailijoita hoitamassa mittelön jälkeen 
kylpylässä haavojaan.

WIENILÄISKLASSISMIN 
KULTAKAUSI: HAYDN, 
MOZART, BEETHOVEN, 
KROMMER, HUMMEL

Wienin musiikkielämä koki 1700-lu-
vun puolivälissä taantuman. Poliittiset 
jännitteet aiheuttivat sen, ettei hovi 
kyennyt Maria Teresian kaudella (kei-
sarinnana 1745–80) panostamaan täy-
sipainoisesti musiikkiin ja muihin tai-
teisiin, jolloin esimerkiksi hovikapellin 
koko romahti neljäsosaan aiemmasta 
huippukaudesta, alle 30 muusikkoon. 
Taantuma jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä 
musiikkielämän merkittävimmäksi tu-
kijaksi ilmaantuivat valistuneet aristo-
kraatit. Sellaiset suvut kuin Esterházy, 
Lichnowsky, Lobkowitz, Razumowsky 
ja Golitsin asettuivat nyt musiikilliselle 
maailmankartalle, ja myös uusi keisari 
Joseph II (vallassa 1780–90) suhtautui 
myönteisesti musiikkiin.

1700-luvun puolivälin jälkeen uusi 
klassistinen tyyli alkoi saada vakiintu-
neita muotoja. Orkesteri- ja kamarimu-
siikki eriytyivät aiempaa selkeämmin 
omiksi musiikinlajeikseen, ja jousikvar-
tetto korvasi barokin kauden trioso-
naatin kamarimusiikin suosituimpana 
teoslajina. Kamarimusiikista tuli mu-
siikkia harrastaneiden aristokraattien 
tärkeää elämänsisältöä, ja monet heis-
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tä olivat yllättävänkin taitavia harrasta-
jamuusikoita.

Joseph Haydnia (1732–1809) on usein 
pidetty eräänlaisena wieniläisklassis-
min isähahmona. Tosin hänen yhtey-
tensä Wieniin olivat pitkään ohuet, sillä 
hän työskenteli vuosina 1761–90 unka-
rilaissyntyisen Esterházyn ruhtinassu-
vun palveluksessa ja asui näinä vuosina 
pääkaupungissa vain ajoittain. Vaikka 
hän ei keksinyt sen enempää sinfoni-
aa kuin jousikvartettoakaan, hän mää-
ritteli niiden olemusta 1700-luvulla sy-
vemmin kuin kukaan muu. Sinfoniaan 
nro 53, lisänimeltään ”L’Imperiale”, hän 
kokosi 1770-luvun lopulla osia aiemmin 
valmistuneista teoksistaan.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–
1791) muutti Wieniin kesällä 1781. 
Hänen asemansa pääosin vapaana tai-
teilijana ilman vakituista hovikiinnitys-
tä enteili uudenlaista aikakautta ja ase-
maa säveltäjille. Ajoittain hän kärsikin 
rahapulasta, tosin enemmän ylimitoite-
tun elämäntyylinsä kuin tulojen vähyy-
den vuoksi. 

Kolmas suuri wieniläisklassikko 
Ludwig van Beethoven (1770–1827) 
asettui Wieniin marraskuussa 1792, va-
jaa vuosi Mozartin kuoleman jälkeen. 
Hänen uransa sujui Mozartin tapaan 
vapaana taiteilijana, mutta erona oli 
se, että hän sai valjastetuksi muutamat 
vaikutusvaltaiset aristokraatit anta-
maan hänelle merkittävää taloudellista 
tukea. Kyse ei ollut enää hovimuusikko-
udesta vaan nimenomaan vapaan tai-
teilijan tukemisesta lähes nykyaikaisen 
apurahasysteemin tapaan. Pianotrio 
Es-duuri sisältyy Beethovenin ensim-
mäiseen, vuonna 1795 julkaistuun 
opukseen ja merkitsee vasta avaus-

ta hänen komealla, musiikin olemusta 
mullistaneella kuningastiellään.

Ajallinen etäisyys on vääristänyt ku-
vaa klassismin kauden Wienin musiik-
kielämästä ja nostanut kolme suurinta 
mestaria liioitellun ylivertaiseen ase-
maan. Vaikka he nousivat jo aikalais-
ten mielessä usein muiden yläpuolelle, 
kaupungissa vaikutti monia muitakin 
arvostettuja säveltäjiä. Yksi heistä oli 
määriläissyntyinen Franz Krommer 
(1759–1831), joka nimettiin 1818 viimei-
seksi Habsburgien palveluksessa olleek-
si hovisäveltäjäksi. Hän sävelsi suuren 
määrän kamarimusiikkia, josta piano-
kvartetto on julkaistu 1817. Kyseessä on 
sujuvaan klassiseen tyyliin kirjoitettu 
teos, joka on sukua Beethovenille.

Toinen aikalaisten suosima mestari 
oli varsinkin pianomusiikin säveltäjänä 
ansioitunut Johann Nepomuk Hummel 
(1778–1837), Mozartin tunnetuin ja 
merkittävin oppilas. Hänen mukanaan 
klassinen tyyli jatkui pitkälle 1800-lu-
vun puolelle, samalla kun hänen musii-
kissaan on jo orastavia merkkejä nou-
sevasta romantiikasta. Hänen trionsa 
pianolle, huilulle ja sellolle op. 78 julkais-
tiin otsikolla Adagio, Variationen und 
Rondo über ein russisches Thema, ja 
sen ytimenä on sarja muunnelmia uk-
rainalaisesta kansanlaulusta «Schöne 
Minka».

KLASSISMISTA KOHTI 
ROMANTIIKKAA: SCHUBERT, 
SPOHR, LACHNER 
”Minusta ette kuule kerrassaan mitään. 
Mitä kuulisitte? Fidelion? Sitä he ei-
vät voi esittää eivätkä myöskään ha-
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lua kuulla. Sinfonioitako? Siihen heillä 
ei ole aikaa. Konserttoja? Niistähän jo-
kainen soittaa vain itse säveltämiään. 
Soolosävellyksiäkö? Ne ovat täällä jou-
tuneet aikoja sitten pois muodista, ja 
muoti määrää kaiken. Korkeintaan esit-
tää Schuppanzigh joskus jonkin kvarte-
ton.”

Beethovenin katkera puuskahdus 
vuodelta 1822 kuvastaa paitsi hänen 
omia syrjäytymisen tuntojaan myös 
laajemmin sitä murroskautta, jonka 
hän ehti uransa loppupuolella kokea. 
Napoleonin jälkeisen ajan poliittisissa 
mullistuksissa vanha feodaalista aikaa 
edustanut aristokraattinen musiikki-
kulttuuri kuihtui ja korvautui uudella 
yleisöllä, jonka ytimeksi kasvoi aiem-
paa vahvemman aseman yhteiskun-
nassa saanut valistunut porvaristo ja 
keskiluokka. Julkisen konserttielämän 
keskeiseksi toimijaksi syntyi erilaisia 
musiikkiyhdistyksiä, joista Wienissä 
merkittävin oli vuonna 1812 perustettu 
Gesellschaft der Musikfreunde in Wien 
(Wienin musiikinystävien yhdistys).

Uusi tilanne käy ilmi, kun vertaa 
Beethovenin ja uuden nousevan sävel-
täjämestarin Franz Schubertin (1797–
1828) toimintaympäristöjä: siinä missä 
monet Beethovenin teoksista kantaesi-
tettiin aristokraattien salongeissa, siinä 
Schubertin tunnusomaisimmaksi esiin-
tymistilaksi tulivat porvariston hiukan 
vaatimattomammat olohuoneet, joissa 
hän esiintyi ystäviensä keskuudessa eri-
tyisissä ”schubertiaadeissa”. Asetelma 
ennakoi romantiikan aikana kotoisuut-
ta korostanutta Biedermeier-kulttuuria, 
ja Schubertinkin voi näkökulmasta riip-
puen kokea joko myöhäisen klassismin 
tai varhaisen romantiikan edustajana.

Kamarimusiikin suosio julkisissa kon-
serteissa kasvoi, ja myös Schubertilla 
kamarimusiikki muodosti tärkeän osan 
hänen tuotannostaan. Hänen keskei-
sistä kamarimusiikkiteoksistaan oktet-
to valmistui 1824 Beethovenin kuului-
san septeton (1800) jäljissä klarinetisti 
Ferdinand Troyerin konserttiin ja jatkaa 
kuusiosaisessa muodossaan klassis-
min divertimentojen ja serenadien lin-
jaa. Monumentaalinen ja syvähenkinen 
jousikvintetto C-duuri valmistui syys-
kuussa 1828 ja jäi Schubertin viimeisek-
si laajamuotoiseksi teokseksi. Saman 
vuoden maaliskuussa, Beethovenin 
kuoleman vuosipäivänä, Schubert oli 
saavuttanut loistavan menestyksen 
omalla konsertillaan ja oli kuollessaan 
mitä ilmeisimmin lopullisen läpimurron 
kynnyksellä.

Schubertin aikalaisista Louis 
(Ludwig) Spohr (1784–1859) kuului 
maineikkaimpiin. Wien muodosti hä-
nelle vain lyhyeksi jääneen välivaiheen 
(1813–15) ennen hänen asettumis-
taan Kasseliin 1822. Siellä valmistui 
1837 kuuden saksalaisen laulun ko-
koelma op. 103, johon klarinetin mu-
kanaolo lauluäänen ja pianon rinnalla 
tuo kamarimusiikillisen ulottuvuuden. 
Wienissä ollessaan Spohr sävelsi puhal-
timille ja jousille noneton, jonka monet 
säveltäjät ottivat malliksi omille samal-
le kokoonpanolle kirjoittamilleen teok-
sille. Yksi heistä oli Wienin Kärtnertor-
teatterin kapellimestari ja Schubertin 
ystävä Franz Lachner (1803–1890), 
jonka nonetto valmistui vuonna 1875 
hänen asuessaan Münchenissä.
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FRANZ JOOSEFIN KAUDEN 
ELEGANSSIA: LANNER, 
STRAUSSIT, BRAHMS, 
BRUCKNER, SCHMIDT

Beethovenin ja Schubertin kuolemat 
aiheuttivat sen, että Wienissä ei vä-
hään aikaan vaikuttanut mestaritason 
säveltäjiä. Kaupunki ei silti menettä-
nyt asemiaan eurooppalaisena musiik-
kikeskuksena, ja 1860-luvulta lähtien 
kaupungissa vaikutti jälleen monia ai-
kansa keskeisiä säveltäjiä. Musiikki oli 
jatkuvasti Wienin kulttuurielämän ku-
koistavin muoto.

Euroopan hulluna vuonna 1848 
Itävallan keisariksi nousi vasta 18-vuoti-
as Franz Joosef, jonka poikkeuksellisen 
pitkä valtakausi kesti aina vuoteen 1916 
saakka. Wienin kulttuurista loistoa ei 
himmentänyt edes se, että poliittisesti 
Franz Joosefin aika oli suuren valtakun-
nan hiljakseen hiipuvaa laskukautta. 
Juuri 1800-luvun kultakausi loi Wienille 
ne kasvot, joista se vielä nykyisinkin 
parhaiten tunnetaan.

Uuden Wienin maisemallinen sym-
boli oli Ringstrasse. Se syntyi, kun kei-
sari päätti 1857 purkaa tarpeettomiksi 
käyneet kaupunginmuurit ja rakentaa 
näin syntyneeseen tilaan tiiviisti ra-
kennettua vanhaa keskustaa kiertä-
vän, keisarillista loistoa huokuvan bu-
levardityyppisen kadun. Ringstrassesta 
luotiin tietoisesti suuren imperiumin 
edustuskatu, ja monia Wienin keskei-
sistä rakennuksista nousi sen varrelle; 
puhutaan jopa erityisestä „Ringstrasse-
tyylistä“ kuvaamaan sitä reunustavien 
1800-luvun loppupuolen talojen ylellis-
tä arkkitehtuuria.

Wienin musiikillisia kruununjalo-
kiviä olivat vuonna 1842 perustettu 
Wienin filharmonikot sekä Wienin ho-
viooppera (nykyinen valtionooppera). 
Hoviooppera sai 1869 tukikohdakseen 
uuden Ringstrassen varrelle nousseen 
oopperatalon, ja seuraavana vuonna 
valmistui Wienin filharmonikkojen koti-
sali Musikverein, yksi maailman arvos-
tetuimmista konserttitaloista.

Olennaisen osan Franz Joosefin ajan 
Wienin musiikillisesta viehätyksestä loi 
kevyt musiikki. Mustalaisyhtyeet oli-
vat suosittuja kaupungin kahviloissa, ja 
uusi musiikinlaji valssi sai oman paikal-
lisen muotonsa. Wieniläisvalssi kytkey-
tyy erottamattomasti Straussien muu-
sikkosuvun vaiheisiin, mutta jo hiukan 
ennen heitä oli Joseph Lanner (1801–
1843) ehtinyt olla kehittämässä lajista 
salonkikelpoista. Hänen melodisesta 
vaistostaan käy esimerkiksi jousikvarte-
tille kirjoitettu Adagio.

Lannerin pahin kilpailija wieniläisvals-
sin varhaisena valtiaana oli hänen or-
kesterissaan soittanut Johann Strauss 
vanhempi (1804–1849), joka perusti 
oman orkesterinsa 1825. Heitä kum-
paakin menestyksekkäämmäksi nousi 
kuitenkin Strauss-dynastian tunnetuin 
jäsen, isänsä kaima ja legendaarinen 
”valssikuningas” Johann Strauss nuo-
rempi (1825–1899). Lagunen-valssi 
(1883) pohjautuu hänen operettiinsa 
Eine Nacht in Venedig (Yö Venetsiassa). 
Tässä kuultavan sovituksen jousikvarte-
tille, pianolle ja harmonille on tehnyt 
vuonna 1921 myöhempi musiikin val-
lankumouksellinen Arnold Schönberg, 
jossa oli kuvainraastajan lisäksi myös 
elämäniloisempi puolensa.
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1800-luvun jälkipuolella Wienin mu-
siikkielämä sai merkittävää nostetta 
kahden suuren sinfonikon asettuessa 
sinne. Hampurissa syntynyt Johannes 
Brahms (1833–1897) saapui kaupun-
kiin 1862 ja Linzissä syntynyt Anton 
Bruckner (1824–1896) kuusi vuotta 
myöhemmin. Heistä Brahms oli myös 
aktiivinen kamarimusiikin säveltäjä ja 
kirjoitti koko 1800-luvun merkittävim-
män kamarimusiikkituotannon sitten 
Beethovenin.

Brahmsin kokoonpanoltaan epätaval-
linen trio käyrätorvelle, viululle ja pia-
nolle Es-duuri op. 40 valmistui pian 
Wieniin muuton jälkeen 1865, ja vaik-
ka käyrätorvi on siinä vain yksi soittaja 
kolmesta, sen romanttinen sointi antaa 
teokselle omaa tunnusomaista väriään. 
Brahmsin kolmesta pianokvartetosta 
viimeinen (c-molli op. 60) perustuu jo 
ennen kahta muuta 1850-luvun puo-
livälissä luonnosteltuun materiaaliin 
mutta sai lopullisen muotonsa vasta 
1874. Sen alkuperäisenä virikkeenä lie-
nee ollut Brahmsin rakkaus varhaisen 
suosijansa Robert Schumannin pianis-
tivaimoon Claraan, ja hän puhui itse 
teoksen Werther-tunnelmasta.

Brahmsin esikuva vaikutti moniin 
hänen aikalaisiinsa ja seuraajiinsa. 
Esimerkiksi Franz Schmidt (1874–1939) 
aloitti uransa hänen luomalta pohjalta, 
ja nuoruudenteoksiinsa kuuluvissa pie-
nissä fantasiakappaleissa (1892) hän on 
luonut oman muunnelmansa Brahmsin 
Unkarilaisten tanssien tyylistä.

KOHTI SUUREN 
IMPERIUMIN 
LUHISTUMISTA: MAHLER, 
ZEMLINSKY, SCHÖNBERG, 
WEBERN, KORNGOLD, 
KRENEK

”Wien on oikein minun makuni mu-
kainen paikka. Kaikki on niin hilpeätä 
ja suurta, valoisaa ja selvää”, riemuitsi 
Sibelius kirjoittaessaan Ainolle syksyl-
lä 1892 pian saavuttuaan kaupunkiin 
toiselle ulkomaiselle opintomatkalleen. 
Hän ehti vielä nautiskella Franz Joosefin 
kauden keisarillisesta loistosta, mutta 
pinnan alla oli jo muhimassa kulttuuri-
nen vallankumous, jossa on usein näh-
ty valtakunnan tulevan romahduksen 
ennusmerkkejä.

Wien oli kasvanut huimaa vauhtia, 
1850-luvun noin puolesta miljoonas-
ta asukkaasta suunnilleen kahteen 
miljoonaan vuoteen 1910 mennessä. 
Kaupungissa asui monien kansallisuuk-
sien edustajia, asuinolot olivat monil-
le surkeat, poliittinen tyytymättömyys 
kasvoi, kaksinaismoralismi rehotti, uu-
sia aatesuuntauksia vyöryi esiin lähes 
joka nurkan takaa, samoin kirjava va-
likoima erilaisia okkultistisia virtauk-
sia. Usko suuren valtakunnaan kykyyn 
tarjota ratkaisua alkoi murentua, eikä 
keisarin itsevaltainen hallintokoneisto 
monumentaalisen jähmeine byrokrati-
oineen kyennyt reagoimaan jatkuvasti 
muuttuneeseen tilanteeseen.

Oli väistämätöntä, että tämä kaik-
ki heijastui myös ajan taiteeseen. 
Yhteiskunnalliset ja sosiaaliset jän-
nitteet tarjosivat muhevan maape-
rän uusille tyylivirtauksille, joista tai-
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teilijat väittelivät Wienin kahviloissa. 
Ajan merkittäviä kirjailijoita olivat 
Stefan Zweig, Robert Müsil, Karl Kraus 
ja Arthur Schnitzler, arkkitehdit Otto 
Wagnerin johdolla alkoivat luoda uu-
sia kasvoja Wienille (vaikka eivät 
Ringstrasse-tyylin ylivaltaa onnistu-
neetkaan kumoamaan) ja kuvataitees-
sa ns. ”sesessionistit” kuten Gustav 
Klimt, Oskar Kokoschka ja Egon Schiele 
katsoivat uusin silmin maailmaa, ja he 
kaikki saivat sivustatukea psykoana-
lyysin isältä Sigmund Freudilta, joka 
muotoili uudenlaisen ihmiskäsityksen 
ja jonka kuuluisalle sohvalle osoittees-
sa Berggasse 19 alkoi virrata erilaisista 
traumoista kärsineitä potilaita.

Yksi ajan merkittävimmistä muu-
sikoista Wienissä oli Gustav Mahler 
(1860–1911), joka toimi hovioopperan 
johtajana 1897–1907. Hän loi siteitä 
nuorempiin säveltäjiin ja toimi monil-
le heistä henkisenä ihanteena. Hänen 
keskeistä tuotantoaan ovat sinfoniat 
ja orkestraaliset laulusarjat, kun taas 
kamarimusiikki jäi muutamien nuo-
ruudenteosten varaan. Niistä on säi-
lynyt hiukan brahmsmaisin äänenpai-
noin soiva yksiosainen pianokvartetto 
a-molli vuodelta 1876, jolloin Mahler oli 
vielä ensimmäisen vuoden opiskelija 
Wienin konservatoriossa.

Nuorempia wieniläisiä säveltäjiä, jot-
ka tavalla tai toisella pääsivät koske-
tukseen Mahlerin kanssa, olivat mm. 
Alexander von Zemlinsky (1871–1942), 
Arnold Schönberg (1874–1951), Anton 
Webern (1883–1945) ja Erich Wolfgang 
Korngold (1897–1957). Hekin olivat 
keskenään monin tavoin yhteydes-
sä, sillä Zemlinsky oli Schönbergin ja 
Korngoldin opettaja ja Schönberg puo-
lestaan Webernin opettaja.

Nuoret säveltäjät suuntautuivat 
Mahleria selvemmin kohti uudenlaista 
musiikillista modernismia. Se käy ilmi 
jo Schönbergin varhaisteoksiin kuulu-
vasta jousisekstetosta Verklärte Nacht 
(1899). Teoksen ohjelmallisena lähtö-
kohtana on Richard Dehmelin runo, 
jossa nainen tunnustaa rakastetulleen 
olevansa raskaana aiemmasta miehes-
tään. Runo päättyy silti sovintoon ja 
yhteisymmärrykseen. Teoksessa myö-
häisromanttista sävelkieltä ja tonaalista 
ajattelua on venytetty pitkälle, ja kan-
taesitys 1902 herätti kiivasta väittelyä. 
Verklärte Nacht oli silti vasta alkuas-
kel sillä tiellä, joka sai Schönbergin hyl-
käämään sävellajit ja luomaan 1920-lu-
vulla ns. 12-säveltekniikan. Yhdessä 
Webernin ja Alban Bergin kanssa hän 
muodosti ns. „toisen Wienin koulukun-
nan“.

Anton Webernin musiikissa luopumi-
nen sävellajeista johti aforistisen tiivii-
seen, äärimmilleen puristettuun sanon-
taan, jota mm. Neljä kappaletta viululle 
ja pianolle (1910) edustaa. Aivan toisen-
laiseen, suurimuotoiseen ja kiihkeään 
ilmaisuun päätyi puolestaan Zemlinsky 
keskeisiin luomuksiinsa kuuluvassa toi-
sessa jousikvartetossa (1913–15), jon-
ka voi kokea sekä ensimmäisen maail-
mansodan herättämän levottomuuden 
että henkilökohtaisempien tuntojen 
ilmentymänä. Hän ei kuitenkaan kos-
kaan edennyt tyylillisesti yhtä pitkälle 
kuin Schönberg, Berg ja Webern.

Uusi modernismi sai ankaran tuo-
mion konservatiivisilta kriitikoilta. 
Vaikutusvaltainen Julius Korngold kir-
joitti artikkelin „Väärien jumalien ato-
naalinen hämärä“ ja totesi: „Me olem-
me vastakkain musiikillisen taantuman 
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kanssa: musiikki haluaa nykyisin ryö-
miä kontallaan kieltäen kaikki luontai-
set perustuksensa – se haluaa vajota 
primitivismiin, joka on täynnä rumien 
sointien maanista palvontaa.“

Julius Korngoldin poika Erich 
Wolfgang Korngold kuuluu musii-
kinhistorian suuriin ihmelapsiin mm. 
Mozartin ja Mendelssohnin rinnalla. 
Hän ei isänsä helpotukseksi edennyt 
atonaalisuuteen vaan pitäytyi rikasil-
meisessä myöhäisromantiikassa, jonka 
hehkeimpiin kamarimusiikillisiin ilmen-
tymiin kuuluu juuri ennen maailmanso-
dan syttymistä sävelletty jousisekstetto 
(1914). Sen kirjoittaessaan Korngold oli 
17-vuotias ja jo pitkään ammatissa vai-
kuttanut mestari. Teoksen musiikissa, 
ennen muuta sen hitaassa osassa, voi 
aistia haikean katsahduksen mailleen 
painuvan aikakauden tunnelmiin.

Wienin asema muuttui täysin en-
simmäisen maailmansodan seurauk-
sena. Habsburgien imperiumi hajosi 
ja aiemmasta keisarillisesta keskukses-
ta tuli muutaman miljoonan asukkaan 
tasavaltaisen Itävallan pääkaupunki. 
Wienissä syntynyt Ernst Krenek (1900–
1991) koki vanhasta ajasta vain viimei-
set hetket. Hänet tunnetaan parhai-
ten jazz-vaikutteisesta oopperastaan 
Jonny spielt auf (1926), mutta sen jäl-
keen hän eteni ankarampaan, usein do-
dekafoniseen tyyliin. Modernistina hän 
joutui kansallissosialistien epäsuosioon 
ja muutti 1938 Yhdysvaltoihin, jossa 
valmistui vuonna 1966 neljän pienen 
oboe-piano-kappaleen sarja.

Keisarillisen imperiumin hajoaminen 
ja toinen maailmansota olivat Itävallalle 
traumaattisia kokemuksia, joiden jäl-
keen Wienissä oli helpompi kääntää 

katse menneisiin loiston aikoihin kuin 
ryhtyä luomaan uutta musiikkikult-
tuuria. Esittävän taiteen keskuksena 
Wien ei missään vaiheessa ole menet-
tänyt asemiaan, mutta uusien säveltä-
jien tyyssijana sitä ei ole vähään aikaan 
tunnettu. Viime aikoina tätäkin mieli-
kuvaa on kuitenkin ollut syytä tarkistaa, 
ja on merkkejä siitä, että Wienistä voi 
jälleen olla muotoutumassa myös luo-
van säveltaiteen keskus. Sen Wien on 
velkaa häikäisevälle musiikilliselle his-
torialleen.

Kimmo Korhonen
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Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävänä on 
tuottaa ja edistää suomalaista musiikki-
kulttuuria. Orkesterin ylikapellimestari-
na on vuodesta 2003 alkaen toiminut 
Sakari Oramo. Uutena ylikapellimesta-
rina syksyllä 2013 aloittaa Hannu Lintu, 
joka toimii ensin RSO:n päävierailijana 
kaudella 2012–2013. Orkesterin kunnia-
kapellimestari on Jukka-Pekka Saraste, 
joka toimi ylikapellimestarina vuosina 
1987–2001 ja tekee edelleen tiivistä yh-
teistyötä orkesterin kanssa.  

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

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.  

Sakari Oramon kanssa RSO on levyt-
tänyt mm. Bartókin, Hakolan, Saariahon, 
Resphigin, Kaipaisen ja Kokkosen teok-
sia sekä Launiksen Aslak Hetta -ooppe-
ran ensilevytyksen. Nordgrenin 3. ja 5. 
sinfoniasta julkaistu levytys (Ondine) sai 
ranskalaisen Académie Charles Cros’n 
palkinnon. Magnus Lindbergin klarinet-
tikonserton levytys palkittiin BBC Music 
Magazinen palkinnolla 2006. Lindbergin 
ja Sibeliuksen viulukonsertot sisältä-
vä levy Lisa Batiashvilin kanssa (Sony 

RADION SINFONIAORKESTERI

BMG) sai MIDEM Classical Awards -pal-
kinnon 2008. Samana vuonna New York 
Times valitsi toisen Lindberg-levytyksen 
vuoden levyksi.  

RSO tekee säännöllisesti konsert-
tikiertueita ympäri maailmaa ja on 
soittanut ulkomailla yli 300 kon-
serttia. Kaudella 2011–2012 orkeste-
ri esiintyy mm. Bonnin arvostetulla 
Beethoven-festivaalilla ja Amsterdamin 
Concertgebow-konserttitalossa. 

RSO:n kotikanava on YLE Radio 1, 
joka lähettää orkesterin kaikki kon-
sertit yleensä suorina lähetyksinä 
niin Suomesta kuin ulkomailtakin. 
Konsertteja voi kuunnella ja katsella 
myös ympäri maailmaa RSO:n verkkosi-
vujen kautta (yle.fi/rso).


