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8.3.  
PERJANTAISARJA 11
Musiikkitalo klo 19.00

Sakari Oramo, kapellimestari 
Nancy Zhou, viulu

C. P. E. Bach: Sinfonia C-duuri WQ 182:3  11 min

I Allegro assai 
II Adagio 
III Allegretto 

Niccolò Paganini: Viulukonsertto nro 2 h-molli  31 min
op. 7 ”La Campanella”  

I Allegro maestoso
II Adagio
III Rondo à la clochette 

VÄLIAIKA 20 min

Carl Nielsen: Sinfonia nro 2 op. 16 ”Neljä temperamenttia” 33 min

I Allegro collerico 
II Allegro comodo e flemmatico
III Andante malincolico 
IV Allegro sanguineo

Väliaika noin klo 19.55. Varsinainen konsertti päättyy noin klo 21.00. 

Myöhäisillan kamarimusiikki alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen 
Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle kuuntelemaan esitystä. 
Myöhäisillan kamarimusiikissa on numeroimattomat paikat.



2

MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI

Nancy Zhou, viulu

Niccolò Paganini: Kapriiseja  16 min

Nro 7 a-molli op. 1/7 
Nro 4 c-molli op. 1/4
Nro 24 a-molli op. 1/24 

Nathan Milstein: Paganiniana 8 min
  
Muunnelmia sooloviululle Paganinin teemasta 
(kapriisi nro 24). 

Suora lähetys Yle Radio 1:ssä (orkesterikonsertti) ja internetissä yle.fi/rso. 



3

CARl PhIlIPP EMANuEl BACh (1714–1788): 
SINfoNIA JouSIllE C-duuRI Wq 182:3

”Minä sävellän elääkseni, mutta hän 
elää säveltääkseen”, kuvasi Johann 
Christian Bach eroa vanhempaan vel-
jeensä Carl Philipp Emanueliin. he kaksi 
olivat merkittävimpiä Johann Sebastian 
Bachin muusikkopojista, ja kumpikin 
heistä on jäänyt musiikin historiaan 
omaehtoisena, itsenäisenä mestarina. 
Varsinkin Carl Philipp Emanuelilla oli 
merkittävä asema aikansa musiikissa, 
ja kun 1700-luvun lopulla saksankieli-
sessä Euroopassa puhuttiin ”suuresta 
Bachista”, tarkoitettiin juuri häntä, ei 
hänen nykyisin kuuluisampaa isäänsä.

Veljen maininta ”elämisestä sävel-
tämiselle” on kuvaava. Carl Philipp 
Emanuel Bach kuului aikansa musiikin 
uudistajiin ja loi rohkeaa ja omaperäistä 
musiikkia, joka otti tietoisesti etäisyyttä 
ajan suosiman galantin tyylin rokokoo-
henkiseen sirosteluun. hänet sijoite-
taan musiikinhistoriallisessa kehitykses-
sä yleensä barokin ja klassismin väliseen 
”empfindsamer Stiliin” eli tunteelliseen 
tyyliin, mutta hänen musiikkinsa omi-
naispiirteet hahmottuvat enemmän yk-
silöllisyyden kuin tyylin ilmentymiksi, 
jopa niin että hänen säveltäjyydestään 
voi puhua esiromanttisessa hengessä 
”kutsumuksena” ja ”itseilmaisuna”.

Carl Philipp Emanuel Bachin moni-
puoliseen tuotantoon sisältyy orkes-
teriteoksia, konserttoja, sonaatteja ja 
fantasioita klaveerille, kamarimusiikkia 
ja vokaaliteoksia, ei kuitenkaan ooppe-
roita. Sinfonioita hän sävelsi kaikkiaan 
19 vuosien 1741–76 välillä. Ensimmäiset 
yhdeksän syntyivät Berliinissä, jossa 

hän toimi vuoteen 1768 Preussin ku-
ninkaan fredrik Suuren hovicembalisti-
na, loput kymmenen hampurissa jonne 
hän siirtyi kummisetänsä Georg Philipp 
Telemannin seuraajaksi kaupungin 
kirkkomusiikin johtajana.

Kuusi ensimmäistä hampurissa val-
mistunutta sinfoniaa (Wq 182) Carl 
Philipp Emanuel Bach kirjoitti jousille ja 
continuolle vuoden 1773 aikana innok-
kaana musiikinharrastajana tunnetun 
paroni Gottfried van Swietenin tilauk-
sesta. Swieten toimi tuolloin lähettilää-
nä Berliinissä mutta muutti myöhem-
min Wieniin, jossa hän tuli kuuluisaksi 
muiden muassa haydnin, Mozartin ja 
Beethovenin tukijana. hän tunsi hyvin 
Bachin omaperäisen tyylin ja antoi täl-
le sinfonioita tilatessaan vapaat kädet 
korostaen, että tämä kirjoittaisi teokset 
miettimättä niiden mahdollisia soitto-
teknisiä vaikeuksia.

Sinfonia C-duuri (Wq 182:3) on mui-
den Carl Philipp Emanuel Bachin sin-
fonioiden tapaan kolmiosainen koko-
naisuus. Nopeassa avausosassa Bachin 
ilmaisun ominaispiirteitä ovat kiihkeäs-
ti viuhuvat juoksutukset, yllättävät to-
naaliset käänteet, kromatiikka sekä 
dynamiikan ja tekstuurin äkilliset leik-
kaukset, joista viimeinen vie suoraan 
hitaaseen keskiosaan. Sen Bach on ni-
mikoinut henkilökohtaisella sävelmotii-
villaan b-a-c-h, joka kuullaan bassossa 
osan neljän ensitahdin aikana (ja joka 
on häivähtänyt bassolinjassa jo ensim-
mäisessä osassa). Tuskainen kromatiik-
ka ja huokausaiheet syventävät hitaan 
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osan suruntäyteistä ilmaisua. finaali 
on tempoltaan suhteellisen rauhallinen 
(Allegretto), ja siinä ollaan lähempänä 
ajan galanttia tyyliä, mutta musiikissa 

on silti omat levottomat käänteensä ja 
yllätyksensä.

Kimmo Korhonen

NICColò PAGANINI (1782–1840): 
VIuluKoNSERTTo NRo 2 h-MollI oP. 7

Paganinin tähti syttyi oikeaan ai-
kaan! Italian rikas barokkiperinne oli 
taantumassa ja uusia tuulia tarvittiin. 
Porvarillistuvassa Euroopassa alkoi olla 
yleisöä, Ranskan vallankumouksen aat-
teet mullistivat yhteiskuntaa, ooppe-
roita syntyi kuin sieniä sateella ja ute-
liaisuus keräsi väkeä teatteritaloissa 
pidettyihin tilaisuuksiin. 

1700-luvun lopun köyhälle pohjoisita-
lialaiselle viisilapsiselle perheelle musi-
kaalisen erityislahjakkuuden toteami-
nen yhdessä lapsista oli kuin taivaan 
lahja, taloudelliset tulevaisuudennäky-
mät kun kirkastuivat huomattavasti. 
Isä Antonio Paganini piti tiukasti huolta  
Niccolò-poikansa harjoittelusta, mutta 
joutui tuon tuostakin puuttumaan sii-
hen; poika kun alkoi soittelemaan omi-
aan. Isä pakotti Niccolòn takaisin ”har-
hateiltään” skaalojen ja etydien pariin. 

Mutta pojan luovuus ei ollut kahlit-
tavissa.  Niccolò Paganini oli ilmiö, jon-
ka jälkeen viulunsoitto ei ollut enää 
entisensä. Italian rikkaasta barokki-
perinteestä kasvoi suunnannäyttäjä 
taiturikonsertolle, joka toimi lajin vii-
tekehyksenä aina 1900-luvulle asti. 
Mutta taituruus temppuineen ei ol-
lut ainoa syy Paganinin lumovoimaan. 
Aikalaisten kuvauksissa ylistetään hä-
nen soittonsa äänellisiä kvaliteetteja, 

tunteellisuutta ja herkkyyttä, joka sai 
yleisön kyynelehtimään. Voisi olettaa 
hänen olleen melkoinen velho myös 
vibraton käytössä. 

Taituri viihtyi aikansa Napoleonin si-
saren, Toscanan suurherttuattaren ho-
vimuusikkona luccassa, kunnes keisa-
riveljen sotaretket tulivat niin kalliiksi, 
että herttuatar joutui pienentämään 
hoviorkesterinsa jousikvartetiksi. Silloin 
Paganinin mitta tuli täyteen ja hän 
päätti aloittaa uran vapaana taiteilija-
na. Viulistin pitkäaikainen unelma ylit-
tää alpit toteutui 1828 ja Euroopan val-
loitus alkoi. Kiertueen ensimmäisenä 
päämääränä oli Wien, missä Italia oli 
kovassa huudossa Rossinin vierailtua 
siellä 1822. Ensimmäisessä, hofburgin 
suuressa Redoutensalissa 29.3.1828 
pidetyssä konsertissa Paganini hur-
masi lempisoittimellaan Guarneri del 
Gesùlla yleisönsä, jonka joukossa is-
tui myös franz Schubert. lähes kolme 
vuotta kestänyt kiertue jatkui Wienistä 
Puolan ja Böömin kautta Saksaan. 
Weimarin konsertti sai Johan Wolfgang 
von Goethen pohtimaan demonisuu-
den olemusta: ”demonisuutta ei voi 
selittää järkeenkäyvällä tavalla --- sil-
ti en voi estää sen valtaan joutumista 
---. Napoleonilla oli se ominaisuus voi-
makkaana. Taiteilijoista se on yleisem-
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pi muusikoilla kuin taidemaalareilla. 
Paganini on saanut sitä yltä kyllin ja sil-
lä hän tekee tuon suuren vaikutuksen-
sa yleisöönsä.” 

Kiertueen määränpää oli Pariisi. Siellä 
pidetyssä konsertissa kerrotaan 19-vuo-
tiaan franz lisztin hurmioituneen ja 
saaneen idean tulevasta urastaan pia-
non Paganinina.

Paganinin 24 kapriisia sooloviulul-
le ovat hänen sävellyksistään maineik-
kaimmat, mutta runsaan kamarimusii-
kin lisäksi hänen tiedetään säveltäneen 
ainakin kuusi viulukonserttoa. Ne pulp-
puavat elämäniloa ja säteilevät Italian 

ihmeellistä valoa unohtamatta uhkaa-
van demonisia sävyjä taikatemppui-
neen.

h-molli viulukonserton 1. osa Allegro 
maestoso sukeltaa kuuluville näis-
tä tummista elementeistä, 2. osassa 
Adagio viulu laulaa sydämen kyllyy-
destä ja 3. osa Rondo à la clochette (La 
Campanella) säkenöi taituruuden help-
pouden iloa.

P. S. Paganinin tähti loistaa nykyään-
kin, 1978 löydetty pieni asteroidi nro 
2859 sai nimekseen Paganini!

Hannele Segerstam

CARl NIElSEN (1865–1931): 
SINfoNIA NRo 2 ”NElJä TEMPERAMENTTIA”

1800- ja 1900-lukujen taitteessa Carl 
Nielsen vieraili kerran vaimonsa ja muu-
tamien ystävien kanssa själlantilaisessa 
kyläkapakassa. Vuosikymmeniä myö-
hemmin Nielsen muisteli: ”Kapakan 
seinällä roikkui mitä hullunkurisin kuva, 
jonka neljä osaa esittivät ihmisen nel-
jää luonnetyyppiä: koleerista, flegmaat-
tista, melankolista ja sangviinista. [...] 
Ystäväni ja minä olimme hyvin huvit-
tuneita kuvien naiiviudesta, niiden liioi-
telluista ilmeistä ja koomisesta arvok-
kuudesta.”

Vaikka Nielsenin näkemä naiivi puu-
piirros kutkutteli aluksi vain hänen nau-
ruhermojaan, hän huomasi pian, että 
se tarjosi alkuidun kokonaiselle sinfoni-
alle. Jo antiikin ajoilta juontuva ja var-
sinkin keskiajalla hellitty ajatus neljäs-
tä luonnetyypistä oli niin väljä, ettei se 
vaatinut siirtymistä varsinaisen ohjel-

mamusiikin puolelle, jollaisesta Nielsen 
halusi pysyä visusti erossa sinfonises-
sa yhteydessä. Silti se antoi sinfonialle 
pelkkää musiikillista abstraktiota kiin-
nostavamman lähtökohdan. Ajatus to-
teutui Nielsenin toisessa sinfoniassa 
(1901–02), lisänimeltään Neljä tempera-
menttia. Teoksen kantaesitys oli joulu-
kuussa 1902, vain kolme päivää hänen 
oopperansa Saul og David kantaesityk-
sen jälkeen. Yhdessä nämä kaksi teosta 
vakiinnuttivat lopullisesti Nielsenin ase-
man Tanskan johtavana säveltäjänä.

Puupiirroksen herättämä ajatus to-
teutui toisessa sinfoniassa lopulta niin, 
että jokainen sen neljästä osasta vas-
taa yhtä luonnetyyppiä. Näin syntyy 
neljään suuntaan avautuva mutta sin-
fonisen perusrakenteensa säilyttävä 
kokonaisuus. Mitenkään ehdotonta ei 
luonnetyyppien hallitsevuus kuiten-
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kaan ole, ja kuten Nielsen itse totesi 
”kiivaalla ihmisellä voi olla lempeämmät 
hetkensä, melankolisella kiivaammat 
tai valoisammat tuokionsa, ja iloinen 
ihminen voi ajautua välillä mietiskele-
mään ja olla melko vakavakin – mutta 
vain lyhyen aikaa”. Nielsenin suosiman 
ns. progressiivisen tonaalisuuden mu-
kaisesti teos etenee avausosan h-mol-
lista toisen osa G-duurin ja hitaan osan 
es-mollin kautta finaalin alun d-duuriin 
ja edelleen osan päättävään A-duuriin.

Ensiosa käynnistyy koleerisen tem-
peramenttinsa mukaisesti lähes pääl-
lekäyvän kiivaasti, ja oboen aloittama 
laulavampi sivuteema tuo musiikkiin 
vain hetken hengähdystauon. Kehittely 
alkaa kuin voimiaan pidätellen mutta 
tiivistyy kiihkeän konrapunktiseksi, ja 
koodassa Nielsen nostattaa esiin hui-
man loppukiihdytyksen. Avausosalle 
täyden vastakohdan luo flegmaattis-
ten pastoraalisävyjen hallitsema lyhyt 
toinen osa, joka on teoksessa scherzon 
asemassa ja vastaa kokonaisuudessa 
Brahmsin sinfonioiden hillittyjä inter-
mezzo-tyyppisiä väliosia.

hidas osa on melankolisen luonne-
tyypin ilmentymä ja sellaisena paitsi 
sinfonian laajin osa myös sen emotio-
naalinen painopiste. Alakuloisuuden 
rinnalla siinä on terävämpiä ja tus-
kaisampia sävyjä mutta myös sisäistä 
voimaa ja jalopiirteisyyttä. Sangviininen 
finaali tarjoaa kolmannelle osalle yhtä 
jyrkän vastakohdan kuin toinen ensim-
mäiselle. Sen touhukas riento ja naiivi 
elämänilo keskeytyy vain hetkeksi sivu-
teeman muuntuessa kertauksessa mie-
tiskeleväksi hitaaksi käänteeksi. osaa 
säveltäessään Nielsenillä oli mieles-
sään ”mies joka rynnistää ajattelemat-

ta eteenpäin siinä uskossa, että koko 
maailma kuuluu hänelle ja että paiste-
tut kyyhkyset lentävät hänen suuhunsa 
ilman työtä ja vaivaa”.

Kimmo Korhonen

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 sinfoniaorkesterei-
ta, 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-
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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. 

NANCY Zhou
Texasista kotoisin oleva Nancy Zhou (s. 
1993) aloitti viulunsoiton 4-vuotiaana 
oman isänsä opetuksessa. lukuisissa 
kilpailuissa menestynyt Zhou opiske-
lee nykyisin Miriam friedin johdolla 
New England -konservatoriossa sekä 
harwardin yliopistossa. Vuonna 2010 
hän osallistui Jean Sibelius -viulukil-
pailuun ja sai erikoispalkinnon Kaija 
Saariahon teoksen Tocar parhaasta esi-
tyksestä. 

Zhou on esiintynyt mm. Pietarin fil-
harmonikkojen, Belgian kansallisor-
kesterin, helsingin kaupunginorkeste-
rin, Tapiola Sinfoniettan, San Antonio 

Sinfonian ja Tukholman kuninkaal-
lisen filharmonisen orkesterin kans-
sa. lisäksi hän on esiintynyt resitaa-
leissa Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa 
ja Yhdysvalloissa. Vuodesta 2008 läh-
tien Zhou on tehnyt yhteistyötä viu-
listi Anne-Sophie Mutterin kanssa 
Euroopan kiertueella. Kesällä 2013 hän 
kiertää Mutterin kanssa Aasiassa ja 
vuonna 2014 Yhdysvalloissa.

Innokkaana kamarimuusikkona Zhou 
on osallistunut kamarimusiikkitapah-
tumiin Aspenissa ja Verbierissä sekä 
-koulutusohjelmiin New England -kon-
servatoriossa ja harwardin yliopistossa.

Tällä hetkellä Zhou soittaa Jean-
Babtiste Vuillaume -viulua vuodelta 
1820.
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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 
York Times valitsi toisen lindberg-
levytyksen vuoden levyksi. 

RAdIoN SINfoNIAoRKESTERI

 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.


