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30.1.  
KESKIVIIKKOSARJA 8
Musiikkitalo klo 19.00

Santtu-Matias Rouvali, kapellimestari 
Alisa Weilerstein, sello

György Ligeti: San Francisco Polyphony 11 min

Esa-Pekka Salonen: L.A. Variations 20 min
 

VÄLIAIKA 20 min

Antonín Dvořák: Sellokonsertto h-molli op. 104 40 min

I Allegro 
II Adagio ma non troppo 
III Finaali: Allegro moderato 

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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GYÖRGY LIGETI (1923–2006): 
SAN FRANCISCO POLYPHONY

György Ligeti syntyi Transilvaniassa 
unkarinkieliseen juutalaisperheeseen, 
jonka vanhemmat lähetettiin vuon-
na 1944 Auschwitziin ja pikkuveli 
Mauthauseniin. Ligeti itse joutui pak-
kotyöhön ja ainoastaan äiti palasi lei-
reiltä elävänä sodan jälkeen. Musiikin 
opiskelu ja säveltäminen sosialistisessa 
Unkarissa oli rajoitettua ja vuoden 1956 
kansannousun jälkeen Ligeti muutti 
länteen. 

Ligeti on todennut, että voidak-
seen pitää musiikin omanaan hänen 
täytyi 1950-luvulla aloittaa se nolla-
pisteestä. 1950-luvun lopulla hän ryh-
tyi rakentamaan musiikkia uudelleen 
klusterimaisista sointikentistä ja mik-
ropolyfonisista verkoista (Apparitions). 
Atmosphèressä ja Lontanossa Ligeti 
sulatti tunnistettavat teemat ha-
joaviksi ja loittoneviksi äänipilviksi. 
Kamarikonsertossa ja toisessa jousi-
kvartetossa kasautuvien rytmien viida-
kosta syntyi anarkiaa, jota tarkkaili ja 
ohjasi musiikin ulkopuolinen järki.

San Francisco Polyphony (1973–74) 
otti lähtökohdakseen perinteisen or-
kesterikokoonpanon vahvistettuna kol-
mansilla puupuhaltimilla. Teos huipen-
si Ligetin mikropolyfoniset kokeilut. Se 
on liikkuvampi ja dramaattisempi kuin 
staattisina monoliitteina säteilevät 
edeltäjänsä. San Francisco Polyphony 
kutoo verkkonsa melodia-aiheista, jot-
ka säntäävät toisistaan piittaamatta 
omille teilleen.

San Francisco Polyphonyn kokonai-
suutta hallitsee silti ”intervalleista ja 

harmoniasta koostuva suunnitelma, 
joka ohjaa keskenään erilaisia ainek-
sia kuin metallikappaleita magneet-
tikentällä. San Francisco Polyphonyssa 
melodisen aineksen erilaisuus on suu-
rempaa kuin harmoninen vetovoima. 
Järjestys ja kaaos vaihtelevat”, luonneh-
ti Ligeti. 

Teos alkaa vapaatilasta, joka muis-
tuttaa hieman orkesteria virittämässä 
– kaaoksessa, josta pitäisi syntyä mu-
siikkia. Harmoninen magneetti alkaa 
tiivistää rivejä, karsia aiheita ja harven-
taa niitä kohti yläilmoja. Jouset leikkaa-
vat pysähtyneeseen sointurykelmään 
kuin lintuparvi, joka pian hajaantuu. 
Sen jälkeen musiikki alkaa jälleen tiivis-
tyä ja tihentyä, kohottaa vaskisia pyl-
väitä ja pitkiä, intohimoisia jousikaar-
roksia.

Ligetin mikropolyfonialla ei ole pal-
jon tekemistä yhteensopivuuden kans-
sa. Teoksen ”yksittäiset melodialinjat ja 
aiheet ovat suljettuja ja noudattavat 
omia sääntöjään, mutta niiden yhdis-
telmät, sekä samanaikaiset että peräk-
käiset, ovat kaoottisia.” 

Säveltäjä rinnastaa musiikillisen rik-
kakasvustonsa esimerkkiin arkielä-
mästä: ”Voi ajatella täydellisessä epä-
järjestyksessä olevia tavaroita pöydän 
laatikossa. Laatikolla itsellään on selkeä 
muoto. Sisällä on täysi sekasorto, mut-
ta selvästi määritellyissä rajoissa.” 

Ei tarvitse olla Stanley Kubrick hais-
taakseen San Francisco Polyphonyn 
kaaoksen takana olevan paniikin. 
Kasaantuvat trillimuodostelmat johta-
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vat brutaaleihin lyömäsoitinten mäjäh-
dyksiin ja pianissimot hautovat synkkiä 
ajatuksia. Keskinäisessä epäsynkroni-
assa sikiävät kuviot ennustavat, että 

onnellista loppua ei ole näköpiirissä. 
Päätteeksi musiikki tuntuu ajavan suo-
raan päin seinää.

ESA-PEKKA SALONEN (1958–): L.A. VARIATIONS

Esa-Pekka Salonen vieraili Los 
Angelesin filharmonikkojen kapellimes-
tarina ensi kerran vuonna 1984 ja se oli 
taiteellista kumppanuutta ensi silmä-
yksellä. Vuonna 1989 hänet nimitettiin 
ylikapellimestarin tehtävään, josta hän 
jäi pois liki tuhat konserttia myöhem-
min vuonna 2009. Urakan alku merkit-
si haastetta, joka aiheutti jonkinmoisen 
kriisin ja tauon sävellystyöhön.

L.A. Variations (1996) oli uudenlai-
sen Salosen luomus, avoin ja helposti 
lähestyttävä. Ikään kuin vastauksena 
1980-luvulla tutkimiinsa kommunikaa-
tion ongelmiin, Salonen pyrki nyt et-
simään yhteisiä nimittäjiä, ylittämään 
kulttuurisia ja sosiaalisia raja-aitoja. 
Muunnelmista löytyvät jäljet aiempien 
teosten dialektisista asetelmista, vasta-
kohtaisuuksista hartaasti henkevän ja 
antaumuksellisesti raadollisen, teräväs-
ti analyyttisen ja intuitiivisesti poeetti-
sen, sekä traagisen ja koomisen välillä. 

L.A. Variations seuraa itsevarmasti 
suurten muunnelmateosten perinnettä. 
Siihen sopii musiikin häälyminen mo-
daalis-kromaattisessa maastossa sekä 
verhottu sarjallisuus, joka on supistettu 
vain yhdeksi mahdollisuudeksi monien 
joukossa. Muunnelmien luonnehdin-
nassa kuvastuu monikulttuurisen mil-
joonakaupungin kirjo, etniset maut ja 
kulttuuriset vastakohdat: Hollywoodin 

petos ja lumo, Arnold Schönberg pelaa-
massa tennistä Marx-veljesten kanssa, 
Stravinsky kättelemässä Chaplinia.

Orkesterinkäsittelyä luonnehtivat lu-
toslawskimaisesti kontrastoivat soin-
titekstuurit, soitinryhmien itsenäinen 
konsertoivuus ja lyömäsoitinpaletin 
värikkyys, sekä syntetisaattorin vieno 
epätodellisuus. Kokonaisuus on drama-
tisoitu komeasti ilakoivista taitteista 
hurjistuneisiin tulivuorenpurkauksiin. 
Jyskyttävä loppunousu sulaa viulukuvi-
oihin, jotka etsivät korkeuksista seesty-
nyttä kauneutta. 

Musiikin heksatoninen kaksijakoi-
suus kuvastaa ehkä myös Salosen am-
bivalenssia, pohjoismaista sivullisuutta 
liki nelimiljoonaisen kaupungin vilinäs-
sä. Suuressa sulatusuunissa musiikin 
periodit ja tyylisuunnat, erilaiset ihmi-
set ja intohimot yhdistyvät kihiseväksi 
elämäksi. 

L.A. Variations on myös näytöskap-
pale suurelle sinfoniaorkesterille, jonka 
kanssa säveltäjä on totaalisessa symbi-
oosissa: “Kirjoitin L.A. Variationsin varta 
vasten Los Angelesin filharmonikkojen 
soittajille. Olen erittäin ylpeä orkes-
terini voimasta ja virtuoosisuudesta.” 
Salonen tarjosi valistuneille kuulijoille 
myös tiivistetyn matkaoppaan muun-
nelmiin:



4

1. Kaksi heksakordia yhdessä nouse-
vana asteikkona. Liike hidastuu

2. kansanmusiikkia muistuttavaan 
episodiin 

3. Ensimmäinen koraali (pelkät pu-
haltimet)

4. Suuri Sointu I. Kaksi heksakordia 
esitetään kolme kertaa kolmella eri ta-
voin erittäin laajana sointurakennelma-
na

5. Scherzando, leggiero
6. Kone, joka valmistaa tasaisten kuu-

destoistaosien liikettä
7. muunnelmassa, jossa sävelmä on 

trumpeteilla ja ensimmäisellä viululla
8. Kappaleen nopein jakso. Ensin 

puupuhaltimet korkeimmassa rekiste-
rissään, sitten bassoinstrumentit mata-
limmassa rekisterissään. Akrobaattinen 
kontrabassosoolo johtaa

9. variaatioon puhaltimille, lyömä-
soittimille, harpulle ja celestalle

10. Kaanon kolmessa eri tempossa. 
Soitinnettu kamariyhtyeelle

11. Jousien tuttijakso, joka johtaa 
Suureen Koneeseen I. Lyömäsoittimet 
valmistelevat mantra-rytmin. Suuren 
Koneen vaskisoinnut ovat kunnianosoi-
tukseni Sibeliukselle

12. Toinen koraali
13. Uusi näkökulma melodiaan uniso-

nojousilla
14. Tempo neljäsosanuotti = 125. 

Canon à 3
15. Suuri Kone II. Luultavasti iloisinta 

musiikkia, mitä olen koskaan kirjoitta-
nut

16. Suuri Sointu II. Tällä kertaa kak-
si eri tulkintaa heksakordeista. Mantra-
rytmi toistettuna patarummuilla, 
roto-tomeilla ja puurummuilla maksi-
maaliseen tehoonsa saakka

17. Kooda. Kaksi heksakordia yhdes-
sä, kuten alussa. Kirjoitettu kahdeksalle 
sordinoidulle sellolle, kahdeksalle sordi-
noidulle viululle ja pikkololle.

ANTONÍN DVOŘÁK (1841–1904): 
SELLOKONSERTTO H-MOLLI OP. 104

”Miten ihmeessä minä en tiennyt, että on 
mahdollista kirjoittaa tällainen sellokon-
sertto? Jos olisin tiennyt, olisin säveltä-
nyt sellaisen jo kauan sitten”, valitti van-
ha Johannes Brahms nähtyään Antonín 
Dvořákin sellokonserton partituurin.

Tsekkiläissellisti Hanus Wihan oli 
vuosikausia pyytänyt Dvořákilta sello-
konserttoa, mutta säveltäjä epäili inst-
rumentin kelpoisuutta soolotehtäviin. 
Toimiessaan 1891–94 New Yorkin kon-

servatoriossa opettajana Dvořák kuuli 
Victor Herbertin toisen sellokonserton, 
jonka suuri sinfoniaorkesteri kolmine 
pasuunoineen avasi Dvořákin korvat 
uudenlaisen sellokonserton mahdolli-
suuksille.

Amerikan-kausi tuotti monet 
Dvořákin inspiroituneimmista teoksis-
taan, kuten sinfonian ”Uudesta maail-
masta” tai ”Amerikkalaisen” jousikvarte-
ton. Sellokonsertto jäi kesken Dvořákin 
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palatessa Prahaan ja kuultuaan kälyn-
sä, kreivitär Josephina Kaunicin kuo-
lemasta, hän sijoitti hitaaseen osaan 
tämän lempisävelmän laulusta ”Jätä mi-
nut yksin” (op. 82). Vaikka sellokonsert-
to on hengeltään täysin slaavilainen, on 
uudesta maailmasta tarttunut mukaan 
avaruutta ja ennakkoluulottomuutta.

Hanus Wihan konsultoi teoksen soo-
lo-osuuden muotoilussa, mutta Dvořák 
oli varma taidoistaan ja poisti lopulli-
sesta partituurista suurimman osan tä-
män ehdotuksista. Hän kirjoitti kustan-
tajalleen, että ”teokseeni ei saa tehdä 
mitään muutoksia, vaikka kuka – ystä-
väni Wihan mukaanluettuna – pyytäi-
si. Myöskään Wihanin tekemää kadens-
sia viimeiseen osaan ei tule painaa.” Ei 
olekaan yllätys, että konserton solisti-
na kantaesityksessä Lontoossa 1896 oli 
Wihanin sijasta Leo Stern. 

Sellokonsertossa Dvořák asettaa so-
listinsa suuren romanttisen orkeste-
rin vastapeluriksi. Teoksen monumen-
taaliset mittasuhteet paljastetaan jo 
ensimmäisen osan (Allegro) orkes-
terijohdannossa, jossa esitellään rikas 
teema-aineisto. Pääteeman esittelee 
käyrätorvi, joka tuo valmisteluun luon-
non- ja tilantuntua.

Sellon ei tarvitse kuitenkaan jäädä 
statistin rooliin ja se tarttuu päätee-
maan ensin kuin kokeillen (quasi imp-
rovisando). Vapaasti rakennetun kehit-
telyn aikana solisti saa kerta toisensa 
jälkeen ponnistaa voimansa hurjiin 
nousuihin ja taidonnäytteisiin. Dvořák 
on parhaimmillaan grandioso-merkin-
nän luonnehtimassa päätöskohtauk-
sessa, jossa molemmat teemat solistin 
pienen kadenssin jälkeen purjehtivat 
voitokkaina kotisatamaan.

Hidas osa (Adagio ma non troppo) 
on sävelletty A-B-A-muotoon. Tapansa 
mukaan Dvořák antautuu lyyrisen tun-
nelman sekä slaavilaisten tunteiden ja 
”dumkamaisen” mietiskelyn vietäväksi, 
mutta pysyy valppaana sävyttäessään 
orkesterivärejä. Välijakso jysähtää ty-
lysti kesken hiljaisen tunnelmoinnin, 
mutta Dvořák säilyttää spontaaniuden 
myös kallistuessaan melodraamaan.

Finaaliin (Allegro moderato) Dvořák 
on sulauttanut kansallisia aineksia 
kaikkein sytyttävimmässä muodos-
saan. Marssimainen pääteema aloit-
taa päättäväisen vaelluksen kohti hui-
pentumaa, jota juhlistaa ensimmäisen 
osan pääteeman mahtava paluu. Tätä 
seuraavassa epilogien, muistumien ja 
yleisen nostalgian täyttämässä päätös-
kavalkadissa Dvořák sivuuttaa perin-
teisen soolokadenssin ja säveltää tilal-
le liikuttuneen koodan, jossa soolosello 
muistelee hitaan osaan sävelmää, kun-
nes koko teos tempautuu jykevään lop-
pupaisutukseen.

Antti Häyrynen

SANTTU-MATIAS 
ROUVALI

Santtu-Matias Rouvalin kapellimesta-
riura on edennyt lyhyessä ajassa suu-
rin harppauksin. Vuonna 2007 Leif 
Segerstamin, Jorma Panulan ja Hannu 
Linnun johdolla alkaneiden kapelli-
mestariopintojen ohella Rouvali on jo 
ehtinyt johtaa merkittäviä sinfoniaor-
kestereita niin kotimaassa kuin ulko-
maillakin. Ennen orkesterinjohdonopin-
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tojaan hän opiskeli lyömäsoittimia 
Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuk-
sessa. 

Rouvali on nimitetty Tampere 
Filharmonian seuraavaksi ylikapel-
limestariksi syksystä 2013 alkaen. 
Samaan aikaan hän aloittaa myös 
Kööpenhaminan filharmonikoiden pää-
vierailijana. Heinäkuussa 2011 Rouvali 
valittiin Los Angelesin filharmonikko-
jen Dudamel Fellowship -ohjelmaan, 
jossa neljä nuorta kapellimestaria pää-
see henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi 
johtamaan filharmonikkoja ja osallis-
tumaan mm. orkesterin yleisötyöpro-
jekteihin. Syyskuusta 2011 Rouvali on 
toiminut myös Tapiola Sinfoniettan 
taiteellisena partnerina. Niin ikään hän 
jatkaa RSO:n kanssa alkanutta tiivistä 
yhteistyötä tulevina vuosina. 

Kuluvalla kaudella Santtu-Matias 
Rouvali johtaa mm. Ruotsin radion sin-
foniaorkesteria, Ranskan radion sinfo-
niaorkesteria, Dresdenin filharmonikoi-
ta ja Lontoon Philharmonia-orkesteria. 

Rouvali on työskennellyt Sakari 
Oramon assistenttina Kokkolan oop-
perakesässä vuodesta 2009 ja johta-
nut siellä mm. Bizet’n Carmenin sekä 
Mozartin Taikahuilun. 

ALISA WEILERSTEIN

Yhdysvaltalainen sellisti Alisa 
Weilerstein (s. 1982) teki debyyttin-
sä 13-vuotiaana Clevelandin orkesterin 
kanssa. Vuonna 1997 hän puolestaan 
debytoi Carnegie Hallissa New York 
Youth Symphony -orkesterin solisti-
na. Clevelandin musiikki-instituutista 

valmistuneella Weilersteinilla on myös 
tutkinto venäjän historiasta Columbian 
yliopistosta. 

Weilerstein on tunnettu soittotyylis-
tään, jossa yhdistyy luonnollinen virtuo-
siteetti teknisen tarkkuuden ja palavan 
muusikkouden kanssa. Vuonna 2011 
hänet valittiin MacArthur Foundation 
Fellow -ohjelmaan ja vuonna 2010 hä-
nestä tuli ensimmäinen yli 30 vuoteen 
arvostetun Decca Classics -levy-yhtiön 
kanssa sopimuksen tehnyt sellisti.

Weilerstein on esiintynyt kaikki-
en suurempien orkestereiden kanssa 
Yhdysvalloissa ja Euroopassa, kapelli-
mestareina mm. Daniel Barenboim, Sir 
Andrew Davis, Gustavo Dudamel, Sir 
Mark Elder, Manfred Honeck, Paavo 
Järvi, Lorin Maazel ja Osmo Vänskä. 
Hän on myös esiintynyt musiikkifesti-
vaaleilla ympäri maailmaa solistina, re-
sitalistina ja kamarimuusikkona.

Kaudella 2012–2013 Weilerstein te-
kee yhteistyötä New Yorkin filharmo-
nikkojen, Toronton ja San Franciscon 
sinfoniaorkestereiden kanssa sekä 
esiintyy St. Luken orkesterin kans-
sa Carnegie Hallissa. Euroopassa hän 
esiintyy Pariisin orkesterin, Berliner 
Staatskapelle -orkesterin ja Wienin 
sinfoniaorkesterin kanssa. Hän on 
myös Barcelonan sinfoniaorkeste-
rin residenssitaitelija. Tällä kaudel-
la Weilerstein osallistuu kiertueille 
mm. Yhdysvalloissa, Australiassa ja 
Japanissa. 

Vuonna 2009 Michelle Obama kutsui 
Weilersteinin ja kolme muuta taiteili-
jaa arvostettuun musiikkitapahtumaan 
Valkoiseen taloon, jossa hän esiintyi 
mm. Presidentti Obamalle ja tämän 
perheelle.
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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.


