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17.1.  
TORSTAISARJA 6
Musiikkitalo klo 19.00

Laura Vikman ja Hannu Vasara, konserttimestarit 
Jukka Rautasalo, soolosello ja gamba

Tässä konsertissa on käytössä Tampere Filharmonian barokki-
jousikokoelma. Jouset on tehnyt Luis Emilio Rodriguez Carrington.

Antonio Vivaldi: Konsertto kahdelle viululle, sellolle ja 
jousille op. 3 nro 11 d-molli  11 min

I Allegro – Adagio e spiccato – Allegro
II Largo e spiccato
III Allegro

  
Johann David Heinichen: Konsertto F-duuri S. 231 7 min

I Vivace
II Arioso
III Allegro
   
 
Georg Friedrich Händel: Concerto grosso op. 6 nro 6  15 min

I Largo affettuoso
II A tempo giusto
III Musette 
IV Allegro
V Allegro

VÄLIAIKA 20 min
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Johann Heinrich Schmelzer: Balletto a 4 ”Fechtschule” 8 min

I Aria 1
II Aria 2
III Sarabande
IV Courente
V Fechtschule
VI Bader Aria

Johann Sebastian Bach: Alkusoitto orkesterille nro 3 
D-duuri BWV 1068 21 min

I Ouverture
II Air
III Gavotte I/II
IV Bourrée
V Gigue

Väliaika noin klo 19.50. Konsertti päättyy noin klo 20.55. 
Suora lähetys internetissä yle.fi/rso. 
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Barokin aika oli länsimaisen musiikin 
kehityksessä kulta-aikaa. Suurin osa 
keskeisistä musiikillisista innovaati-
oista tehtiin silloin ja monet nykyiset 
käytännöt juontavat juurensa 1600- ja 
1700-luvuille. Näitä ovat mm. käytös-
sämme olevat soittimet sekä tavat, joil-
la niille kirjoitetaan musiikkia.

Mainittakoon, että tuon aikakauden 
musiikista ja musiikkielämästä valtaosa 
keskittyi laulumusiikkiin. Nouseva tren-
di oli soitinmusiikki, jonka kehitys ja 
suosio nousi huippuunsa 1800-luvulla 
absoluuttisen musiikin ihanteen myö-
tä. Tänään paneudumme oman aikan-
sa marginaalimusiikkiin: barokin soitin-
musiikkiin.

Barokin sävellystyypit ja 
musiikilliset muodot
Musiikin saralla tehtiin suuri vallanku-
mous 1600-luvun alussa, kun musii-
kin tunteisiin vetoavia ominaisuuksia 
alettiin käyttää lauletun tekstin mer-
kitysten tehostamiseen. Musiikin ja 
tekstin välille rakennettiin tiivis liitto 
ja musiikista tuli osa retoriikan keino-
varoja. Lopputulos oli eräänlaista pu-
helaulua; monodiaa tai myöhempinä 
aikoina resitatiivia, jota säestämään ke-
hitettiin sointusäestys ja bassolinja eli 
basso continuo. Tähän säveltäjiä (mm. 
Giulio Caccini, Jacopo Peri ja Claudio 
Monteverdi) innoitti yritys ymmärtää 
antiikin teatteria sekä oppia retoriikas-
ta. Tästä katsotaan barokin musiikissa 
alkaneen.

BAROKIN SOITINMUSIIKKI

1600-luvun kuluessa oivallettiin, että 
musiikilla oli myös ilman tekstiä mah-
dollista manipuloida kuulijoiden tun-
teita. Esimerkiksi viulu saattoi ottaa 
resitoijan roolin ja luoda omaa musii-
killista retoriikkaansa. Välttämätön sä-
vellystekninen kehitys oli, että nykyisin 
käytössämme olevat sävellajit (duu-
ri – molli) vakiintuivat ja ne antoivat 
mahdollisuuden luoda peräkkäisis-
tä soinnuista koostuvia, dynaamises-
ti eteneviä rakenteita, joilla on selkeä 
suunta. Opittiin luomaan eräänlainen 
musiikillinen painovoimakenttä, jossa 
alku ja loppu sijaitsevat maanpinnal-
la (pääsävellajin perussointu) ja jossa 
muut soinnut kuljettavat musiikillisia 
ajatuksia (melodioita) loogisen puheen 
tavoin päätyen kuitenkin aina takaisin 
lähtötasolle.

Retoriikka oli siis yksi tärkeä tekijä 
soitinmusiikin kehityksessä. Toinen tär-
keä vaikute tuli tanssista, jossa siinäkin 
musiikilla oli alkujaan alisteinen asema. 
Tanssin logiikka käyttää ihmiskehoa 
mittapuuna. Kehon liikkeiden rytminen 
symmetria oli siirrettävissä kommuni-
kaatiovälineeksi myös puhtaassa kuun-
teluelämyksessä. Vakiintuneilla tans-
seilla oli jokaisella oma liikekielensä, 
josta soitinmusiikkiin saatiin laaja kirjo 
ajassa eteneviä rakenteita ja erilaisiin 
liikeaistimuksiin assosioituvia musiikil-
lisia muotoja. Myöskin vanha polyfo-
ninen perinne renessanssin kuoromu-
siikista jäi elämään soitinmusiikkiin. 
Fuugia ja jäljittelyyn perustuvia osia tai 
jaksoja löytyi kaikista sävellystyypeistä.
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Soitinsävellyksistä käytettiin 1600-lu-
vulla monia nimityksiä, joista osa on 
poistunut sittemmin käytöstä ja joista 
osa tuntuu tutuilta, mutta jotka kuun-
teluelämyksinä poikkeavat nykyisin to-
tutusta. Viimeksi mainittuja ovat esim. 
sonaatti, konsertto ja sarja.

Sonaatiksi nimitettiin aluksi oike-
astaan mitä tahansa soitinsävellystä. 
Synonyymi saattoi olla vaikkapa fanta-
sia. Lisäksi sonaatti (samoin kuin kon-
sertto) liitettiin italialaiseen musiikki-
tyyliin, minkä vuoksi totalitaristisessa 
Ranskassa sonaatin säveltäminen tai 
esittäminen 1600-luvun lopulla oli val-
tiorikos – siis OIKEASTI!

Concerto tarkoitti alkujaan sävellys-
tä lauluäänille ja soittimille, jossa soitti-
met eivät soittaneet samoja stemmoja 
laulajien kanssa. Näin soittimet vapau-
tuivat yhtyeissä alkuperäisestä tehtä-
västään, joka oli laulajien pitäminen oi-
keassa sävelkorkeudessa.

Seuratkaamme ensin hetki vaiheia 
sonaatin kehityksessä. 1600-luvun lo-
pun Roomassa sonaatti sai uuden, 
useasta itsenäisestä osasta koostu-
van muodon. Sonaatteja alettiin sä-
veltää kahta erilaista tyyppiä: neliosai-
nen vakavampisävyinen oli nimeltään 
kirkkosonaatti ja kolme- tai useam-
piosainen tanssiosista koostuva taas 
kamarisonaatti. Pian näiden sävellys-
muotojen mestariksi kasvoi Arcangelo 
Corelli (1653–1713). Samojen muotojen 
mukaiset sävellykset kahdelle sooloää-
nelle ja continuolle tunnettiin nimellä 
triosonaatti (trio viittaa kolmeen itse-
näiseen ääneen, mutta soittajia oli aina 
vähintään neljä, koska alinta ääntä soit-
ti aina vähintään kaksi soittajaa: soin-
tusoittaja, esim. cembalisti, ja sellisti).

Concerto grosso on käytännössä or-
kesteriteokseksi laajennettu trioso-
naatti, jossa välillä soittajistona on trio-
sonaatti-ryhmä (soli eli kaksi viulua ja 
sello), ja välillä samaa musiikkia yhtyy 
soittamaan koko laajempi soittajisto 
(ripieni). Myös tämän sävellystyypin, 
kuten koko soitinsäveltämisen, suuri ja 
mahtava pioneeri oli Arcangelo Corelli.

Concerto grosson (jonka esikuva oli 
kamariyhtyesävellys) ja konserton (jos-
ta sittemmin muodostui laajakaarinen 
soolokonsertto Beethovenin tapaan) 
välillä ei alkuvaiheessa välttämättä ollut 
muuta eroa kuin nimi, mutta Antonio 
Vivaldi muovasi konsertosta uudenlai-
sen genren; sellaisen jonka me nyky-
ään tunnemme. Orkesteriosuuksien ja 
soolo-osuuksien selkeä erottaminen 
on yksi uuden soolokonserton tunnus-
merkkejä. Soolokonserton osat saivat 
myös instrumentaalisen ooppera-aa-
rian piirteitä. Konsertosta muodostui 
yhden soittajan taituruuden temmel-
lyskenttä, jossa orkesteri luo kehykset 
ja järjestyksen, jotta solisti voi omissa 
osuuksissaan olla mahdollisimman va-
paa. Concerto grosso oli väistyvä sä-
vellysmuoto, jonka viimeinen suuri 
esiintulo on Händelin kokoelma op. 6 
vuodelta 1739.

Mielenkiintoinen soitinsäveltämisen  
kehitys, johon myös yllä mainittu ka-
marisonaatti liittyi, oli tapa esittää 
useita erilaisia tansseja peräkkäin. 
Soitinsävellyksen muodoksi itsenäis-
tyttyään se tunnettiin nimellä sarja 
eli suite, jota joskus kutsutaan myös 
alkusoitoksi (ouverture). Alkusoiton 
ja sarjan erottaa toisistaan avausosa. 
Sarjan aloittaa vapaamuotoinen pre-
ludi, ja alkusoiton Jean-Baptiste Lullyn 
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tyylin mukainen ranskalainen alkusoit-
to. Sarjoiksi sävelletyt tanssit jalostui-
vat puhtaiksi soitinsävellyksiksi, joi-
den yhteys esikuviinsa alkoi vähitellen 
liudentua. Nykyaikana vastaavalla ta-
valla on tanssisaleista konserttisalei-
hin muuttanut argentiinalainen tango 
Astor Piazzollan sävellyksissä. Sarjoihin 
liitettiin myös ns. karakterikappaleita, 
joilla ei välttämättä ollut enää mitään 
yhteyttä tanssiin.

Tämäniltaisen konsertin 
sävellyksistä
Antonio Vivaldin (1678–1741) konsert-
to kahdelle viululle ja sellolle op. 3 nro 
11 d-molli on nimestään huolimatta 
enemmän concerto grosso kuin uu-
dentyyppinen konsertto. Opus kolmo-
sen 12 konsertosta muodostuva koko-
elma L’Estro Armonico oli Vivaldin uralla 
tärkeä merkkipaalu ja läpimurto kan-
sainväliseen maineeseen. Hän oli täs-
tä mahdollisuudesta tietoinen jo etu-
käteen, joten hän huolellisesti valitsi 
julkaistavaksi siihen mennessä synty-
neistä sävellyksistään kaikkein parhaat. 
Joukossa oli täten myös jo vuosia van-
hoja sävellyksiä, jotka hän oli säveltä-
nyt Corellin concerto grosso -muotin 
mukaisesti. D-mollikonserton hidas osa 
poikkeaa kuitenkin concerto grosson 
yhteismusisoinnin hengestä. Siinä soo-
loviulu saa soitettavakseen lumoavan 
kauniin ja pitkän melodian, jonka levol-
lisesti keinuva siciliano-rytmiikka tuo 
maan päälle hetkeksi paratiisin ikuisen 
rauhan. Concerto grosso -elementte-
jä sen sijaan ovat sooloryhmän koos-
tumus muissa osissa, joka on Corellin 

mallin mukainen, osien lukumäärä ja 
sisäinen rakenne, sekä pitkää hidasta 
osaa edeltävä fuuga-jakso.

Venetsia, joka oli Vivaldin kotikau-
punki, oli tärkeä paikka myös saksalai-
sen Johann David Heinichenin (1683–
1729) uralla. Ennen saapumistaan sinne 
hän oli ehtinyt opiskella paitsi osaavak-
si muusikoksi niin myös lakimieheksi. 
Hän valmistui Leipzigin maankuulusta 
yliopistosta vuonna 1706. Sitten hän 
työskenteli asianajajana muualla pari 
vuotta, mutta palasi Leipzigiin oop-
perasäveltäjäksi. Vaikka hänelle oli ko-
timaassakin tarjolla töitä säveltäjänä, 
ajoi intohimo oopperasävellystä koh-
taan hänet vuoden päästä jatkamaan 
matkaansa edelleen Italiaan – ooppe-
ran kotimaahan.

Heinichen toimi säveltäjänä Italiassa 
peräti seitsemän vuotta, josta pää-
osan Venetsiassa, jossa esitettiin use-
ampikin hänen säveltämänsä ooppera. 
Konsertto Vivaldin tyyliin on varmasti 
tuona aikana tullut hänelle tutuksi ja 
säveltäjät lienevät toisiinsa myös tu-
tustuneet.

Vuonna 1717 hänelle tehtiin Venet-
siassa työtarjous, jonka hän otti vas-
taan. Tuleva työpaikka sijaitsi Firen-
zessä – tarkemmin sanottuna Elben 
Firenzessä, sillä tällaisella epiteetillä 
kunnioitettiin Dresdenin vaurasta ja 
loisteliaasta hovielämästään tunnet-
tua kaupunkia. Siellä hallitsi voima-
kastahtoinen ja kulttuuria intohimoi-
sesti harrastava kuningas August II 
Väkevä. Hänen poikansa, tuleva kunin-
gas August III, piti hovia Venetsiassa yli 
vuoden 1716–1717 tehdessään kierto-
matkaa eli gran touria, joka kuului sivis-
tyneiden yläluokkaisten herrasmiesten 
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kasvatukseen joka puolella Eurooppaa. 
Hän sai palkattua Heinichenin palve-
lukseensa ja myöhemmin mukaansa 
Dresdeniin.

Erityistä Dresdenin musiikkielämässä 
oli soitinmusiikin runsaus musiikkitar-
jonnassa. Dresdenin hoviin palkattiin 
parhaita soitinvirtuooseja eri puolil-
ta Eurooppaa, jotka yhdessä muodos-
tivat aikansa parhaan soitinyhtyeen. 
Joukossa olivat mm. viulistit Veracini, 
Volumière ja Johann Georg Pisendel 
(joka kävi Venetsiassa saamassa op-
pia Vivaldilta), huilistit Pierre-Gabriel 
Buffardin ja Johann Joachim Quantz, 
luutisti Sylvius Leopold Weiss ja basisti 
Jan Dismas Zelenka. Tämän joukon ka-
pellimestariksi Heinichen palkattiin.

Kuten tuolloin oli tapana, olivat muu-
sikot myös taitavia säveltäjiä. Heidän 
sävellyksensä orkesterille olivat poik-
keuksellisia paitsi laadullisesti, myös 
instrumenttien käytön monipuolisuu-
dessa. Myös Antonio Vivaldi sävelsi ti-
lauksesta ’Concerti a Dresda’, joista 
useissa on käytössä jousiston lisäksi 
runsaasti puhaltimia pareittain. Ehkäpä 
nykyaikaisen sinfoniaorkesterin ko-
koonpano oli idullaan tässä käytännös-
sä?

Dresdenissä Heinichenkin sävelsi 
konserttoja Vivaldin tapaan. Usein pu-
haltimet soittavat konsertoissa duona 
orkesterin osuuksien välissä soolokon-
sertosta tutun ritornello-muodon puit-
teissa. Soolosoittimina toimivat tavan-
omaiset viulut, huilut ja oboet, mutta 
myös mm. sellot, fagotit ja käyrätorvet.

Virtuoosiset käyrätorvikonsertot tuli-
vat muotiin varsinaisesti vasta 1700-lu-
vun lopulla, kun äänenkorkeutta opit-
tiin säätelemään kädellä tukkimalla 

(venttiilimekanismi keksittiin vasta 
1800-luvulla). Vaskisoittimista virtuoo-
sisoitin oli barokinaikaan trumpetti, jo-
ten Heinichenin tapa kirjoittaa virtuoo-
sisia kappaleita käyrätorvelle oli varsin 
ainutlaatuinen. Se on osoitus siitä, että 
myös lähinnä metsästyksessä käytetty-
jä käyrätorvia soittivat Dresdenissä tai-
turilliset mestarit.

Konsertto F-duuri on otsikoitu 
’Concerto con corni da caccia’ eli kon-
sertto metsästystorvien kera. Tätä ja 
muita vastaavia konserttoja esitettiin 
illanvietoissa metsästysmajoilla jahti-
päivien päätteeksi järjestetyillä illallisil-
la.

Metsästys oli aristokraattien ylellinen 
harrastus, jossa ratsastavien torven-
soittajien signaalit metsässä olivat kes-
keinen osa metsästysseurueiden keski-
näistä yhteydenpitoa. Torvensoitto on 
aikalaisten mielissä assosioitunut ylä-
luokkaisuuteen ja ylellisyyteen.

Saksan Hallessa syntynyt Georg 
Friedrich Händel (1685–1759) alkoi 
1730-luvun puolivälistä lähtien enene-
vässä määrin säveltää oratorioita oop-
peroiden sijaan. Taloudelliset vaikeudet 
kalliiden oopperaproduktioiden tuotta-
misessa muodostuivat liian suuriksi ja 
yleisön viehtymys oopperaan väheni 
merkittävästi Lontoossa, joka oli ollut 
Händelin kotikaupunki vuodesta 1713 
alkaen.

Oratorioesitysten mainosarvon li-
säämiseksi Händel ryhtyi soittamaan 
esitysten tauoilla urkukonserttoja, jot-
ka hän sävelsi tätä tarkoitusta varten. 
Yleisö oli bonustarjonnasta mielissään. 
Syksyllä 1739 Händel sävelsi samaan 
tarkoitukseen viiden viikon kuluessa 
12 concerto grossoa, jotka myös jul-
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kaistiin nuottivihkoina. Toisessa pai-
noksessa ne saivat opusnumeron kuu-
si. Sekä teokset että numero viittaavat 
esikuvaan eli jo moneen kertaan ylis-
tettyyn Arcangelo Corelliin, jonka con-
certo grossot olivat saaneet postuu-
missa julkaisussa vuonna 1714 saman 
opusnumeron. Händelille italialainen 
Corelli ei ollut pelkästään historiasta 
tuttu arkkisäveltäjä, vaan henkilökoh-
taisesti tutuksi tullut vanhempi kollega 
opiskeluajoilta 1700-luvun alkuvuosien 
Roomassa.

Tänään esitämme concerto grosson 
op. 6 numero 6, jonka Musette-osaa 
Händel esitti erityisen mielellään. Sen 
keinuva kolmijakoinen rytmiikka ja 
säkkipilliä tarkoittava nimi viittaavat 
Rooman jouluperinteeseen, jossa pai-
menet saapuvat vuorilta joulunviet-
toon soittaen pehmeästi soivia säkki-
pillejään. Ensimmäisessä osassa tuntuu 
vahvana opera serian kohtalokas synk-
kä paatos. Teoksen viimeinen osa ei ole 
villi finaali, vaan ajalle tyypillisesti ylei-
sön hellästi hyvästelevä pehmeä me-
nuetti.

Johann Heinrich Schmelzer (n.1623–
1680) kuuluu eri sukupolveen kuin 
muut konserttimme säveltäjät. His-
torian hämärä myös verhoaa hänen 
persoonaansa enemmän. Hän ei syn-
tynyt eikä kuollut Wienissä, mutta siel-
lä hän teki tärkeimmän osan työstään 
keisarillisen hovin palveluksessa. Hän 
kuoli ruttoon Prahassa, jonne koko hovi 
siirrettiin siinä toivossa, että siellä sääs-
tyttäisiin taudilta.

Schmelzer tunnettiin suurenmoisena 
viulistina. Hänen sävellyksistään valta-
osa on soitinkokoonpanoille, ja hän oli 
merkittävä esikuva maanmiehilleen so-

naattien ja tanssisarjojen säveltäjänä. 
Sarjoissa, joista osa on otsikoitu ’ballet-
to’, on myös selkeästi ohjelmallisia osia. 
Näin on myös tänään kuultavassa teok-
sessa. Viimeistä edellinen kuvaa kah-
den viulistin välistä miekkailuottelua 
ja viimeisessä välskäri hoivaa taistelun 
tuoksinassa syntyneitä vammoja.

Johann Sebastian Bachin (1685–
1750) taitoa säveltäjänä monet pitävät 
ylivertaisena. Siksi on hyödyllistä välillä 
palauttaa mieleen, että hänkin oli nuo-
ruudessaan kokematon ja vaikutteille 
altis. Bachin laajan muusikkosuvun jä-
senenä hänet koulittiin taitavaksi ur-
kuriksi ja hän sai oppia vanhahtavassa 
kontrapunktisen säveltämisen taidos-
sa. Sen lisäksi hän ammensi vaikuttei-
ta kaikesta musiikista mitä käsiinsä sai. 
Vaikka hän oli lähes itseoppinut, oli hän 
kuitenkin jo lähestyessään kolmeakym-
mentä poikkeuksellisen osaava ja oppi-
nut säveltäjä, joka pian loi omintakei-
sen sävellystyylin, jonka kehittämiseen 
hän keskittyi loppuelämäkseen riippu-
matta ympärillä vallitsevien musiikillis-
ten muotien muutoksista.

Vivaldi kuitenkin ehti tehdä saksalai-
seen vaikutuksen. Muun eurooppalai-
sen musiikkisivistyneistön tavoin Bach 
oppi tuntemaan Vivaldin musiikin, kun 
konserttokokoelma op. 3 julkaisun-
sa jälkeen levisi vuoden 1711 jälkeen. 
Epäsuorat lähteet väittävät Bachin jopa 
todenneen, että Vivaldin musiikista 
hän oppi musiikillisen ajattelun taidon. 
Se mitä hän tuolla ajattelulla tarkoittaa 
jää meidän arvattavaksemme.

Vivaldin lanseeraama uutuus oli ri-
tornello-muoto (ritornare ~ paluu, tois-
tuva musiikillinen jakso), jonka hän ke-
hitti soolokonserttoja säveltäessään. 
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Uutuus jo sinänsä lienee kiehtonut 
Bachia. Ehkä ajattelua onkin nimen-
omaan kyky rikkoa vanhoja konventi-
oita?

Säveltäjälle ritornello-muoto antaa 
mahdollisuuden luoda lujia ja selkeitä 
kokonaisuuksia. Se on periaatteeltaan 
todella yksinkertainen, mutta yksinker-
taisuudessaan se pakottaa säveltäjän 
soveltamaan mallia kopioimisen sijasta 
– ainakin jos hänellä on kunnianhimoa 
ja osaamista. Vivaldi käyttää konser-
toissaan musiikillista materiaalia myös 
hyvin taloudellisesti: osan alussa orkes-
teri soittaa alkututin l. ritornellon, jonka 
eri osasista tai pienistä muutamankin 
sävelen pätkistä hän muotoilee vasta-
ääniä, säestysaiheita tai pientä jäljitte-
lyä eri stemmojen välillä. Orkesteri voi 
osan kuluessa palauttaa hurjastelevan 
solistin takaisin maan pinnalle omis-
sa väliritornelloissaan mainitsemal-
la vain jonkin tai joitakin alkuperäisis-
tä aiheista tai esittämällä ritornellon 
duurissa mollin sijaan tai päinvastoin. 
Musiikillisen perusmateriaalin pysyes-
sä samana ja ainakin etäisesti tutun 
kuuloisena, ei lopputulos ole sillisalaat-
ti, vaan musiikillisessa ajattelussa säilyy 
’punainen lanka’.

Alkusoitto orkesterille D-duuri on 
juuri niin nerokas sävellys kuin Bachilta 
on lupa odottaa. Sen toinen osa Air on 
niin taidokas, jalolla tavalla puhutteleva 
ja tunnettu, että sen voisi valita koko 
länsimaisen taidemusiikin edustajak-
si maailman eri taidemuotojen pant-
heonille. Siinä on ajalle tyypillistä lau-
lullisuutta, mutta itselleen tyypillisesti 
Bach rakentaa säestyksen jokaisesta 
stemmasta oman itsenäisen melodian-
sa. Lopputulos muovaantuu hänen kä-

sissään yhden autuaan sielun ylistys-
laulusta kauneuden pyhän kokemuksen 
äärellä yhteenkasvaneiden äänten ku-
dokseksi. Alla liikkuvat bassonuotit es-
tävät hellästi mutta vääjäämättä het-
keä pysähtymästä ja sulautumasta 
iankaikkisuuteen.

Ensimmäinen osa on vähemmän ru-
nollinen mutta nerokas yhtä kaikki. 
Siinä kahdesta erilaisesta musiikillises-
ta elementistä muodostuu kokonai-
suus, joka oli barokin aikana tyypillinen 
alkusoitto oopperoihin, oratorioihin ja 
kantaatteihin sekä tanssiosista koostu-
viin soitinsävellyksiin. Kyseessä on alus-
sa mainitsemani ranskalainen alkusoit-
to. Hidas alku, joka palaa osan lopussa, 
on rytmiikaltaan uljas ja aristokraat-
tinen. Nopea välijakso sisältää tyypil-
lisesti fuugamaista jäljittelyä. Tämän 
lisäksi Bach on yhdistellyt eri soitin-
sävellyksen genrejä tekemällä alkusoi-
ton nopeasta jaksosta viulukonserton 
osan. Alkuritornello on fuugamainen, 
minkä jälkeen viulisti lähtee omille teil-
leen. Fuugateema nappaa hänet len-
nosta kiinni pariin otteeseen, kunnes 
juhlava alku palauttaa liikaa intoilevat 
muusikot järjestykseen. Teemme kerta-
ukset Bachin merkintöjen mukaan, jo-
ten viulisti saa tänä iltana kiriä soolon-
sa vielä toistamiseen. Kappaleen kolme 
viimeistä osaa ovat tyypillisiä sarjan 
tanssiosia, joista viimeinen on nopea 
kolmijakoinen gigue. Gigue-tyyppiset 
päätösosat olivat tavallisia myös sonaa-
teissa ja konsertoissa sekä myöhem-
min sinfonioissa.

Jukka Rautasalo
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LAURA VIKMAN

Laura Vikman esiintyy solistina ja 
kamarimuusikkona ja on Tempera-
jousikvartetin primas. Lisäksi hän on toi-
minut mm. Helsingin Barokkiorkesterin 
ja Suomalaisen barokkiorkesterin kon-
serttimestarina. RSO:n 3. konsertti-
mestarina Vikman on työskennellyt 
vuodesta 2002 alkaen. Vuodesta 2007 
lähtien hän on opettanut Sibelius-
Akatemiassa.

Vikman on tullut toiseksi mm. 
Kuopion viulukilpailussa vuonna 2000, 
kansainvälisessä J. S. Bach -viulukilpai-
lussa Leipzigissä (ensimmäistä palkin-
toa ei myönnetty), kansainvälisessä 
Vittorio Gui -kamarimusiikkikilpailussa 
(ensimmäistä palkintoa ei myönnetty) 
duona pianisti Marianna Shirinyanin 
kanssa sekä kansainvälisessä Beet-
hoven-viulukilpailussa.

Vikman aloitti viulunsoiton 4-vuoti-
aana Käpylän Musiikkiopistossa Marja 
Olamaan oppilaana. Myöhemmin hän 
on opiskellut Sibelius-Akatemiassa 
Päivyt Rajamäen ja Tuomas Haapasen 
johdolla sekä soittanut barokkiviulua 
Kreeta-Maria Kentalan kanssa. Vuoden 
1997–98 hän opiskeli Wienin korkea-
koulussa M. Frischenschlagerin joh-
dolla ja vuosina 1998–2001 Kölnin mu-
siikkikorkeakoulussa Mihaela Martinin 
johdolla. Vikman on täydentänyt opin-
tojaan mestarikursseilla mm. Pinchas 
Zukermanin ja Shmuel Ashkenasin op-
pilaana.

Vikman on tehnyt äänityksiä 
Yleisradiolle sekä levyttänyt Tempera-
kvartetin kanssa Sibeliuksen jousi-
kvartettotuotannon Bis-levymerkille ja 

Nordgrenin kaksi jousikvartettoa Alba 
Recordsille. Vikman soittaa Suomen 
Kulttuurirahaston A. Guarneri -viulua 
vuodelta 1680.

HANNU VASARA

Hannu Vasara on soittanut Radion 
sinfoniaorkesterissa vuodesta 1996 
ja toimii tällä hetkellä orkesterin 2. 
viulun äänenjohtajana. Vasaran viu-
lunsoiton opinnot alkoivat 10-vuo-
tiaana Tampereen Konservatoriossa 
ja jatkuivat myöhemmin Sibelius-
Akatemiassa Leena Siukosen ja Paavo 
Pohjolan oppilaana. Vuosina 1991–
1993 hän täydensi opintojaan Israelissa 
Chaim Taubin johdolla ja valmistui mu-
siikin maisteriksi 1999.

Hannu Vasara esiintyy kamari-
muusikkona esimerkiksi Avanti!-
kamariorkesterissa sekä klez-
mermuusikkona Doina Klezmer 
-yhtyeessä. Zagros-yhtyeessä hän 
on ollut mukana paitsi soittamassa 
myös suunnittelemassa yhtyeen omaa 
konserttisarjaa Helsingissä sekä kan-
taesittänyt mm. Veli-Matti Puumalan, 
Lotta Wennäkosken, Seppo Pohjolan 
sekä Perttu Haapasen teoksia. Hannu 
Vasara on esiintynyt RSO:n, Avantin, 
Oulun kaupunginorkesterin ja Sibelius-
jousten solistina.

Barokkiviuluopinnot Vasara aloit-
ti Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilchin opis-
sa tammikuussa 2010. Tällä hetkel-
lä hän opiskelee ammattikorkeakoulu 
Noviassa Kreeta-Maria Kentalan oppi-
laana. Vasara konsertoi nykyään run-
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JUKKA RAUTASALO

Jo nuoruudessa virinnyt ennakkoluulo-
ton kiinnostus klassisen musiikkigenren 
moniin eri osa-alueisiin on vaikuttanut 
vahvasti Jukka Rautasalon toimintaan 
muusikkona. Hän on perehtynyt syväl-
lisesti moneen 1600- ja 1700-luvun mu-
siikkityyliin, mutta toisaalta myös aivan 
uusimpien sävellysten vielä avaamatto-
mat mysteerit kiehtovat häntä.

Näinpä ei ole ihme, että musiikin esit-
täminen on kuljettanut Rautasaloa mo-
neen eri suuntaan. Maantieteellisesti 
tämä tarkoittaa esiintymisiä eri puolilla 
Eurooppaa ja hiukan kauempanakin – 
unohtamatta RSO:n historiallista mat-
kaa Beniniin Afrikassa! 

Työssä monta suuntaa tarkoittaa pe-
rehtymistä pääsoittimen sellon lisäksi 
gamban soittamiseen ja orkesterinjoh-
toon. Monta erilaista roolia onkin tul-
lut hänelle tutuksi: RSO:ssa orkesteri-
soittajana, kamarimuusikkona pienissä 
ja suurissa yhtyeissä mm. Avantissa ja 
monilla kesäjuhlilla, solistina ja kapelli-
mestarina suomalaisten kaupunginor-
kestereiden vieraana.

Viimeksi mainitussa roolissa hän 
toimi myös Kuudennen Kerroksen 
Orkesterin (nyk. Suomalainen barokki-
orkesteri) taiteellisena johtajana kolmi-
vuotiskauden 2002–2004. Hänen joh-
dollaan orkesteri alkoi laajamittaisesti 

esittää klassisminajan orkesterimu-
siikkia periodisoittimin ensimmäisenä 
Suomessa. Orkesteri teki Rautasalon 
johdolla myös kaksi levytystä.

Erityistä huomiota Rautasalon toi-
minnassa saa suuren määrän hie-
noa kamarimusiikkia säveltänyt sel-
listisäveltäjä Luigi Boccherini, jonka 
sellosonaatteja hän on levyttänyt 
ALBA-levymerkille.

saasti erilaisissa vanhan musiikin ko-
koonpanoissa kuten Suomalaisessa 
barokkiorkesterissa.
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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.


