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27.3.  
KESKIVIIKKOSARJA 12
Musiikkitalo klo 19.00

François-Xavier Roth, kapellimestari 
Patricia Kopatchinskaja, viulu

Bruno Mantovani: Time Stretch (on Gesualdo) 17 min

  
Peter Eötvös: Viulukonsertto “Seven” 21 min

VÄLIAIKA 20 min

Richard Strauss: Ein Heldenleben (Sankarin elämä), 
sinfoninen runo op. 40 40 min

Jari Valo, viulusoolo

I Der Held (Sankari)
II Des Helden Widersacher (Sankarin vastustajat)
III Des Helden Gefährtin (Sankarin seuralainen)
IV Des Helden Walstatt (Sankarin taistelukenttä)
V Des Helden Friedenswerke (Sankarin rauhantyö)
VI Des Helden Weltflucht und Vollendung (Sankarin vetäytyminen 
maailmasta ja täyttymys)

Väliaika noin klo 19.50. Konsertti päättyy noin klo 21.00. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä ja internetissä yle.fi/rso. 
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Bruno Mantovani on opiskellut Pariisin 
konservatoriossa, voitti ensipalkinnot 
viidessä oppiaineessa ja on toiminut 
vuodesta 2010 lähtien laitoksen johta-
jana. Lisäksi hän on suorittanut loppu-
tutkinnon musiikkitieteessä Rouenin 
yliopistossa.

1990-luvun lopulta lähtien Manto-
vanista on tullut yksi Ranskan arvos-
tetuimmista nykysäveltäjistä, jonka 
nopeasti kasvanutta tuotantoa ovat 
ruokkineet merkittävät tilaukset, lu-
kuisat tunnustukset ja palkinnot (Prix 
de Rome), sekä eturivin taiteilijois-
ta koostuva yhteistyökumppaneiden 
joukko. Monet Mantovanin teoksista 
kommentoivat musiikin historiaa, esi-
merkiksi Bachin, Rameaun, Mozartin, 
Schubertin ja Schumannin teoksiin vii-
taten.

Time Stretch (on Gesualdo), 2006, 
on Bambergin sinfonikkojen tila-
us ja omistettu orkesteria johtavalle 
Jonathan Nottille. Teoksen lähtökohta-
na on Carlo Gesualdon (1566–1613) vii-
dennen madrigaalikirjan laulu S’io non 
miro non moro (Jos en katso, en kuole). 
Synkästä historiastaan tunnettu renes-
sanssiruhtinas jatkaa viiltävin soinnuin 
madrigaalin ajatusta: ”Jos en katso, en 
elä, joten olen kuollut, mutta en vailla 
elämää”.

Mantovani on johtanut viisiäänisestä 
teoksesta 130 sointua käsittävän har-
monisen taustan, ”josta pyrin eliminoi-
maan kaikki kuulemisen kannalta tar-
peettomat elementit (oktaavit). Sen 
jälkeen venytin tämän ’verkon’ koko 

BRUNO MANTOVANI (1974–): 
TIME STRETCH (ON GESUALDO)

kappaleen mittaiseksi.” Gesualdon har-
moniat jäävät häälymään taustalle or-
kesterin yrittäessä ratkaista kappaleen 
filosofista ongelmaa toiminnalla.

Mantovanin tähtäimessä ovat ”jat-
kuvan energian etsiminen, radikaalit 
vastakohdat, sekä keskenään kamppai-
levien episodien muuntuminen. Niitä 
yhdistävät rytmiset syklit, pulssit, jotka 
luovat alun perin rapsodiseen musiik-
kiin sisäisen järjestyksen.” Gesualdon 
paradoksi muuttuu Mantovanin orkes-
terissa leimahteleviksi yhteenotoiksi, 
kirskuviksi protesteiksi ja yksilöllisiksi 
irtiotoiksi (klarinetti), jotka lopussa liu-
kenevat salaperäiseen väreilyyn.

Antti Häyrynen
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PETER EÖTVÖS (1944–): VIULUKONSERTTO 
“SEVEN”, COLUMBIA-ASTRONAUTTIEN 
MUISTOLLE

Mistä säveltäjä saa kimmokkeen kirjoit-
taa viulukonserton? 

Maaliskuussa 1935 kaunis, lahjakas 
18-vuotias tyttö matkusti paljon koke-
neen äitinsä kanssa Venetsiaan ja sai 
siellä poliotartunnan, johon meneh-
tyi saman vuoden huhtikuussa. Alban 
Berg oli jo aloittanut Louis Krasnerin 
häneltä tilaaman viulukonserton sävel-
tämisen, mutta hänen tuttavapiiriinsä 
kuuluneen tytön tragedia katalysoi luo-
misprosessin uudelle, hyvin henkilökoh-
taiselle tasolle. Nämä analysoimatto-
mat, uskomattomat tunteet kiteytyivät 
konserttoon ”Erään enkelin muistolle”.

Myös säveltäjä Peter Eötvösiä kiinnos-
taa lumota yleisönsä äänillä, ”muuttaa 
uskomaton soivaksi todellisuudeksi”.

Amerikan Yhdysvaltojen miehitetty 
avaruusohjelma alkoi 1959, kun NASA 
(Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallin-
to) valitsi seitsemän miehen ryhmän 
Mercury-avaruusalukselle. Mercury-
projektin alkuperäisenä tarkoituksena 
oli pystyä päättelemään selviytyisikö 
ihminen avaruusmatkalla. Ohjelma on 
jatkunut vaihtelevin nimin ja menes-
tyksin tähän päivään ja nykyhetken 
suunnitelmat jatkuvat pitkälle vuoteen 
2030 ja siitä pitemmällekin.

Runsas kymmenen vuotta sitten ava-
ruussukkula Columbia tuhoutui pala-
tessaan maan ilmakehään Texasin ja 
Louisianan osavaltioiden yläpuolella, 
hetkeä ennen kuin olisi päättänyt 28. 
tehtävänsä STS-107:n. Kaikki miehistön 
seitsemän jäsentä menehtyivät.

Peter Eötvös kertoo: 
”Tämä dramaattinen tapahtuma vai-

kutti minuun erittäin syvästi. Erityisesti 
televisiokuva tyhjästä astronautin ky-
pärästä, joka löydettiin maastosta rik-
koutumattomana, symbolisoi minulle 
tätä traagista tuhoa, joka vaati seitse-
män ihmisen hengen hetki ennen hei-
dän paluutaan Maahan.

Olin pitkään harkinnut tekeväni viulu-
konserton. 28. avaruussukkulan mission 
traagista taustaa ajatellessani tartuin 
uudelleen ideaan: viulukonsertto musii-
killisena dialogina solistin ja orkesterin 
kesken tuntui erityisen sopivalta anta-
maan musiikillisen muodon menehty-
neiden astronauttien muistolle.

Jokaiselle seitsemästä astronautis-
ta on omistettu henkilökohtainen ka-
denssi. Sävellyksessä heijastuvat jopa 
heidän yksilölliset hahmonsa; kuten 
esimerkiksi Ilan Ramon, ensimmäinen 
israelilainen avaruudessa, ja muistumat 
Kalpana Chawlan musiikkikulttuurista 
Intiassa syntyneelle naispuoliselle ame-
rikkalaiselle. 

Numero seitsemän määrää teoksen 
musiikillisen ja rytmisen rakenteen ja 
kuvaa samalla sävellyksen perusaja-
tusta: 49 muusikkoa on jaettu seitse-
mään ryhmään, sooloviulun lisäksi kuu-
si muuta viulistia on sijoitettu saliin. He 
ovat kuin seitsemän satelliittia tai sie-
lua laulaen ja leijuen avaruudessa. 

Viulukonsertto Seven on hyvin hen-
kilökohtainen monologi ja musiikilli-
nen sympatianosoitukseni seitsemälle 
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astronautille, jotka uhrasivat elämänsä 
tutkiessaan avaruutta toteuttaessaan 
ihmiskunnan perusunelmaa.”

Hannele Segerstam

RICHARD STRAUSS (1864–1949): 
EIN HELDENLEBEN OP. 40

Richard Strauss tutkaili romanttis-
ta sankarimyyttiä 1890-luvun lopulla 
kahdessa rinnakkaisessa orkesterite-
oksessa, Don Quixotessa op. 35 ja Ein 
Heldenlebenissä op. 40 (”Sankarin elä-
mä”, 1898). Musiikillisen herätteen jäl-
kimmäiseen Strauss sai Beethovenin 
kolmannesta sinfoniasta (1804). 

”Nykyiset kapellimestarit eivät pidä 
Beethovenin Eroicasta ja sen vuoksi sitä 
esitetään harvoin. Vastatakseni huuta-
vaan tarpeeseen sävellän laajahkoa or-
kesterirunoelmaa nimeltä Heldenleben, 
tosin ilman surumarssia, mutta kuiten-
kin Es-duurissa ja varustettuna monilla 
käyrätorvilla, jotka aina mittaavat mu-
siikin sankarillisuutta”, kirjoitti säveltäjä 
– käyrätorven soittajan poika – ironi-
seen sävyyn.

Eniten yleisöä ja arvostelijoita häm-
mensivät teoksen omaelämäkerralliset 
piirteet, jotka tuntuivat avoimen nar-
sistisilta. Tšaikovskin ”Pateettisen” sekä 
Mahlerin ensimmäisen ja toisen sinfo-
nian omakohtaisuus oli ollut yhtä sub-
jektiivista, eikä nykyajan mittapuilla sen 
rehellisempääkään. Straussin sankari-
ajatteluun liittyi piirteitä Nietzschen 
yli-ihmisopista, mutta Ein Heldenleben 
kuvasi häntä itseään ”vain osittain”.

Teos jakaantuu kuuteen osaan, joista 
rakentuu laaja mutta yllättävän lujate-
koinen sonaattimuoto. ”Sankari” esitel-
lään itsevarmalla unisono-aiheella, joka 
loikkaa kolme oktaavia kiertääkseen 
sivuteemojen kautta mojovaan kerta-
ukseen. ”Sankarin vastustajat” kirmaa-
vat esiin puupuhaltimien, sordinoitu-
jen pasuunoiden ja tuuban näykkivässä 
scherzossa, jonka sävyt vaihtelevat pil-
kallisesta mahtipontiseen. Molliin tai-
punut sankariaihe kärsii jousistossa 
kriitikoiden hyökkäyksistä, joiden ka-
oottinen atonaalisuus kuvastaa arvos-
telijoiden vieraantuneisuutta todelli-
suudesta. 

”Sankarin seuralainen” seuraavas-
sa kohtauksessa on Straussin vaimo 
Pauline de Ahna. Sankari (orkeste-
ri) myötäilee hellävaraisesti sooloviu-
lun impulsiivista pyrähtelyä ja asetel-
ma kertoo hienovaraisesti siitä, että 
Pauline oli tunnettu arvaamattomuu-
destaan ja Strauss tohvelisankariudes-
taan. Kohtaus päättyy lemmekkääseen 
yhteisymmärrykseen, jonka eroottista 
kehittelyä kriitikkoaiheet hiippailevat 
häiritsemään. Fanfaarit kutsuvat san-
karin taistelukentälle, jossa hän uljaalla 
orkestroinnilla kontrapunktisella ristitu-
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lella möyhentää vastustajiensa aiheet 
murusiksi. 

Voitonvarmana sankariteema siirtyy 
sodasta rauhan töihin, säveltämiseen. 
Viides kohtaus sisältää yli kaksikym-
mentä lainausta Straussin teoksista. Jos 
Strauss edeltävissä osissa kuvasi elä-
mänsä sellaiseksi kuin hän halusi sen 
nähdä, niin tässä hän rakentaa doku-
menttiaineistoon perustuvan omaku-
van. Strauss liittää lyyrisiin lainauksiin 
”seuralaisensa” aiheen ja valmistautuu 
teoksen finaaliin, jossa sankari vetäytyy 
maailmasta.

Vielä kerran sankaria hätyyttävät 
kriitikkoaiheiden herättämät painajai-

set, joista hänet pelastavat pastoraali-
set orkesteriaiheet ja hehkeä englan-
nintorvisoolo. Straussin Zarathustralle 
maailman hylkääminen tarkoitti palaa-
mista astraaliseen yksinäisyyteen, mut-
ta Heldenlebenin sankari vetäytyy puo-
lisoineen kodin lämpöön ja maallisen 
onneen. Strauss sävelsi teokselle ensin 
hiljaisen päätöksen, mutta korvasi sen 
myöhemmin suurieleisemmällä loppu-
kaneetilla.

Antti Häyrynen

Ranskalaiskapellimestari François-
Xavier Roth on toiminut vuodesta 2011 
SWR sinfoniaorkesteri Baden-Baden ja 
Freiburgin pääkapellimestarina. Roth 
on myös BBC:n Walesin kansallisorkes-
terin vieraileva kapellimestari ja hänellä 
on erityinen suhde Lontoon sinfoniaor-
kesteriin, jota hän johtaa säännöllisesti. 

Vuonna 2003 Roth perusti Les 
Siècles -orkesterin, jonka kanssa hän on 
levyttänyt sekä kiertänyt Euroopassa ja 
Japanissa. Ranskassa heillä oli kolmen 
vuoden ajan France 2 -kanavalla oma 
klassisen musiikin suosituimpia teoksia 
esittelevä tv-ohjelma Presto!, joka ke-
räsi viikoittain yli kolme miljoonaa kat-
sojaa. Viime aikoina Roth on esiinty-
nyt Les Siècles -orkesterin kanssa mm. 
Kölnin filharmoniassa, Klara-festivaalilla 

Brysselissä, Rheingau-festivaalilla Sak-
sassa ja Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia -akatemiassa Roomassa.

Viimeaikaisia ja tulevia kohokoh-
tia ovat Japanin-kiertue SWR sinfonia-
orkesteri Baden-Baden ja Freiburgin 
kanssa, konsertit Lontoon sinfonia-
orkesterin, Rotterdamin filharmonik-
kojen, Göteborgin sinfoniaorkesterin, 
Dresdenin ja Bergenin filharmonikko-
jen ja Ensemble Intercontemporainin 
kanssa. 

Roth ohjaa myös oopperaa. Ambroise 
Thomas’n Mignon ja Offenbachin 
Les Brigands Pariisissa sekä Mozartin 
Idomeneo Luxemburgissa periodisoit-
timilla saivat kriitikoilta kiitosta.

FRANÇOIS-XAVIER ROTH
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Moldovalaissyntyinen viulisti Patricia 
Kopatchinskaja esiintyy johtavi-
en eurooppalaisten orkestereiden 
kanssa, tällä kaudella mm. WDR-
sinfoniaorkesterin, Lontoon filhar-
monikkojen, ranskankielisen Sveitsin 
orkesterin ja Islannin sinfoniaorkes-
terin kanssa. Tällä kaudella hän kier-
tää paljon, Hollannissa Amsterdam 
Sinfoniettan ja BBC:n skottilaisen sin-
foniaorkesterin kanssa sekä 12 konser-
tin verran Australiassa Australian ka-
mariorkesterin kanssa kesällä 2013. 

Kamarimusiikki on Kopatchinskajalle 
erittäin tärkeää ja hän soittaa säännöl-
lisesti Fazil Sayn, Sol Gabettan, Markus 
Hinterhäuserin ja Polina Leschenkon 
sekä omien perheenjäsentensä kanssa. 
Kopatchinskaja on viime syksynä deby-
toineen quartet-lab-jousikvartetin pe-
rustajajäsen yhdessä Pekka Kuusiston, 
Lilli Maijalan ja Pieter Wispelweyn 
kanssa. 

Useasti palkittu Kopatchinskaja sai 
vuoden 2012 Praetorius Musikpreis 
Niedersachsen Award -palkinnon inno-
vaatiokategoriassa. Hän levyttää eks-
klusiivisesti Naïve Classique -levymer-
kille. 

Kopatchinskaja on Terre des Hommes 
-järjestön hyväntahdon lähettiläs ja tu-
kee sitä kautta lapsiin liittyviä projek-
teja Moldovassa. Hän soittaa Giovanni 
Francesco Pressenda -viulua vuodelta 
1834. 

PATRICIA KOPATCHINSKAJA
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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.


