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19.4.  
PERJANTAISARJA 14
Musiikkitalo klo 19.00

Vladimir Fedosejev, kapellimestari 

J. C. Bach: Sinfonia B-duuri op. 18/2 10 min

I Allegro assai
II Andante
III Presto

Carl Maria von Weber: Sinfonia nro 1 C-duuri op. 19 22 min 
 
I Allegro con fuoco 
II Andante 
III Scherzo – Trio (Presto) 
IV Finaali (Presto)

VÄLIAIKA 20 min

Dmitri Šostakovitš: Sinfonia nro 10 e-molli op. 93 50 min

I Moderato 
II Allegro 
III Allegretto 
IV Andante – Allegro 

Väliaika noin klo 19.45. Varsinainen konsertti päättyy noin klo 21.05.  

MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI, Šostakovitšin pianotrio e-molli, 
alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen Konserttisalissa. 
Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle kuuntelemaan esitystä. 
Myöhäisillan kamarimusiikissa on numeroimattomat paikat.
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MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI

Jouko Laivuori, piano
Laura Vikman, viulu
Risto Poutanen, sello  

Dmitri Šostakovitš: Pianotrio nro 2 e-molli op. 67 28 min 

I Andante – Moderato – Poco più mosso 
II Allegro con brio 
III Largo 
IV Allegretto – Adagio

Suora lähetys Yle Radio 1:ssä (orkesterikonsertti) ja internetissä yle.fi/rso. 
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JOHANN CHRISTIAN BACH (1735–1782): 
SINFONIA B-DUURI OP. 18/2

Yksi musiikinhistorian hämmästyttä-
vimmistä ilmiöistä on Bachien laa-
ja musiikkisuku, joka on ihmetyttänyt 
niin musiikkitieteilijöitä, genealogeja  
kuin sosiologejakin. Kahdeksan su-
kupolven ajan – 1500-luvun lopulta 
1800-luvun alkupuolelle – tunnetaan yli 
80 Bachien sukuun kuulunutta muu-
sikkoa. Joukkoon mahtuu sekä vaati-
mattomia kyläpelimanneja että arvos-
tettuja hovimuusikkoja ja säveltäjiä. 
Tunnetuin suvun jäsenistä on tietenkin 
Johann Sebastian Bach, mutta myös 
kahdella hänen pojallaan Carl Philipp 
Emanuelilla ja Johann Christianilla on 
pysyvä paikka musiikinhistoriassa.

Johann Christian Bach oli sukunsa 
kosmopoliittisin jäsen. Hän sai oppin-
sa aluksi isältään, sitten tämän kuoltua 
vanhemmalta veljeltään Carl Philipp 
Emanuelilta, eikä sen parempaa ope-
tusta tuohon aikaan olisi juuri voinut 
saadakaan. Hän siirtyi 1750-luvun puo-
livälissä Italiaan, jossa hän vaikutti pää-
asiassa Milanossa. Vuonna 1762 hän 
matkusti Lontooseen säveltämään kak-
si oopperaa paikallisen King’s Theatren 
tilauksesta, mutta jäi Englantiin koko 
loppuiäkseen lukuun ottamatta muu-
tamia Manner-Eurooppaan suuntau-
tuneita matkoja. Tärkeimpien asuin-
paikkojensa mukaan häntä on kutsuttu 
“Milanon” tai “Lontoon Bachiksi” ero-
tukseksi monista sukulaisistaan, en-
nen muuta “Berliinin” tai “Hampurin 
Bachina” tunnetusta veljestään Carl 
Philipp Emanuelista.

Johann Christian Bachilla oli tärkeä 
rooli sinfonian varhaisessa kehityshis-
toriassa. Hän aloitti sinfonikonuransa 
1760-luvulla, pian Lontooseen muu-
ton jälkeen, ja hän vaikutti ratkaise-
valla tavalla mm. nuoreen Mozartiin 
tämän oleskellessa Lontoossa vuosina 
1764–65 ja säveltäessä ensimmäisiä 
sinfonioitaan. Bachin sinfoniatuotan-
to huipentui kuudesta teoksesta koos-
tuvassa opuksessa 18. Se ei tosin ole 
mikään yhtenäiseksi tarkoitettu koko-
naisuus vaan syntyi vuonna 1781 lon-
toolaisen kustantajan William Fosterin 
koottua yhteen Bachin edellisen vuosi-
kymmenen aikana säveltämiä teoksia, 
joista monilla on juurensa ooppera- tai 
näyttämömusiikissa. Kolme kokoelman 
kuudesta teoksesta on kirjoitettu kak-
soisorkesterille, toisin sanoen kahteen 
toisistaan erottuvaan ryhmään jaetulle 
soittimistolle.

Yhdelle orkesterille sävelletty B-duuri-
sinfonia on syntynyt alun perin alkusoi-
toksi Bachin opera seriaan Lucio Silla, 
joka sai ensi-iltansa Mannheimissa 
marraskuussa 1775. Jo ennen häntä sa-
maa antiikin Roomaan sijoittuvaa ai-
hetta oli käyttänyt Mozart Milanoon 
1772 säveltämässään samannimisessä 
oopperassa ja ennen heitä kumpaakin 
mm. Händel oopperassaan Silla (1713). 
Bachin etuna oli Mannheimin mai-
neikas orkesteri, jonka taitoja ja mah-
dollisuuksia hän saattoi hyödyntää.

Alkusoiton käyttäminen sinfonia-
na korostaa kahden lajityypin läheis-
tä yhteyttä, sinfonian muotoutumista 
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itsenäiseksi teoslajiksi kolmivaiheisen 
(nopea-hidas-nopea) italialaisen alku-
soiton pohjalta. Lähes kaikki Bachin 
sinfoniat ovatkin kolmiosaisia niin kuin 
oli luontevaa säveltäjälle, joka oli nous-
sut maineeseen italialaisilla oopperoil-
laan. B-duuri-sinfonian avaa energinen 

Allegro assai, jossa on myös moduloi-
vasti kehittelevää ainesta, keskellä on 
tasapainoinen, liikkuvahkoa ”andante-
tyyliä” edustava osa, jossa oboe piirtää 
kauniita melodioitaan vasten pizzica-
tojen taustaa, ja päätöksenä on eloisa, 
kolmijakoinen Presto.

CARL MARIA VON WEBER (1786–1826): 
SINFONIA NRO 1 C-DUURI OP. 19

Carl Maria von Weber tunnetaan en-
nen muuta saksalaisen romanttisen 
oopperan pioneerina ja Taika-ampujan 
(1821) säveltäjänä, mutta hänen mu-
siikilliset juurensa ovat syvällä klassis-
missa. Tätä kuvastavat myös Weberin 
kaksi sinfoniaa, jotka ovat valmistuneet 
vain kuudessa viikossa vuodenvaihteen 
1806–07 molemmin puolin. Weber sä-
velsi ne Karlsruhessa, jossa hän oleskeli 
muutaman kuukauden herttua Eugen 
Friedrich Heinrich von Württemberg-
Ölsin vieraana. Musiikkia rakastanut 
ja omassa orkesterissaan oboeta soit-
tanut herttua oli rakennuttanut met-
sän keskelle pienoiskuvitelmansa 
Versailles’n palatsissa, ja Weber on kut-
sunut siellä viettämäänsä aikaa ”kultai-
seksi uneksi”.

Vaikka Weber syntyaikansa puoles-
ta sijoittuu musiikinhistoriassa Beet-
hovenin jälkeiseen aikaan, hän kuoli 
ennen tätä. Weberin sinfoniatkin ovat 
rinnakkaisilmiöitä Beethovenin keski-
kauden sinfonioiden kanssa, eikä van-
hemman mestarin sinfonioista ollut 
näihin vuosiin mennessä ehditty esit-
tää kuin kolme ensimmäistä. Sitä paitsi 
niitäkään Weber ei ole välttämättä vie-
lä tässä vaiheessa tuntenut. Toisaalta 
varsinkin sinfonioiden hitaissa osissa 

on jo aavistus tulevasta romanttisesta 
Weberistä.

Kumpikin sinfonia on sävelletty hert-
tuan ylläpitämän hoviorkesterin mitto-
jen mukaan. Mukana ovat huilu sekä 
kaksinkertaiset oboet, fagotit, käyrä-
torvet ja trumpetit. Sen sijaan Weberin 
suosikkisoittimiin kuuluneita klari-
netteja ei ole. Soittimiston koostumus 
viittaa enemmän klassismin kuin ro-
mantiikan maailmaan, eikä orkesterin-
käytössäkään tule vielä esiin se soitti-
mellinen vallankumouksellinen, jolta 
mm. Berlioz ammensi sittemmin virik-
keitä.

Weber luonnehti ensimmäisen sin-
fonian avausosaa ”villiksi fantasiaksi, 
kenties alkusoiton tyyliseksi”. Osan kes-
keisinä elementteinä ovat mahdikas 
pääteema ja hillitympi sivuteema, joka 
kuullaan ensimmäisen kerran pääsävel-
lajiin C-duuriin nähden yllättävässä h-
mollissa. Toisena on runollinen ja orkes-
terisoinneiltaan paikoin romanttisesti 
väritetty hidas osa. Rytmisesti eloisa 
kolmas osa on tyypiltään scherzo, ei 
siis enää vanhanaikaisempi menuetti, 
ja finaali säteilee aina käyrätorvien liik-
keelle potkaisemasta avauksesta lähti-
en energistä huumoria ja elämänmyön-
teisyyttä.
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Stalinin kuolema 5. maaliskuuta 1953 
merkitsi Neuvostoliiton historiassa pe-
lon ja terrorin ydintalven päättymistä 
ja kääntymistä kohti uuden johtajan 
Nikita Hruštšovin kaudella koittanutta 
”suojasään aikaa”. Myös taiteilijat pää-
sivät nauttimaan uudesta, vapaam-
masta ilmapiiristä, Dmitri Šostakovitš 
heidän joukossaan. Sen sijaan toiselle 
ajan suurelle venäläissäveltäjälle Sergei 
Prokofjeville kävi huonommin, sillä 
kuin sattuman piikikkään ironian oikus-
ta hän kuoli samana päivänä Stalinin 
kanssa.

Stalinin kaudella Šostakovitš oli usein 
ollut vaikeuksissa neuvostohallinnon 
kanssa, vakavimmin vuosina 1936 ja 
1948, jolloin häntä oli syytetty mm. 
länsimaisesta formalismista ja epä-
sointuisuuden kultista. Kritiikkiä saa-
neen, liian keveäksi tuomitun yhdek-
sännen sinfonian (1945) jälkeen hän ei 
ollut säveltänyt uusia sinfonioita, mikä 
oli aiheuttanut pisimmän ajallisen re-
peämän hänen sinfonioidensa sar-
jaan. Muutamia 1940-luvun lopulla ja 
1950-luvun alussa valmistuneita teok-
sia hän oli sulkenut pöytälaatikkoon 
odottamaan parempia aikoja. Ne olivat 
nyt koittaneet.

Uuden tilanteen ensihuumassa 
Šostakovitš riensi säveltämään kym-
menennen sinfoniansa. Vaikka teok-
seen saattaa sisältyä myös aiemmin 
hahmoteltua materiaalia, pääosa siitä 
valmistui kiihkeän sävellysrupeaman 
siivittämänä kesällä 1953, ja teos sai 
kantaesityksensä Jevgeni Mravinskin 

DMITRI ŠOSTAKOVITŠ (1906–1975): 
SINFONIA NRO 10 E-MOLLI OP. 93

johdolla Leningradissa saman vuoden 
joulukuussa. Kepeähköön yhdeksän-
teen sinfoniaan verrattuna kymmenes 
on jälleen suuri teos sekä sisäisiltä että 
ulkoisilta ulottuvuuksiltaan ja myös yksi 
Šostakovitšin sinfoniasarjan kiistat-
tomista lakipisteistä. Mikäli Solomon 
Volkovin toimittamia Šostakovitšin 
muistelmia on uskominen – ja tästä asi-
asta on mielipiteitä molempiin suuntiin 
– teos ”kertoo Stalinista, Stalinin vuo-
sista. Toinen osa, scherzo, on Stalinin 
musiikillinen muotokuva”.

Sinfonian hidasliikkeinen ja eeppi-
sen laajakaarinen avausosa vie lähes 
puolet koko teoksen kestosta. Se al-
kaa kolmen sävelen ylöspäisellä motii-
villa, jollainen avaa myös myöhemmät 
osat, tosin päätösosassa intervalleil-
taan laajentuneena. Pääteeman syn-
kän hautovat tunnelmat kiinteytyvät 
klarinetin hivelevän kauniiksi aiheeksi 
ja paisuvat edelleen hehkuvaan inten-
siteettiin. Sivuteemassa liikkuvamman 
ilmeen saava osa kärjistyy kehittelyssä 
Šostakovitšille tyypilliseen venytetyn 
massiiviseen huipennukseen, joka ra-
kentaa sillan kehittelystä kertaukseen. 
Loppusivuilla musiikki vajoaa autioon 
hiljaisuuteen.

Toisena on tiivis mutta räjähdysvoi-
maisen tehokas tasajakoinen scherzo, 
”Stalinin musiikillinen muotokuva”. Se 
on hellittämättömän iskevää ja aggres-
siivista musiikkia, jossa ei ole tilaa edes 
scherzoissa perinteisesti olevalle keven-
tävälle trio-jaksolle.
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Vasten scherzon painajaismaisia myl-
lerryksiä kolmannen osan autiot tans-
sisävyt tuntuvat epätodellisilta ja eksy-
neiltä, mutta huipennuksessa puhkeaa 
esiin myös terävämpiä äänenpaino-
ja. Osassa esiintyy ensimmäisen ker-
ran Šostakovitšin henkilökohtainen 
nimikkoaihe D-Es-C-H, joka on joh-
dettu hänen nimensä saksankielises-
tä kirjoitusasusta. Osassa on toinen-
kin Šostakovitšin henkilöhistoriasta 
kumpuava aihe E-A-E-D-A, joka esiin-
tyy useasti käyrätorven signaalina. Sen 
takaa on löydetty azerbaidžanilainen 
pianisti Elmira Nazirova, jonka kanssa 
Šostakovitš oli tuolloin kiihkeässä kir-
jeenvaihdossa ja jonka etunimestä aihe 

VLADIMIR FEDOSEJEV

Vladimir Fedosejev on Moskovan ra-
dion sinfoniaorkesterin ylikapellimes-
tari. Hänen laaja ohjelmistonsa sisäl-
tää Brahmsin, Tšaikovskin, Mahlerin ja 
Šostakovitšin lisäksi myös vähemmän 
tunnettuja teoksia ja nykymusiikkia. 
Pitkän uransa aikana Fedosejeville on 
myönnetty korkeat kunniapalkinnot 
Venäjällä ja Itävallassa, mm. Venäjän 
taideakatemian kunniajäsenyys vuon-
na 2012.

Pietarilaissyntyinen Vladimir 
Fedosejev opiskeli Moskovassa mm. 
Tšaikovski-konservatoriossa. Vuonna 
1971 legendaarinen Jevgeni Mravinski 
kutsui hänet johtamaan Leningradin fil-
harmonikoita, mistä tulikin Fedosejevin 
läpimurto. Vuonna 1974 Fedosejev 
aloitti Moskovan radion sinfoniaorkes-
terin taiteellisena johtajana ja ylikapel-

on johdettu (saksalaisia ja ranskalai-
sia sävelten nimiä yhdistellen E-La-Mi-
Re-A).

Finaali alkaa mietiskelevällä ja vakavi-
en tunnelmien hallitsemalla johdannol-
la, mutta varsinainen allegro puhkeaa 
esiin eloisana ja valoisana. Osassa on 
myös kiihkeämpiä ja tummempia sävy-
jä, ja sen aikana käydään lähes kuilun 
partaallakin. Myös Šostakovitšin oma 
nimikkoaihe on mukana, väkevimmin 
painokkaana julistuksena kriisivaiheen 
huipennuksessa. Kriisi kuitenkin voite-
taan, ja päätöksessä tempaudutaan va-
pauttavan riehakkaisiin tunnelmiin.

Kimmo Korhonen

limestarina. Vuosina 1997–2004 hän 
toimi Wienin sinfonikoiden ylikapelli-
mestarina. 

Viime vuosien aikana Fedosejev on 
vieraillut useiden huippuorkestereiden 
johtajana. Keskieurooppalaisten orkes-
tereiden lisäksi hän on erityisen suo-
sittu Japanissa, jossa hänet nimitettiin 
Tokion filharmonikoiden päävierailijak-
si vuonna 1996. 

Kuluvalla kaudella Fedosejev johtaa 
mm. Wienin sinfonikkoja, Stuttgartin 
filharmonikkoja, Espanjan kansallisor-
kesteria, Essenin ja Osakan filharmo-
nikkoja sekä NHK-sinfoniaorkesteria. 
Lisäksi hän kiertää Euroopassa 
Moskovan radion sinfoniaorkesterin 
kanssa. 
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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.


