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8.5.   
KESKIVIIKKOSARJA 15
Musiikkitalo klo 19.00

ETELÄ-EUROOPAN KIERTUEEN LÄHTÖKONSERTTI

Hannu Lintu, kapellimestari
Nikolai Luganski, piano

Jean Sibelius: Pohjolan tytär, sinfoninen fantasia op. 49 15 min

Pjotr Tšaikovski: Pianokonsertto nro 1 b-molli op. 23 33 min

I Allegro non troppo e molto maestoso – Allegro con spirito
II Andantino semplice – Prestissimo – Tempo 1
III Allegro con fuoco

VÄLIAIKA 20 min

Jean Sibelius: Sinfonia nro 2 D-duuri op. 43 42 min

I Allegretto 
II Tempo andante, ma rubato – Andante sostenuto 
III Vivacissimo – Lento e suave – Largamente (attacca) 
IV Finaali (Allegro moderato) 

Väliaika noin klo 20.00. Konsertti päättyy noin klo 21.10. 

Konsertti televisioidaan. Suora lähetys internetissä yle.fi/rso. 
Yle Radio 1 lähettää saman konsertin suorana Zaragozasta 13.5.2013 klo 21.15.   
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JEAN SIBELIUS (1865–1957): 
POHJOLAN TYTÄR OP. 49

Vuoden 1906 alkupuolella Jean Sibelius 
mainosti Lienaulle uutta sinfonista ru-
noa nimeltä “Luonnotar”, mutta jossain 
vaiheessa hanke otti uuden kurssin. 
Vähän myöhemmin Sibelius ehdot-
ti, varmaan Richard Straussin innos-
tamana, uuden sävelrunon otsikoksi 
L´aventure d´un héros (“Sankarin seik-
kailu”). Kalevalaista aihetta osuvammin 
kuvaava nimiehdotus oli Väinämöinen, 
mutta Lienau torjui sen vaikeana lau-
sua ja tarjosi tilalle Pohjolas Tochteria, 
Pohjolan tytärtä.

Lähtökohtana Sibeliuksen orkesteri-
runoelmalle op. 49 on ollut Kalevalan 
kahdeksas runo, jossa Väinämöinen 
matkaa kosimaan Pohjan neitiä: 
“Tuossa päätänsä kohotti, katsahtavi tai-
vahalle: kaari on kaunis taivahalla, neiti 
kaaren kannikalla, kultakangasta kutovi, 
hopeista helkyttävi. Tuo oli kaunis Pohjan 
neiti, maan kuulu, veen valio.”

Sävellys ei seuraa Kalevalan tarinaa 
kuin viitteellisesti. Ostinatopitoinen, 
toistoisiin tehoihin tähtäävä mate-
riaali levittää shamanistista taikaa. 
Kimmeltävän virtuoosinen orkesteri-
tekstuuri luo hallitun ristiriidan primi-
tivistisen karuuden kanssa. Musiikista 
erottuvat myyttiset kontrastit ete-
län ja pohjoisen (idän ja lännen), mie-
hen ja naisen, vanhan ja nuoren 
sekä maallisen ja taivaallisen välillä. 
Vastakohtaisuus tulee esiin myös mu-
siikin hahmottamassa tila-avaruudessa, 
orkesterin bassorekisteristä kurottavis-
ta Väinämöis-aiheista ja Pohjolan tyt-

tären yläilmoissa kiirivistä hopeankirk-
kaista teemoista.

Pohjolan tytär rakentuu vapaasti 
sommitellulle sonaattimuodolle, jon-
ka käynnistää sellon mietteliäästi me-
ditoiva soolo matalien puupuhaltimien 
säestyksellä. Puupuhaltimet käynnis-
tävät joutuisamman poljennon, jossa 
E-duuriin nousseet sävelaiheet saavat 
leikitteleviä, scherzandomaisia sävy-
jä. Nämä huipentuvat rohkeasti eteen 
työntyviin vaskifanfaareihin, joiden voi-
ma taittuu kuitenkin Pohjolan tyttären 
eteerisiin ja pysähtyneisiin säveliin.

Kehittely hakee vauhtia myyttisistä 
syvyyksistä, uudet teemat ja tehtävät 
kasvavat orgaanisesti esiin aikaisem-
mista. Yhä uudelleen voimannäytöt kil-
pistyvät kylmänkirpeästä ylärekisteristä 
ja viimeinenkin vimmainen yritys haroo 
turhaan loittonevaa unelmaa.

Teoksen modernista hengestä ker-
too sisäänpäin vetäytyvä päätös: varo-
vainen jousiaihe (“Voi minua, mies ku-
luista, kun en tuota tuntenunna, naia 
nuorella iällä, etsiä elon ajalla!”) kier-
tyy hitaasti kolmiviivaiseen f-säveleen 
ja saa lopulta hiljaisuudesta kantautu-
van umpimielisen vastauksen selloilta 
ja bassoilta.
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PJOTR TŠAIKOVSKI (1840–1893): 
PIANOKONSERTTO NRO 1 B-MOLLI OP. 23

Pjotr Tšaikovskin ensimmäinen piano-
konsertto kuuluu pianokirjallisuuden 
suosituimpiin teoksiin ja on ollut eräs 
suosituimpia taidesävellyksiä kautta ai-
kain. Itse asiassa monien elokuvien ja 
huikean levymyynnin ansiosta b-mol-
li-konsertosta on toisinaan tullut teos, 
joka on aivan yksinään saanut edustaa 
populaarimielikuvia sankarillisromant-
tisesta ”taidemusiikista”.

B-molli-konserttoa säveltäessään 
Tšaikovski oli vielä verraten tuntema-
ton säveltäjä, mutta sivuutti päättäväi-
sesti Beethovenia seuranneen traditi-
on. Ensimmäisissä sinfonioissaan hän 
oli huomannut, ettei saksalaisperäinen 
tiukka sonaattikehittely sopinut hänel-
le. Tšaikovskille johtavaksi periaatteeksi 
nousi teoksia hallitseva kokonaisvaltai-
nen ”lyyrinen idea”, jota ei kannattanut 
kahlita muoto-opilla.

Näiden edistyksellisten ajatusten sii-
vittämänä ensimmäinen pianokonsert-
to valmistui vuonna 1874 ja Tšaikovski 
omisti sen hyvälle ystävälleen pianisti 
Nikolai Rubinsteinille. Tämä kuitenkin 
kimpaantui rohkeasta sävellyksestä ja 
arvosteli sitä ankarasti kohta kohdalta, 
tuomiten sen lopulta ”arvottomaksi ja 
mahdottomaksi esittää”.

Nuori säveltäjä piti pintansa, eikä 
muuttanut tahtiakaan teoksesta, vaan 
tarjosi sitä maineikkaalle saksalaiselle 
kapellimestarille ja pianistille Hans von 
Bülowille. Von Bülow ihastui konsert-
toon ja kantaesitti sen menestyksek-
käästi Bostonissa vuonna 1875 julistaen 
Tšaikovskille kirjeessään teoksen olevan 
”mullistava ja nerokas edistysaskel”. 

Tšaikovskin b-molli-pianokonserton 
suosion takeena on ollut soolosoittimen 
ja orkesterin henkevän dramaattinen 
vastakkainasettelu. Mieleenpainuva sä-
velaiheisto on slaavilaisittain väritetty: 
ukrainalaisia kansanmelodioita ensim-
mäisessä ja viimeisessä osassa, ja vä-
liosassa ranskalainen romanssi Il faut 
s’amuser, joka viittaa säveltäjän lyhyeen 
ja epäonniseen kihlaukseen laulajatar 
Désirée Artotin kanssa. 

Teoksen ääriosien massiiviset kak-
soisoktaavit ja toisen osan scherzo-jak-
son vilistävä prestissimo edellyttävät 
tähtiluokan tulkitsijaa. Uutta on virtu-
oosiaineksen runollinen jäsentely: ryöp-
pyävät juoksutukset ja jylisevät akordi-
vyöryt kasvavat avaustahdeista alkaen 
suoraan musiikin sielusta. Nerokas on 
myös soolo- ja orkesteriosan organi-
sointi, joka kiihtyy välillä uljaiksi yh-
teenotoiksi kohotakseen ratkaisevilla 
hetkillä lähes huumaavaan yksimieli-
syyteen.

Solisti nousee teoksen kuohuista 
Pushkinin Jevgeni Oneginia muistut-
tavana aristokraattisena maailman-
miehenä. Tuollainen rooli nousee esiin 
erityisesti sinfonisesti hahmotetusta 
ensimmäisestä osasta (Allegro non trop-
po – Allegro con spirito), jossa Tšaikovski 
lomittaa taitavasti lyyriset ja meditatii-
viset hidastukset dramaattisten nousu-
jen kanssa. 

Hitaan osan (Andante semplice) yk-
sinkertainen ja kirkas melodisuus tau-
koaa hetkeksi välitaitteen (Prestissimo) 
helmeilevän pyrähdyksen ajaksi. Suora-
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viivaisen finaalin (Allegro con fuoco) 
kontrasteina ovat temperamenttinen 
ja (kansan-) tanssillinen pääteema, 
sekä laulava sivuteema, joka kohoaa lo-
pussa upeaan paisutukseen. Kadenssin 

paikalla solisti saa näyttää taitonsa jyli-
sevissä oktaaveissa. Poistumisen mes-
tari silaa huipentuman orkesterin kiih-
dytyksellä, johon pianisti osallistuu 
bravuurityylisin juoksutuksin.

JEAN SIBELIUS: SINFONIA NRO 2 D-DUURI OP. 43

Jean Sibeliuksen toinen sinfonia 
D-duuri op. 43 sai kantaesityksensä 
vuonna 1902 ja toi säveltäjälle uran 
suurimman yleisömenestyksen. Robert 
Kajanus selitti ensi-illan jälkeen teosta 
sortokauden näkökulmasta ja teki sa-
malla aikalaiskuulijoiden innostuksen 
ymmärrettäväksi: 

“Andante vaikuttaa kuin mitä murs-
kaavin protesti kaikkea sitä vääryyttä 
vastaan, mikä meidän aikanamme uhkaa 
riistää auringolta valon ja meidän kukka-
siltamme niiden tuoksun -- Scherzo an-
taa kuvan kiireisestä valmistautumises-
ta. Jokainen vetää kortensa kekoon, kaikki 
hermot väräjävät, sekuntien aika-arvot 
ovat kasvaneet. -- Finaali huipentuu voi-
tonriemuiseen päätäntöön, joka on omi-
aan herättämään kuulijassa mielikuvan 
valoisista ja lohdullisista tulevaisuuden 
näköaloista.”

Sibelius torjui yritykset selittää toi-
nen sinfonia Suomen itsenäistymis-
kehityksen kuvaukseksi, mutta jätti ti-
laa väljemmälle tulkinnalle, historian 
tiedostamattomalle tunkeutumiselle 
absoluuttiseksi ajatellun musiikin pii-
riin. Säveltäjä itse korosti toisen sin-
fonian herätteiden tulleen aivan muu-
alta, Italian aurinkoisista maisemista, 
jossa teos sävellettiin, sekä Danten 
Jumalaisesta näytelmästä ja Don Juanin 

Kivisen vieraan kohtauksesta (Andante), 
jotka pyörivät säveltäjän mielessä teos-
ta kirjoitettaessa.

Finaaliosasta on silti tullut kansalli-
nen symboli, jossa on nähty varsin suo-
raviivaistakin symboliikkaa. Näin Ilmari 
Krohn vuosina 1945–46: “On kuin sävel-
täjä olisi profeetallisella katseella näh-
nyt 17 vuotta myöhemmin tapahtuneen 
voitonmarssin, jossa MANNERHEIMIN 
maasta polkaiseman talonpoikaisarmei-
jan vakaat sotijat kulkivat läpi Suomen 
vapautetun pääkaupungin katujen.” 

Tällaiset näkemykset ovat voineet 
kääntyä teosta vastaan, kuten Christer 
Kihlman kuvasi 1970-luvulla Kalliissa 
prinssissä: “… suuret romanttiset sinfoni-
at käsittelevät porvarillisen suuruuden ai-
kaa, keskiluokan riemukasta voittokulkua, 
kapitalistisen yhteiskuntamuodon vastus-
tamatonta esiinmarssia maailmassa, sa-
malla kun niistä tulee eräänlaista kan-
nustavaa, tukevaa, melkein kiihottavan 
tendenssimäistä ja positivistista ohjelma-
musiikkia, muistele Sibeliuksen kakkosta, 
tuplalopputeemaa, ’hyvin menee, hienosti 
menee, me teemme sen, me teemme sen’, 
sanoo finaali.”

Sibeliukselle teoksen avaus tulvi va-
loa: “Tämä teema on iloisinta, mitä olen 
kirjoittanut. En tajua, miksi sitä usein soi-
tetaan liian hitaasti.” Ensimmäinen osa 
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(Allegretto) on säveltäjän täydellisin sin-
foninen sonaattiallegro. Tiheäsilmäinen 
motiiviverkko ja orgaaninen sävella-
jien käsittely yhdistyvät luontevas-
ti romanttiseen dramaturgiaan, jonka 
klassinen kontrolli ja universaalista su-
vereniteettia henkivä olemus kohottaa 
yleispätevyyteen. 

Toisen osan (Tempo andante, ma ru-
bato) synkkään tunnelmaan tuovat sel-
lojen ja bassojen pizzicatot rauhatto-
muutta, joka kasautuu läpitunkevaksi 
epätoivoksi ja purkautuu vaskien me-
lodramaattisissa fanfaareissa. Oboen ja 
klarinetin hymnimäisessä sivuteemas-
sa soi alakuloinen seesteisyys, jonka 
karu kauneus saa yhä uudelleen väis-
tyä traagisen pääjakson tieltä. Hitaan 
Fis-duuri-teeman otsikoksi oli joissa-
kin luonnoksissa merkitty “Kristus”. 
Lopussa kouristuksenomainen kamp-
pailu päätyy umpikujaan ja viimeiset 
pizzicatot soivat lohduttomina ja voi-
mattomina.

Scherzossa (Vivacissimo) korostuu 
jälleen klassinen selkeys. Vauhdikas ja 
energinen pääjakso saa odotetun kont-
rastin runollisen trion luonnonlähei-
sestä oboesävelmästä (Lento e suave). 
Oboeteeman aineksista Sibelius koko-
aa siirtymätaitteen ilman taukoa käyn-
nistyvään finaaliin (Allegro moderato). 

Viimeinen osa ei sisällä varsinaista ke-
hittelyä, vaan majesteetillinen voiton-
laulu kasvattaa tehoaan uljailla paisu-
tuksilla ja ottamalla vauhtia yhä uusiin 
kertauksiin – “soinnukkaalla monotoni-
suudella”, kuten Erik Tawaststjerna pää-
töstä luonnehti.

Toisen sinfonian finaali on romantti-
sen musiikin viimeisiä triumfeja, hyp-
noottisella vääjäämättömyydellä kas-

vatettu crescendo, jonka melodista 
hehkua ja metallinhohtoisia fanfaareja 
kuunnellessaan voi unohtaa oman mi-
tättömyytensä ja sulautua osaksi elä-
mää suurempaa prosessia. 

Finaalin voittokulku on puhutellut 
yhtä hyvin suomalaisia kuin maamme 
kohtaloista tietämättömiä kuulijoita. 
Koko sinfoniassa on symbolinen lataus 
riippumatta siitä, minkälaisen sisällön 
kukin sille antaa. Sibeliusta ei ehkä voi 
laittaa vastuuseen siitä, kuinka hänen 
musiikkiinsa liitetyt yksityiset ja julki-
set unelmat ovat toteutuneet, mut-
ta toisen sinfonian päätöksessä ne voi 
aina elää uudelleen.

Antti Häyrynen
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HANNU LINTU

Hannu Lintu aloittaa Radion sinfonia-
orkesterin kahdeksantena ylikapelli-
mestarina syksyllä 2013 ja toimii sitä 
ennen kauden 2012–2013 orkesterin 
päävierailijana. Lintu jatkaa näin jo 
vuosia kestänyttä menestyksekästä yh-
teistyötään RSO:n kanssa. 

Hannu Lintu on opiskellut pianon- 
ja sellonsoittoa ensin Turun konser-
vatoriossa ja myöhemmin Sibelius-
Akatemiassa, jossa hän aloitti vuonna 
1992 opinnot myös kapellimestariluo-
kalla opettajinaan Jorma Panula, Eri 
Klas ja Ilja Musin. Lintu on täydentänyt 
opintojaan mm. Sienan kesäakatemi-
assa Myung Whun Chungin johdolla. 
Hän voitti Pohjoismaiset kapellimes-
tarikilpailut 1994 ja valmistui Sibelius-
Akatemiasta keväällä 1996.

Hannu Lintu toimii Tampere 
Filharmonian ylikapellimestarina  ja tai-
teellisena johtajana kevääseen 2013 
asti. Lisäksi hän on Irlannin Kansallis-
orkesterin päävierailija. Aikaisemmin 
Lintu on toiminut Turun kaupunginor-
kesterin ylikapellimestarina ja sen jäl-
keen Helsingborgin sinfoniaorkesterin 
taiteellisena johtajana. Lintu työsken-
telee säännöllisesti myös Avanti! ka-
mariorkesterin kanssa ja toimi vuonna 
2005 Avantin Suvisoitto -festivaalin tai-
teellisena johtajana. Lintu on levyttänyt 
Ondine, Alba, Naxos, Ricordi, Claves, 
Hyperion ja Danacord -levymerkeil-
le. Lähiaikojen suuria projekteja ovat 
kaikkien Mozartin pianokonserttojen 
tallennus Angela Hewittin kanssa sekä 
Enescun sinfonioiden kokonaislevytys. 
Tulevaisuudessa Lintu ja RSO tulevat 

levyttämään laajasti monipuolista oh-
jelmistoa.

Lintu on johtanut merkittävimpi-
en suomalaisten orkestereiden lisäk-
si mm. radio-orkestereita Berliinissä, 
Pariisissa, Frankfurtissa, Stuttgartissa, 
Amsterdamissa ja Madridissa; usei-
ta orkestereita Pohjois- ja Etelä-
Amerikassa (mm. Toronton, Houstonin, 
Baltimoren, Cincinnatin, Pittsburghin 
ja St Louisin sinfoniaorkesterit sekä 
Los Angelesin filharmonikot Hollywood 
Bowlissa), Aasiassa (Tokio ja Kuala 
Lumpur) ja Australiassa (mm. Sydneyn 
ja Melbournen sinfonikot). Kaudella 
2012–2013 Lintu vierailee mm. Sydneyn 
sinfonikkojen, Lontoon filharmonikko-
jen, Minnesotan orkesterin, NDR:n sin-
foniaorkesterin ja monien BBC:n orkes-
tereiden kapellimestarina.

NIKOLAI LUGANSKI

Venäläispianisti Nikolai Luganskin 
tulevia ja tämän kauden kohokoh-
tia ovat mm. projektit New Yorkin fil-
harmonikkojen, Pariisin orkesterin, 
Bambergin sinfoniaorkesterin, Lontoon 
sinfoniaorkesterin ja Pietarin filhar-
monisen orkesterin kanssa. Luganski 
esiintyy resitaaleissa ja kamarimusiik-
kikonserteissa mm. Pariisissa (Théâtre 
des Champs-Elysées), Amsterdamissa 
(Concertgebouw), Lontoossa (Wigmore 
Hall) ja Berliinissä (Konzerthaus). 
Hän  esiintyy myös säännöllisesti  ar-
vostetuimmilla festivaaleilla kuten  
Proms-festivaalilla, Verbierissä ja Edin-
burghissa. Toukokuussa Luganski osal-



7

listuu Radion sinfoniaorkesterin Etelä-
Euroopan kiertueelle.

Viime kaudella Luganski debytoi 
Chicagon sinfoniaorkesterin kanssa ja 
esiintyi mm. Leipzigin Gewandhaus-
orkesterin, Mariinsky-teatterin orkes-
terin, NHK-sinfoniaorkesterin ja Phila-
delphian orkesterin kanssa. Luganski 
teki myös resitaalidebyyttiinsä Wienin 
Konzerthausissa ja osallistui kiertueelle 
Lontoon filharmonisen orkesterin kans-
sa. 

Luganski on tehnyt lukuisia palkittu-
ja levytyksiä, viimeisimpänä Diapason 
d’Or -palkinnon saaneet Rahmaninovin 
kaksi pianosonaattia Naïve-Ambroisie-
levymerkille, jolle hän levyttää eks-
klusiivisesti. BBC Music Magazinen 
palkinnon Luganski sai Deutsche 
Grammophonin levytyksestä viulisti 
Vadim Repinin kanssa ja ECHO Klassik 
-palkinnon Rhamaninovin kahdesta 
pianokonsertosta.

RADION SINFONIAORKESTERI

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. 

 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.


