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13.2.  
KESKIVIIKKOSARJA 9
Musiikkitalo klo 19.00

Marc Minkowski, kapellimestari 

W. A. Mozart: Sinfonia nro 25 g-molli KV 183 29 min

I Allegro con brio
II Andante
III Menuetti – Trio
IV Allegro

VÄLIAIKA 20 min

Hans Rott: Sinfonia E-duuri 60 min

I Alla breve 
II Adagio (Hyvin hidas)
III Scherzo (Reipas ja eloisa)
IV Sehr langsam – Belebt (Hyvin hidas – vilkas)

Väliaika noin klo 19.35. Konsertti päättyy noin klo 21.10. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä. 
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WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791): 
SINFONIA NRO 25 G-MOLLI KV 183

Kiihkeä myrskytuuli pyyhkäisi 1760- ja 
1770-lukujen taitteessa keskieuroop-
palaisen musiikin yli. Silloin muiden 
muassa Joseph Haydn, Johann Baptist 
Vanhal ja Karl von Ordóñez kirjoittivat 
ilmaisultaan epäsovinnaisia, mollisävel-
lajien syövereihin sukeltautuneita sin-
fonioita. Ilmiölle myöhemmin annet-
tu nimi ”Sturm und Drang” (Myrsky ja 
kiihko) on lainattu Friedrich Maximilian 
Klingerin näytelmästä (1776), joka an-
toi nimen myös laajemmalle saksa-
laisen kirjallisuuden esiromanttiselle 
suuntaukselle. Klingerin lisäksi esimer-
kiksi Goethe, Schiller ja Jakob Lenz ko-
rostivat teoksissaan subjektiivisuutta ja 
kärjistyneitä tunnekokemuksia reaktio-
na valistusajattelun kirkkaalle loogisuu-
delle. Musiikin ja kirjallisuuden Sturm 
und Drang -aallot syntyivät kuitenkin 
enemmän itsenäisinä rinnakkaisilmiöi-
nä kuin keskinäisestä vuorovaikutuk-
sesta.

Myös Mozart osallistui musiikilliseen 
Sturm und Drangiin, tosin vain yhdellä 
joskin sitäkin vaikuttavammalla teok-
sella, lokakuussa 1773 valmistuneella 
sinfonialla nro 25 g-molli. Elettiin vai-
hetta, jolloin 17-vuotias superlahjak-
kuus oli juuri varttumassa kypsäksi 
mestariksi. Takana olivat vuosien 1769–
73 kolme Italian-matkaa, jotka olivat 
merkinneet päätöstä hänen opinto-
vuosilleen. C-duuri-sinfonian (KV 200) 
ja A-duuri-sinfonian (KV 201) kanssa 
g-molli-sinfonia nousee esiin Mozartin 
vuosien 1773–74 sinfoniatuotannosta, 
ja yhdessä ne merkitsevät ratkaisevaa 

askelta hänen sinfonisen tyylinsä kehi-
tyksessä. Niitä on jopa pidetty varhai-
sena vastineena hänen viimeisten sin-
fonioidensa trilogialle (Es-duuri, g-molli 
ja C-duuri), ja varsinkin kaksi g-molli-
sinfoniaa, Mozartin ainoat sinfoniat 
mollissa, ovat ilmeisiä sukulaisteoksia.

Varhainen g-molli-sinfonia – tai ”pie-
ni g-molli-sinfonia” – on täynnä musii-
killisen Sturm und Drangin kuumeisia 
eleitä, jotka Mozartin käsissä muuttu-
vat retoriikasta aidoksi ilmaisuksi. Juuri 
ennen sinfonian säveltämistä Mozart 
oli oleskellut Wienissä, jossa hän on 
saattanut tutustua Haydnin ja Vanhalin 
teoksiin. Varsinkin Haydnin sinfonia nro 
39 g-molli ja Vanhalin g-molli-sinfonia 
ovat mahdollisia esikuvia: sävellajin ja 
samanhenkisen ilmaisun lisäksi yhteis-
tä on myös käyrätorviryhmän laajenta-
minen kahdesta soittajasta neljään.

Avausosa on kuin kooste Sturm und 
Drangin keskeisestä sanastosta: vim-
maisia synkooppirytmejä, kiihkeästi 
purkautuvia melodisia kuvioita, vähen-
netyn septimin pudotuksia, liekehtiviä 
tremoloita, oboen valittavia linjoja, dy-
namiikan äkillisiä leikkauksia, kroma-
tiikan varjostuksia. Edes sivuteema ei 
ole levollinen suvanto taistelun keskel-
lä vaan tasaisessa askelluksessaan ta-
vallista aktiivisempi. Monille Mozartin 
molliteoksille ominaisella tavalla ilmai-
su syvenee kertauksessa entisestään, 
kun alun perin duurissa ollut sivuteema 
tummenee molliin.

Hitaan osan alku luo pehmeine soin-
teineen vastakohdan ensiosan kiihkolle, 
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mutta lempeästä alustaan osa kehittyy 
myöhemmin kohti tummempia ja jopa 
hillityn valittavia sävyjä. Menuetti on 
tanssiosaksi synkkä ja ankara. Pelkille 
puhaltimille kirjoitetussa trio-jaksos-
sa soivat kuitenkin idylliset ja valoisat 
sävyt. Finaali-allegro alkaa jousten hii-

pivällä unisono-aiheella. Kun aihe ker-
rataan fortessa, sinfonian ensiosasta 
tutut synkoopit ja ilmaisun kiihkeys pa-
laavat. Synkooppirytmien lisäksi yhte-
yksiä ensiosaan luovat myös kromatiik-
ka ja samansukuiset melodiset eleet.

HANS ROTT (1858–1884): SINFONIA E-DUURI

Muuan nuori mies istuu lokakuussa 
1880 junassa matkalla Wienistä Saksan 
ja Ranskan rajaseudulla sijaitsevaan 
Muhlhouseen aloittaakseen työn kuo-
romestarina. Samassa vaunuosastossa 
istuva mies ryhtyy sytyttämään sikaria. 
Nuorukainen ponnahtaa kiihtyneenä 
pystyyn, osoittaa miestä revolverilla ja 
julistaa, että Brahms on ladannut juna-
vaunun täyteen dynamiittia.

Nuorukainen on säveltäjä Hans Rott. 
Hänen viedään mielisairaalaan, jossa 
diagnoosiksi kirjataan ”hallusinatorinen 
mielenvikaisuus, vainoharhaisuus – pa-
ranemista ei ole odotettavissa”. Lopulta 
hän sairastuu tuberkuloosiin ja kuolee 
25. kesäkuuta 1884, vain 25-vuotiaana. 
Yhtään hänen teostaan ei ole esitetty 
julkisesti.

Hans Rottin lyhyeksi jäänyt elämä on 
surullinen luku taiteen suurten sivul-
listen historiassa. Erityisen surullinen 
se on siksi, että hän oli todellinen lah-
jakkuus, jota sekä hänen opettajansa 
Anton Bruckner että ystävänsä Gustav 
Mahler arvostivat suuresti. Väkevin 
osoitus Rottin lahjakkuudesta on hä-
nen pääteoksensa, vuosina 1878–80 
sävelletty sinfonia E-duuri. Teos ei kui-

tenkaan löytänyt moniakaan ymmär-
täjiä. Kun sinfonian ensiosaa tutkittiin 
Wienin konservatoriossa, se torjuttiin lii-
an wagneriaanisena. Myöhemmin Rott 
kävi näyttämässä teosta Brahmsille ja 
kapellimestari Hans Richterille, mutta 
kumpikin tyrmäsi sen.

Vuonna 1900 Mahlerin oli tarkoitus 
johtaa Rottin sinfonian postuumi kan-
taesitys Wienin filharmonikoiden kon-
sertissa. Hanke ei kuitenkaan toteu-
tunut, ja teos hautautui unohduksiin, 
josta sen nosti esiin vasta brittiläinen 
musiikkitieteilijä Paul Banks 1980-lu-
vulla. Kantaesitys oli Cincinnatissa 
Yhdysvalloissa maaliskuussa 1989. 
Sinfonian saavuttaman huomion ja ar-
vostuksen jälkiaallossa myös muuta-
mat muut Rottin teokset ovat alkaneet 
päästä esiin.

Rottin sinfonia on täysiverinen myö-
häisromanttisen sinfonian edusta-
ja, jossa yhdistyy mm. Brucknerilta, 
Wagnerilta ja Brahmsilta saatuja vai-
kutteita. Jännittävintä teoksessa on 
kuitenkin se tapa, jolla se ennakoi 
Mahlerin sinfonista tyyliä. Mahler tunsi 
teoksen ja tunnusti, että se oli antanut 
hänelle virikkeitä. Hän näki Rottissa 
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”uuden sinfonian perustajan” ja totesi 
Rottin ja itsensä olevan ”saman puun 
hedelmiä, saman maaperän tuottamia, 
saman ilman ravitsemia”.

Vaikka Rottin sinfonia noudattaa 
perinteistä neliosaista sinfoniamuo-
toa, sekä sen erillisissä osissa että ko-
konaisrakenteessa on omaperäisiä 
ratkaisuja. Avausosa on sinfonises-
ta traditiosta poiketen osista lyhin. 
Laajoin melodisin kaarroksin virtaile-
van hitaan osan lopussa Rott tuo yllät-
täen mukaan uuden koraalimaisen tee-
man, ei osan pääsävellajissa A-duurissa 
vaan E-duurissa. Kolmantena osana on 
scherzo, jonka moniselitteisen häily-
vät tunnelmat, signaalimaiset aiheet ja 
Ländler-tunnelmat luovat paikoin hät-
kähdyttävänkin vahvaa Mahler-tuntua. 
Rott laajentaa trio-jakson jälkeen osan 
rakennetta uudella materiaalilla ennen 
varsinaista paluuta scherzo-teemaan.

Sinfonian painopisteenä on finaa-
li, joka on osista laajin ja jossa kuul-
laan syklisen periaatteen mukaisesti 
sekä ensiosan avausaihe että hitaan 
osan koraalimainen teema. Hitaan al-
kujakson puhallinrepliikeissä on jäl-
leen vahva Mahler-tuntu, mutta liik-
kuvammassa keskijaksossa puhkeaa 
soimaan hymnimäinen aihe, joka tuo 
mieleen Brahmsin ensimmäisen sin-
fonian finaaliteeman – joka puoles-
taan oli Brahmsilta tietoinen viittaus 
Beethovenin ”Ilon hymniin”. Tempon 
hidastuttua koittaa osan suurin hui-
pennus ja koko teoksen dramaturginen 
lakipiste. Loppusivuilla musiikki tasaan-
tuu ja kietoutuu wagneriaaniseen soin-
tihämyyn.

Kimmo Korhonen

MARC MINKOWSKI

Alun perin fagottia soittanut Marc 
Minkowski aloitti kapellimestarin opin-
not nuoressa iässä Charles Bruckin joh-
dolla Pierre Monteux Memorial -kou-
lussa Yhdysvalloissa. 19-vuotiaana hän 
perusti maineikkaan Louvren muusikot 
-orkesterin. 

Aktiivisesti Eurooppaa kiertävä 
Minkowski on ollut Sinfonia Varsovan 
musiikillinen johtaja vuodesta 2008. 
Hän myös vierailee säännöllisesti eri 
sinfoniaorkestereiden edessä esittäen 
erityisesti 1900-luvun säveltäjien teok-
sia. Minkowski kutsutaan usein johta-
maan Saksaan (Dresden Staatskapelle, 
Berliinin filharmonikot, DSO Berlin) ja 
hän johtaa myös Wienin sinfonikko-
ja, Salzburgin Mozarteum-orkesteria, 
Clevelandin orkesteria, Mahler-kama-
riorkesteria, Ruotsin radion orkes-
teria, Toulousen Capitole-orkesteria, 
Mariinski-teatterin orkesteria ja Qatarin 
filharmonista orkesteria. 

Minkowski on nimitetty Salzburgin 
Mozart-viikon taiteelliseksi johtajaksi 
ja hän vastaa sen ohjelmasta vuodesta 
2013 eteenpäin. Vuonna 2011 hän pe-
rusti Ré Majeure -festivaalin Île de Rén 
saarelle Ranskan Atlantin-rannikolle.
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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.


