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2.5.
PERJANTAISARJA 13  
Musiikkitalo klo 19.00

Jakub Hrůša, kapellimestari 
Sol Gabetta, sello 

Miloslav Kabeláč: Mystery of Time 27 min

Bohuslav Martinů: Sellokonsertto nro 1  27 min

I Allegro moderato 
II Andante moderato 
III Allegro 

VÄLIAIKA 20 min

Leos Janáček: Sinfonietta 25 min

I Allegretto – Allegro – Maestoso (Fanfaari) 
II Andante – Allegretto (Linna) 
III Moderato (Kuningattaren luostari) 
IV Allegretto (Katu) 
V Andante con moto – Allegretto (Kaupungintalo)

Väliaika noin klo 20.05. Konsertti päättyy noin klo 21.05. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä ja internetissä (yle.fi/rso). 
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MILOSLAV KABELÁČ (1908–1979): 
MYSTERY OF TIME

”Mitä siis aika on? Jos kukaan ei kysy 
sitä minulta, niin tiedän; mutta jos mi-
nun pitäisi selittää se kysyvälle, en tie-
dä.”

Kun kirkkoisä Augustinus pohdis-
keli 300-luvun lopulla ajan olemusta, 
hän otti esiin kysymyksen, johon ei 
myöhemminkään ole osattu antaa yk-
siselitteistä vastausta. Erityisen kes-
keisenä kysymys nousee esiin säveltä-
jien työssä, sillä ajassa tapahtuvina ja 
aikaan katoavina sävellykset ovat sii-
hen erottamattomasti kietoutuneita. 
Tšekkiläisen Miloslav Kabeláčin teos 
Mystery of Time (Ajan mysteeri) ei tie-
tenkään voi eikä pyrikään vastaamaan 
Augustinuksen ikivanhaan pohdiske-
luun, mutta se nostaa aika-käsitteen 
musiikin keskiöön. Nimi antaa luvan 
lähestyä teosta ajan käsitteen näkökul-
masta, ja myös teoksen musiikki kan-
nustaa siihen. Keskeiseksi nousee ajan 
kokemisen psykologia.

Teos syntyi vuosina 1953-57, jolloin 
elettiin Kabeláčin uran keskivaihet-
ta. Hän oli käynyt musiikkiopintonsa 
Prahan konservatoriossa 1920-luvun lo-
pulla ja 1930-luvun alussa, jolloin hän 
oli opiskellut mm. Erwin Schulhoffin 
ja mikrotonaalisista kokeiluistaan tun-
netun Alois Hában johdolla. Kabeláčin 
ensimmäinen merkittävä teos oli natsi-
miehitystä vastaan suunnattu kantaat-
ti Nuestupujte (Älä vetäydy!) (1939). 
Vastarinta-asenteestaan huolimatta 
hän selvisi sodasta ehjin nahoin joskin 
sielu haavoilla toisin kuin opettajansa 
Schulhoff, joka kuoli 1942 Wülzburgin 
keskitysleirillä.

Sodan jälkeen Kabeláč joutui vasta-
hankaan myös uuden kommunistihal-
linnon kanssa, ja vuoden 1968 neuvos-
tomiehityksen jälkeen hänen teoksiaan 
ei soitettu Tšekkoslovakiassa juuri lain-
kaan. Demokraattisten ihanteiden li-
säksi siihen vaikutti hänen tyylinsä mo-
dernisoituminen juuri 1960-luvulla, 
jolloin hän kiinnostui mm. dodekafoni-
asta, aleatorisuudesta ja elektronisesta 
musiikista.

Kabeláčin merkittävintä tuotantoa 
ovat kahdeksan sinfoniaa, ja häntä pi-
detään nykyisin yhtenä tärkeimmistä 
Dvořákin ja Martinůn sinfonikontyön 
jatkajista. Merkittäviä ovat kuitenkin 
myös muutamat muut orkesteriteok-
set, joista Mystery of Time kuuluu esite-
tyimpiin. Nimessä kuvastuu Kabeláčin 
kiinnostus filosofisiin pohdintoihin, kun 
taas alaotsikko ”passacaglia suurelle or-
kesterille” kertoo musiikin rakenteelli-
sesta perustasta.

Ajan mysteerin pohdiskelu alkaa sa-
laperäisesti hiljaisuuden rajoilta, musii-
killisesti pysähtyneestä tilasta, melkein 
ajan ulkopuolelta, jossa vain vaimea 
rytminen syke muistuttaa ajan vääjää-
mättömästä etenevyydestä. Kudos al-
kaa hiljaa kasvaa, esiin nousee melodia-
aihelmia, tempo tihentyy, musiikki saa 
voimaa ja on lakipistettä lähestyessään 
muuttunut voimakasilmeiseksi, tiivis-
sykkeiseksi vauhdiksi, alun vastakoh-
daksi. Huipennuksessa tekstuuri alkaa 
avautua laveammiksi linjoiksi, ja mu-
siikki kääntyy vaimenevaksi, alun tun-
nelmiin palautuvaksi loppujaksoksi.
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BOHUSLAV MARTINŮ (1890–1959): 
SELLOKONSERTTO NRO 1    

Bohuslav Martinů oli aito kosmopo-
liitti, joka asui vuodesta 1923 lähtien 
koko loppuelämänsä ulkomailla, en-
sin Pariisissa, sitten toisen maailman-
sodan vuosista lähtien Yhdysvalloissa 
ja 1950-luvulla jälleen pääasiassa 
Euroopassa. Varsinkin aika Pariisissa 
osoittautui ratkaisevaksi hänen tyylin-
sä muotoutumiselle. Hän omaksui vai-
kutteita mm. impressionismista, uus-
klassismista, eksotismista ja jazzista ja 
yhdisti niihin vielä tšekkiläisesta kan-
sanmusiikista, erityisesti sen rytmiikas-
ta saatuja aineksia. Kiinnostus vanhaa 
musiikkia kohtaan sai aikaan sen, että 
uusklassinen ja varsinkin uusbarokki-
nen suuntaus Martinun musiikissa sy-
veni ja tuli hänen laajan tuotantonsa 
hallitsevaksi tyylielementiksi.

Kosmopoliittisesta elämästään huo-
limatta Martinů pysyi vahvoin siten 
kytkettynä kotimaahansa. Hän kävi 
Pariisista usein Tšekkoslovakiassa te-
ostensa esityksissä ja kesäisin lo-
mailemassa synnyinkaupungissaan 
Poličkassa Böömin ja Määrin rajamail-
la. Juuri Poličkassa syntyi kesällä 1930 
Martinůn ensimmäinen sellokonsertto. 
Alkuperäismuodossaan se oli kamari-
konserttomainen teos, josta säveltäjä 
teki aivan toisen maailmansodan kyn-
nyksellä 1939 uuden version suurelle 
orkesterille.

Lopullisen muotonsa konsertto sai 
kuitenkin vasta kolmannella yrittämäl-
lä. Martinů sattui Nizzassa asuessaan 
1955 kuulemaan teoksen esityksen ra-
diosta ja oli tyytymätön kuulemaansa. 

”Pääni ei ollut järjestyksessä, kun or-
kestroin sen edellisen kerran liian an-
karien olosuhteiden vallitessa”, hän 
valitti eräälle ystävälleen. Hän kevensi 
kolmannessa versiossa orkestraatiota, 
mutta itse musiikillinen substanssi ja 
soolo-osuus saivat jäädä lähes ennal-
leen. Martinů omisti teoksen lopullisen 
version Pierre Fournierille, mutta kanta-
esityksen soitti Miloš Sádlo Helsingissä 
maaliskuussa 1956, jolloin Radion sin-
foniaorkesteria johti Paavo Berglund.

Lopullisessa muodossaan ensimmäi-
sestä sellokonsertosta on tullut yksi 
Martinůn laajan, lähes 400 sävellystä 
käsittävän tuotannon suosituimmis-
ta teoksista. Sitä hallitsee hänen teok-
silleen ominainen tehokas uusbarok-
kisuus, joka ei jää tyylin neutraaliksi 
kuvaksi vaan muuttuu keksinnän syvyy-
den ja voiman ansiosta aidoksi, persoo-
nallisesti koetuksi ilmaisuksi. Sellistille 
teos tarjoaa tilaisuuksia sekä taituruu-
teen, leveään laulavuuteen että sisäis-
tyneeseen mietiskelyyn.

Teoksen emotionaaliseksi ytimek-
si hahmottuu keskellä oleva hidas osa. 
Sen kaunis, lempeänvakava tunnelma 
syttyy soimaan jo klarinetin avaukses-
sa mutta saa sisäistyneemmän ilmeen 
sellon astuessa mukaan. Osan tunnel-
ma säilyy myös kadenssissa, joka on 
luonteeltaan enemmän mietiskelevä 
kuin taiturillinen.

Hidasta osaa kehystää kaksi nopeaa 
osaa. Kumpaakin hallitsee energinen 
liikkuvuus, joka saa varsinkin finaalis-
sa tehokkaan barokkisen ja motorisen 
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ilmeen. Silti kummassakin osassa on 
myös oma hillitympi ulottuvuutensa, 
avausosassa koraalimaisen harras sivu-

teema, finaalissa lyyrisen tunteikas an-
dantino-jakso, josta sellon kuviot vievät 
tihentyvään loppujaksoon.

LEOS JANÁČEK (1854–1928): SINFONIETTA 

Leoš Janáček oli säveltäjä, joka nuortui 
vanhetessaan. Hän oli jo lähes viiden-
kymmenen, kun hänen ensimmäinen 
laajalti tunnettu teoksensa ooppe-
ra Jenůfa valmistui 1903, ja jo yli kuu-
denkymmenen, kun sen produktio 
Prahassa toukokuussa 1916 teki hänes-
tä kuuluisan miehen. Sen jälkeen hän 
heittäytyi uransa kiihkeimpään luomis-
kauteen, joka tuotti 1920-luvulla neljä 
suurenmoista oopperaa ja koko joukon 
muita mestariteoksia, parhammiston 
hänen tuotannostaan.

Rinnan urakehityksen kanssa tapah-
tui tyylin uudistuminen. Janáček kuului 
myöhäisromantikkojen sukupolveen ja 
antautui varhaisemmassa musiikissaan 
melko sopuisasti aikansa romanttisen 
valtavirran vietäväksi. Hänen uuden 
tyylinsä peruselementit tulivat esiin jo 
Jenůfassa, mutta myöhäistuotannos-
saan hän terävöitti edelleen ilmaisuaan 
ja eteni kohti ajan modernismia kur-
kottavaan tyyliin, joka sijoittuu oma-
peräisyydessään kaikkien koulukuntien 
ulkopuolelle. Sen taustalla olivat mm. 
määriläisestä kansanmusiikista saadut 
virikkeet, jotka ovat Janáčekin teoksissa 
suurelta osin irronneet folkloristisista 
yhteyksistään.

Janáčekin teokset syntyivät yleensä 
ohjelmallisista tai omaelämäkerrallisis-
ta impulsseista. Hänen tunnetuimpiin 
teoksiinsa kuuluva Sinfonietta (1926) 

näyttäisi ensisilmäyksellä olevan abso-
luuttisen musiikin puolelle sijoittuva 
poikkeus hänen tuotannossaan, mut-
ta säveltäjä on kertonut, että sillä on 
epävirallinen ohjelma, jonka mukaan 
musiikki kuvaa hänen kotikaupunkin-
sa Brnon näkymiä. Teos rakentuu silti 
enemmän oman musiikillisen logiik-
kansa kuin ohjelmallisen kerronnan 
mukaan. Nimi Sinfonietta (pieni sin-
fonia) on sikälikin osuva, että teos on 
vapaammin rakennettu kuin perintei-
nen sinfonia mutta toisaalta materi-
aaliltaan ja osien välisiltä motiivisilta 
kytkennöiltään yhtenäisempi kuin sar-
jamuotoinen teos. Jokainen osa raken-
tuu pienistä motiivisista soluista, jotka 
voi puolestaan johtaa teoksen avaavas-
ta fanfaarista.

Kun Sinfoniettaa esitetään, on trum-
petisteja liikkeellä tavallista enemmän. 
Orkesterin normaalin vaskiryhmän li-
säksi teoksessa tarvitaan nimittäin 
yhdeksän C-trumpettia ja kaksi bas-
sotrumpettia sekä näiden lisäksi vie-
lä kaksi tenorituubaa. Osaselityksenä 
suurelle vaskiryhmälle on se, että teos 
sai alkunsa voimistelukerho Sokolin 
juhlia varten kirjoitetuista vaskifanfaa-
reista, joista teoksen avausosa on muo-
kattu. Musiikiltaan Sinfonietta on tyy-
pillistä Janáčekin myöhäistyyliä, jonka 
ydintä ovat omaperäisen persoonalli-
nen orkestraatio, ilmeikkään karusti 
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soivat harmoniat sekä lyhyiden aihei-
den toistosta ja äkillisistä leikkauksista 
syntyvä musiikillinen dramaturgia.

Sinfoniettan viisiosaista muotoa voi 
lähestyä perinteisen neliosaisen sinfo-
niamuodon näkökulmasta, jolloin yli-
määräisenä elementtinä on alkuun on 
lisätty johdanto-osa. Mutta yhtä hyvin 
teos hahmottuu bartókmaiseksi sym-
metriseksi kokonaisuudeksi: avausosan 

vaskifanfaarit palaavat lopussa jousten 
ja puupuhaltimien tehostamina luo-
maan teokselle loisteliaan päätöksen, 
toisena ja neljäntenä on kaksi pääosin 
allegretto-tempossa liikkuvaa osaa, ja 
niiden välissä on öisen tunnelman hal-
litsema hidas osa, jonka keskelle puh-
keaa raju huipennus.

Kimmo Korhonen

JAKUB HRŮŠA

Tšekkiläissyntyinen Jakub Hrůša ni-
mettiin vuonna 2011 arvostetussa 
Gramophone-lehdessä yhdeksi niistä 
kymmenestä nuoresta kapellimestaris-
ta, ”jotka ovat taitelijoina suuruuden 
partaalla”. Hrůša toimii tällä hetkel-
lä Prahan filharmonikkojen musiikilli-
sena johtajana ja ylikapellimestarina, 
Glyndebournen oopperan musiikillise-
na johtajana sekä Tokion kaupunginor-
kesterin päävierailijana. 

Jakub Hrůša opiskeli orkesterinjohtoa 
Prahan Academy of Performing Arts 
-koulussa mm. Jiří Bělohlávekin oppi-
laana. Valmistumisensa jälkeen 2004 
Hrůša johti monia kotimaansa orkeste-
reita ja toimi mm. Prahan filharmonik-
kojen pääkapellimestarina ja Bohuslav 
Martinů -orkesterin musiikillisena joh-
tajana.

Hrůša on johtanut monia merkit-
täviä eurooppalaisia orkestereita, ku-
ten Leipzigin Gewandhaus-orkesteria, 
Philharmonia-orkesteria, Ranskan ra-
dion sinfoniaorkesteria, BBC:n sinfonia-
orkesteria sekä Kölnin Westdeutschen 
Rundfunks -yleisradioyhtiön sinfonia-
orkesteria. Hän debytoi Yhdysvalloissa 

2009 ja on sittemmin vieraillut 
mm.Clevelandin , Dallasin ja Atlantan 
sinfoniaorkesterien sekä Washingtonin 
kansallisen sinfoniaorkesterin kapelli-
mestarina. Australiassa Hrůša on johta-
nut mm. Melbournen sinfoniaorkeste-
ria. Aasiassa Hrůša on vieraillut Hong 
Kongin, Seoulin, New Japan ja Osakan 
filharmonikkojen johtajana. Oopperaa 
hän on johtanut mm. Tanskan kunin-
kaallisessa oopperassa ja Prahan kan-
sallisoopperassa.   

Kuluvalla kaudella Hrůša debytoi mm. 
Los Angelesin filharmonikkojen, Wienin 
radion sinfoniaorkesterin, Venäjän 
kansallisorkesterin ja Oslon filharmo-
nikkojen kapellimestarina. Suomen 
Kansallisoopperassa hän johti juuri al-
kuvuodesta Janáčekin oopperan Jenůfa, 
jonka pääroolin lauloi Karita Mattila.  

Jakub Hrůša on levyttänyt mm. 
Tšaikovskin ja Bruchin viulukonsertot 
yhdessä Nicola Benedettin ja Tšekin 
filharmonikkojen kanssa ja taltioinut 
mm. Smetanan musiikkia Prahan filhar-
monisen orkesterin kanssa. Tokion kau-
punginorkesteri ja Hrůša ovat tehneet 
livelevytyksen Berliozin Fantastisesta 
sinfoniasta. 
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SOL GABETTA
Argentiinalaisen Sol Gabettan debytoi-
tua vuonna 2004 Wienin filharmonik-
kojen solistina, hänestä puhuivat kaikki. 
Gabetta voitti ensimmäisen sellokilpai-
lunsa jo kymmenen vuoden iässä ja on 
sittemmin niittänyt kilpailuvoittoja niin 
Moskovan Tšaikovski-kilpailussa kuin 
Münchenin ARD-kilpailussa.

Gabetta on palkittu mm. Crédit Suisse 
Young Artist -, Aargau Kulturpreis -, ja 
argentiinalaisella KONEX-palkinnolla 
sekä Gramophone Young Artist of 
the Year -palkinnolla. Gabettan, Lorin 
Maazelin ja Berliinin filharmonikkojen 
levytys Šostakovitšin sellokonsertos-
ta toi hänelle Echo Klassik Awardsin 
Vuoden Instrumentalisti -nimityksen 
2013. 

Valmistuttuaan Escuela Superior de 
Música Reina Sofia -koulusta Madridisa, 
Sol Gabetta jatkoi opintojaan Baselin 
musiikkiakatemiassa Ivan Monighettin 
johdolla ja David Geringasin ohjaukses-
sa Berliinin Hanns Eisler musiikkikor-
keakoulussa.

Sol Gabetta on vieraillut esiinty-
mässä mm. Lontoon filharmonikko-
jen, Amsterdamin Concertgebouw-
orkesterin, Philadelphia-orkesterin, 
Zürichin Tonhalle-orkesterin, Birming-
hamin sinfoniaorkesterin, Frankfurtin 
radion sinfoniaorkesterin ja Ranskan 
kansallisorkesterin solistina. Gabetta 
esiintyy säännöllisesti mm. Bonnin 
Beethoven -festivaaleilla, Verbierin 
musiikkifestivaalilla ja Schleswig Hols-
teinin musiikkijuhlilla, jossa hän on 
nimikkotaiteilijana tulevana kesänä. 
Kuluvalla kaudella hän soittaa mm. 
Berliinin filharmonikkojen, Accademia 

Nazionale di Santa Cecilia -orkesterin 
ja Washingtonin kansallisorkesterin so-
listina.  

Solistiuransa lisäksi Sol Gabetta 
on myös arvostettu kamarimuusik-
ko. Hän on esiintynyt mm. Lontoon 
Wigmore Hall’ssa, Palau de la Música 
Catalanassa Barcelonassa sekä Théâtre 
des Champs-Élysées’ssa Pariisissa. 
Gabetta perusti oman kamarimusiik-
kifestivaalin ”Solsberg”, joka pidetään 
vuosittain Sveitsissä. 

Gabettan laaja diskografia sisäl-
tää mm. kaksi duokonserttilevytys-
tä pianisti Hélène Grimaud’n kanssa 
sekä Elgarin, Haydnin, Hofmannin ja 
Mozartin musiikkia.

Sol Gabettan instrumentti on 
Giovanni Battista Guadagninin sello 
vuodelta 1759. 
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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. Osoit-
teessa yle.fi/rso voi konsertteja kuun-
nella sekä katsella korkealaatuisen live-
kuvan kautta. Syksyllä 2013 Yle Teema 
lähetti kaikki Hannu Linnun johtamat 
konsertit suorina lähetyksinä. RSO 
Musiikkitalossa -lähetykset jatkuvat ke-
väällä vaihtuvien kapellimestarien seu-
rassa.


