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2.10. 
TORSTAISARJA 2  
Musiikkitalo klo 19.00

Esa-Pekka Salonen, kapellimestari  

Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 2 D-duuri op.36    33 min
I Adagio molto – Allegro con brio 
II Larghetto 
III Scherzo (Allegro) 
IV Allegro molto

VÄLIAIKA 20 min

Igor Stravinsky: Tulilintu 45 min 
Johdanto 
 
Ensimmäinen kuvaelma 
Kuningas Kashtshein lumottu puutarha – Tulilintu ilmestyy, 
Prinssi Ivan ajaa Tulilintua takaa – Tulilinnun tanssi – Prinssi Ivan 
vangitsee Tulilinnun – Tulilinnun rukous – Kolmetoista lumottua 
prinsessaa ilmestyy – Prinsessat leikkivät kultaisilla omenoilla. 
Scherzo – Prinssi Ivan ilmestyy äkillisesti – Prinsessojen piiritanssi – 
Aamunkoitto – Prinssi Ivan tunkeutuu Kuningas Kashtshein palatsiin – 
Satumainen kellopeli, Kuningas Kashtshein vartijahirviöiden 
ilmestyminen ja Prinssi Ivanin vangitseminen – Kuningas Kashtshei 
kuolematon saapuu – Kuningas Kashtshein ja Prinssi Ivanin 
vuoropuhelu – Prinsessojen väliintulo – Tulilintu ilmestyy – Kuningas 
Kashtshein seurueen tanssi Tulilinnun lumoissa – Kuningas Kashtshein 
alamaisten hornantanssi – Kehtolaulu – Kuningas Kashtshei herää – 
Kuningas Kashtshein kuolema – Syvä pimeys
  
Toinen kuvaelma 
Kuningas Kashtshein palatsi ja taikomukset katoavat, 
kivettyneet ritarit palaavat eloon, yleistä ilonpitoa

Väliaika noin klo 19.40. Konsertti päättyy noin klo 20.55. 
Suora lähetys Yle Teemalla, Yle Radio 1:ssä sekä verkossa (yle.fi/rso).
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LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827): 
SINFONIA NRO 2  

Ludwig van Beethovenin kaksi ensim-
mäistä sinfoniaa on mielletty 1700-lu-
vun klassismin ja 1800-luvun romantii-
kan välisiksi rajapyykeiksi. Vuonna 1802 
valmistunut D-duuri-sinfonia jatkoi 
edeltäjänsä tavoin ulkoisesti Mozartin 
”Prahalaisen” tai Haydnin Lontoolaisten 
sinfonioiden monumentaalista linjaa, 
mutta sisältönsä ja jännitteensä se oli 
saanut muualta. Ranskankielinen omis-
tus ruhtinas Karl Lichnowskylle on ko-
ruttomuudessaan ja itsetietoisessa am-
mattimaisuudessaan miltei tyly. 

Toisessa sinfoniassa puhaltaa haas-
tava tasavaltainen henki, joka on kät-
ketty radikaalisti keskitettyyn muo-
toon. Varsinkin eri osien loppuratkaisut 
ovat saaneet uuden painon, minkä 
voi huomata ensimmäisen ja viimei-
sen osan laajentuneissa ja tihenty-
neissä kohdissa. Humoristisesta vi-
rityksestään huolimatta koko finaali 
poikkeaa ärhäkkyydessään tavanomai-
sista poistumisrutiineista. ”Klassiseksi” 
voi luonnehtia sitä, että sinfonian vas-
takkainasettelu on rakennettu abstrak-
tien formaalisten operaatioiden varaan, 
mutta toisten mielestä juuri se on teok-
sessa kaikkein radikaaleinta.

Sonaattimuotoon rakennettu tee-
mojen konflikti on D-duuri-sinfoniassa 
otettu esiin päättäväisesti. Sitä enna-
koi avausosan aiempaa perusteelli-
sempi ja juhlallisempi hidas johdanto 
(Adagio molto). Retorisen ylevyyden 
ja salaperäisiltä kuulostavien operaati-
oiden ohella Beethoven lataa äkäisillä 
vaskifanfaareilla ja patarummuilla joh-

dantoon myös sotaisaa haastavuutta. 
Se kajahtaa ensimmäisessä fortessaan 
kuin kutsu barrikadeille ja lähettää tar-
mokkaasti eteenpäin rientävän päätait-
teen (Allegro con brio).

Beethoven raivaa ensimmäisessä 
osassa tietään eteenpäin ja lyyrisem-
pi sivuteema on kaiken aikaa jäämässä 
jalkoihin. Osaa leimaava valoisa henki ei 
silti karkaa käsistä. Sonaattimuotoisen 
rynnistyksen päätteeksi lopussa nouse-
vat vastaan orkesterin julmistuneet for-
teakordit, mutta säveltäjän voitonvar-
muutta ei laajassa loppukohtauksessa 
pidättele mikään.

Hitaan osan (Larghetto) diminutiivi-
nen otsikko viitannee idylliseen viree-
seen, jota kuitenkin hämärtävät tee-
man terävät kontrastit ja pinnanalainen 
salaperäisyys – vakavuutta korostaa 
myös sonaattimuoto. Alussa viritetty 
jousien laulu ja auvoinen maisema väis-
tyy tuota pikaa mollisävyjen ja yllätyk-
sellisemmän luonnonkuvauksen tieltä. 
Beethoven pitää osan tiukasti koossa 
ja liikkeellä, eikä päätöksen leppeä ilme 
pyyhi mielestä epävarmuuden tuntua.

Scherzo (Allegro) on kehittynyt en-
simmäisen sinfonian mekaanisesti na-
kuttavasta rytmikoneesta omapäiseksi 
karakteriosaksi. Kipakasti ja arvaamat-
ta iskevät forteakordit ryydittävät ke-
hystaitetta. Välitaitteessa puhaltimien 
maalaishenkisiin luikkauksiin vastaa-
vat jousien uhkaavilta kuulostavat mur-
tosointujuoksutukset. Uutta on myös 
hieman muunneltu kertaus.
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Finaali (Allegro molto) on rakennettu 
nokkelien harhautusliikkeiden sonaatti-
rondoksi, jota aikalaisarvostelijat luon-
nehtivat “bisarriksi”, kummalliseksi ja 
kieroutuneeksi. Beethovenilla oli työn 
alla vielä erikoisempi finaalisuunnitel-
ma, mutta painetussa muodossaankin 
viimeinen osa on kursailemattomassa 
suoraviivaisuudessaan ja huumorissaan 
rohkea luomus. Musiikin kansanomai-
suus tuo mieleen Haydnin maanlä-
heiset finaaliosat, mutta Beethovenin 
nopeissa käänteissä ja riehakkaassa 

pyrskähdyksissä on henkilökohtaisem-
pi lataus.

Laaja kooda tuo musiikin lopulta 
turvallisesti kotipesälle, mutta kannat-
taa muistaa teoksen kuvausta vuodel-
ta 1804, jonka mukaan finaali oli ”sivis-
tymätön hirviö, haavoitettu lohikäärme, 
joka kieltäytyy kuolemasta vaikka vuo-
taakin kuiviin, raivoten ja pieksäen tur-
haan ilmaa viuhuvalla pyrstöllään.”

Antti Häyrynen

IGOR STRAVINSKY (1882–1971): TULILINTU  

Pariisissa toiminut Saison russe-ooppe-
raseurue oli tullut vuonna 1909 tienhaa-
raan ja yhtyeen johtaja Sergei Djagilev 
yritti keksiä uusia vetonauloja kalliiden 
venäläisoopperoiden tilalle. Laajan tai-
teilijajoukon kanssa Djagilev suunnitte-
li balettia Tulilintu-satuaiheesta, “kevyt-
siipisestä, hyväntahtoisesta, vapaasta 
linnusta”, jota Aleksandr Blok oli runois-
saan ylistänyt. 

Sävellystilaus meni ensimmäiseksi 
kapellimestari Nikolai Tsherjepninille, 
sitten Anatoli Ljadoville, Aleksandr 
Glazunoville ja Nikolai Sokoloville, en-
nen kuin osui Rimski-Korsakovin nuo-
reen oppilaaseen Igor Stravinskyyn 
(1882–1971), jonka Scherzo fantas-
tiquen Djagilev oli kuullut Pietarissa 
vuonna 1908. 

Stravinskyn liittyessä projektiin ai-
hetta oli työstetty pitkään venäläisen 
uusnationalismin ja Mir iskustvo -aat-
ten hengessä. Visuaaliset mielikuvat 

olivat jo lähes valmiina, eikä säveltäjä 
voinut kovin paljon rajoittaa teoksen 
kerronnallisia piirteitä. Loistavasta, sa-
laperäisestä ja vapautta janoavasta tu-
lisesta linnusta tuli silti uuden taiteen 
symboli, symboli musiikille joka käyttää 
aihettaan vain astinlautana mielikuvi-
tuksen retkille.

Stravinskyn Tulilinnussa (1910) kuo-
levaiset ihmiset esiintyvät folkloristisiin 
ja diatonisiin sävelmiin sonnustautu-
neina, kun taas taruolentoja myötäi-
lee fantastinen ja kromaattinen mu-
siikki. Sellaista on ennen muuta taikuri 
Kashtsheita ympäröivät “maagiset tik-
kaat”, vuorottelevista duuri- ja molli-
tersseistä koottu asteikko. 

Tulilinnusta erottuu projektin ooppe-
ramainen tausta. Stravinsky peri satu-
aiheen väripaletin opettajansa Nikolai 
Rimski-Korsakovin oopperoista, joskus 
suorina viitteinä, kuten baletin salape-
räisessä johdannossa (Sadko) ja Danse 
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infernalessa (Mlada), toisinaan aiheen 
hahmotukseen liittyen (Kastshei kuo-
lematon). Oopperan vaikutus ulottui 
myös kerrontaan, joka jakaantui erään-
laisiin resitatiiveihin (miimisiin jaksoi-
hin) ja aarioihin (tanssinumeroihin).

Vaikka Tulilinnun harmonia ei yli-
tä Debussyn tai Wagnerin rohkeimpia 
ratkaisuja, sen satumaailmaan on kyl-
vetty modernismin siemen. Stravinsky 
tavoitti uuden ilmaisun kuvatessaan 
“pahoja” taikavoimia: niiden pienet in-
tervallit, terävä soitinnus ja purevat dis-
sonanssit luovat vaikutelman oudosta 
ja klaustrofobisesta (alitajuisesta) maa-
ilmasta. Kuningas Kashtshein infernaa-
liseen tanssiin sisältyy Kevätuhrin ryt-
misen ajattelun prototyyppi. Se on kuin 
Borodinin Polovetsialainen tanssi, jo-
hon on asennettu rakettimoottori.

Tulilinnun ensi-ilta oli häikäisevä me-
nestys ja aloitti Stravinskyn, Djagilevin 
ja Les Ballets Russesin voittokulun, joka 
tulevien vuosien aikana antoi osaltaan 
uuden kurssin länsimaiselle musiikille. 
Baletti jakaantuu kahteen kuvaelmaan 
(tabelau), joista jälkimmäinen käsittää 
pelkän finaalin. Tuo päätösjakso oli ko-
konaan Stravinskyn oma idea, yhtä pal-
jon onnellinen loppu värikkäälle satu-
baletille kuin avaus uuteen ilmaisuun.

Teoksen alussa nuori tsarevitsh Ivan 
on eksynyt pahan taikuri Kastshein 
puutarhaan (Johdanto) ja nappaa kiinni 
vinhasti tanssivan Tulilinnun (Tulilinnun 
tanssi). Ivan päästää kuitenkin linnun 
karkuun ja kiitokseksi tämä antaa hä-
nelle yhden höyhenen, joka tsarevit-
shin tulee viskata ilmaan joutuessaan 
pulaan. Vihreäkyntisen Kastshein puu-
tarhassa on vangittuna kolmetois-
ta prinsessaa, joukossa Ivanin morsi-

an, tsarevna. Prinsessat houkuttelevat 
tsarevitshin mukaan khorovodiin, piiri-
tanssiin (Rondes des princesses), jon-
ka aikana Ivan lumoutuu prinsessa 
Vasilisasta. 

Vapautuspuuhat keskeyttää paikalle 
ilmestyvä taikuri Kastshei ja Ivan jou-
tuu vangiksi. Juuri Kastshein puutarhaa 
ja sitä vartioivia hirviöitä kuvaamaan 
Stravinsky sävelsi runsaasti kiehtovaa 
musiikkia, joka jäi pois suosituista ba-
lettisarjoista. Musiikki tuntuu lumotuis-
sa kelloissa (Carillon féerique) ja äkäi-
sissä vaskissa avautuvan käänteiseen 
maailmaan, josta ei enää löydy tietä 
ulos.

Heittämällä ilmaan höyhenen Ivan 
saa avukseen Tulilinnun, joka pakottaa 
taikurin joukkoineen näännyttävään 
paholaistanssiin (Kuningas Kastshein 
infernaalinen tanssi). Kastshein vai-
vuttua fagotin tuudittamana uneen 
(Kehtolaulu) hänen taikansa menet-
tää voimansa. Puutarha ja sen keskel-
lä oleva palatsi häviävät, kiviset sotilaat 
heräävät eloon ja kansa juhlii vapautu-
nutta tsarevitshia ja tsarevnaa. Lopussa 
orkesteri kiertää vimmaisesti kvintti-
ympyrää ja tuntuu viimeisessä riita-
soinnussaan riuhtaisevan kuulijan lo-
pullisesti sadun maailmaan.

Antti Häyrynen
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ESA-PEKKA SALONEN 

Esa-Pekka Salonen on yksi kansain-
välisesti arvostetuimpia kapellimesta-
reita. Myös merkittävästä säveltäjän 
urastaan tunnetun Salosen kuvailtiin 
Boston Globe -lehdessä edustavan ”sel-
laista kokonaisvaltaista muusikkoutta, 
jota harvoin nykyään tavataan”. 

Salonen on toiminut Lontoon 
Philharmonia-orkesterin ylikapellimes-
tarina vuodesta 2008. Hän on myös 
Tukholman Itämeri-festivaalin tai-
teellinen johtaja. Vuosina 1992–2009 
Salonen työskenteli Los Angelesin fil-
harmonikoiden musiikillisena johta-
jana. Sitä ennen hän toimi Ruotsin 
radion sinfoniaorkesterin ylikapellimes-
tarina 1984–1995.

Salonen ja Philharmonia avaavat kau-
den 2014–2015 Berlioz’n Requiemilla. 
Lisäksi he kiertävät sekä Eurooppaa 
että Japania. Salonen johtaa kauden ai-
kana myös mm. New Yorkin filharmo-
nikkoja, Chicagon sinfoniaorkesteria 
sekä Tukholman filharmonikkoja. 

Esa-Pekka Salosen laaja diskogra-
fia sisältää mm. RSO:n taltioiman 
CD:n Salosen omia orkesteriteoksia. 
Grammy-palkinnon Salonen sai 2009 
viulisti Hilary Hahnin ja Ruotsin radion 
sinfoniaorkesterin kanssa tehdystä 
Sibelius-Schönberg -levystä. 2012 jul-
kaistiin Salosen ja Los Angelesin talti-
ointi Šostakovitšin Orangosta Deutsche 
Grammophon -levymerkillä.

Esa-Pekka Salonen on palkittu uransa 
aikana monilla arvostetuilla tunnustuk-
silla. Hän on saanut UNESCOn Rostrum 
-palkinnon sävellyksestään Floof vuon-
na 1992 sekä ensimmäisenä kapellimes-

tarina Accademia Chigianan palkinnon 
1993. Iso-Britanniassa Salonen on pal-
kittu Royal Philharmonic Societyn oop-
perapalkinnolla ja Ranskan valtio on 
antanut hänelle kulttuurialan Officier 
de l’ordre des Arts et des Lettres -ar-
vonimen. Lisäksi Esa-Pekka Salonen on 
Lontoon Royal College of Music -oppi-
laitoksen kunniatohtori.
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Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävänä on 
tuottaa ja edistää suomalaista musiik-
kikulttuuria. Orkesterin ylikapellimesta-
ri on Hannu Lintu, joka aloitti kautensa 
syksyllä 2013. RSO:n kunniakapellimes-
tarit ovat Jukka-Pekka Saraste ja Sakari 
Oramo. 

Radio-orkesteri perustettiin vuon-
na 1927 kymmenen muusikon voimin. 
Sinfoniaorkesterin mittoihin se kasvoi 
1960-luvulla. RSO:n ylikapellimestarei-
ta ovat olleet Toivo Haapanen, Nils-Eric 
Fougstedt, Paavo Berglund, Okko Kamu, 
Leif Segerstam, Jukka-Pekka Saraste ja 
Sakari Oramo.

 Suurten klassis-romanttisten mes-
tariteosten ohella RSO:n ohjelmisto si-
sältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen or-
kesterimusiikin taltioiminen kantanau-
hoille Yleisradion arkistoon. Kaudella 
2014–2015 orkesteri kantaesittää neljä 
Yleisradion tilaamaa teosta. Lisäksi oh-
jelmassa on mm. Straussin värikkäitä or-
kesterirunoelmia, Šostakovitšin sinfoni-
oita sekä Haydnin suurteos Luominen. 
Vieraaksi saapuvat mm. kapellimestarit 
Leonard Slatkin, Kent Nagano, Herbert 
Blomstedt ja Esa-Pekka Salonen, sop-
raano Karita Mattila, alttoviulisti Tabea 
Zimmermann ja pianisti Olli Mustonen. 

RSO on levyttänyt mm. Ligetin, 
Eötvösin, Nielsenin, Hakolan, Lindbergin, 
Saariahon, Sallisen, Kaipaisen ja Kokkosen 
teoksia sekä Launiksen Aslak Hetta 
-oopperan ensilevytyksen. Orkesterin 

RADION SINFONIAORKESTERI

levytyksiä on palkittu mm. BBC Music 
Magazine -, Académie Charles Cros’n 
ja MIDEM Classical Award -palkinnoilla. 
Ligetin viulukonserton ja orkesteriteok-
sia sisältävä levy oli Gramophone-lehden 
Editor´s Choice helmikuussa 2014. 

 RSO tekee säännöllisesti konserttikier-
tueita ympäri maailmaa. Kauden 2013–
2014 kohokohtia oli menestyksekäs kon-
sertti ylikapellimestari Hannu Linnun 
johdolla Wienin Musikvereinissa Keski-
Euroopan kiertueella. Kaudella 2014–
2015 orkesteri ja Hannu Lintu esiintyvät 
Tukholmassa ja Moskovassa sekä teke-
vät kotimaan kiertueen. Kapellimestari 
Joshua Weilersteinin kanssa RSO vierai-
lee Bukarestissa EBU-festivaalilla. 

RSO:n kotikanava on Yle Radio 1, 
joka lähettää orkesterin kaikki kon-
sertit yleensä suorina lähetyksinä niin 
Suomesta kuin ulkomailtakin. RSO:n 
verkkosivuilla (yle.fi/rso) voi konsertteja 
kuunnella sekä katsella korkealaatuisen 
livekuvan kautta. Konserteista suuri osa 
myös televisioidaan suorina lähetyksinä 
Yle Teemalla.


