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12.3.
KESKIVIIKKOSARJA 11
Musiikkitalo klo 19.00

Hannu Lintu, kapellimestari 
Helena Juntunen, sopraano
Jenny Carlstedt, altto 
Tuomas Katajala, tenori 
Neal Davies, bassobaritoni
Musiikkitalon Kuoro, valm. Tapani Länsiö 

Aarre Merikanto: Genesis sopraanolle,  20 min
sekakuorolle ja orkesterille 

VÄLIAIKA 20 min

Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 9 d-molli op.125 65 min 
solisteille, kuorolle ja orkesterille
 
I Allegro ma non troppo, un poco maestoso 
II Molto vivace 
III Adagio molto e cantabile 
IV Finaali: Presto – Allegro assai (An die Freude)

Väliaika noin klo 19.30. Konsertti päättyy noin klo 21.00.
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AARRE MERIKANTO (1893–1958): GENESIS

Aarre Merikannon ura on usein jaettu 
liian yksiselitteisesti radikaaliin nuoruu-
denkauteen sekä sen tuottamien pet-
tymysten aiheuttamaan sovinnaisem-
pana myöhäiskauteen. On toki selvää, 
että Juha-oopperan ja muutamien mui-
den 1920-luvun mestariteosten jäämi-
nen eittämättä katkeroitti Merikantoa, 
mutta 1930-luvulla alkanut tyylin yksin-
kertaistuminen saattoi hyvin olla myös 
hänen oman sisäisen kehityksensä tu-
losta. Lisäksi hän sävelsi myöhemmäl-
läkin kaudellaan monia taiteellisesti 
täysipainoisia teoksia ja sai varsinkin 
1950-luvulla hyvitystä nuoruudenkau-
den ankarista kokemuksista tultuaan 
1951 nimitetyksi Sibelius-Akatemian 
sävellyksen professoriksi ja menesty-
mällä hyvin suomalaisissa sävellyskil-
pailuissa.

Yksi näistä kilpailumenestyksistä oli 
sopraanolle, sekakuorolle ja orkesterille 
sävelletty Genesis (1956), joka sai 1956 
toisen sijan Suomen Kulttuurirahaston 
sävellyskilpailussa. Merikannolla ei ol-
lut syytä harmitella jäämistä toiseksi, 
sillä hän saavutti kilpailussa myös en-
sipalkinnon teoksella Tuhma (1956). 
Hän asetti kahdesta teoksesta kuiten-
kin Genesiksen etusijalle ja kirjoitti vai-
molleen: ”...’Genesis’ on monta astetta 
korkeammalla, niin muotoon kuin si-
sältöönkin nähden. Mutta tämä ei ol-
lut uutta, tiesinhän, että ’Genesiksessä’ 
olin antanut parastani...”

Genesis on sävelletty Toivo Lyyn sa-
mannimiseen runoon. Nimi viittaa 
Vanhan testamentin ensimmäiseen 
Mooseksen kirjaan, joka kertoo mm. 

maailman ja ihmisen luomisesta. Myös 
Lyyn runossa on puhe luomis- tai synty-
mistapahtumasta, salaperäisen Tähden 
liekehtivästä kohtaamisesta, jossa voi 
nähdä monia merkityksiä, esimerkiksi 
inspiraation ja taiteellisen luomistyön 
selittämättömyyttä.

Merikannon teos saa muotonsa Lyyn 
runosta ja seurailee sen nousuja ja su-
vantoja. Teoksen alussa vallitsee sa-
laperäinen alkutyhjyys, tunnelma on 
täynnä odotusta. Musiikki saa vähitel-
len voimaa ja nousee ensimmäiseen 
huipentavaan käänteeseen, hedelmöi-
tymisen hetkeen (”Taju huikeni multa”). 
Seuraa tasaantuva, pysähtyneempi vä-
litaite, kunnes uusi käänne (”Ei ennen 
ikinä ollut moista!”) vie toiseen huipen-
nukseen. Päätös on seesteinen, mutta 
mysteerin tuntu säilyy.

Genesis ja sen jälkeen valmistunut 
Tuhma jäivät Merikannon viimeisiksi 
laajemmiksi teoksiksi. Hänen viimeisiä 
aikojaan varjosti kesällä 1957 löydetty 
keuhkosyöpä, joka vei hänet ennenai-
kaiseen kuolemaan syyskuussa 1958. 
Merikannon puoliso Evi Merikanto kir-
joitti säveltäjän kuolinpäivän iltana päi-
väkirjaansa Genesiksen päätössanoja 
mukaillen: ”Ei täysin mennyt, kun ijäksi 
lähti, se ääretön armas tähti”.
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Se ääretön, ihana Tähti! 
En tiedä, mistä se lähti.
En tiedä, minne se meni. 
Mut tiedän: se sytytti sydämeni!
Avaruuksien takaa se kiitävän näin 
vain kipinänä ensin kimmeltäin.
Myriaadit vuossadat riensi sen kohti. 
Yhä kasvaen mulle sen kauneus hohti.
Se rataansa samosi säihkyä kylväin: 
näkemistäni tähdistä oli se ylväin!
Näkemistäni tähdistä oli se armain. 
Miten odotin sitä autuain armain!
Se tuli, se tuli, se läheni, läheni! 
Joka hetki mun oma voimani väheni.
Yhä väkevämmin se veti mua. 
Minun täytyi siihen sulautua.
Olin vallassa raastavan riemun ja vaivan. 
Olin nääntyä aivan.
Ja nääntyä pyysin! 
Minä liekkejä kohti syysin.
Iäks upota toiseen! 
Aurinko ahjoon aurinkoiseen!
Tulihiuksiini neitsyenkasvoni peitin. 
– päin sulhoa käsivarteni heitin.
Ja kurkotin suuta. 
En voinut muuta!
Imin hehkua hurjin, tulisin huulin. 
Tukehtuvani hurmaan luulin.
Olin sokaisema auvon ja kauhun. 
Vain tunsin polton ja kuulin pauhun.
Hän oli, hän oli mun lähelläni! 
Vain hetki – ja hän ois sylissäni!
Löi tulta! tulta – 
taju huikeni multa –
olin itse kuollut, vain kaaos eli, 
joka atomi minussa värähteli!
Myriaadit vuodet niin meni varmaan. 
Kun heräsin etsin kasvoja armaan.

AARRE MERIKANTO: GENESIS

Mut poissa, poiss’ oli onneni Tähti! 
Se luotani lähti…
Avaruuksien takana kiitävän näin 
sen kipinänä vain kimmeltäin…
Ja se häipyi sinne. 
– Ah, minne? minne?
Sydän täynnä kaipuun katkeruutta 
en ensin havainnut mitään uutta.
Mut pian pilkahti poikki tieni 
– oudon lähellä – tähti pieni.
Ei ennen ikinä ollut moista! 
Kun katsoin: tähti seurasi toista…
Oli ympärilläni niitä monta, 
niin pienen pientä, niin avutonta…
Ja äkkiä tajusin riemukseni: 
ne olivat lapsia rakkauteni!
Ne olivat olleet helmassani. 
Ne olivat tulta minun tulestani!
Ne olivat minusta singonneet, 
minun lieskani liekkirypäleet!
Niiss’ oli hiven mun sydäntäni 
– hiven myös minun mennyttä 
Tähteäni!
– Ei täysin mennyt vaikk’ iäksi lähti, 
se ääretön, ihana Tähti!

Toivo Lyy
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LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827): 
SINFONIA NRO 9

Tammikuussa 1793 muuan 
Bartholomäus Ludwig Fischenich kir-
joitti Bonnista runoilija Friedrich 
Schillerin vaimolle Charlottelle Jenaan: 
”Eräs kaupunkimme nuori mies, jonka 
lahjakkuus tunnustetaan yleisesti ja jon-
ka vaaliruhtinas on lähettänyt Wieniin 
Haydnin luo, aikoo säveltää Schillerin 
Oodin ilolle, säe säkeeltä. Odotan tästä 
jotain suurta, sillä sikäli kuin minä hän-
tä tunnen, hän on täysin omistautunut 
pyrkimään kohti suurta ja ylevää.”

Mainittu nuorukainen oli Ludwig van 
Beethoven, tuolloin vasta 22-vuotias 
mutta jo kotikaupungissaan Bonnissa 
huomiota herättänyt säveltäjänal-
ku. Hän tuli kuin tulikin säveltäneeksi 
Schillerin oodin An die Freude ja siitä to-
della tuli jotain ”suurta ja ylevää”. Kesti 
kuitenkin kolme vuosikymmentä en-
nen kuin hanke toteutui ja silloin luul-
tavasti aivan erilaisessa muodossa kuin 
hän oli alun perin ajatellut, hänen yh-
deksäntenä sinfonianaan.

Yhdeksäs sinfonia on Beethovenin 
sinfoniasarjan kokoava monument-
ti mutta samalla myös avaus johonkin 
uuteen. Sekä teoksen ennenkokema-
ton mittakaava että vokaaliosuuksi-
en ja tekstin käyttö teoksen finaalissa 
merkitsivät radikaalia kumousta sinfo-
nian historiassa ja näyttivät tietä ro-
mantiikan monumentaaliteoksiin ja 
aina Mahlerin maailmojasyleileviin sin-
fonisiin visioihin saakka. Schillerin va-
listushenkistä idealismia huokuva oodi 
antaa päätösosalle aivan erityisen, lä-
hes myyttiset mitat saavan merkityk-

sen ja julistaa eräänlaisena epäviral-
lisena maailmanhymninä kaikki rajat 
ylittävää iloa, rakkautta ja veljeyttä.

Sinfonian varsinainen sävellystyö ta-
pahtui vuosina 1823–24. Teoksen ko-
koavaan, suuren synteesin luonteeseen 
sopii kuitenkin hyvin se, että sitä enna-
koivia eleitä oli levittäytynyt lähes koko 
Beethovenin säveltäjänuralle. Schillerin 
oodin säveltämiseen viittaavia mer-
kintöjä on säilynyt ainakin vuosilta 
1798–99 ja 1811–12, ja myös sinfonian 
kuuluisalla ”Ilon teemalla” on pitkä syn-
tyhistoria, vaikka se ei aluksi liittynyt-
kään Schillerin oodiin. Sinfoniaan liit-
tyviä teemoja alkoi puolestaan esiintyä 
Beethovenin luonnosvihoissa vuosista 
1815–16 lähtien.

Yhdeksännen sinfonian kantaesityk-
sestä Wienissä 7. toukokuuta 1824 tuli 
täydellinen voitto kuurolle mestarille. Jo 
scherzon jälkeen saliin puhkesi aplodi-
myrsky, josta esitykseen lähinnä sym-
bolisesti osallistunut Beethoven ei kuul-
lut mitään. Alttosoolon laulaja Caroline 
Unger käänsi hänet silloin lempeästi 
salin suuntaan, jotta hänkin pääsi osal-
liseksi yleisön riemusta. Allegemeine 
musikalische Zeitung tiivisti sinfonian 
merkityksen: ”Beethovenin sammuma-
ton nerous on avannut meille uuden 
maailman, paljastanut pyhän taiteen 
maagisia salaisuuksia, joita emme ole 
koskaan aiemmin kuulleet tai kuvitel-
leet”.

Yhdeksännessä sinfoniassa toteutuu 
samanlainen kasvu ensiosan mollista 
finaalin riemuun kuin viidennessä sin-
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foniassa, mutta nyt kasvu alkaa syvem-
mältä ja yltää korkeammalle. Sinfonian 
laajentunut mittakaava ilmenee ensi-
osassa aivan uudenlaisena musiikillisen 
ajattelun monumentaalisuutena. Osa 
kasvaa esiin avaruudellisesta tyhjyydes-
tä, ensin pelkkää kvinttiä a-e soiden, 
sitten jylhään unisono-purkaukseen 
paisuen. Jo tämä epätavallinen avausele 
antaa aavistaa sinfonian laajakaarisesta 
hengityksestä, jota myös raskaasti liik-
keelle lähtevä kehittely noudattaa.

Scherzo on epätavallisesti jo toi-
sena ja hidas osa vasta kolmantena. 
Muodoltaan scherzo on erikoinen yh-
distelmä scherzo-muodosta ja sonaat-
timuodosta. Ilmavana fugatona alkavia 
mutta iskevän energiseksi tiivistyviä 
äärijaksoja tasapainottaa valoisa trio, 
jossa kajastaa jo ennakkoaavistus fi-
naalin ”Ilon teemasta”.

Ylimaallisen kaunis hidas osa muo-
dostui esikuvaksi monille romantikoille, 
ennen muuta Brucknerille. Osa raken-
tuu kahdelle laajakaariselle teemalle, 
joita kumpaakin muunnellaan. Osan si-
joittumisen vasta scherzon jälkeen se-
littää se, että näin Beethoven saattoi 
luoda tarpeellisen suvantovaiheen en-
nen jättimäistä finaalia.

Tekstin käyttö tarjosi Beethovenille 
finaalissa aivan uudenlaisen sävellyksel-
lisen haasteen, koska perinteisten muo-
tojen sijasta kokonaisuus oli rakennet-
tava uusista lähtökohdista. Schillerin 
runo on muodon perustana vain osit-
tain, sillä käytyään sen kertaalleen läpi 
Beethoven toistaa sen säkeistöjä. Näin 
kokonaisuus on enemmän musiikilli-
sesti kuin tekstin pohjalta rakentuva.

Osan monipolvisessa rakenteessa 
voi nähdä vapaahkosti hahmottuvina 

vyöhykkeinä tiivistelmän neliosaises-
ta sinfoniamuodosta. Alussa on joh-
dantomainen jakso, jonka epävarmaa 
ja haeskelevaa tunnelmaa korostavat 
muistumat kolmesta aiemmasta osas-
ta, sekä osan ytimenä toimivan hymni-
mäisen ”Ilon teeman” esittely useam-
pana muunnelmana. Vasta kaaoksen 
partaalle ajauduttuaan musiikki kään-
tyy positiiviseen ratkaisuun. Baritonin 
julistus (Beethovenin oman sanat) 
kääntää musiikin kohti ”suloisempia ja 
iloisempia säveliä”, ja hymniaihe tulee 
nyt esiin kaikessa mahtavuudessaan. 
Tenorin sotilasmarssi (”Froh, wie seine 
Sonnen”) ja orkesterin energinen kak-
soisfuuga luovat scherzomaisen tait-
teen 6/8-tahtilajissa. Ilon hymnin uusi 
versio vie musiikin ”hitaaseen osaan”, 
mieskuoron aloittamaan vaikuttavaan 
”Seid umschlugen Millionen” -jaksoon, 
jota seuraa siitä ja hymniaiheesta ra-
kentuva mahdikas kaksoisfuuga. Sen 
aloittama ”finaalijakso” vie musiikin 
kohden päätöksen hurmioitunutta rie-
munpurkausta.

Kimmo Korhonen
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SINFONIA NRO 9, LOPPUKUORO

O Freunde, nicht diese Töne!
sondern lasst uns angenehmere 
anstimmen 
und freudenvollere. 

Ludwig van Beethoven

An die Freude 

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken
Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt,
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.

Wem der grosse Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Ja, wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf der Erdenrund!
Und wer’s nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund.

Freude trinken alle Wesen 
An den Brüsten der Natur, 
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur.
Küsse gab sie uns und Reben,
Einen Freund geprüft im Tod,
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott.

Oi ystävät, ei näitä säveliä!
Vaan lauletaan mukavampia,
sellaisia, jotka ovat täynnä iloa ja 
riemua. 

Oodi ilolle

Riemun jumalainen kipinä,
Elysionin tytär!
Tulesi hehkusta juopuneina me astumme,
temppelisi pyhyyksiin, Sinä Taivaallinen!
Sinun voimasi yhdistää uudestaan kaiken 
sen,
mikä ajan mukana on särkynyt rikki,
kaikki ihmiset tulevat veljiksi keskenään
siellä, missä sinä levität lempeät siipesi.

Se, joka on saanut osakseen onnen
olla ystävä jollekin toiselle,
se, joka on saanut lempeän vaimon
yhtyköön tähän riemuun!
Niin, jokainen joka voi kutsua ystäväkseen
vaikka vain yhtä sielua maan päällä.
Ja se joka ei ole sitä koskaan voinut,
väistyköön itkien joukostamme.

Iloa imevät kaikki luodut
Luontoäidin rinnoista,
niin hyvät kuin pahatkin
seuraavat sen ruusunhohtoisia jälkiä.
Se antoi meille suudelmat ja rypäleet
ja kuolemanvaarassa koetellun ystävän.
Maan matokin sai kyvyn tuntea aistien 
riemut;
Kerubi seisoo Jumalan edessä.
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Froh, wie seine Sonnen fliegen,
Durch des Himmels prächt’gen Plan,
Laufet, Brüder, eure Bahn, 
Freudig, wie ein Held zum Siegen !

Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuss der ganzen Welt!
Brüder – überm Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohnen.

Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt ?
Such’ ihn überm Sternenzelt!
Über Sternen muss er wohnen

Friedrich Schiller

Yhtä iloisina kuin hänen aurinkonsa kiitävät
upealla taivaankannella,
yhtä iloisina, veljet, vaeltakaa omalla 
tiellänne,
riemuiten, kuin sankari käydessään kohti 
voittoa.

Tahdon syleillä teitä, miljoonat!
Tämä suudelma kuuluu koko maailmalle!
Veljet! jossain tähtiteltan yläpuolella
asuu varmasti meitä rakastava Isä.

Te lankeatte maahan, miljoonat?
Sinä aavistat Luojasi läsnäolon, maailma?
Etsi häntä tähtien yläpuolelta
siellä hän varmasti asuu.

vapaa käännös: Erkki Pullinen (1995)
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HANNU LINTU

Hannu Lintu, johdat tämän konser-
tin aluksi Aarre Merikannon teoksen 
Genesis, jonka sävellysvuosi on 1956. Kun 
nykyään Merikannon 20-luvun modernis-
tista kautta pidetään kiistatta hänen tuo-
tantonsa parhaimmistona, onko 50-luvun 
konservatiivisempi Merikanto suorastaan 
jäänyt sen varjoon?

Merikanto kuului niihin 20-luvun mo-
dernisteihin, joihin kotimainen kritiik-
ki ei suhtautunut kovin suopeasti. On 
totta, että hän turhautui tähän viha-
mielisyyteen ja luopui 30-luvun lopus-
ta lähtien joidenkin ekspressionististen 
keinovarojen käytöstä. Oliko tuo var-
hainen tyyli kuitenkaan pohjimmiltaan 
häntä itseään vai oliko mukana myös 
nuoren säveltäjän harhailua avantgar-
dististen ulkomailta saatujen vaikut-
teiden ja oman tyylin etsinnän välillä? 
On virhe kuvitella, että Merikanto oli-
si myöhemmin ajautunut säveltämään 
täysin oman tyylinsä tai visionsa vastai-
sesti. Hän itse piti Genesistä varsin on-
nistuneena teoksena

Monet Merikannon varhaisen kau-
den orkesterikappaleista ovat tekstuu-
riltaan joskus aika suttuisia. Niissä ei 
voi välttää tunnetta, että hän on ym-
märtänyt Skrjabinin vähän yksiulot-
teisesti. Vaikka myöhempää tuotan-
toa leimaa luopumisen ilmapiiri, siihen 
kuuluu paljon sellaista musiikkia, jota 
arvostan sen selkeyden takia. Niissä 
hänen mm. Regeriltä oppimansa tekni-
set valmiudet pääsevät paremmin esil-
le. Genesis kuuluu tähän joukkoon. Se 
ei yritä uhota eikä siinä ei ole maailmo-

ja syleilevää symboliikkaa vaan runo ja 
musiikki ovat tasapainossa liikuttaval-
la ja yksinkertaisella tavalla. Tyyliltään, 
varsinkin harmonioiltaan se on hyvin-
kin moderni.

Millaiset yhteydet liittävät Merikannon 
Genesiksen ja Beethovenin yhdeksännen 
sinfonian toisiinsa?

On mielenkiintoista verrata toisiinsa 
teoksia, jotka molemmat ovat sävel-
täjiensä viimeisiä suuria sävellyksiä. 
Tässä on kaksi esimerkkiä siitä miltä 
luovan ihmisen maailma voi näyttää. 
Molemmissa teoksissa on musiikilli-
sista eroista huolimatta syvällisyyttä 
ja sisällön selkeyttä: ei tarvitse kauhe-
asti pohtia ymmärtääkseen mistä on 
kysymys. Beethovenin yhdeksännen 
sinfonian pariksi voi mainiosti sijoit-
taa toisen teoksen. Näin tapahtuu aika 
harvoin sillä se mielletään usein eeppi-
syytensä ja sisällöllisen painokkuutensa 
takia pidemmäksi kuin se itse asiassa 
onkaan. Merikannon Genesistä taas on 
kokoonpanon ja keston vuoksi aika vai-
kea sijoittaa mihinkään ohjelmakoko-
naisuuteen.

Beethoven ylipäänsä ja yhdeksäs sin-
fonia erityisesti on tunnetusti erittäin 
kenkkua laulettavaa, eivätkä soittajat 
pääse sen helpommalla. Voiko kapel-
limestari tehdä mitään, että esittäjillä 
olisi mukavampaa?

Eipä juuri. Jos esimerkiksi viimeiset 
partituurisivut toteutetaan niin, että 
jokainen nuotti ihan oikeasti ehditään 
soittaa, pitää tempoa hidastaa mel-
koisesti. Teoksen ominaisväri syntyy 
vaikeuksien aiheuttamasta kitkasta. 
Kuorostemmat ovat todellakin hirvittä-
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vän korkeita. En tiedä johtuuko se siitä, 
että meidän viritystasomme on korke-
ampi kuin 1800-luvun alussa vai siitä, 
että Beethovenin sisäinen korva toi-
mi kuuroutumisen jälkeen eri tavalla. 
Beethoven kutsuu usein tulkitsijaansa 
etsimään äärimmäisiä ratkaisuja, enkä 
puhu nyt pelkästään tempoista, vaan 
myös rytmiikasta, soinnista ja muodos-
ta. Minusta Beethovenin ei pidä pääs-
tää ketään helpolla, se on osa säveltä-
jän viehätystä.

Mitä ajattelet Beethovenin motiivista, 
minkä takia hän koki välttämättömäksi 
ottaa teksti mukaan sinfoniaan?

Jos ajatellaan Beethovenin tuotantoa 
kokonaisuutena, se tuntuu yllättävän-
kin luontevalta ratkaisulta. Hänhän oli 
jo säveltänyt kantaatteja ja kuorofan-
tasian. Tendenssi järkyttää sinfonis-
ta traditiota oli hänen pakkomielteen-
sä alusta lähtien: 1. sinfoniahan alkaa 
septimisoinnulla, välidominantilla. Se 
on efekti, jonka on täytynyt aiheut-
taa aikalaisille vakavia fyysisiä oireita. 
Viidennen sinfonian finaaliin hän lisää 
pasuunat ja pikkolohuilun. Minusta ei 
ole mikään ihme, että hän päätyi sitten 
lopulta ihmisäänenkin käyttöön. 

Tekstin käyttö ja sen valinta olivat 
tietenkin myös yhteiskunnallinen kan-
nanotto. Beethoven oli poliittisesti val-
veutunut, joskin erittäin häilyvä kansa-
lainen. Hän esimerkiksi sävelsi teoksia 
Wienin kongressia varten, muun muas-
sa kantaatin Der Glorreiche Augenblick. 
Entiseltä Napoleon-fanilta se osoittaa 
ilmiömäistä poliittista tuuliviiriyttä. 
Hän eli kuitenkin riittävän pitkään näh-
däkseen, etteivät Wienin kongressin-

kaan ratkaisut kestä. Lopulta hän tun-
tui siirtävän poliittiset näkemyksensä 
idealistiseen muotoon koska näki, ettei 
mikään aikakauden yhteiskunnallisista 
mullistuksista johtanut toimivaan rat-
kaisuun. Ehkäpä hän ajatteli, ettei ole 
enää muuta mahdollisuutta kuin suuri 
ykseys, eräänlainen utopia, jossa kaikki 
rakastavat toisiaan viisaan jumaluuden 
suojeluksessa.

Miten lähestyt tällaista teosta, joka on 
niin voimakas ikoni? Joutuuko sitä riisu-
maan ikonisuudestaan?

On varmaan luonnekysymys, haluaa-
ko esittäjä luoda sen ikonin vai ei. Joka 
kerta kun alan lukea Beethovenin yh-
deksännen partituuria, yritän mukamas 
ajatella selkeästi ja klassisesti: ”tähän ei 
jäädä”, ”tässä täytyy liikkua” ja ”tästä 
käänteestä ei sitten tehdä mitään isoa 
numeroa”. Kun harjoitusprosessi sitten 
alkaa, se tahtoo aina riistäytyä käsistä. 
Teatraalisuus ja emotionaalisuus alka-
vat iskeä. Tämä on teos, jonka helpos-
ti näkee myöhäisromanttisten silmä-
lasien läpi. Brahmsin, Mahlerin ja jopa 
toisen Wienin koulukunnan teokset 
ovat paljon velkaa Beethovenin myö-
häistuotannolle. Siksi ehkä Beethoven-
tulkintoihin tulee nykyään helposti 
piirteitä, jotka 1800-luvun alussa olisi 
koettu vieraiksi.

Teoksen finaali muistuttaa enem-
män ikonostaasia kuin sinfonista ra-
kennelmaa. Se johtuu tietenkin myös 
Schillerin runosta, joka koostuu luvalla 
sanoen katkelmallisista ja vähän mah-
tipontisista fraaseista. ”Ode an die 
Freude” -runo ei juuri puhuttele minua 
paitsi silloin kun se selvästi on puhutel-
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lut Beethovenia. Tällainen on esimer-
kiksi ”Ahnest du den Schöpfer, Welt”, 
jossa Beethoven riisuu itseltään het-
keksi paatuneen deistin kaavun ja tun-
nustaa, että näkymätön maailma on 
läsnä kaikkien elämässä.

Haastattelijana Lotta Emanuelsson

HELENA JUNTUNEN
Helena Juntunen on yksi tämän hetken 
valovoimaisimmista kansainvälisistä 
uraa luoneista nuorista sopraanoistam-
me. Suomessa Juntusen ura käynnistyi 
monista kilpailuvoitoista, tärkeimpänä 
Lappeenrannan laulukilpailun naisten-
sarjan voitto 2002. Lokakuussa 2006 
hänelle myönnettiin Karita Mattila -pal-
kinto.

Helena Juntunen aloitti lauluopintonsa 
15-vuotiaana Oulun konservatoriossa Airi 
Tokolan oppilaana. Hän on valmistunut 
Sibelius-Akatemiasta musiikin maiste-
riksi opettajanaan Anita Välkki. Juntusen 
ammatillisena läpimurtona voidaan pi-
tää Margarethan roolia Gounod’n ooppe-
rassa Faust Savonlinnan Oopperajuhlilla 
2002. Samalla roolilla hän debytoi 
USA:n Connecticutin oopperassa 2004. 
Euroopan sydämeen Juntunen lau-
loi Wienin Juhlaviikoilla 2006 Mozartin 
Taikahuilun Paminana. Paminan roo-
lin hän on sittemmin esittänyt mm. 

Brysselissä, Nancyssa, Minnesotassa, 
Wienissä, Aix-en-Provencessa ja Suomen 
Kansallisoopperassa.

Viime kauden kohokohtiin kuulu-
vat mm. resitaalikonsertti Lontoon 
Wigmore Hallissa, kotimaan kiertue 
Radion sinfoniaorkesterin kanssa joh-
tajanaan Hannu Lintu, sekä orkesteri-
konsertit mm. Lontoossa ja Sydneyssä 
kapellimestari Vladimir Ashkenazyn 
johdolla.

BIS Records julkaisi tammikuus-
sa 2009 osana Sibeliuksen koko-
naistuotantoa laululevyn, jolla kuul-
laan Juntusen lisäksi pianisti Folke 
Gräsbeckiä ja mezzosopraano Monica 
Groopia. Juntusen uusimpiin levytyk-
siin kuuluu myös ALBA:n julkaisema 
Mozart-levytys ”Aarioita ja alkusoittoja” 
yhdessä Oulu Sinfonian ja kapellimes-
tari Dmitri Slobodenioukin kanssa.

JENNY CARLSTEDT
Jenny Carlstedtin ura käynnistyi menes-
tyksestä Lappeenrannan laulukilpailus-
sa vuonna 1999 (toinen palkinto) ja hän 
on sen jälkeen esiintynyt monien suo-
malaisten kuorojen ja orkestereiden so-
listina. Lappeenrannan lisäksi Carlstedt 
on voittanut Susan Longfield -kilpailun 
sekä Harold Rosenthal -palkinnon.

Jenny Carlstedt opiskeli Sibelius-
Akademiassa Kerttu Metsälä-
Ignatiuksen ja Marjut Hannulan op-
pilaana. Lauludiplomin hän suoritti 
vuonna 1999 ja jatkoi opintojaan 
1998–2000 Lontoon Guildhall School 
of Music & Draman oopperaluokalla 
Rudolf Piernayn johdolla.

Seuraa ylikapellimestari 
Hannu Lintua Twitterissä @hlintu.
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Oopperalaulajana Carlstedt deby-
toi vuonna 2000 Mozartin Figaron 
häiden Cherubinona Clonterin oop-
perassa Englannissa. Syksystä 2002 
hän on kuulunut Frankfurtin oop-
peran solistikuntaan ja laulanut siel-
lä mm. Humperdinckin Hannun ja 
Kertun, Janáčkin Katja Kabanovan 
Varvaran, Rossinin Sevillan partu-
rin Rosinan, Mozartin Così fan tutten 
Dorabellan, Gounod’n Faustin Siebelin 
ja Tšaikovskin Patarouvan Paulinen 
roolit.

Barokkimusiikki ja erityisesti Bach 
on aina kuulunut Carlstedtin suosikkei-
hin, ja hänellä on laaja oratorio-ohjel-
misto. Pohjoismaiden lisäksi Carlstedt 
on esiintynyt Wigmore Hallissa 
Lontoossa, solistina Helmut Rillingin 
Bach Collegiumin Italian ja Saksan 
kiertueilla sekä mm. Singaporessa ja 
Tokiossa. Carlstedtin levytyksiin kuu-
luu Katrina-ooppera Radion sinfoniaor-
kesterin kanssa Petri Sakarin johdolla. 
Lisäksi hän on levyttänyt pohjoismai-
sia lauluja Naxos-levymerkille Gustav 
Djupsjöbackan kanssa sekä Wagnerin 
Reininkullan ja Korngoldin Kuolleen 
kaupungin Frankfurtin oopperan kans-
sa (Oehms).

TUOMAS KATAJALA
Tuomas Katajala on opiskellut laulua 
Sibelius-Akatemiassa Esko Jurvelinin ja 
Peter Lindroosin johdolla. Syksyllä 2003 
hän opiskeli Suomen Kulttuurirahaston 
tukemana Roomassa Stephen 
Kramerin ja Sergio La Stellan johdolla. 
Katajala on täydentänyt lied-repertuaa-
riaan Udo Reinemanin mestariluokalla 
Amsterdamin konservatoriossa.

Vuonna 2002 Katajala voitti 1. sijan 
Jyväskylän kansainvälisessä tenorikil-
pailussa ja vuonna 2003 hän saavutti 
1. sijan maailman ainoassa kansainvä-
lisessä Musica Sacra -laulukilpailussa 
Roomassa. Vuonna 2004 Katajala sai 
2. palkinnon Gösta Winbergh -tenorikil-
pailussa Tukholmassa.

Katajala on esiintynyt tenorisolistina 
kotimaassa ja Euroopassa, mm. Bachin 
Matteus- ja Johannes-passiossa, jou-
luoratoriossa, Magnifigatissa, Händelin 
Messiaassa, Beethovenin 9. sinfoni-
assa, Mozartin Requiemissa ja Verdin 
Requiemissa. Katajala on toiminut ak-
tiivisesti myös uuden musiikin tulkkina. 
Vuonna 2004 hän esiintyi RSO:n solis-
tina Armas Launiksen ”Aslak Hetta” 
-oopperan kantaesityksessä, joka levy-
tettiin Ondine-levy-yhtiölle.

Katajalaa on kuultu  mm. Lontoon 
Festival Orchestran, Pietarin filharmo-
nikkojen, St. Petersburg Hermitage 
Orchestran, Stocholm Barockensemblen, 
Kuudennnen kerroksen orkesterin, 
Helsingin Barokkiorkesterin, Radion sin-
foniaorkesterin ja Helsingin kaupungin-
orkesterin solistina. 

Kaudesta 2009/2010 alkaen Tuomas 
Katajala on kiinnitetty  Suomen kan-
sallisoopperan solistikuntaan ja häntä 
on kuultu sen jälkeen mm. Falstaffin 
Fentonina, Così fan tutten Ferrandona 
sekä  Albert Herringin nimiroolissa.
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NEAL DAVIES
Lontoon King’s Collegessa ja Royal 
Academy of Music -korkeakoulussa 
opiskellut Neal Davies voitti Lieder-
palkinnon vuoden 1991 Cardiffin Singer 
of the World -kilpailussa. Hän on esiin-
tynyt mm. Oslon filharmonikkojen, 
BBC:n sinfoniaorkesterin, Clevelandin 
orkesterin sekä Lontoon sinfoniaorkes-
terin ja Wienin filharmonikkojen solis-
tina. Davies on säännöllinen vierailija 
Edinburghin ja BBC Proms -festivaa-
leilla.

Daviesin lukuisiin levytyksiin sisälty-
vät Händelin Messias-oratorio, Saul ja 
Theodora sekä Gramophone-palkittu 
Haydnin Luominen ja Grammy-palkittu 
Brittenin Billy Budd. Beethovenin yh-
deksännen sinfonian hän on levyttänyt 
yhdessä Osmo Vänskän ja Minnesotan 
orkesterin kanssa.

Oopperalavoilla Daviesia on kuultu 
mm. Julius Caesarissa ja Figargon häis-
sä Kuninkaallisessa opperassa Covent 
Gardenissa, Radamistossa Marseillen 
oopperassa, Don Giovannissa Skot-
lantilaisessa ja Montrealin oopperassa 
sekä Così fan tuttessa, Taikahuilussa ja 
Madama Butterflyssä Walesin kansal-
lisopperassa. Davies debytoi Chicagon 
lyyrisessä oopperssa Arthur Sullivanin 
The Pirates of Penzance -oopperassa 
ja hän on esittänyt William Christien ja 
Les Arts Florissants -orkesterin kanssa 
Charpentierin David et Jonathas -oop-
peraa Aix-n-Provencen ja Edinburghin 
festivaaleilla sekä New Yorkissa.

Tällä kaudella Davies palaa esiinty-
mään mm. Englannin kansallioopperan 
ja Kuninkaalliseen oopperaan Covent 
Gardeniin.

MUSIIKKITALON 
KUORO
Syksyllä 2011 perustettu Musiikkitalon 
Kuoro sai alkunsa kapellimestareiden 
Hannu Linnun, Jukka-Pekka Sarasteen 
ja John Storgårdsin aloitteesta. 
Musiikkitalon Kuoro on noin 80 laulajan 
sinfoniakuoro, joka muuntuu tarvittaes-
sa myös mies- tai naiskuoroksi. 

Musiikkitalon Kuoro tekee yhteistyötä 
Musiikkitalon kaikkien päätoimijoiden, 
Helsingin kaupunginorkesterin, Radion 
sinfoniaorkesterin ja Sibelius-Akatemian 
kanssa. Taiteellisena johtajana on kuo-
ron perustamisesta lähtien toiminut sä-
veltäjä Tapani Länsiö. 

Kuoro debytoi vuonna 2012 esittä-
mällä Jukka-Pekka Sarasteen johdol-
la Brahmsin teoksen Ein deutsches 
Requiem Radion sinfoniaorkesterin 
konsertissa. Ensimmäinen toimintavuo-
si huipentui Leif Segerstamin johdolla 
Oodiin ilolle, Beethovenin yhdeksänteen 
sinfoniaan Helsingin kaupunginorkeste-
rin kanssa. 

Kuoron ohjelmisto muodostuu pääosin 
sinfonisista kuoro- ja orkesteriteoksista. 
Ohjelmistoa suunnitellaan pitkäjäntei-
sesti yhdessä Musiikkitalon päätoimi-
joiden kanssa. Kuoron a cappella -oh-
jelmisto muodostuu suurelle kuorolle 
sävelletystä musiikista aikamme musiik-
kia unohtamatta. Musiikkitalon Kuoron 
oma a cappella -konsertti ‘Hymnien yö’ 
pidetään vuosittain Pyhäinpäivän iltana 
Musiikkitalon konserttisalissa.

Kuoro konsertoi kahdeksasta kym-
meneen kertaan vuodessa, pääosin 
Musiikkitalossa, mutta myös muual-
la kuten ensi kesänä Espoon Urkuyö ja 
Aaria -festivaalilla. Kuorolaiset ovat into-
himoisia laulunharrastajia.
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Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävänä 
on tuottaa ja edistää suomalaista mu-
siikkikulttuuria. Orkesterin uusi ylika-
pellimestari on Hannu Lintu.

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. Saraste ja Oramo ovat 
RSO:n kunniakapellimestareita.

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 
2013–2014 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 -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 konserttikier-
tueita ympäri maailmaa. Kaudella 2013–
2014 orkesteri tekee Hannu Linnun 
kanssa Keski-Euroopan kiertueen. 

RSO:n kotikanava on Yle Radio 1, 
joka lähettää orkesterin kaikki kon-
sertit yleensä suorina lähetyksinä 
niin Suomesta kuin ulkomailtakin. 
Osoitteessa yle.fi/klassinen voi konsert-
teja kuunnella sekä katsella korkealaa-
tuisen livekuvan kautta. Syksyllä 2013 
Yle Teema lähetti kaikki Hannu Linnun 
johtamat konsertit suorina lähetyksinä. 
RSO Musiikkitalossa -lähetykset jatku-
vat keväällä vaihtuvien kapellimestarien 
seurassa.


