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25.1.  
PERJANTAISARJA 9
Musiikkitalo klo 19.00

WITOLD LUTOSLAWSKI 100 VUOTTA

Hannu Lintu, kapellimestari 
Peter Jablonski, piano
Emma Vähälä, viulu 
Christoffer Sundqvist, klarinetti

Magnus Lindberg: Away 5 min

Witold Lutoslawski: Pianokonsertto 27 min
 

VÄLIAIKA 20 min

Witold Lutoslawski: Chain 2 18 min

I Ad libitum
II A battuta
III Ad libitum
IV A battuta – Ad libitum – A battuta

Esa-Pekka Salonen: Nyx (Ylen tilaus, ensi kertaa Suomessa) 19 min

Väliaika noin klo 19.45. Konsertti päättyy noin klo 21.00. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä ja internetissä yle.fi/rso. 
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Lutoslawskin musiikilla oli ratkaiseva 
merkitys minulle nuorena säveltäjänä. 
Hänen tapansa käsitellä dramaturgiaa 
avasi silmäni muoto-ongelmien ratkai-
suihin aikamme musiikissa. Hänen mu-
siikkinsa on osoittautunut ajattomaksi 
ja hänen persoonallinen sävelkielensä 
puhuttelee tänä päivänä suurta yleisöä 
tavalla, josta minun ikäpolveni säveltä-
jät uskalsivat vain unelmoida!

Magnus Lindberg

Lutoslawski on minulle ennen kaikkea 
psykologisen muodon mestari. Kuulija 
imeytyy vastustamattomasti teoksen 
tarinaan, enemmän tai vähemmän 
imaginääriseen narratiiviin. Säveltäjä 
johdattelee häntä taitavasti labyrintin 
läpi joskus myös harhapoluille kunnes 
näyttää oikean suunnan. Lopulta tie 
aukeaa eteen ja päämäärä kylpee kirk-
kaassa auringonvalossa. Suurten räjäh-
dysten jälkeiset alakuloiset katharsik-
set järkyttävät yhä. Minulle Lutoslawski 
oli suuri esikuva, ystävä ja tukija. Hänen 
kanssaan vietetyt tuokiot kuuluvat va-
loisimpiin ja rakkaimpiin muistoihini. 
 
Lontoossa 18.1.2013
Esa-Pekka Salonen

WITOLD LUTOSLAWSKI 
100 VUOTTA

Varsovassa 25. tammikuuta 1913 synty-
nyt Witold Lutoslawski kuuluu 1900-lu-
vun tärkeimpiin säveltäjiin. Paitsi että 
loi pitkän uransa aikana erittäin per-
soonallisen sävelkielen, hän kehitti mu-
siikin teknisen toteuttamisen avuksi 
uusia keinoja, jotka ovat jo aikaa sitten 
muuttuneet osaksi modernin musiikin 
universaalista keinovarastoa. Vähintään 
yhtä olennaisia ovat hänen muodon ja 
dramaturgian alueella tekemänsä ha-
vainnot ja niistä seuranneet tuiki oma-
peräiset ratkaisut. Mutta tärkeintä on 
tietysti Lutoslawskin musiikin hehku, 
syvyys ja taituruus. 

Muodon ja dramaturgian kysymyk-
siin Lutoslawski suhtautui sekä valp-
paan tietoisesti että näppärän käytän-
nöllisesti. Viimeksi mainittu seikka oli 
läntiseltä avantgardesukupolvelta sur-
keasti kateissa 1950-luvun loppupuolel-
la, kun Lutoslawski astui kansainvälisil-
le areenoille. Hän oli ennen sitä tehnyt 
mittavan ja merkittävän uran koti-
maassaan. Natsimiehitys, maailman-
sota ja sen jälkeinen stalinistinen kau-
si eivät tehneet visionaarisen taiteilijan 
työtä ja elämää helpoksi. Vasta vuon-
na 1956 alkanut poliittinen suojasää 
mahdollisti yhteydenpidon läntisten 
kollegojen kanssa, ja samalla avautui 
mahdollisuus säveltää vapaana ”sosi-
alistisen realismin” määrittämistä raa-
meista, mm. velvollisuudesta perustaa 
taide folkloren pohjalle ja käyttää sitä 
propagandamielessä optimistisen mie-
lialan luomiseen. Myöhemmin asias-
ta kysyttäessä Lutoslawski tyyneen ja 
pragmaattiseen tapaansa vastasi: ”Kun 
en voinut säveltää niin kuin halusin, sä-
velsin niin kuin voin.” Hän ei milloin-
kaan elämöinyt politiikasta, niin kuin 
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ei toki mistään muustakaan; henkilönä 
hän oli yhdistelmä aristokraattisuutta, 
vaatimattomuutta ja viisautta. Vuonna 
1953 valmistunut Konsertto orkesterille 
on varmasti yksi vakuuttavimmista sta-
linismin aikana syntyneistä taideteok-
sista.

Vuoden 1956 jälkeen Lutoslawski mo-
dernisoi tyyliään nopeasti. Surumusiikki 
(1958) järjestyi 12-sävelisten sointujen 
ympärille ilman yhteyttä Schönbergin 
tekniikkaan, ja tämä piirre jäi sitten 
Lutoslawskin musiikissa vallitsevak-
si. Jeux venitiens (”Venetsialaiset lei-
kit”, 1960) esitteli ns. aleatorisen kont-
rapunktin (tai aleatoriikan), tekniikan 
jossa sattumaa käytetään hyväksi tar-
kasti kontrolloiduissa olosuhteissa mo-
nimutkaisten tekstuurien säveltämisen, 
soittamisen ja organisoinnin helpotta-
miseksi. Kun yksityiskohdat vapaute-
taan tarkasta synkronista, sekä sävel-
täjälle että esittäjille jää tilaa musiikin 
ekspressiivisen ulottuvuuden täysimit-
taiselle toteuttamiselle, mikä tietysti 
myös parantaa musiikin suhdetta ylei-
söön. Lutoslawski onkin aina ollut suo-
situmpi kuin useimmat muut hänen ta-
soisensa uudistajat. Myös aleatoriikka 
jäi hänen musiikillisen kielioppinsa kes-
keistekijäksi, ja hän kehitti siitä jatku-
vasti uusia sovellutuksia. Erityisen upei-
ta tuloksia hän saavutti aleatoristen ja 
tarkkarytmisten katkelmien dramatur-
gisesti tehokkaan yhdistämisen kaut-
ta. Tämä alkoi orkesteriteoksessa Livre 
(”Kirja”, 1968), jossa alati lyhenevät 
aleatoriset pätkät puristuvat henkeä-
salpaavalla energialla rytmiseksi mu-
siikiksi. Myöhemmissä teoksissaan hän 
usein sivusi ja sovelsi tätä keksintöä. 

1960-luvulla Lutoslawski ryhtyi myös 
ratkaisemaan mieltään pitkään vai-
vannutta dramaturgista ongelmaa. 
Hän kertoi ”pettyneensä” toistuvas-
ti kuunnellessaan klassis-romanttisia 
suurmuotoja, esimerkiksi sinänsä ar-
vostamiaan Beethovenin ja Brahmsin 
sinfonioita. Syy selvisi lopulta: sonaat-
timuotoiset teokset painottuvat häirit-
sevässä määrin alkupuolelleen; ensim-
mäistä lukuun ottamatta osat eivät ole 
motivoituja, koska psykologinen paino-
piste on ohitettu jo ennen niitä. Tämä 
‘yksi-osa-asiaa-monta-osaa-viihdettä’ 
-asetelma kiusasi Lutoslawskia, ja hän 
halusi rakentaa omat suurmuotonsa 
toisin. Kun ei ole mahdollista kiristää 
kappaleiden loppupuolen jännitteitä 
äärettömästi, piti päätyä päinvastai-
seen toimenpiteeseen: löysentää alku-
puolta, antaa asioille aikaa kasvaa, jopa 
niin paljon, että “kuulijan tajunta alkaa 
suorastaan vaatia, että tapahtuminen 
alkaisi” (Lutoslawski Kolmannesta sin-
foniastaan). Savolainen jalkapalloslo-
gan “ensin naatitaan, sitten laakastaan” 
kuvaa periaatteessa tilannetta hyvin. 
Lutoslawskin sävellysten odottavissa 
aluissa ei tosin niinkään “nautiskella” 
kuin kiemurrellaan ja kihelmöidään ti-
henevässä jännityksessä. Loppupuolen 
suuriin nousuihin latautuu tätä kautta 
aivan epätavallinen imu ja paine, ja tu-
lokset ovat ilmiömäisiä. 
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MAGNUS LINDBERG (1958–): AWAY

Lutoslawskin kuolema vuoden 1994 
helmikuussa yllätti varmasti kaikki ne, 
jotka olivat vajaa vuosi aikaisemmin 
nähneet hänet Helsinki Biennalen sä-
veltäjävieraana. Maestro veti varsin kii-
reisellä tempolla ison ohjelman, ihas-
tutti yleisön myös kapellimestarina ja 
herätti huomiota virkeällä ja hyvän-
tuulisella olemuksellaan. Kuunneltuaan 
Finlandia-talon Pikkusalissa Uusi 
Helsinki -kvartetin esityksen hän ki-
pitti ripeästi kiittämään soittajia ja 
hyppeli matkalla barrikadiksi kasau-
tuneiden laukkujen ja takkien ylitse 
”kuin aitajuoksija”, kuten häntä haas-
tatellut kirjailija Juha Siltanen todisti. 
Rutiinileikkauksen jälkeinen sairaala-
bakteeri iski siis lontoolaisessa sairaa-
lassa ilmeisen hyväkuntoiseen mieheen 
ja vei tämän manan majoille kesken 

erittäin aktiivisen elämänvaiheen. 
Suremaan jäi maailman musiikkiyleisö.

Suuri Lutoslawskin ihailija Magnus 
Lindberg oli suru-uutisen jälkeen yksi 
nopeimmista reagoijista. Hän sävel-
si mestarin muistolle pienen teoksen 
Away, joka sai ensiesityksensäkin varsin 
pian. Orkestraatioon kuuluu soolokla-
rinetti (kantaesityksessä luonnollises-
ti Kari Kriikku) sekä lyömäsoittajasta, 
pianosta ja jousista koostuva kamari-
orkesteri. Kappale ei vaadi ihmeempää 
kommentointia, otsikko ja musiikin 
hauraankaunis tunnelma puhuvat puo-
lestaan. Ihanan pehmeästi soiva kudos 
on samaa perua kuin se, jota kuullaan 
samaan aikaan valmistuneen suuren 
orkesteriteoksen Aura lopussa. 

WITOLD LUTOSLAWSKI (1913–1994): 
PIANOKONSERTTO

Lutoslawski oli nuoruudessaan virtuoo-
sipianisti, joka pitkään halusi yhdistää 
esiintyvän artistin ja säveltäjän toimen-
kuvat. Säveltäminen vei kuitenkin niin 
paljon aikaa ja energiaa, että soittokun-
non ylläpitäminen korkeimman luokan 
vaatimuksin ei enää ollut mahdollista. 
Esittävän muusikon rooliin Lutoslawski 
palasi 1980-luvulta alkaen kapellimes-
tarina. Lähes kaikissa hänen orkesteri-
teoksissaan on merkittävä piano-osuus, 
joskus myös nelikätinen, ja teoslistaan 

kuuluu myös joukko duoteoksia orkes-
terisoittimelle ja pianolle. Mutta, eri-
koista kyllä, sävellyksiä soolopianolle ei 
ole kovin monta, ja pianokonsertto jäi 
Lutoslawskilta valloittamattomaksi alu-
eeksi pitkälle yli 70 vuoden ikään asti. 
Hän kertoi tehneensä 1930-luvun lo-
pussa kaksi eri yritystä sellaisen tekemi-
seksi, mutta molemmat jäivät kesken 
samasta syystä: hän ei ollut tyytyväi-
nen soolosoittimelle laatimaansa teks-
tuuriin. 1970-luvun lopussa hän taipui 
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pyyntöihin sovittaa pianolle ja orkes-
terille Muunnelmia Paganinin teemas-
ta, jonka hän oli säveltänyt saksalais-
miehityksen aikana 1941 elättäessään 
itsensä soittamalla ravintolassa piano-
duoa kollega Andrzej Panufnikin kans-
sa. Sovituksen ensiesityksen yhteydes-
sä puolalainen mestaripianisti Krystian 
Zimerman nosti kissan pöydälle: hän 
ryhtyi taivuttamaan Lutoslawskia uu-
den konserton sävellystyöhön ja lopul-
ta onnistuikin hankkeessa. Teos valmis-
tui vuonna 1987 ja sai kantaesityksensä 
seuraavana vuonna Salzburgin mu-
siikkijuhlilla – maineikas festivaali oli 
ryhtynyt tilaajaksi. Zimerman soitti ja 
Lutoslawski johti Itävallan radion sinfo-
niaorkesteria.

Konserton sävelkieli on soinnil-
taan hitusen verran perinteisempi 
kuin Lutoslawskilla keskimäärin. Tämä 
johtuu ennen muuta halusta käyt-
tää sonorisia elementtejä, esimerkiksi 
oktaavi- ja terssipitoisia sointuja, aut-
tamassa soolo-osuuden kuuluvuutta. 
Mutta myös harmonisessa jatkumossa 
on oma perinteinen juonteensa, vaikka 
säveltäjä kiirehtikin julistamaan, ettei 
tonaalisuudella ole ”mitään tekemis-
tä” musiikin virtauksen ja rakenteen 
kanssa. Itse asiassa Lutoslawski sivu-
si tonaalisuutta sekä sointikuvan että 
rakenteen osana useasti viimeisten 10 
vuoden tuotannossaan; Pianokonserton 
lisäksi esimerkistä käyvät Chain-sarjan 
teokset sekä Neljäs sinfonia. Tämä voi-
daan kokea soinnin pehmenemisenä, 
joka 1980-luvun loppupuolelta alka-
en on ollut yksi konserttimusiikin pää-
suuntauksista. Mutta Lutoslawskin ei 
voida tulkita seuranneen trendiä vaan 
pikemminkin olleen tärkeässä roolissa 
sen synnyttämisessä.

Pianokonsertossa on neljä tauotta soi-
tettavaa osaa, joita ei ole otsikoitu erik-
seen mutta joita voi havainnollisuuden 
vuoksi kutsua nimillä johdanto, scher-
zo, hidas osa ja finaali. Ensimmäisen 
osan sommittelu hapuillen suuntaa 
etsiväksi johdannoksi on sopusoin-
nussa edellä mainitsemani muotope-
riaatteen kanssa: tarkkavaistoisena 
dramaturgina hän varoi paljastamasta 
korttejaan liian aikaisin. Hän luo tai-
tavasti väräjäviä odotuksia ja lunastaa 
lupauksia juuri oikeassa suhteessa nii-
den pettämiseen, toisin sanoen kuuli-
jan hellävaraiseen harhaanjohtamiseen, 
mikä on klassisesti ollut myös teatte-
rin, elokuvan ja erityisesti jännityskir-
jallisuuden avainkeinoja. Tähän viitaten 
Krystian Zimerman on lausunut, että 
Lutoslawski ”oli säveltäessään tietoinen 
paitsi musiikista myös sen vastaan-
otosta”. Puolalaismestari osasi todella 
pitää kuulijat otteessaan!

Säveltäjän ohjelmakommentin mu-
kaan ensimmäinen osa rakentuu neljäs-
tä taitteesta. Ensimmäisessä ja kolman-
nessa ”aiheet esitellään huolettomina, 
kevyinä, joskus sangen oikukkaina, ei 
koskaan liian vakavina”. Toinen ja nel-
jäs puolestaan tuovat esiin leveän can-
tilenan, joka lopulta johtaa osan soin-
nikkaaseen huipennukseen. Toinen osa 
on kuin omapäinen ikiliikkuja; säveltäjä 
kuvasi sekä piano-osuutta sinänsä että 
sen suhdetta orkesteriin sanalla ”takaa-
ajo”. Asetelma saa huikaisevia hahmo-
ja: piano kiitää vauhdikkaasti alati vaih-
tuvan orkesterimaiseman rinnalla, ja 
vähän väliä tämä maisema demonisoi-
tuu uhkaavaksi jahtaajaksi.

Kolmas osa alkaa pianon yksinäisellä 
resitatiivilla, joka kehittyy hitaasti laula-
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vaksi teemaksi. Orkesterin sisääntulon 
myötä alkaa keskijakso, jossa musiik-
ki saa äkillisiä, dramaattisempia piir-
teitä. Lopussa cantilena palaa. Neljäs 
ja laajin osa on muodoltaan moniker-
roksinen ja Lutoslawskin kehittelemän 
loppupainotteisen muototyypin idean 
mukaisesti konserton dramaturgisesti 
ladatuin. Säveltäjä kutsui rakennelmaa 
chaconneksi, mutta kun teema ei ole 
soinnullinen vaan melodinen, oikeampi 
termi lienee passacaglia – kysymys on 
toki vain semanttinen. Teema on koko 
ajan orkesterin hallussa, soolo-osuus 
ei puutu sen esittämiseen. Kehitys al-
kaa bassosta ja nousee vähitellen aina 
kvartin verran kerrallaan; näin se tulee 

käydyksi läpi kaikilla 12 mahdollisella 
korkeudella. Teeman päälle, sivuun ja 
alle kehittyy toisaalta pianossa, toisaal-
ta orkesterissa toisia ja kolmansia ker-
roksia, joiden alku- ja loppukohta eivät 
satu yksiin teematoistojen rajakohtien 
kanssa. Näin kerrokset ikään kuin elä-
vät omaa elämäänsä ja silti rakentavat 
komeasti soivan ja saumattomasti toi-
mivan kokonaisuuden. Lopussa orkes-
teri esittää lyhennetyn ja tehostetun 
version teemasta, piano vastaa teräksi-
sellä resitatiivilla ja molemmat yhtyvät 
rynnistävään loppu-prestoon. 

WITOLD LUTOSLAWSKI: 
CHAIN 2 VIULULLE JA KAMARIORKESTERILLE

1960-luvulta alkaen Lutoslawski oli 
usein tehostanut musiikkinsa jatku-
vuusominaisuuksia sommittelemalla 
peräkkäisten jaksojen rajakohdat te-
leskooppimaisesti: seuraava vaihe al-
kaa ennen kuin edellinen on päätty-
nyt. 1980-luvulle tultaessa hän päätyi 
jalostamaan vaistomaisesti sovelta-
mansa strategian tietoiseksi metodik-
si. Hän kehitti ”chain”-tekniikan, joka 
nimensä mukaisesti perustuu peräk-
käisten asioiden ketjuttamiselle sil-
mukoiden tapaan. Pianokonserton fi-
naalia hallitseva periaate, jossa eri 
kerrokset aloittavat uuden jakson eri 
aikaan, on yksi esimerkki ketjuttami-
sen mahdollisuuksista, ja samankaltai-

sia ilmiöitä pienemmässä mittakaavas-
sa tavataan konserton muissa osissa. 
Puhtaimmillaan ketjuperiaate esiintyy 
niissä kolmessa Pianokonserttoa edeltä-
neessä teoksessa, joille säveltäjä antoi 
nimeksi Chain: ensimmäinen (1983) ka-
mariorkesterille, toinen (1984–85) viu-
lulle ja pienelle orkesterille ja kolmas 
(1986) isolle orkesterille. Itse asiassa 
näissä yhdistyvät synteesin tapaan use-
at Lutoslawskin lähtökohdat: 1) aleato-
risten, pulssiltaan vapaiden jaksojen 
yhdistäminen kapellimestarin tahtia 
lyöden johtamiin rytmisiin jaksoihin; 
2) dramaturgisen tähtäyspisteen sijoit-
taminen loppupäähän; 3) taitteiden ja 
myös niitä pienempien yksikköjen ket-
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jutus; 4) harmonian ja melodian suh-
teen ratkaiseminen komplementaari-
sesti, esimerkiksi niin että säestävässä 
soinnussa käytetään juuri niitä säveliä, 
jotka puutuvat melodiasta; 5) selväpiir-
teisiä värejä suosiva soitinnus.

Chain 2 saattaa olla esimerkeistä ha-
vainnollisin, koska solistin ja orkesterin 
välinen asetelma auttaa suuresti mu-
siikin hahmottumista. Soolo-osuuden 
näyttävyyden ja draaman tiukkuuden 
puolesta teos on täysiverinen konsert-
to, vaikka kokonaiskesto jää alle 20 
minuutin. Lutoslawski sanoi aina sa-
nottavansa tiiviisti, eivätkä kestot kos-
kaan pääse vaivaamaan kärsimätön-
täkään kuulijaa. Chain 2 syntyi viulisti 
Anne-Sophie Mutteria ja kapellimes-
tari-mesenaatti Paul Sacheria varten; 
suuren uran juuri startannut 22-vuotias 
Mutter soitti kantaesityksen Zürichissä 
tammikuussa 1986 Sacherin johtaessa 
Collegium musicum -orkesteria.

Chain 2 rakentuu neljästä osasta, joi-
den nimet kertovat organisointitavas-
ta: ensimmäinen ja kolmas soitetaan 
Ad libitum eli ”vapaasti”, parilliset osat 
puolestaan A battuta eli ”lyönnille”; fi-
naalin keskellä on tosin lyhyt ad libitum 
-jakso. Soolo-osuus hallitsee itsevalti-
aana, mutta orkesteri ottaa siellä täällä 
itsenäisen puheenvuoron, ja sellaisten 
sisältö on painokas. Ensimmäinen osa 
on jälleen suuntaansa etsiskelevä joh-
danto, jossa solisti punoo kirjavista ai-
neksista yhtenäisempää linjaa ja orkes-
teri tyytyy kommentoijan rooliin, paitsi 
lähellä loppua. Toinen osa on raisu ja oi-
kukas; orkesterin rooli on kasvanut, ja 
se toimii sekä solistin siivittäjänä että 
opponenttina. Erikoisine värityksineen 
ja salaperäisine käänteineen kolmas 

osa on eksoottinen fantasia, tervehdys 
jostain kaukaa. Sen loppunousu vie yl-
lättäen viulujen korkeaan ja lujaan uni-
sonoon sekä solistin resignoituneisiin 
loppueleisiin. Huumaavaa vauhtia rien-
tävässä finaalissa liike ja virtuoositeks-
tuuri ovat pääosassa, ja ne kasautuvat 
tehokkaiksi blokeiksi. Huipennukseen 
(ad libitum) tullaan kuitenkin ohenta-
misen kautta, mikä saa jylhän orkes-
teriakordin tuntumaan massiiviselta 
täyslaidalliselta ja sitä seuraavan pia-
nokadenssin (!) hykerryttävän muhke-
alta. Viulu johdattaa väljemmille vesil-
le, mutta äkkiä puhkeaa pyörremyrskyn 
kaltainen loppukiito.

Jouni Kaipainen
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ESA-PEKKA SALONEN (1958–): NYX

Antiikin yön jumalasta nimensä saa-
nut Nyx (2011) on tuoreimpia tu-
lokkaita Esa-Pekka Salosen orkes-
teriteosten voimallisesti kasvavassa 
sarjassa. Salostyylin tunnistaa heti: 
häikäisevän aistikas sointimaailma, ke-
hoon pureutuva syke sekä vahva tun-
ne nyt-hetkestä, tapahtumallisuudesta. 
Voimaperäinen ja läpikuultava orke-
strointi tuottaa luksusväreissä kylpevää 
akustista haute cuisinea, joka herkistää 
kuuloaistin äärimmilleen. Tämä ääni-
päihtymys on postmodernia impressio-
nismia – mutta myös uussurrealismia: 
soivat aistimukset ovat portteja toisiin 
todellisuuksiin, unen ja ruumiillisuuden 
maailmaan.

Nyx on valohämyinen sävelnarkoosi, 
jossa pimeän ja kirkkaan välinen liuku-
ma tuottaa lukemattomia tummuusas-
teita. Jousten ja puhaltimien huiluäänet 
sekä näppäily- ja vaimennustekniikat 
yhdessä salaperäisten lyömäsoittimien 
kanssa luovat eri paksuisten hämäryyk-
sien verhon, aina tuuban kaiken ime-
västä kurimuksesta viulun yläsävel-eet-
teriin.

Tilan tuntu on valtava. Sävelmassa 
on läpinäkyvän kirkas, niin että pohja 
näkyy koko ajan eri suuntiin kulkevien 
soitinvirtojen ja -pyörteiden läpi, mikä 
luo huimaavan syvyysvaikutelman. 
Kudos on upottava kuin unen napa. 
Samalla se luo surrealistisen tunteen 
päällekkäiskuvista ja pinnan alla kyte-
vistä prosesseista.

Teos syttyy pienestä pisteestä. 
Käyrätorvien kvartetti kielii pitenevis-
tä varjoista, kunnes koko orkesteri hu-

mahtaa käyntiin kenttämäisin soin-
nuin, niin kuin Nyksin mustat siivet 
levittäytyisivät maailman ylle.

Teoksessa vuorottelevat yliher-
kät suvannot ja raa’at mekkalat. 
Puupuhaltimien pyrähdykset, jousten 
hyrrät ja murtosointukimmellys luovat 
taianomaisen sävelspiraalin. Vaskien 
voimasoinnut säkenöivät. Syntyy tun-
ne jonkin näkymättömän mutta aistit-
tavan härmistymisestä. Michel Chionin 
käsitteellä sanottuna musiikki luo akus-
tisen olion: pelkkänä äänenä ilmenevän 
yliluonnolliseksi koetun voiman, joka 
sekä kiehtoo että pelottaa. Isorummun 
tykityskin sen kertoo: olemme yle-
vän ytimessä. Kuten Wing on Wingissä 
(2004) tunnelma on yhtä aikaa myytti-
nen ja scifi, niin kuin jotakin tapahtuisi 
tulevaisuudessa kauan kauan sitten.

Yön jumala Nyks on unen ja kuole-
man mutta myös aisti-ilojen, unelmien 
ja päivän äiti: kaiken olevan näkymätön 
perusta. Nyks on se musta kangas, jota 
vasten vasta elämän värit erottuvat kai-
kessa kirkkaudessaan.

Susanna Välimäki
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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 jatkunutta 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 
taiteellisena johtajana kevääseen 
2013 asti. Lisäksi hän on Irlannin 
Kansallisorkesterin päävierailija. Aikai-
semmin Lintu on toiminut Turun 
kaupunginorkesterin ylikapellimesta-
rina ja sen jälkeen Helsingborgin sin-
foniaorkesterin taiteellisena johtajana. 
Lintu työskentelee säännöllisesti myös 
Avanti! kamariorkesterin kanssa ja toimi 
vuonna 2005 Avantin Suvisoitto -festi-
vaalin taiteellisena johtajana. Lintu on 
levyttänyt Ondine, Alba, Naxos, Ricordi, 
Claves, Hyperion ja Danacord -levy-
merkeille. Lähiaikojen suuria projekteja 
ovat kaikkien Mozartin pianokonsert-
tojen tallennus Angela Hewittin kanssa 
sekä Enescun sinfonioiden kokonaisle-
vytys. Tulevaisuudessa Lintu ja RSO tu-
levat levyttämään laajasti monipuolista 
ohjelmistoa.

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.

PETER JABLONSKI
Ruotsissa puolalaisille ja ruotsalaisille 
vanhemmille syntynyt Peter Jablonski 
opiskeli pianonsoittoa ja lyömäsoitti-
mia Malmön musiikkiakatemiassa ja 
myöhemmin pianonsoittoa ja orkeste-
rinjohtoa Royal College of Music -kon-
servatoriossa (RCM). 9-vuotiaana hän 
esiintyi Village Vanguard -festivaalilla 
New Yorkissa ja sai kehuja itse Miles 
Davisilta. Ponnahduslautana Jablonskin 
uralle toimi viimeisenä RCM-vuotenaan 
ensilevytys Lontoon kuninkaallisen fil-
harmonisen orkesterin kanssa Decca-
levymerkille Vladimir Ashkenazyn kut-
sumana.

Jablonski debytoi Washington DC:ssä 
1992 ja Royal Festival Hallissa 1993, ja 
on sittemmin esiintynyt ja levyttänyt 
maailman parhaimpien orkestereiden 
kanssa, mm. Philharmonia-orkesterin, 
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BBC Sinfonian, Philadelphian ja Los 
Angelesin filharmonikkojen, Leipzig 
Gewandhausin ja La Scalan filharmo-
nikkojen kanssa. Kapellimestareista hän 
on tehnyt yhteistyötä mm. Vladimir 
Ashkenazyn, Riccardo Chaillyn, Myung-
Whun Chungin, Charles Dutoitin, Valery 
Gergievin ja Esa-Pekka Salosen kanssa. 
Jablonskin levytykset Deccalle, Altara 
Recordsille ja Octavia Recordsille ovat 
voittaneet useita palkintoja.

Viime kauden kohokohtia olivat re-
sitaalit Lontoon Queen Elizabeth 
Hallissa, Berliinin Konzerthausissa, 
Tukholman Berwaldhallenissa ja 
Tokion Suntory Hallissa, sekä konsertit 
Tukholman Kuninkaallisen filharmoni-
sen orkesterin, Soulin filharmonikkojen, 
Tokio Sinfonian ja Mostly Mozart -or-
kesterin kanssa.

Tällä kaudella Jablonski esiintyy 
Varsovan ja Brysselin filharmonikko-
jen kanssa sekä Kuninkaallisten filhar-
monikkojen Iso-Britannian kiertueella. 
Lisäksi hänellä on resitaalit Tokiossa, 
Brysselissä, Münchenissä ja Soulissa. 
Viime aikoina Jablonski on toiminut 
myös kapellimestarina.

Intohimoisena kamarimuusikkona 
Jablonski on ruotsalaisen Carlscronan 
kamarimusiikkifestivaalin perustaja ja 
taiteellinen johtaja.

EMMA VÄHÄLÄ
Emma Vähälä aloitti viulunsoiton 
opinnot 5-vuotiaana Itä-Helsingin 
musiikkiopistossa, josta hän siirtyi 
Sibelius-Akatemiaan Pertti Sutisen ja 
vuonna 1993 Tuomas Haapasen oppi-
laaksi. Kuhmon viulukoulussa vuosina 

1988–1992 hänen opettajinaan toimi-
vat Zinaida Gilels, Ilja Grubert ja Pavel 
Vernikov.

Vähälä on palkittu useissa viulukil-
pailuissa, varhaisinta kilpailumenestys-
tä hän saavutti jo vuonna 1984 Espoon 
musiikkikoulun kamarimusiikkikilpai-
luissa ja myöhemmin Jyväskylän ja 
Kuopion valtakunnallisissa viulukilpai-
luissa. Emma Vähälä palkittiin myös-
Kuhmon kansainvälisessä duo-kilpai-
lussa vuonna 1998 yhdessä pianisti 
Mika Rännälin kanssa. Vähälä suoritti 
diplominsa Sibelius-Akatemiasta par-
hain mahdollisin arvosanoin vuonna 
2000. Samana vuonna hänet valittiin 
Radion sinfoniaorkesterin vuorottele-
vaksi 2. konserttimestariksi. Musiikin 
maisteriksi Vähälä valmistui vuonna 
2003. Hän on täydentänyt opintojaan 
mm. Igor Ozimin ja Cho-Liang Linin 
mestarikursseilla.

Emma Vähälä esiintyy solistina ja 
kamarimuusikkona ja hän on esiinty-
nyt tärkeimmillä suomalaisilla musiik-
kijuhlilla, useimmissa Euroopan maissa 
sekä Amerikassa, Venäjällä, Japanissa 
ja Kiinassa. European Community 
Chamber Orchestra pyysi Vähälää so-
listikseen Väli-Amerikan ja Euroopan 
kiertueelleen vuonna 1996, jonka lisäk-
si hän on esiintynyt mm. Radion sin-
foniaorkesterin, Kuopion kaupunginor-
kesterin, Pori Sinfoniettan, Virtuosi di 
Kuhmon ja Liettuan kansallisorkesterin 
solistina.

Vähälä on työskennellyt vierailevana 
konserttimestarina Gulbenkianin sin-
foniaorkesterissa Lissabonissa ja Or-
questra da Musica da Casassa Portossa, 
Portugalissa. Vähälä vaikuttaa myös 
Avantin, Suomalaisen kamariorkesterin 



11

ja Virtuosi di Kuhmo -kamariorkesterin 
riveissä.

Klassisen kantaohjelmiston lisäksi 
Emma Vähälä on esittänyt paljon koti-
maista ja kansainvälistä uutta musiik-
kia kuten mm. Sebastian Fagerlundin, 
Keeril Maakanin, Anders Hillborgin 
ja Ulvi Cemal Erkin jousikvartetto-
jen Suomen kantaesitykset. Hän on 
myös nauhoittanut Virtuosi di Kuhmo 
-kvartetin kanssa Yleisradiolle Tauno 
Pylkkäsen jousikvarteton vuodelta 
1954.

CHRISTOFFER 
SUNDQVIST
Christoffer Sundqvist aloitti klarinetin-
soiton opintonsa Pietarsaaren konser-
vatoriossa Bernhard Nylundin oppilaa-
na. Vuonna 2002 hän suoritti diplomin 
Sibelius-Akatemiassa opettajanaan 
Anna-Maija Korsimaa. Sundqvist jat-
koi opintojaan Baselin musiikkikorkea-
koulussa professori Francois Bendan 
johdolla. Hän on myös osallistunut 
Hans Rudolf Stalderin, Guy Deplusin, 
Charles Neidichin sekä Ronald van 
Spaendonckin mestarikursseille sekä 
opiskellut kamarimusiikkia useiden 
merkittävien muusikoiden johdolla. 

Sundqvist voitti jaetun ensipalkin-
non Crusell-klarinettikilpailussa vuon-
na 2002. Hänet on myös palkittu 
Pro Musica -mitalilla sekä ensimmäi-
sellä palkinnolla Espoon Juvenalia-
kamarimusiikkikilpailussa. 

Sundqvist valittiin Radion sinfonia-
orkesterin vuoden 2004 debytantiksi. 
Viime vuosina hän on soittanut lähes 
kaikkien suomalaisorkestereiden solisti-

na. Ulkomaisista solistivierailuista mai-
nittakoon Göteborgin sinfoniaorkesteri, 
Sinfonieorchester Basel sekä liettualai-
nen St Christopher Chamber Orchestra. 

Christoffer Sundqvist on myös aktii-
vinen kamarimuusikko ja mm. Arktinen 
hysteria -puhallinkvintetin perustaja-
jäseniä. Toinen tärkeistä kamarimu-
siikkikokoonpanoista on turkulainen 
Plus-ensemble. Sundqvist on konsertoi-
nut Suomessa ja ulkomailla myös mm. 
Kodály-kvartetin, Uusi Helsinki -kvarte-
tin, Tempera-kvartetin, Pekka Kuusiston, 
Sakari Oramon, Paavali Jumppasen, 
Bella Davidovichin, Dmitri Sitkovetskyn 
sekä Philippe Graffinin kanssa. 

Sundqvist on kantaesittänyt Markus 
Fagerrudin sekä Sebastian Fagerlundin 
klarinettikonsertot. Syksyllä 2007 hän 
kantaesitti yhdessä Tommi Aallon kans-
sa Aulis Sallisen kaksoiskonserton klari-
netille ja alttoviululle Radion sinfoniaor-
kesterin solistina. 

Kamarimusiikkiyhtyeidensä kanssa 
hän on kantaesittänyt lukuisia suoma-
laisia teoksia mm. P. H. Nordgrenilta, 
Sampo Haapamäeltä ja Atso Almilalta. 
Kesällä 2007 Sundqvist esiintyi Helsingin 
juhlaviikoilla Magnus Lindbergin kama-
rimusiikkia esittelevässä konsertissa ja 
toukokuussa 2008 Sundqvist kantaesit-
ti Helsingissä Magnus Lindbergin trion 
klarinetille, sellolle ja pianolle. 

Vuodesta 2005 lähtien Sundqvist on 
ollut Radion sinfoniaorkesterin soolokla-
rinetisti. Hän opettaa klarinetinsoittoa 
Sibelius-Akatemiassa sekä säännöllises-
ti mestarikursseilla.
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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.


