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”Viime vuosina RSO on saanut riveihin-
sä useita japanilaisia muusikoita, joista 
on tullut meille upeita kollegoja ja ystä-
viä. Heidän autenttinen asiantuntemuk-
sensa inspiroi meitä myös tämän kama-
rimusiikkifestivaalin teeman valintaan, 
jonka punaisena lankana on esitellä idän 
ja lännen vaikutusta toistensa säveltai-
teeseen. 

Taiteelliseen suunnitteluryhmäämme 
kuuluivat lisäkseni viulisti Maria Puusaari 
ja huilisti Yuki Koyama. Kävimme läpi 
yhdessä ja erikseen valtavan määrän 
itse löytämiämme ja kollegoiden ehdot-

tamia kappaleita. Teosten kirjosta alkoi 
nousta temaattisia kokonaisuuksia, ku-
ten uskonnon ja ideologian tai yhteis-
kunnallisten tapahtumien ja sävellyspai-
kan vaikutus teosten syntyyn. Tuloksena 
on seitsemän konserttia, joiden ohjel-
mat ulottuvat tyylillisesti barokista ny-
kypäivään ja maantieteellisesti Japanista 
Egyptin kautta Lappeenrantaan. 

Tervetuloa kanssamme ihastumaan 
itään!”

Eeva Rysä, RSO:n 2. soolosellisti

AURINKO NOUSEE IDÄSTÄ

"Itä" on tarkkaan ottaen ilmansuunta, 
mutta usein sille annetaan myös maan-
tieteellisen alueen merkitys. Se on sa-
malla sekä täsmällinen että suhteellinen 
käsite, jonka sisältö riippuu siitä, missä 
katsoja on ja kuinka pitkälle hän haluaa 
katseensa ulottaa.

Eurooppalaisesta perspektiivistä "itä-
nä" näyttäytyy Aasia, ja vastakkainaset-
telu "idän" ja "lännen" välillä on muo-
toutunut perinteisesti Euraasian sisälle; 
Amerikat olivat suurten vesien erotta-
mina vielä tuntemattomia, kun "orient-
ti" ja "oksidentti" muurautuivat tunne-
tun maailman ääriksi. Ja kummassakin 
toista katsottiin syvän epäluulon vallas-
sa, monin tavoin vääristävien linssien 
läpi.

Jännitteisten suhteiden taustalla on 
ollut erilaisia historiallisia, taloudellisia, 

valtapoliittisia, kulttuurisia ja uskon-
nollisia syitä toisiinsa kietoutuneina. 
Jännitteet ovat jo vanhaa perua ja kär-
jistyivät usein sodiksi. Idästä länteen 
hyökkäsivät hunnit 300-luvulla, mon-
golit 1200-luvulla ja ottomaanit mones-
sa aallossa 1300-luvulta lähtien, lännes-
tä itään taas hyökkäsivät jo Aleksanteri 
Suuri kreikkalaisjoukkoineen, Rooman 
valtakunta monikansallisine armeijoi-
neen ja myöhemmin keskiajalla ristiret-
keläiset. Uudella ajalla lännen invaasio 
kohti itää ulottui yhä kauemmaksi, kun 
vahvat merimahdit hankkivat itselleen 
laajoja siirtomaa-alueita, ja tässä vai-
heessa myös Amerikkoja ryhdyttiin su-
lauttamaan osaksi eurooppalaista kult-
tuuripiiriä.

Idän ja lännen väliset jännitteet 
ovat tuntuneet myös Euroopan sisällä. 

KUULIJALLE
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Kristinuskon itäinen ja läntinen muoto 
olivat jo varhain jakamassa Eurooppaa 
kahteen osaan, ja sydänkeskiajalla ns. 
karolingisen renessanssin aikana käsite 
"Eurooppa" viittasi nimenomaan länti-
sen kirkon alueeseen erotukseksi orto-
doksisesta ja islamilaisesta maailmasta. 
Äskettäisessä lähihistoriassa jako itään 
ja länteen taas syntyi kylmän sodan hyy-
tävässä hengessä Neuvostoliiton etupii-
rin ja läntisten demokratioiden välille.

Mutta niin paljon kuin idän ja län-
nen välillä onkin ollut ristiriitoja, on yhä 
enemmän syntynyt myös yhdistäviä te-
kijöitä. Ja niilläkin on jo pitkät perinteet. 
Vaikka idän ja lännen yhteydet ovat syn-
tyneet vanhasta Kiinan ja Euroopan vä-
lisestä Silkkitiestä lähtien usein kaupalli-
sin perustein, niillä on ollut myös valtaisa 
kulttuurinen merkitys. Lännessä on nau-
tittu idän eksoottisista mausteista ja 
herkuista, hehkuvien värien kirjomista 
itämaisista matoista, japanilaisista puu-
piirroksista, anime- ja manga-kulttuuris-
ta ja paljosta muusta. Idässä taas monis-
sa maissa länsimaisesta elämäntavasta 
on pukeutumista myöten tullut ihailtu 
normi ja angloamerikkalainen pop-mu-
siikki saa Aasiassa yhtä suuria yleisöjä 
kuin läntisessä maailmassa. Internetin 
aikakaudella on viimeistään toteutu-
massa se globaali maailmankylä, josta 
kanadalainen kulttuurifilosofi Marshall 
McLuhan alkoi puhua jo 1960-luvulla.

Idän ja lännen vuorovaikutus on nä-
kynyt myös taidemusiikissa. 1600- ja 
1700-luvulla barokin ja klassismin aika-
na monet eurooppalaiset säveltäjät loi-
vat omia kuvitelmiaan idän musiikista, 
ja suosituksi tulivat varsinkin suuren 
ottomaanien valtakunnan turkkilaises-
ta eksotiikasta muokatut "alla turca" 

-tyylitelmät. Ottomaanien janitsaari-or-
kesterien räiskyvä sointi-ihanne kulkeu-
tui myös eurooppalaiseen musiikkiin, 
ei vain Mozartin Ryöstö seraljista -oop-
peraan, johon se aiheensakin puolesta 
kuuluu, vaan myös esimerkiksi Haydnin 
Sotilassinfoniaan ja Beethovenin yhdek-
sännen sinfonian finaaliin.

Romantiikan kaudella 1800-luvulla 
idän eksoottiseksi koettu kulttuuri sai 
näyttävimmän muodon oopperassa, jos-
sa säveltäjät sijoittivat teoksiaan etäisiin 
maihin saadakseen perusteen sekä mie-
likuvituksellisille juonenkäänteille että 
uudenlaiselle musiikilliselle ilmaisulle, 
säihkyvien sointivärien, soittimellisten 
tehokeinojen ja itämaisiksi miellettyjen 
asteikkojen käytölle. Samoja pyrkimyk-
siä nousi esiin myös soitinmusiikissa.

Oman erikoistapauksensa muo-
dosti keisarillinen Venäjä. Läntisestä 
Euroopasta nähtynä se edusti jo itses-
sään "itää", mutta tätä täydensi se, että 
suuri valtakunta oli levittäytynyt koh-
ti Lähi-itää ja islamilaista maailmaa, ja 
venäläissäveltäjien suosimissa orientaa-
lisissa aiheissa saattoi nähdä kolonialis-
tisten laajentumispyrkimysten ilmen-
tymän, vieraan kulttuurin kokemisen 
ikään kuin itselle omittuna. Tätä samaa 
heijastivat myös joidenkin brittisäveltä-
jien orientalistiset haavekuvitelmat.

1900-luvun musiikissa vaikutteita am-
mennettiin entistä kauempaa idästä. 
Claude Debussylle ratkaisevaksi musii-
killiseksi käännekohdaksi muodostui 
jaavalaisen gamelan-musiikin kuulemi-
nen Pariisin maailmannäyttelyssä 1889, 
ja myöhemmin myös Olivier Messiaen 
sai olennaisia virikkeitä aasialaisesta 
musiikista. Heidän ansiostaan itämai-
suuden soveltaminen ei merkinnyt enää 
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pelkkää pintatason eksoottista koris-
telua vaan syvempää murrosta, joka 
vaikutti esimerkiksi musiikin sisäiseen 
dramaturgiaan ja musiikilliseen aikakä-
sitykseen. Avantgardisti John Cage puo-
lestaan laajensi musiikillista ajattelua 
zen-buddhalaisen ja vanhan kiinalaisen 
filosofian pohjalta.

Omana aikanamme idän ja lännen 
musiikillisessa vuorovaikutuksessa on 
tapahtunut käänne, kun aasialaiset sä-
veltäjät ovat alkaneet omaksua aineksia 
länsimaisesta taidemusiikista. Tätä oli 
tapahtunut jossain määrin jo 1800-lu-
vun lopulla, kun Yhdysvalloissa opiskel-
lut Shuji Isawa oli esitellyt länsimaista 
musiikkia Japanissa, mutta toisen maa-
ilmansodan jälkeisellä kaudella länsi-
maisten elementtien hyödyntäminen 
on saavuttanut aivan uuden tason. 
Samalla aasialaiset säveltäjät ovat pääs-
seet osaksi läntisten musiikki-instituu-
tioiden toimintaa, ja Tōru Takemitsun, 
Toshio Hosokawan, Tan Dunin ja Unsuk 
Chinin kaltaiset säveltäjät ja kymmenet 
muut ovat nykyisin tunnettuja nimiä 
joka puolella musiikkimaailmaa.

Eurooppalainen taidemusiikki on vä-
hitellen saavuttanut yhä suurempaa 
suosiota Kauko-idässä. Aasialaiset muu-
sikot ovat nousseet muutamien viime 
vuosikymmenien aikana väkevästi esiin, 
ja eurooppalaisissa orkestereissa soittaa 
nykyisin satoja huippuluokan aasialais-
muusikoita. Heitä on myös Suomessa, 
myös RSO:ssa. Tämä on asetelma, jos-
sa itä ja länsi ovat molemmat voittavana 
osapuolena.

Kimmo Korhonen
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13.4. klo 19 Konserttisali
  

Perjantaisarja 11 / Aurinko nousee idästä

Joseph Haydn: Sinfonia nro 6 D-duuri ”Le Matin” 24 min
1. Adagio – Allegro
2. Adagio – Andante 
3. Menuet 
4. Finale: Allegro
Taija Angervo, konserttimestari

Aulis Sallinen: Sunrise serenade op. 63 6 min
Paula Sundqvist, konserttimestari, 
Tomas Gricius & Atsuko Sakuragi, trumpetti

VÄLIAIKA 20 min

Aarre Merikanto: Schott-konsertto  18 min
1. Largo – Allegro,
2. Largo – Vivace– Andante moto – Adagio
3. Allegro vivace
Emma Vähälä, viulu
Paula Sundqvist, viulu
József Hárs, käyrätorvi 
Giuseppe Gentile, klarinetti, Petri Aarnio, viulu, Jakob Dingstad & 
Olli Kilpiö, alttoviulu, Tuomas Lehto & Tomas Nuñez-Garcés, sello

Claude Debussy: Danses sacrée et profane  9 min
Sivan Magen, harppu, Petri Aarnio & Taija Angervo, viulu, 
Ilari Angervo, alttoviulu, Tuomas Lehto, sello

Pjotr Tšaikovski: Serenadi jousille C-duuri op. 48 28 min
1. Pezzo in forma di sonatina: Andante non troppo – 
 Allegro moderato
2. Valse: Moderato — Tempo di valse
3. Élégie: Larghetto elegiaco
4. Finale (Tema russo): Andante — Allegro con spirito
Petri Aarnio, konserttimestari
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MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen 
Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle kuuntelemaan 
esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on numeroimattomat paikat.

Toru Takemitsu: Day Signal – Signals from Heaven  2 min
Satu Huuskonen & Esa Tukia, käyrätorvi, Jouko Harjanne, 
Tomas Gricius, Jorma Rautakoski, Miikka Saarinen & 
Atsuko Sakuragi, trumpetti, Darren Acosta, Teppo Alestalo, 
Line Johannesen & Matthew Winter, pasuuna, 
Anders Hauge, tuuba

Dmitri Šostakovitš: Jousikvartetto nro 4 D-duuri op. 83 25 min
1. Allegretto
2. Andantino
3. Allegretto
4. Allegretto
Anne-Marie Åström & Tarja-Leena Kircher, viulu, 
Atso Lehto, alttoviulu, Eeva Rysä, sello

Toru Takemitsu: Night Signal - Signals from Heaven  3 min
Tommi Hyytinen, Satu Huuskonen, Péter Jánosi & 
Esa Tukia, käyrätorvi, Tomas Gricius, kornetti, 
Jouko Harjanne, trumpetti, Jorma Rautakoski, trumpetti, 
Darren Acosta, Line Johannesen & Matthew Winter, pasuuna, 
Anders Hauge, tuuba

Väliaika noin klo 19.45. Konsertti päättyy noin klo 21.15. 
Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy noin 22.05. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä ja Yle Areenassa. Konsertti nähdään kahdessa osassa 
Yle Teeman RSO Musiikkitalossa -ohjelmassa 22.4. ja 29.4. 
sekä uusintana Yle TV1:ssä 28.4. ja 5.5.
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Orkesterin kokoonpano:
Emmi Tikkala, huilu
Fransisco Almazán, oboe  
Neus Enrich, oboe  
Arvid Larsson, fagotti
József Hárs, käyrätorvi
Péter Jánosi, käyrätorvi
Tomas Gricius, trumpetti
Atsuko Sakuragi, trumpetti
Jouko Laivuori, piano

1. viulu
Petri Aarnio
Taija Angervo
Paula Sundqvist
Dooran Kim
Taru Loppela
Tuomas Pulakka
Zoltan Takacs
Sachiko Uchida
Erja Unkari

2. viulu 
Laura Vikman
Camilla Carlsson 
Maria Puusaari
Anne Paavilainen
Elisa Rusi-Matero
Tuija Vikman 

Alttoviulu
Ilari Angervo, 
Elina Heikkinen, 
Vuokko Juutilainen

Sello
Tuomas Lehto
Tomas Nuñez-Garcés
Tuija Rantamäki

Kontrabasso
Aapo Juutilainen
Jukka Nuuttila

JOSEPH HAYDN (1732–1809): 
SINFONIA NRO 6 D-DUURI, LE MATIN

Joseph Haydn oli 29-vuotias lupaava sä-
veltäjä, kun hänet toukokuussa 1761 ni-
mitettiin Habsburgien valtakunnan rik-
kaimpiin sukudynastioihin kuuluneen 
unkarilaisen Esterházyn ruhtinassu-
vun palvelukseen. Ruhtinas Paul Anton 
Esterházy ylläpiti Eisenstadtissa omaa 
orkesteria, jonka apulaiskapellimestari 
Haydnista tuli. Kun varsinainen kapel-
limestari, jo vanha ja väsynyt Gregor 
Werner kuoli 1766, Haydnista tuli hänen 
seuraajansa ja oli virassa vuoteen 1790 
ja nimellisesti koko loppuelämänsä.

Lähes ensi töikseen, vielä vuoden 1761 
aikana, Haydn sävelsi Esterházyille päi-
vän vaiheiden, aamun, päivän ja illan 

mukaan otsikoidun sinfoniatrilogian. 
Luultavasti idea tähän tuli ruhtinas Paul 
Antonilta, ja jotain syvän symbolista on 
siinä, että Haydn aloitti taiteellisesti he-
delmälliseksi osoittautuneen työsuh-
teen toiveikkaan valoisasti auringon-
nousun tunnelmissa.

Haydn oli säveltänyt jo aiemmin 
muutamia sinfonioita, mutta varsinai-
sesti hänen kuningastiensä ajan mer-
kittävimpänä sinfonikkona alkoi vasta 
Esterházyjen palveluksessa. Sinfonia oli 
vielä teoslajina uusi eikä rakenteeltaan 
kovin vakiintunut, joten senkin vuok-
si Haydnin varhaisia sinfonioita värit-
tää kiehtova tuoreuden tuntu ja uuden 
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teoslajin mahdollisuuksien tutkiminen. 
Lisäksi hänellä oli käytössään oma or-
kesteri, jonka kanssa hän saattoi vapaas-
ti tehdä erilaisia kokeiluja.

Päinvastoin kuin Haydnin sinfonioiden 
lisänimet yleensä ranskankieliset otsikot 
Le matin (Aamu), Le midi (Keskipäivä) 
ja Le soir (Ilta) ovat ilmeisesti Haydnin 
kynästä. Ne antavat teoksille väljästi oh-
jelmallisen sävyn, ja musiikin sointiasu 
on ajan oloon epätavallisen rikas, vaikka 
varsinaisia kuvailevia yksityiskohtia jon-
kin Vivaldin Neljän vuodenajan tapaan 
ei teoksissa olekaan. Yksi poikkeuksista 
on Le matin -sinfonian lyhyt johdanto, 
jonka vähittäisen kasvun on yleisesti tul-
kittu kuvaavan auringonnousua.

Väljä ohjelmallisuus ei ole Haydnin 
varhaisen sinfoniatrilogian ainoa per-

soonallinen piirre. Omaa väriään teok-
sille antavat myös solistiset osuudet 
barokin concerto grosson tapaan; ilmei-
sesti Haydn halusi nostaa uuden orkes-
terinsa muusikot aivan erityisellä taval-
la esiin ja antaa heille mahdollisuuden 
osoittaa taitonsa. Esimerkiksi Le matin 
-sinfoniassa puhaltimet ovat tavallista 
itsenäisempiä, joskin hitaassa osassa ne 
pitävät taukoa ja antavat tilaa solistisel-
le viululle. Kolmantena olevan menuetin 
triossa puolestaan tuolloin usein lähes 
yksinomaan bassolinjan toteuttajiksi 
haudatut fagotti ja kontrabasso pääse-
vät ääneen omine solistirepliikkeineen. 
Muodoltaan teos on totunnainen neli-
osainen kokonaisuus, vaikka varhaisissa 
sinfonioissaan Haydn kokeili myös mui-
ta kokonaismuodon jäsennystapoja.

AULIS SALLINEN (s. 1935): SUNRISE SERENADE

"Nykyään ryvetään valtavissa sointi-
massoissa. On hylätty monia musiikin 
elementtejä, jotka minulle itselleni ovat 
tärkeitä. Minusta kaikki hyvä taide on 
voimakasta ja yksinkertaista."

Aulis Sallisen kommentti 1990-luvun 
alusta käy hyvin hänen musiikillisesta 
credostaan. Sen on muotoillut ooppe-
roillaan kansainväliseen maineeseen 
noussut, jo parisenkymmentä vuot-
ta aiemmin oman tyylinsä perusteet 
löytänyt taiteilija, joka on osannut tai-
vuttaa "voimakkaan ja yksinkertaisen" 
ilmaisunsa moneen. Vuonna 1989 val-
mistui pienimuotoinen, herkin sävyin 
maalattu Sunrise Serenade, pian aivan 
toisenlaisia tunnelmia huokuneen, vel-

jesvihan, sodan ja hävityksen syövereis-
sa synkistelleen Kullervo-oopperan jäl-
keen.

Sunrise Serenade on sävelletty epä-
tavalliselle kokoonpanolle, kahdelle 
trumpetille (joista toinen on lavan ul-
kopuolella), pianolle ja jousistolle. Se on 
haikean surumielistä mutta ei vailla va-
lonpilkahduksia olevaa musiikkia, jonka 
trumpettifanfaareissa on sukulaisuut-
ta Aaron Coplandin fanfaarisanastoon. 
Kuulassointisesta alusta teos herää 
trumpettimelodioiden, pianon arabes-
kien ja akordien sekä jousten tumma-
värisempien sointien tiivistunnelmai-
seksi, lopputahdeissa aamun valoon 
seestyväksi runoelmaksi.
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AARRE MERIKANTO (1893–1958): 
KONSERTTO VIULULLE, KLARINETILLE, 
KÄYRÄTORVELLE JA JOUSISEKSTETILLE, 
"SCHOTT-KONSERTTO"

"Tänään sain sitten konserttini valmiik-
si. Olenkin aivan Schack-Matti sen työn 
perästä ja lopulla maistui koko työ jo ai-
van puulta. Toivottavasti siitä kunnolli-
nen tuli. Kyllähän siinä on joka nuotti ja 
tahti tarkoin punnittu ja pidetty silmällä 
solistien keskinäistä suhdetta. […] Koko 
työhön meni täsmälleen 49 päivää = 7 
viikkoa, että onhan se faartilla prykätty."

Kun Aarre Merikanto lokakuussa 1924 
kirjoitti äidilleen uuden teoksensa val-
mistumisesta, hän eli modernistisen 
kautensa huippuaikoja. Hän lähetti teok-
sen saksalaisen B. Schott's Söhne -kus-
tantamon sävellyskilpailuun, jonka tuo-
mareihin kuuluivat mm. Paul Hindemith 
ja Erich Wolfgang Korngold. Teoksesta 
sukeutui Merikannon suurin kansainvä-
linen menestys, sillä hän oli yksi viidestä 
jaetun ensipalkinnon saajasta, muut oli-
vat Paul Dessau, Ernst Toch, Alexander 
Tscherepnin ja Hermann Wunsch. 
Teoksen kantaesitys oli kesällä 1925 
Donaueschingenin musiikkijuhlilla, jol-
loin Hindemith oli alttoviuluineen mu-
kana Herman Scherchenin johtamassa 
esityksessä. Suomessa teos kuultiin en-
simmäisen kerran 1932.

Lajiltaan Merikannon Schott-kon-
sertto edustaa 1920-luvulle ominaista 
kamarikonserttoa. Hänen aiemmat sa-
man kauden merkkiteoksensa kuten 
ooppera Juha (1922) sekä orkesteriteok-
set Fantasia (1923) ja Pan (1924) kiin-
nittävät huomiota värikylläisellä uhkeu-

dellaan, mutta konsertossa ilmaisu on jo 
kamarimusiikillisen lähtökohdan vuok-
si karusointisempaa ja keskitetympää. 
Teoksen harmonia on rikasta ja mo-
ni-ilmeistä, paikoin bitonaalista, paikoin 
vapaammin atonaalista. Soinnut ovat 
usein viisi-, kuusi- tai seitsemänkinsä-
velisiä, ja finaalissa kuullaan sooloviulun 
hiljaisen korkean äänen alla neljän tah-
din ajan suomalaisen musiikinhistorian 
ensimmäinen 12-sävelsointu.

Teos on kolmiosainen, muodoltaan 
vapaahkosti rakentuva mutta motiivi-
sesti Merikannolle poikkeuksellisen tiivis 
kokonaisuus. Ensiosa kasvaa esiin poly-
tonaalisesta alkuhämärästä ja puhkeaa 
lyhyestä johdannosta varsinaiseksi alle-
groksi. Keskiosassa melankoliset hitaat 
jaksot sulkevat sisäänsä oikukkaan, pai-
koin tanhusävyjen värittämän scherzon. 
Vauhdikasta finaalia sävyttää vapaasti 
polveileva fantasiamaisuus, joka huipen-
tuu muutamiin kuohuviin nousuihin.
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CLAUDE DEBUSSY (1862–1918): 
DANSE SACRÉE ET DANSE PROFANE

Uudet soittimet ja soittimien uudet ver-
siot kietoutuvat tiiviisti osaksi musiikin 
historiallista kehitystä. Joskus uudenlai-
set tyylilliset ihanteet luovat painetta 
kehittää soittimia monipuolisemmiksi, 
joskus taas uusi soitin toimii tyylillistä 
kehitystä eteenpäin vievänä voimana.

Yksi yritys soittimen uudenlaisen ver-
sion luomiseksi tehtiin 1800-luvun lop-
puvuosina, kun maineikas ranskalainen 
soitinrakentaja Pleyel kehitti kromaatti-
sen harpun. Taustalla oli paine vastata 
yhä monimuotoisemmaksi ja kromaat-
tisemmaksi tulleen musiikin melo-
dis-harmonisiin vaatimuksiin. Yleisesti 
käytetyllä, soitinrakentaja Érardin jo 
1800-luvun alkuvuosina patentoimal-
la ns. kaksoispedaaliharpulla pystyi yh-
täaikaisesti soittamaan vain seitsemää 
erikorkuista oktaavin säveltä ja niiden 
ok taavikerrannaisia. Kaksoispedaalin 
avul la sävelkorkeuksia on kyllä mahdol-
lista vaihtaa varsin sujuvastikin, jolloin 
kaikki oktaavin 12 säveltä ovat soitet-
tavissa, mutta yhtäaikaisesti niitä ei siis 
saa soimaan. Tähän ongelmaan Pleyel 
halusi luoda ratkaisun asettamalla soit-
timeen kahdet toisiinsa risteävät kielet, 
jotka yhdessä kattavat monen oktaavin 
alalta kaikki oktaavin sävelet.

Vuonna 1904 Pleyelin soitintehdas ti-
lasi Debussyltä teoksen mainostamaan 
uuden kromaattisen harpun mahdol-
lisuuksia. Tilauksesta syntyi Danse sa-
crée et danse profane (Pyhä tanssi ja 
maallinen tanssi, 1904) harpulle ja jou-
sille. Elettiin aikaa, jolloin Debussy oli jo 
noussut taiteensa huipulle, ja työn alla 

oli parhaillaan orkesterirunoelma La mer 
(1903–05).

Danse sacrée et danse profane ja-
kaantuu kahteen tauotta soitettavaan 
pääjaksoon, jotka eivät ole luonteeltaan 
niin vastakohtaisia kuin otsikko ehkä 
antaisi olettaa mutta jotka kyllä eroavat 
selkeästi toisistaan. Avausjaksoa (Danse 
sacrée) sävyttää lempeän hillitty tunnel-
ma harppuosuuden koostuessa suurelta 
osin Debussylle ominaisista rinnakkais-
sointukuluista. Toinen pääjakso (Danse 
profane) on liikkuvampi, valssin tahdis-
sa keinahteleva ja myös harppuosuudel-
taan moni-ilmeisempi.

Debussyn vetoavusta huolimatta 
Pleyelin kromaattinen harppu ei saavut-
tanut menestystä ja jäi nopeasti pois 
käytöstä. Erityisen harmillista Pleyelin 
kannalta oli se, että teos oli useimpien 
mielestä helpompi soittaa Érardin kak-
soispedaalikoneistolla, jollainen on yhä 
käytössä nykyisissä harpuissa.
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Tōru Takemitsu (1930–1996) on "nou-
sevan auringon maan" säveltäjistä kan-
sainvälisesti tunnetuin. Hänen musiikis-
saan on monia piirteitä, jotka koetaan 
erityisen japanilaisina kuten soinnin 
hienostuneisuus, ajan olemuksen poh-
timinen ja luonnosta ammennetut vi-
rikkeet. Uransa alussa, toisen maailman-
sodan jälkitunnelmissa, hän kuitenkin 
koki oman kulttuuritaustansa lähinnä 
traumaattisena ja etsi innoitusta "las-
kevan auringon" suunnalta, eurooppa-
laisilta säveltäjiltä joista hänelle erityi-
sen tärkeiksi muodostuivat Debussy ja 
Messiaen, kaksi säveltäjää jotka puoles-
taan olivat saaneet olennaisia virikkeitä 
aasialaisesta musiikista. Myöhemmin 
Takemitsu pääsi sinuiksi myös oman ja-
panilaisuutensa kanssa ja alkoi yhdistää 

PJOTR TŠAIKOVSKI (1840–1893): 
SERENADI JOUSILLE C-DUURI OP. 48

Kun Tšaikovski nimesi lokakuussa 1880 
valmistuneen jousiorkesteriteoksensa 
serenadiksi, hän kytki sen jo 1700-luvul-
la muotoutuneeseen orkesteri- ja yhtye-
musiikin lajiin. Mikään itsestäänselvyys 
otsikko ei hänelle ollut, sillä nopeasti su-
juneen sävellysprosessin aikana hän ehti 
kaavailla materiaalin pohjalta ensin sin-
foniaa tai jousikvintettoa ja vielä "sarjaa 
jousille" ennen kuin teostyyppi lopulli-
sesti valikoitui.

Klassismin kauden serenadit olivat 
divertimentojen tapaan yleensä viisi-
osaisia mutta usein laajempiakin teok-
sia, joille oli ominaista kepeän viihdyt-
tävä ilmaisu. Serenadiin liittyi kuitenkin 
vahvemmin ajatus "iltamusiikista", ja 
esimerkiksi Mozart nimesi yhden teok-
sensa Serenata notturnaksi. Tšaikovskin 
serenadi ei kuitenkaan seuraa teoslajin 
klassisten esikuvien muotoa vaan ta-
sapainoilee neliosaisena sinfonisen ja 
vapaamman sarjamuotoisuuden välil-
lä. Sen sijaan ilmaisultaan se kytkeytyy 
luontevasti serenadien traditioon, joka 
jatkui elinvoimaisena myös romantiikan 
kaudella joskin usein uudenlaisin, tun-
neilmaisultaan syventynein painotuksin.

Vapautunut ja keveähkö ilmaisu eivät 
saaneet Tšaikovskin musiikillista itseku-
ria höltymään. Teokseen tuovat kiinteyt-
tä motiiviset kytkennät yhtäältä ensi-
osan johdannon avausaiheen ja finaalin 
venäläissävyisen pääteeman, toisaalta 
kahden keskiosan pääaiheiden välillä. 
Nämä kaikki aiheet voidaan puolestaan 
palauttaa yhteen ja samaan asteikkora-
kennelman alkuituun.

Hitaalla johdannolla alkava ensiosa 
Pezzo in forma di Sonatina (Sonatiinin 
muotoinen kappale) edustaa nimensä 
mukaisesti keveähköä, "sonatiinimaista" 
ilmaisua, ja Tšaikovskille se oli tietoinen 
kumarrus hänen ihailemansa Mozartin 
suuntaan. Toisena on kuuluisa, usein 
itsenäisenä kappaleenakin esitettävä 
Valssi, jonka keinahtelu hidastuu muu-
taman kerran elegantteihin fermaat-
teihin. Teoksen ytimenä on hidas osa 
Elegie, jonka lyyriseen melodisuuteen 
sekoittuu tummasävyistä elegisyyttä. 
Finaalia – otsikoltaan Tema Russo – vä-
rittää kaksikin venäläiskansallista tee-
maa, joista ensimmäinen kuullaan hi-
taassa johdannossa ja toinen aloittaa 
nopean pääjakson.
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maisultaan keveämpään ja maltillisem-
paan päähän, vaikka omaa salaperäistä 
moniselitteisyyttään siinäkin on. Ehkä 
ratkaisu liittyy siihen, että teoksen me-
lodiikassa on Šostakovitšille usein omi-
naista juutalaisen musiikin tuntua, jol-
laista Stalinin tiedettiin aivan erityisesti 
inhoavan. On arveltu, että Šostakovitš 
koki juutalaisten kohtalossa vastineen 
omalle ahdistetulle asemalleen.

Kansanmusiikin tuntu on aistitta-
vissa neliosaisen teoksen avausosassa, 
jossa melodiat vaeltelevat pitkien ur-
kupisteiden yllä. Toisen osan alussa en-
siviulu esittää teeman vasten yksinker-
taista sointusäestystä, ja muutoinkin 
ensiviululla on osassa päärooli. Osan 
hillityn surumielinen tunnelma tihen-
tyy keskivaiheen intensiivisessä huipen-
nuksessa. Kolmas osa soitetaan kaut-
taaltaan con sordino, mikä antaa sen 
kepeydelle omaa verhottua tuntuaan. 
Musiikki liukuu tauotta finaaliin, jossa 
juutalaissävytys saa selvän klezmer-il-
meen. Osa kasvaa laajaan huipennuk-
seen, jota seuraa pitkä tasaannuttava 
päätösjakso.

Kimmo Korhonen

teoksissaan länsimaisia ja japanilaisia 
elementtejä.

Vaskiyhtyeelle kirjoitettu Signals 
from Heaven valmistui kahdesta eril-
lisestä tilauksesta vuonna 1987. Se ra-
kentuu kahdesta antifonaalisesta eli 
kahden vastakkaisen soitinryhmän esit-
tämästä fanfaarista: Päiväsignaalista ja 
Yösignaalista.

Toipuminen toisen maailmanso-
dan kauhuista jäi lyhytaikaiseksi ilok-
si Dmitri Šostakovitšille (1906–1975). 
Neuvostoliiton kulttuuriasioiden ko-
missaari kenraalieversti Andrei Ždanov, 
Stalinin työrukkanen jos kuka, ryhtyi 
pukemaan neuvostotaiteilijoita sosialis-
tisen realismin pakkopaitaan. Vuonna 
1948 hän hyökkäsi mm. Šostakovitšia, 
Prokofjevia, Hatšaturjania ja Mjaskovskia 
vastaan ja syytti heitä "formalistisis-
ta perversioista", "antidemok raattisista 
pyrkimyksistä" sekä "atonaalisuuden, 
dissonanssin ja epäsointuisuuden kul-
tista".

Ždanovin julistus jäädytti luovan il-
mapiirin, ja vasta Stalinin kuolema 1953 
merkitsi käännettä kohti vapaampaa 
"suojasään" kautta. Šostakovitš reagoi 
sulkemalla muutamia näiden vaikeiden 
vuosien tärkeimpiä teoksia pöytälaatik-
koon odottamaan parempia aikoja, nii-
den joukossa ensimmäisen viulukonser-
ton (1948/55), laulusarjan Juutalaisesta 
kansanrunoudesta (1948) sekä neljän-
nen (1949) ja viidennen jousikvarteton 
(1952).

Neljännen jousikvarteton tapaukses-
sa teoksen vetäminen pois julkisuu-
desta tuntuu ensi alkuun hätävarjelun 
liioitellulta. Šostakovitšin viidentoista 
jousikvarteton sarjassa teos kuuluu il-
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Lauantai 14.4. 
klo 15 Harjoitussali PAAVO 

KLEZMERIÄ AURINGON NOUSTESSA

Joseph Haydn: Jousikvartetto  nro 78 B-duuri, Hob. III:78 ”Auringonnousu”
1. Allegro con spirito 
2. Adagio 
3. Minuet. Allegro – Trio 
4. Finale. Allegro ma non troppo 
Leena Jaakkola, Salla Savolainen, viulu, Tommi Aalto, alttoviulu, 
Timo Alanen, sello

Isang Yun: Oktetto
I-Han Fu, kapellimestari
Giuseppe Gentile, klarinetti, Arvid Larsson, fagotti,
 József Hárs, käyrätorvi, Pauline Fleming-Unelius, 
Mirka Malmi, viulu, Ezra Woo, alttoviulu, Timo Alanen, sello, 
Aapo Juutilainen, kontrabasso

Paul Schoenfield: Trio 
1. Freylakh
2. March
3. Nigun
4. Kozatzke
Christoffer Sundqvist, klarinetti, Paula Sundqvist, viulu, 
Emil Holmström, piano

Konsertissa ei ole väliaikaa. Konsertti päättyy noin klo 16.10.
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Hiljainen, paikallaan pysyvä duurisoin-
tu, jota vasten piirtyy ensiviulun kau-
niina kaarroksina kohoava melodialin-
ja. Tämä muutaman tahdin ele, joka 
avaa Joseph Haydnin (1732–1809) 
B-duuri-jousikvarteton ja kuullaan use-
aan kertaan ensiosan aikana, on ollut 
innoittajana teoksesta käytetylle lisäni-
melle "Auringonnousu". Teos sisältyy 
Haydnin vuonna 1797 valmistuneeseen 
opukseen 76, jonka jälkeen valmistui-
vat enää opuksen 77 kaksi kvartettoa. 
Elettiin Haydnin 1790-luvun kahden 
Lontoon-matkan jälkeistä viimeistä ku-
koistavaa luomiskautta, jonka hallitsevia 
monumentteja olivat kuusi upeaa mes-
sua sekä suuret oratoriot Luominen ja 
Vuodenajat.

Myöhäisissä kvartetoissaan Haydn oli 
jousikvartettojen säveltäjänä mestaruu-
tensa huipulla ja keinojensa suvereeni 
hallitsija. Avausosassa hän kääntää pää-
teemaa leimaavan "auringonnousue-
leen" sivuteemassa päinvastaiseksi, jol-
loin sello esittää laskevan aiheen vasten 
muiden soittimien sointua. Hidas osa 
– vapaa fantasia osan avaavasta viisisä-
velisestä aihelmasta – on lajissaan yksi 
Haydnin syvähenkisimmistä ja sellaise-
na Beethovenin myöhäiskvartettojen hi-
taiden osien edeltäjä. Vastapainona sen 
sisäistyneelle mietiskelylle ovat menue-
tin kulmikkaat kansanmusiikkiainekset, 
jotka ovat triossa balkanilaista juurta. 
Finaalin pääaihetta on puolestaan ar-
veltu versioksi Haydnin Lontoossa kuu-
lemasta englantilaisesta kansanlaulus-
ta. Finaalin leppoisa, tosin mollivaiheen 
kautta sukeltava kontratanssi saa lopus-
sa finaalimaisen huipennuksen kahtena 
ilmaisua tihentävänä kiihdytyksenä.

Korealaissyntyisen Isang Yunin (1917–
1995) elämässä idän ja lännen jännite sai 
poikkeuksellisen dramaattisen luonteen 
hänen kotimaansa poliittisten myller-
rysten vuoksi. Japanissa ja toisen maa-
ilmansodan jälkeen Soulissa käytyjen 
opintojen jälkeen hän opiskeli 1950-lu-
vun lopulla Pariisissa ja Länsi-Berliinissä, 
joista jälkimmäiseen hän asettui perhei-
neen pysyvästi 1964. Vuonna 1967 Etelä-
Korean tuolloisen sotilasdiktatuurin sa-
lainen poliisi sieppasi hänet Berliinistä ja 
salakuljetti hänet Souliin vankilaan, jos-
sa häntä kidutettiin, uhattiin kuoleman-
tuomiolla ja suljettiin lopulta elinkauti-
seen vankeuteen syytettynä vakoilusta, 
perusteena vierailu Pohjois-Koreassa 
1963. Yli 160 huipputaiteilijan kansain-
välinen vetoomus pakotti Etelä-Korean 
hallituksen kuitenkin vapauttamaan hä-
net 1969, mistä lähtien hän asui Länsi-
Berliinissä ja sai 1971 Länsi-Saksan kan-
salaisuuden.

"Minä synnyin Koreassa ja heijastan 
sen kulttuuria, mutta musiikillisesti ke-
hityin Euroopassa. Minun ei tarvitse jär-
jestellä tai erotella näiden kulttuurien 
elementtejä. Minä olen ykseys, yksinker-
tainen ihminen. Kyseessä on synteesi." 
Näin Yun luonnehti itseään taiteilijana 
ja pyrki sanojensa mukaisesti sulaut-
tamaan yhteen korealaisen musiikin 
ja eurooppalaisen modernismin ainek-
sia. Puhaltimille ja jousikvintetolle sä-
velletyssä oktetossa (1978) hän on so-
veltanut kehittämäänsä "Hauptton"- ja 
"Hauptklang"-tekniikkaa eli "pääsävel-
ten" ja "pääsointien" tekniikkaa, jonka 
keinoja (mm. ornamentteja, glissandoja, 
pizzicatoja ja erilaisia vibratoja) hän on 

KLEZMERIÄ AURINGON NOUSTESSA
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löytänyt perinteisestä kiinalais-korealai-
sesta hovimusiikista.

Siinä missä Yun on sulauttanut musii-
kissaan yhteen idän ja lännen aineksia, 
siinä amerikkalainen Paul Schoenfield 
(s. 1947) on pyrkinyt samantapaiseen 
synteesiin populäärimusiikin, kansan-
musiikin ja klassisen musiikin suhteen. 
Omaksi henkiseksi lähtökohdakseen 
hän kokee juutalais-amerikkalaisen kult-
tuurin, mikä tulee vahvasti esiin hänen 
musikanttisesti valloittavassa triossaan 
viululle, klarinetille ja pianolle (1990). 
Siinä hän on uppoutunut mystisismiä 
korostavaan hasidilaisuuteen, joka ke-
hittyi 1700-luvulla Itä-Euroopassa ja elää 
nykyisin varsinkin New Yorkin juutalais-
yhteisössä.

Trion avausosa on riehakas Freylakh; 
nimi viittaa Itä-Euroopan juutalaisten 
tanssiin ja klezmer-yhtyeiden musiik-
kiin. Toisessa osassa Marssi musiikin 
melodinen ja rytminen materiaali on 
sukua hasidiyhteisön juhlaville marsseil-
le. Kolmas osa on mietiskelevä ja vaka-
vasävyinen Niggun; otsikko viittaa juu-
talaisiin hengellisiin sävelmiin, joilla on 
erityisen tärkeä sija hasidilaisuudessa. 
Kozatzke luo teokselle repäisevän pää-
töksen. Nimi viittaa venäläisten kasakoi-
den tanssiin, jonka juutalaiset omaksui-
vat hääjuhliensa musiikiksi.

Kimmo Korhonen
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Lauantai 14.4. 
klo 17 Harjoitussali PAAVO 

ORIENT – OCCIDENT

Marin Marais: Marche tartaire ja La tartarine & double 
sarjasta Suite d'un Gout Etranger
Jukka Rautasalo, Miika Uuksulainen, gamba, 
Jouko Laivuori, cembalo, Kazutaka Morita, lyömäsoittimet

Dai Fujikura: Poyopoyo 
Tommi Hyytinen, käyrätorvi

Andreas Anton Schmelzer: Viulusonaatti 
“Die Türkenschlacht bei Wien 1683”
I Der Türken Anmarsch
II Der Türken Belägerung der Stadt Wien
III Der Türken Stürmen
IV Anmarsch der Christen
V Treffen der Christen
VI Durchgang der Türken
VII Victori der Christen
Kaisa Kallinen, viulu, Miika Uuksulainen, sello, Jouko Laivuori, cembalo

Mark Andre: …als… I  
Giuseppe Gentile, bassoklarinetti, Eeva Rysä, sello,
Jouko Laivuori, piano

François Couperin: La Sultanne
Hannu Vasara, Kaisa Kallinen, viulu, Miika Uuksulainen, 
Jukka Rautasalo, gamba, Jouko Laivuori, cembalo
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Länsimaiden kulttuurinen suhde suurta 
myyttistä "itää" kohtaan on perinteisesti 
ollut merkillisellä tavalla kahtalainen. Se 
on saanut edustaa vierasta, julmaa ja vä-
kivaltaista olemisen tapaa, mutta samal-
la se on myös kiehtonut värikkyydellään 
ja sadunomaisella salaperäisyydellään. 
Tämä kahtalaisuus on värittänyt varsin-
kin eurooppalaisten suhdetta 1400-lu-
vulla suureksi mahdiksi nousseen turk-
kilaisen Osmanien valtakunnan kanssa.

Ranskalaisen Marin Marais'n (1656–
1728) kappaleessa Marche tartare 

 
Henry Purcell: Sinfonia “Sonata while the Sun Rises” 
oopperasta The Fairy Queen
Atsuko Sakuragi, Miikka Saarinen, trumpetti, Hannu Vasara, 
Kaisa Kallinen, viulu, Vuokko Juutilainen, alttoviulu, 
Jukka Rautasalo, sello, Teemu Kauppinen, kontrabasso, 
Jouko Laivuori, cembalo, Kazutaka Morita, timpani

Yleisötilaisuus alalämpiössä klo 18.15: Taijin taito. Taiji-mestari Zhang Fang esittelee 
lajiaan ja kertoo mm. hengitystekniikasta ja näyttää liikketä, joita yleisö voi kokeilla 
mukana. 

Konsertissa ei ole väliaikaa. Konsertti päättyy noin klo 18.15.

ORIENT – OCCIDENT
(Tataarimarssi) turkkilaisuus pukeutuu 
mahdikkaaksi ja kenties aavistuksen uh-
kaavaksikin marssiksi, kun taas tataari-
tytön muotokuva (La tartarine & doub-
le) avaa turkkilaisuuteen eloisamman ja 
viehkeämmän näkymän. Kumpikin kap-
pale sisältyy kokonaisuuteen Suitte d'un 
Goût Étranger (Sarja merkillisessä tyy-
lissä), johon Marais on ottanut mukaan 
monipuolisesti erilaisia tanssityyppejä 
ja kuvailevia aiheita käsittäviä teoksia, 
eräänlaisia barokin kauden karaktääri-
kappaleita. Laaja, 33 erillistä kappaletta 
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sisältävä sarja sisältyy Marais'n 1717 jul-
kaistuun kokoelmaan Livre IV gambal-
le ja continuolle. Marais tunnettiin tai-
turillisena gamban mestarina, ja hänet 
nimitettiin 1679 muusikoksi kuninkaan 
hoviin.

Dai Fujikura (s. 1977) on malliesi-
merkki aasialaisesta säveltäjästä, joka 
on eurooppalaistunut ja sulautunut 
osaksi lännen musiikkielämää. Hän ha-
keutui jo 15-vuotiaana Englantiin opis-
kelemaan ja on asettunut perheineen 
pysyvästi Lontooseen. Japanilaista pe-
rinnemusiikkia hän kuuli ensimmäisen 
kerran vasta käytyään opiskeluaikanaan 
Darmstadtissa. Fujikura on ollut kiinnos-
tunut myös ranskalaisesta musiikista ja 
sai Pierre Boulez'sta tärkeän tukijan. 
Eurooppalaistumisestaan huolimatta 
hänellä on tiiviit yhteydet myös Japanin 
musiikkielämään.

Dai Fujikura kertoo, että "japa-
nin kielessä sana poyopoyo kuvaa jo-
tain pehmeää ja mujuista ja teks-
tuuriltaan samettista – niin kuin 
nelikuukautisen lapsen poski, ja sen ikäi-
nen oli tyttäreni, kun sävelsin teoksen". 
Soolokäyrätorvelle kirjoitettu Poyopoyo 
(2012) hyödyntää monipuolisesti soitti-
men ilmaisu- ja väritysmahdollisuuksia, 
mm. tarkasti merkittyjä sordino-tehoja. 
Fujikura halusi löytää herkän, hiljaisen 
ja poeettisen soinnin, joka olisi antitee-
si stereotyyppiselle, hänen mielessään 
usein suurena ja machomaisena soivalle 
käyrätorvi-ilmaisulle.

Kun Andreas Anton Schmelzer 
(1653–1701) antoi teokselle otsikon 
Die Türkenschlacht bei Wien 1683 
(Turkkilaissota Wienissä 1683), hän tie-
si, mistä oli kyse. Schmelzer – tunne-
tumman muusikon Johann Heinrich 

Schmelzerin poika – teki elämäntyönsä 
synnyinkaupungissaan Wienissä keisaril-
lisena hovimuusikkona ja sai itsekin ko-
kea kesällä 1683 Wienin piirityksen, kun 
turkkilaisten joukot olivat saapuneet 
aivan Wienin porteille ja ampuivat ty-
keillään linnoitusmuurien ympäröimää 
kaupunkia muutaman sadan metrin 
päästä, matalalta kukkulalta jossa sijait-
see nykyinen Spittelbergin kaupungi-
nosa. Paikalle kootun monikansallisen 
eurooppalaisen armeijan ansiosta Wien 
kuitenkin pelastui valtaukselta.

Die Türkenschlacht bei Wien 1683 
ei todellisuudessa ole Schmelzerin al-
kuperäisteos vaan hänen mukaelman-
sa Heinrich Ignaz Biberin (1644–1704) 
luultavasti vuonna 1676 valmistuneen 
Mysteerisonaattien kokoelman sonaa-
tista nro 10, jonka aiheena on Jeesuksen 
ristiinnaulitseminen. Uutta Biberin so-
naattiin verrattuna on vain päätösosa 
Victori der Christen (Kristittyjen voitto). 
Schmelzer on siis omassa mukaelmas-
saan antanut Biberin teokselle uuden 
otsikon ja samalla uuden sisällön, johon 
sen vaikuttava ja dramaattinen musiik-
ki erinomaisesti sopiikin. Biber muiste-
taan paitsi mestarillisena säveltäjänä 
myös yhtenä viulun soittotekniikan suu-
rista uudistajista, ja hän on saattanut 
olla Andreaksen isän Johann Heinrich 
Schmelzerin oppilas. Jo omassa sonaa-
tissaan Biber hyödynsi scordaturaa eli 
viulun normaalista poikkeavaa viritystä, 
ja kun Schmelzer siirsi teoksen g-mol-
lista a-molliin nousi myös alkuteoksen 
scordatura (g-d1-a1-d2) suurta sekuntia 
ylemmäksi (a-e1-h1-e2).

Mark Andre (s. 1964) on ranskalais-
syntyinen mutta saksalaistunut sä-
veltäjä, jolle jatko-opinnot Helmut 
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Lachenmannin johdolla Stuttgartissa 
muodostuivat ratkaisevaksi kokemuk-
seksi. Hän on kehittänyt Lachenmannin 
ajatusta "soittimellisesta konkreettises-
ta musiikista" eli soittimien keinoilla 
luoduista hälymaailmoista ja ikään kuin 
kääntänyt musiikin ulkopuolisia äänivi-
rikkeitä musiikiksi. Soinnilla ja sen tar-
koilla sävyillä ja vivahteilla on keskeinen 
asema hänen teoksissaan.

Andre on viehättynyt lyhyisiin ja ar-
voituksellisiin teosotsikoihin, jollaisina 
hän on monesti käyttänyt saksan kieli-
opin muutosta tai siirtymistä ilmentäviä 
prepositioita kuten als, durch, zu, in, auf 
ja über. Hän on myös tuntenut kutsu-
musta filosofisten ja metafyysisten ky-
symysten pohdintaan. Nämä molem-
mat ulottuvuudet yhdistyvät teoksessa 
...als... I bassoklarinetille, sellolle ja pia-
nolle (2001). Andre on todennut, että 
teos on yhtäältä eräänalainen "strukt-
raalinen hautausmaa", toisaalta "sointi-
meditaatio" Ilmestykirjan jakeesta: "Kun 
Karitsa avasi seitsemännen sinetin, tai-
vaassa syntyi hiljaisuus, ja sitä kesti puo-
len tunnin verran" (Joh. 8:1). Se kuvastaa 
Andren mukaan aivan erityistä hiljaisuu-
den muotoa. Tuloksena on vangitsevaa, 
hälysoinneissaan modernistista, vähien 
mutta syvien eleiden usein hiljaisuuden 
rajoja koskettelevaa musiikkia.

François Couperin (1668–1733) oli 
tunnetun muusikkosuvun merkittävin 
edustaja ja aikansa ranskalaisen baro-
kin suuria mestareita, joka erotuksek-
si sukulaisistaan sai kutsumanimen 
"Couperin le Grand". Vuonna 1717 hän 
sai hoviurkurin ja -säveltäjän aseman, ja 
hänet tunnetaan parhaiten juuri koske-
tinsoitinteoksistaan. Hän sävelsi kuiten-
kin myös kamari- ja vokaalimusiikkia. Eri 

arvioiden mukaan joskus vuosien 1690–
1710 välillä valmistunut La Sultane edus-
taa lajiltaan eräänlaista triosonaatin täy-
dentymää, sillä se on Quatuor sonata 
(tai sonate en quatuor) eli "kvartetti-so-
naatti", jossa on kolme melodiaääntä ja 
basso continuo. Ilmaisultaan rikkaan ja 
monenlaisiksi soittimellisiksi asetelmiksi 
muovautuvan teoksen nimi viittaa sult-
taanin vaimoon, mutta sen tarkempaa 
tietoa otsikon sisällöstä tai sen kohteen 
henkilöllisyydestä ei ole.

Englantilaisen barokin mestarin Henry 
Purcellin (1659–1695) tuotantoon sisäl-
tyy kuusi ns. semi-oopperaa eli teosta, 
jossa puheosuudet vuorottelevat laulu- 
ja tanssinumeroiden kanssa. Yksi näis-
tä on Shakespearen Kesäyön unelmas-
ta muokattu The Fairy Queen (1692), 
joka on sävelletty kuningas Vilhelm III 
Oranialaisen ja Maria II:n 15-vuotishää-
päivän juhlia varten. Kyseessä on viisi-
näytöksinen teos, jonka musiikilliseen 
osuuteen sisältyy sekä soitinnumeroita, 
tansseja että erikokoisille esittäjistöille 
tehtyjä laulunumeroita. Neljännen näy-
töksen aloittava Sinfonia (eli alkusoitto) 
"Sonata while the Sun Rises" kuvaa juh-
lavin sävyin auringonnousun ja aamuun 
heräävän päivän tunnelmia. Trumpetit 
ja patarummut tuovat loistoa sen mu-
siikkiin, mutta moneen jaksoon jäsenty-
vässä alkusoitossa on myös jousille kir-
joitettuja vakavasävyisiä hitaita jaksoja.

Kimmo Korhonen
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Lauantai 14.4. 
klo 19 Harjoitussali PAAVO 

IMPRESSIOITA JA ILMESTYKSIÄ

Claude Debussy: Jousikvartetto g-molli
1. Animé et très décidé
2. Assez vif et bien rythmé
3. Andantino, doucement expressif
4. Très modéré – En animant peu à peu – Très mouvementé et avec  
 passion
Annika Palas-Peltokallio & Salla Savolainen, viulu, 
Tommi Aalto, alttoviulu, Miika Uuksulainen, sello

Amr Okba: Isis and Maria
József Hárs, kapellimestari
Jouko Harjanne & Jorma Rautakoski, trumpetti, 
Darren Acosta & Matthew Winter, pasuuna, Jani Niinimäki & 
Jerry Piipponen, lyömäsoittimet, Ville Koponen & 
Helmi Horttana, viulu, Tommi Aalto, alttoviulu, Timo Alanen, sello

VÄLIAIKA 10 min

Olivier Messiaen: Aikojen lopun kvartetto
1. Liturgie de cristal
2. Vocalise, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps
3. Abîme des oiseaux
4. Intermède
5. Louange à l'Éternité de Jésus
6. Danse de la fureur, pour les sept trompettes
7. Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps
8. Louange à l'Immortalité de Jésus
Christoffer Sundqvist, klarinetti, Hannu Vasara, viulu, 
Eeva Rysä, sello, Emil Holmström, piano

Väliaika noin klo 19.40. Konsertti päättyy noin klo 20.40.
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Jaavalaisen gamelan-musiikin kuulemi-
nen Pariisin maailmannäyttelyssä 1889 
muodostui yhdeksi Claude Debussyn 
(1862–1918) kehitysvuosien keskeisistä 
musiikillisista elämyksistä, joka osaltaan 
vapautti häntä länsimaisen musiikin pe-
rinteisistä ilmaisu- ja muotoihanteista. 
Vaikka gamelan-musiikin suoria lainoja 
ei juuri löydy hänen teoksistaan, se vai-
kutti syvemmällä tasolla hänen musii-
killiseen ajatteluunsa. Toista Euroopan 
ulkopuolista innoittajaa merkitsi hänen 
viehtymyksensä maurilaisen taiteen 
luonnosta ammentaviin ornamenttei-
hin. Kummallakin elementillä oli oma 
olennainen vaikutus sen musiikilli-
sen impressionismin muotoutumises-
sa, johon hän 1890-luvulla päätyi. Hän 
ei tosin pitänyt itseensä lyödystä imp-
ressionistin leimasta ja koki olevansa lä-
hempänä symbolisteja.

Debussyn ainoa jousikvartetto (1893) 
sijoittuu aivan hänen ratkaisevan tyylilli-
sen läpimurtonsa kynnykselle. Se valmis-
tui juuri ennen kuin hän Pierre Boulezin 
sanoin "puhalsi uuden hengen musiik-
kiin" Faunin iltapäivän (1894) aloitta-
vassa huilusoolossa. Kvarteton sensuelli, 
herkkien valo- ja väritehojen rikastama 
sävelkieli yhdistyy Debussyn tuotannos-
sa harvinaiseen tiukasti kontrolloituun 
temaattiseen keskitykseen. Oli luulta-
vasti César Franckin vaikutusta, että 
kvarteton avaava teema-aihe esiintyy 
ns. syklisen periaatteen mukaisesti tär-
keässä roolissa kaikissa muissakin osis-
sa, verhotuimpana kolmantena olevassa 
hitaassa osassa. Muodoltaan kvartetto 
on perinteinen neliosainen kokonaisuus, 
jossa on nopea avausosa kehittelevine 

aineksineen, rytmisesti iskevä scherzo, 
mietteliäs hidas osa ja määrätietoinen 
finaali.

Eurooppa ja Lähi-itä kietoutuvat tii-
viisti toisiinsa sekä Amr Okban (s. 
1972) elämässä että hänen musiikis-
saan. Egyptiläinen Okba opiskeli mu-
siikkia aluksi Kairon konservatorios-
sa ja täydensi sen jälkeen opintojaan 
Roomassa, Salzburgin Mozarteumissa 
Reinhard Febelin ja Wienin taideyliopis-
tossa Detlev Müller-Siemensin johdolla. 
Hän on asunut vuodesta 2006 lähtien 
Itävallassa mutta on jatkuvasti ollut tii-
viissä kontaktissa myös Egyptiin. Hänen 
musiikissaan eurooppalaisen modernis-
min ja ikiaikaisen egyptiläisen tradition 
aineksia esiintyy erilaisina, toisiinsa su-
lautuneina yhdistelminä.

Isis and Maria vaskille, jousikvarte-
tille ja lyömäsoittimille (2007) luo vah-
vasti myyttissävyisine, samalla sekä 
moderneine että ikiaikaisine sointi-
maailmoineen yhteyksiä Egyptin van-
han muinaisuskon ja kristinuskon välille. 
Egyptiläinen äitijumalatar Isis ja kris-
tinuskon Neitsyt Maria ovat hahmoi-
na samankaltaisia ja tavallaan täyttävät 
omissa uskonnollisissa yhteyksissään 
samantyyppisiä tehtäviä. Sukulaisuus 
ilmenee myös visuaalisella tasolla, ja 
kuvat Isiksestä imettämässä sylissään 
istuvaa lastaan Horus-jumalaa tuovat 
mieleen maalaukset Neitsyt Mariasta 
ja Jeesus-lapsesta. Isis-jumalatar säilyt-
ti suosionsa vielä Rooman valtakunnan 
aikanakin, ja monet uskontotieteilijät 
arvelevat, että Isis on vaikuttanut kris-
tillisen Neitsyt Maria -kultin muotoutu-
miseen.

IMPRESSIOITA JA ILMESTYKSIÄ
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Olivier Messiaenin (1908–1992) kas-
vu kohti omaperäistä säveltäjyyttä sai 
ratkaisevan sysäyksen 1918, kun hän 
varhaiskypsänä muusikonalkuna sai 
lahjaksi Debussyn Pélleas ja Mélisande 
-oopperan partituurin. Debussystä tuli 
yksi hänen suurista innoittajistaan, ja 
tämän tavoin hänkin hakeutui virikkei-
tä etsiessään aasialaisille lähteille, pait-
si gamelan-musiikin kiehtovaan sointi-
maailmaan myös 1200-luvun intialaisen 
musiikin rytmikaavoihin. Hänen musii-
kissaan aasialainen ainesosa muodostui 
vielä määräävämmäksi kuin Debussyllä 
ja vaikutti sekä hänen musiikkinsa soin-
tiasuun että sen sisäiseen olemukseen, 
esimerkiksi sen staattiseen, enemmän 
"olemista" kuin "tulemista" ilmentävään 
aikakäsitykseen.

Quatuor pour la fin du temps (Aikojen 
lopun kvartetto) kuuluu niihin sävellyk-
siin, joissa itse musiikin lisäksi myös 
teoksen syntyhistoria kantaa muka-
naan syviä inhimillisiä merkityksiä. 
Saksalaisten miehitettyä Ranskan toi-
sessa maailmansodassa Messiaen joutui 
toukokuussa 1940 vangiksi ja vietiin van-
kileirille itäiseen Saksaan Görlitziin. Siellä 
hän sai myötätuntoiselta vartijalta kyniä 
ja paperia ja saattoi säveltää laajan ka-
marimusiikkiteoksen. Soitinvalikoiman 
määräsi se, että hänen itsensä (piano) 
lisäksi leirillä oli sattumalta kolme muu-
takin muusikkoa, viulisti, klarinetisti ja 
sellisti. Teoksen kantaesitys oli vankilei-
rillä ulkoilmassa sateisena päivänä tam-
mikuussa 1941, yleisönä oli 400 vankia 
ja leirin vartijoita. "Koskaan musiikkiani 
ei ole kuunneltu samanlaisella tarkkaa-
vaisuudella ja ymmärryksellä", Messiaen 
muisteli.

Kun teos on sävelletty vankileirillä kes-
ken toisen maailmansodan, aikana joka 
ei todellakaan kuulu ihmiskunnan suu-
ruudenhetkiin, voisi kuvitella nimessä 
olevan "aikojen lopun" liittyvän ympäril-
lä riehuneeseen kurimukseen. Messiaen 
kuitenkin halusi vakaumuksellisena jos-
kin epäsovinnaisena katolisena mystik-
kona viitata nimellä Ilmestyskirjan 10. lu-
kuun, jossa enkeli julistaa, että "Aika on 
lopussa" (Joh. 10:5-7). Teoksessa on kah-
deksan osaa, joissa Messiaen käyttää 
vaihtelevia kokoonpanoja, ja myös tyy-
lillisesti teos on monitahoinen. Musiikki 
on eri osissa vuoroin mystisesti meditoi-
vaa, vapaammin kaartuilevaa tai rytmi-
sesti ekstaattisen iskevää. Teos päättyy 
Jeesuksen kuolemattomuutta ylistävään 
viulu-piano-duoon.

Kimmo Korhonen
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Sunnuntai 15.4. 
klo 15 Harjoitussali PAAVO 

SOIVA PÄIVÄKIRJA – 
KOKO PERHEEN DRAAMALLINEN KONSERTTI 

François  Couperin: Le Réveil-Matin
Jouko Laivuori, cembalo 

György Ligeti: Bagatelles, osat 1 ja 6
Hanna-Kaarina Heikinheimo, huilu, Jorma Valjakka, oboe, 
Veera Myllyniemi, klarinetti, Ilmari Kuoppa, fagotti, 
Péter Jánosi, käyrätorvi 
 
Benjamin Britten: Phantasy Quartet op. 2
Jorma Valjakka, oboe, Helmi Horttana, viulu, Olli Kilpiö, alttoviulu, 
Timo Alanen, sello 

Mark Andre: iv9
Yuki Koyama, huilu, Jorma Valjakka, oboe, 
Veera Myllyniemi, klarinetti

Dmitri Šostakovitš: Adagio baletista Lady ja Huligaani 
Kati Salovaara, kontrabasso, Jouko Laivuori, piano

Jani Niinimäki: Soittotunti, kantaesitys
Naoki Yasuda & Aleksi Haapaniemi, lyömäsoittimet

David Popper: Elfentanz
Pinja Laine, sello, Jouko Laivuori, piano

Maurice Ravel: Hanhiemo, osat 3 ja 4 
Hanna-Kaarina Heikinheimo, huilu, Jorma Valjakka, oboe, 
Veera Myllyniemi, klarinetti, Ilmari Kuoppa, fagotti, 
Péter Jánosi, käyrätorvi
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Keski-Helsingin musiikkiopiston oppilaat ovat sovittaneet 
Joe Hisaishin musiikkia Hayao Miyazakin elokuviin:

Sov. Aino Hartonen: Kaze no Oka (Windy Hill) elokuvasta 
Kikin lähettipalvelu

Sov. Floora Välikangas: Kaze no tani no Naushika 
(Tuulen laakson Nausicaa) elokuvasta Tuulen laakson Nausicaa

Sov. Ville Karhunen: Tonari no Totoro (Naapurini Totoro) 
elokuvasta Naapurini Totoro

Sov. Veikko Valanne: Ryuu no Shounen (Lohikäärmepoika) 
elokuvasta Henkien kätkemä

”Town with an ocean view”, "Kaze tani" ja "My Neighbor Totoro"
Kustantaja Warner/Chappell Music Scandinavia AB

"Dragon Boy" Kustantaja Sony/ATV Music Publishing Scandinavia KB

Hanna-Kaarina Heikinheimo, huilu, Jorma Valjakka, oboe, 
Marja Kopakkala, klarinetti, Péter Jánosi, käyrätorvi, 
Ilmari Kuoppa, fagotti, Helmi Horttana, Anne Paavilainen, viulu, 
Olli Kilpiö, alttoviulu, Timo Alanen, sello, 
Kati Salovaara, kontrabasso, Kazutaka Morita, lyömäsoittimet

Konsertti toteutetaan yhteistyössä Keski-Helsingin musiikkiopiston 
sävellysoppilaiden kanssa. 

Konsertissa ei ole väliaikaa. Konsertti päättyy noin klo 16.10. 
Yleisötilaisuus alalämpiössä klo 16.15: Tulevaisuuden Mozartit. 
Musiikkia ja puhetta Keski-Helsingin musiikkiopistosta säveltäjä Minna Leinosen 
ja rehtori Petri Aarnion johdolla.
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Soiva päiväkirja -konsertti on musiikilli-
nen kuvaus nuoren koululaisen päivästä, 
sen etenemisestä aamuvarhaisesta päi-
vän kiireiden läpi kohti iltaa.

Ranskalaisen barokin mestarin 
François Couperinin (1668–1733) kla-
veerikappale Le Réveil-Matin (1713) saa 
nimensä mukaisesti toimia herätyskel-
lona; ei aina se päivän mukavin hetki, 
mutta tällä kertaa Couperinin ansios-
ta ehkä tavallista kutsuvampi. György 
Ligetin (1923–2006) 1950-luvun alussa 
säveltämien bagatellien mukana ele-
tään aamuista hässäkkää kotona.

Benjamin Brittenin (1913–1976) 
19-vuotiaana säveltämän Phantasy 
Quartetin (1932) mukana siirrytään peli-
en maailmaan. Ja sitten ollaan jo koulus-
sa oppitunnilla; tosin alkaa näyttää siltä, 
nuori vaipuu syvälle omiin ajatuksiinsa 
ranskalais-saksalaisen Mark Andren (s. 
1964) pysäyttävässä puhallintriossa iv 9 
(2010).

Dmitri Šostakovitšin (1906–1975) 
kauniisti laulavassa Adagiossa baletis-
ta Lady ja huligaani eletään jo koulun 
jälkeistä raukeaa iltapäivätunnelmaa. 
Nuori koululaisemme – niin kuin niin 
monet Suomessa ja muualla maailmas-
sa – on mangan ja japanilaisen animaa-
tion animen lumoissa. Tässä konsertissa 
kuullaan mm. Naapurini Totoro -eloku-
van säveltäjänä tunnetun Joe Hisaishin 
(s. 1950) musiikkia sovituksina, jotka 
ovat Keski-Helsingin musiikkiopiston sä-
vellysoppilaiden tekemiä.

Ilmeisesti tarinan koululainen musisoi 
itsekin, siihen voisi vihjata se, että oh-
jelmassa on myös kantaesitys, Radion 
sinfoniaorkesterin lyömäsoittajan Jani 

Niinimäen uusi teos Soittotunti. Ja kun 
musiikkia harrastaa, ei voi myöskään 
välttyä harjoittelulta, ja harjoitella todel-
la täytyy, että saa useimmille sellonsoi-
ton opiskelijoille tutun David Popperin 
(1843–1913) säveltämän Elfentanzin 
(1881) keijukaismaisen keveät ja kette-
rästi kieppuvat taiturikuviot osumaan 
paikoilleen.

Päivä kääntyy lopulta illaksi, ja nuori 
viettää vapaa-aikaa kotonaan. Maurice 
Ravelin (1875–1937) kiinalaistunnel-
mat Hanhiemo-sarjan (1908) osassa 
Pagodien keisarinna saattelevat nuorta 
kohti unien salaperäistä maailmaa.

Kimmo Korhonen

SOIVA PÄIVÄKIRJA
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Sunnuntai 15.4. 
klo 17 Harjoitussali PAAVO 

KAIKUJA TIIBETISTÄ 

Sergei Prokofjev: Jousikvartetto nro 2 F-duuri
1. Allegro sostenuto
2. Adagio
3. Allegro
Leena Jaakkola & Maria Puusaari, viulu, 
Olga Reskalenko, alttoviulu, Mikko Ivars, sello

Francis Poulenc: Sonaatti käyrätorvelle, trumpetille ja pasuunalle
1. Allegro moderato
2. Andante 
3. Rondeau
Satu Huuskonen, käyrätorvi, Atsuko Sakuragi, trumpetti, 
Line Johannesen, pasuuna 

Chinary Ung: Oracle
József Hárs, kapellimestari
Kaisa Kortelainen, huilu, Giuseppe Gentile, klarinetti, 
Maria Puusaari, viulu, Pinja Laine, sello, 
Jerry Piipponen & Xavi Castello, lyömäsoittimet

Konsertissa ei ole väliaikaa. Konsertti päättyy noin klo 18.
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Kun natsi-Saksa vyörytti kesällä 1941 
joukkojaan kohti Neuvostoliiton sydän-
maita, Sergei Prokofjev (1891–1953) 
kuului niihin tärkeäksi koettuihin ve-
näläistaiteilijoihin, jotka evakuoitiin 
Leningradista ja Moskovasta turvalli-
sempiin oloihin. Hän päätyi Naltšikiin, 
Mustanmeren ja Kaspianmeren välissä 
sijaitsevan Kabardi-Balkarian pääkau-
punkiin. Siellä paikallinen kulttuurimi-
nisteri esitteli Prokofjeville alueen kan-
sanmusiikkia ja ehdotti jousikvarteton 
säveltämistä. Prokofjev havaitsi materi-
aalin kiinnostavaksi ja päätti – niin kuin 
hän itse muotoili - "yhdistää uuden, 
koskemattoman orientaalisen folkloren 
kaikkein klassisimman sävellysmuodon 
jousikvarteton kanssa".

Kun Prokofjevin toinen jousikvartetto 
(1941) kantaesitettiin Moskovassa syys-
kuussa 1942, sitä kiitettiin aidon kan-
sanmusiikin käytöstä mutta moitittiin 
riitasointien "barbaarisuudesta". Nämä 
kaksi asiaa olivat kuitenkin erottamat-
tomia, sillä Kabardi-Balkarian muslimi-
voittoisen väestön musiikki kutsui kuin 
itsestään esiin teräviä soinnillisia ja 
harmonisia tehoja. Vaikka Prokofjevin 
"Kabardialainen" kvartetto poikkeaa 
kansanmusiikin käytössään hänen mu-
siikkinsa päälinjasta, se on uskollinen 
hänen omille ilmaisupyrkimyksilleen ja 
muodostaa niistä eräänlaiseen eksootti-
sesti värittyneen muunnelman.

Kolmiosaisen teoksen avausosa il-
mentää hyvin Prokofjevin mainitsemaa 
folkloren ja klassisen sävellysmuodon 
yhdistelmää, sillä osan teräväpiirtei-
nen, korostettujen rytmien hallitsema 
tematiikka asettuu sulavasti sonaatti-

muodon muottiin. Teemojen esittelys-
sä tekstuurit ovat usein kansanomaisen 
yksinkertaisia, mutta intensiivisessä ja 
raastavaksi kehkeytyvässä kehittelys-
sä sointikudos on monitasoisempaa. 
Hitaan keskiosan pääaiheena on sellon 
esittelemä kabardialainen rakkauslaulu. 
Sen vastapainona on kepeästi tanssah-
televa keskitaite, jonka säestyskuvioissa 
Prokofjev jäljittelee hetkittäin paikallista 
kolmikielistä perinneviulua kemangea. 
Finaali alkaa kulmikkaana vuoristolais-
tanssina ja yhdistää jatkossa linjakas-
ta melodisuutta tehokkaasti sahaavaan 
motorisuuteen.

Francis Poulenc (1899–1963) nou-
si säveltäjänä esiin 1920-luvun alussa 
maineikkaan Les Six -ryhmän jäsenenä. 
Epävirallisen oppi-isänsä monitaiteilija 
Jean Cocteaun ajatusten innoittama-
na ryhmän säveltäjät pyrkivät vastus-
tamaan väärällä tavalla vakavahenkistä, 
"käsi poskella" kuunneltavaa musiikkia. 
Sen sijaan he halusivat luoda teoksia, 
joissa ilmenisi ajan henki. Poulenc pu-
hui usein säveltäjäpersoonansa kahdes-
ta puolesta, "katupojasta" ja "katolisesta 
mystikosta", ja varhaisemmassa tuotan-
nossa katupoika sai äänensä paremmin 
kuuluviin. Katolisen mystikon äänenpai-
not syvenivät, kun Poulenc koki vakavan 
kriisin läheisen ystävän kuoltua auto-on-
nettomuudessa 1936.

Kokoonpanoltaan harvinainen so-
naatti käyrätorvelle, trumpetille ja pa-
suunalle (1922) kuuluu neljän varhaisen 
sonaatin ryhmään. Näitä vuosina 1918 ja 
1922 valmistuneita teoksia yhdistää ly-
hyt kesto ja kepeän uusklassinen, diver-
timentomainen ilmaisu. Kolmiosaisen 

KAIKUJA TIIBETISTÄ



27

teoksen avausosassa rytmisesti eloisa 
ja humoristinen avausjakso saa keski-
taitteessa kontrastiksi romanttisen lau-
lavuuden, teoksen keskellä on surumi-
elisen linjakas hidas osa ja päätöksenä 
on lyhyt, hillityillä riitasävelillä pikantisti 
maustettu finaali.

Kun Chinary Ung (s. 1942) parikymp-
pisenä kambodžalaisena musiikinopis-
kelijana siirtyi "idästä" "länteen", hän 
tosiasiallisesti matkusti meren yli koh-
ti itää, Yhdysvaltoihin, jonne hän saa-
pui 1964 opiskelemaan klarinetinsoit-
toa ja jonne hän jäi pysyvästi asumaan. 
Ratkaiseva käänne Ungin elämässä 
koitti 1970-luvulla, jolloin Kambodžassa 
alkanut Pol Potin punakhmerien hirmu-
hallinto pyrki luomaan agraarisosialisti-
sen utopian, ja seuranneen kansanmur-
han aikana suuri osa Ungin kotimaahan 
jääneistä sukulaisista surmattiin. Puna-
khmerien tuhotessa maan vanhaa kult-
tuuria, Yhdysvalloissa asunut Ung ryhtyi 
parhaansa mukaan tutkimaan ja pelas-
tamaan entisen kotimaansa musiikkipe-
rinnettä.

Monien aasialaistaustaisten säveltä-
jien tapaan Ung on yhdistänyt teok-
sissaan oman kulttuurinsa elementte-
jä länsimaiseen taidemusiikkiin. Hän 
ei yleensä käytä suoria lainoja kambo-
džalaisesta perinnemusiikista vaan so-
veltaa sen aineksia yleisemmällä tasol-
la esimerkiksi mukaillen sen asteikkoja 
ja sointi-ihanteita. Ungin musiikillinen 
synteesi on osoittautunut taiteellisesti 
hedelmälliseksi, ja vuonna 1989 hänel-
le myönnettiin arvostettu Grawemeyer-
palkinto orkesteriteoksesta Inner Voices.

Chinary Ungin keskeisiin luomuk-
siin kuuluvan yhtyeteoksen nimi Oracle 
(2004) viittaa Tiibetin valtionoraakkeliin 

ja tämän vahvassa transsissa tekemiin 
ennustuksiin. Niitä seuraten nykyinen 
dalai-lamakin pakeni aikanaan Tiibetistä 
Kiinan miehitystä. Oracle on latautunut 
ja tiivistunnelmainen teos, jossa on mo-
niväristen ja rikasilmeisten soitinosuuk-
sien lisäksi mukana vahva vokaalinen 
elementti laulamisineen, hyräilyineen ja 
huudahduksineen.

Kimmo Korhonen
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Sunnuntai 15.4. 
klo 19 Harjoitussali PAAVO 

HENKIEN KÄTKEMÄ  

Ludwig van Beethoven: Pianotrio nro 1 D-duuri ”Geister” op. 70 
1. Allegro vivace e con brio
2. Largo assai e espressivo
3. Presto
Reeta Maalismaa, viulu, Mikko Ivars, sello, 
Emil Holmström, piano

Aleksandr Borodin: Jousikvartetto nro 2 D-duuri
1. Allegro moderato
2. Scherzo, Allegro 
3. Notturno, Andante
4. Finale: Andante – Vivace 
Pauline Fleming-Unelius & Ville Koponen, viulu, 
Ezra Woo, alttoviulu, Lassi Viljanen, sello

Minoru Miki: Marimba Spiritual
Kazutaka Morita, Naoki Yasuda, Jani Niinimäki & Xavi Castello, 
lyömäsoittimet

Konsertissa ei ole väliaikaa. Konsertti päättyy noin klo 20.20.
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Ludwig van Beethovenin (1770–1827) 
wieniläisiin tukijoihin kuului unkarilais-
syntyinen kreivitär Marie von Erdödy. 
Hän asui kolmen pienen lapsensa kans-
sa erossa miehestään suuressa asun-
nossaan Wienin Krugerstassella, jonne 
Beethovenkin majoittui joksikin aikaa 
vuonna 1808. Beethoven pohti näihin 
aikoihin muuttoa pois Wienistä, mut-
ta kreivittären keräämän tukiryhmän 
myöntämän vuosiavustuksen turvin hän 
jäi kaupunkiin. Samalta ajalta ovat kaksi 
opuksen 70 pianotrio, jotka Beethoven 
omisti kiitollisuudenosoituksina musiik-
kia rakastaneelle kreivittärelle.

Ensimmäinen opuksen 70 trioista, li-
sänimeltään "Geister" (Aave), on yhdes-
sä ns. "Arkkiherttua-trion" (1811) kans-
sa suosituin Beethoven 12 pianotriosta. 
Teos valmistui keskellä Beethovenin 
kuohuvaa keskikautta, ja samalta vuo-
delta ovat esimerkiksi hänen viides ja 
kuudes sinfoniansa. Teoksen avaus-
osaa hallitsee voimakasilmeinen, mää-
rätietoinen ilmaisu. Teoksen lisänimi 
liittyy vakavahenkiseen hitaaseen kes-
kiosaan. Beethoven oli samoihin aikoi-
hin pohtinut oopperaa Shakespearen 
Macbethistä ja ilmeisesti ehtinyt luon-
nostella materiaalia noitien kohtaus-
ta varten. On ehdotettu, että kun hän 
luopui oopperasta, hän siirsi kohtauksen 
materiaalia trion keskiosaan. Olipa hi-
taan osan tausta mikä tahansa, se joka 
tapauksessa kiinnittää huomiota sala-
peräisillä, usein pianon tremoloiden te-
hostamilla aavetunnelmillaan. Finaali-
presto tempautuu energisyydessään irti 
hitaan osan kauhuromanttisista syöve-
reistä ja luo teokselle vapauttavan, kuin 

valoisampaan todellisuuteen heräävän 
päätöksen.

Aleksandr Borodin (1833–1887) oli 
venäläiskansallista musiikkia suosineen 
"venäläisen viisikon" tai "mahtavan pie-
nen ryhmän" jäsen. Hänen taustansa ei 
kuitenkaan ollut puhtaan venäläinen, 
sillä hän oli georgialaisen ruhtinaan ja 
venäläisen äidin avioton poika, joka re-
kisteröitiin ruhtinaan palvelijan lapseksi.

Borodin kutsui itseään "sunnuntaisä-
veltäjäksi", sillä varsinaisen elämäntyön-
sä hän teki kemistinä, jona hän nousi 
arvostettuun asemaan Venäjän tiede-
maailmassa. Tieteellisen työn rinnalla 
useimmat hänen sävellyksensä syntyi-
vät hitaasti ja vaivalloisesti. Esimerkiksi 
pääteoksiinsa kuuluvaa, paikoin orien-
taalisten sävyjen värittämää oopperaa 
Ruhtinas Igor hän sävelsi kahdeksan 
vuotta, eikä teos silti täysin valmistunut.

Borodinin rakastetuimpiin luomuksiin 
kuuluva toinen jousikvartetto (1881) 
kuuluu niihin harvoin teoksiin, jotka 
hän pystyi säveltämään lähes yhteen 
menoon, vain kahdessa kuukaudes-
sa. Borodin omisti teoksen vaimolleen 
Jekaterinalle, ja on arveltu, että heidän 
rakkautensa olisi ollut teoksen innoit-
tajana; tällöin ensiviulu saisi teoksessa 
Jekaterinan osan ja Borodinin oma soi-
tin sello kuvastaisi säveltäjää.

Kvartetto on kauniisti kirjoitettua, 
pakottomasti etenevää ja slaavilaisen 
tunnelman lämmittämää musiikkia. 
Tunnetuimmaksi on tullut melodises-
ti vuolasta ensiosaa ja eloisasti soljuvaa 
scherzoa seuraava romanttinen hidas 
osa, lisänimeltään Nocturne, jossa sellon 
esittelemä laulava melodia on pääosas-

HENKIEN KÄTKEMÄ
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sa. Teoksen päättää empivällä ja myö-
hemminkin pariin kertaan kuultavalla 
johdannolla alkava mutta siivekkääksi 
riennoksi avautuva vivace-finaali.

Minoru Miki (1930–2011) kuuluu ikä-
toverinsa Tōru Takemitsun rinnalla sii-
hen säveltäjäpolveen, joka alkoi luoda 
uraansa toisen maailmansodan jälkei-
sinä vuosikymmeninä. Hänen musiikis-
saan on länsimaisen tradition rinnalla 
vahva japanilainen elementti, joka tulee 
esiin sekä perinteisten soittimien käy-
tössä, perinteisinä melodisina aineksina 
että japanilaisina aihevalintoina. Hänen 
tuotantonsa keskeisen teossarjan muo-
dostavat yhdeksän Japanin historiaa 
1500 vuoden ajalta luotaavaa oopperaa.

Minoru Miki alkoi tehdä yhteistyötä 
japanilaisen marimban taiturin Keiko 
Aben kanssa jo 1960-luvun lopulla, jol-
loin syntyivät Time for Marimba (1968) 
ja marimbakonsertto (1969). Miki pa-
lasi marimban pariin loppuvuodesta 
1983, jolloin hän alkoi säveltää jälleen 
Keiko Aben pyynnöstä teosta Marimba 
Spiritual (1984) marimballe ja kolmelle 
lyömäsoittajalle. Teoksesta on sittem-
min tullut yksi marimballe sävelletyn 
ohjelmiston suursuosikeista.

Kun Miki sävelsi teosta, hänen mie-
lessään oli Afrikassa samoihin aikoihin 
koettu nälänhätä. Japanissa sodanjäl-
keiset vaikeat vuodet kokeneena hä-
nen oli helppo samastua tilanteeseen, ja 
Marimba Spiritualissa hän halusi ilmen-
tää tuntojaan. Miki kokee sanassa "spi-
ritual" tässä yhteydessä kaksi merkitys-
tä: yhtäältä se on adjektiivi ja tarkoittaa 
"henkistynyttä", toisaalta se on tiettyyn 
uskonnollisen musiikin muotoon liittyvä 
substantiivi (vrt. negro spiritual), ja sen 
tavoin tässäkin on solisti (marimba) ja 

sen tukena oleva kuoro (lyömäsoitin-
yhtye). Teos jakaantuu kahteen pääjak-
soon, joista marimban soolona alkava 
ensimmäinen jakso on meditatiivinen 
requiem, toinen "eloisa ylösnousemus-
juhla", jossa marimban taiturillisten ku-
vioiden ja villisti kieppuvien melodioi-
den rinnalla on kolmen lyömäsoittajan 
yhtye energisine, sykettä tehokkaasti 
kohottavine rytmeineen.

Kimmo Korhonen


