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11.12. 
TORSTAISARJA 5  
Musiikkitalo klo 19.00

Herbert Blomstedt, kapellimestari 
  

Franz Schubert: Sinfonia nro 8, h-molli D.759  25 min
”Keskeneräinen”  
 
I Allegro moderato 
II Andante con moto
 

VÄLIAIKA 20 min

Franz Schubert: Sinfonia nro 9,  50 min
C-duuri D.944 op.posth. ”Suuri C-duuri” 
 
I Andante – Allegro ma non troppo 
II Andante con moto 
III Scherzo (Allegro vivace) – Trio 
IV Finaali (Allegro vivace) 

Väliaika noin klo 19.35. Konsertti päättyy noin klo 21.00.
Suora lähetys Yle Teemalla, Yle Radio 1:ssä ja verkossa (yle.fi/rso).
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Ajattelun ja siis myös taiteen historia 
rakentuu pienemmässä mittakaavas-
sa väitteistä ja vastaväitteistä, suurem-
massa mittakaavassa ilmapiiriä hallit-
sevien perusideoiden vaihtelusta, mitä 
toisinaan kutsutaan ajanhengen aal-
toliikkeeksi. Kaksisataa vuotta sitten 
1800-luvun alussa klassiset ihanteet oli-
vat vaihtumassa romanttisiksi. Muutos 
ei ollut tarkkarajainen – eivät ne yleen-
säkään ole. Romantiikan ajalle omi-
naisia temaattisia ja kohdennukseen 
liittyviä piirteitä oli kirjallisuudessa en-
nakoitu jo Goethen Nuoren Wertherin 
kärsimyksissä 1770-luvun alussa ja nii-
tä oli ehditty sivuta jopa yleensä hidas-
liikkeisellä musiikin kentällä Haydnin 
Sturm und Drang -teoksissa tarkalleen 
samaan aikaan. Tällöin oli kuitenkin ky-
symys pikemminkin ilmaisun tunneu-
lottuvuuden hetkellisestä kuumenemi-
sesta – jonka sekä Goethe että Wienin 
mahtisäveltäjät pian ottivat suvereeniin 
klassistiseen kontrolliinsa – kuin sellai-
sesta suuresta ideologisesta ja struktu-
raalisesta mullistuksesta, jota varsinai-
sen romantiikan entree tarkoitti.

Uusi suuntaus sai lähtölaukauksensa 
Friedrich ja August Wilhelm Schlegelin 
toimittamassa kirjallisuuslehdessä, 
kun veljeksistä ensin mainittu julkaisi 
vuonna 1798 Athenaeum-fragmenttien 
nimellä tunnetun kokoelmansa, jossa 
hän julisti fragmentin (katkelman) ”kir-
jallisuuden tulevaisuuden muodoksi”. 
Kannattaa muistaa, että kaikki esteetti-
set, filosofiset, poliittiset ja jopa uskon-
nolliset opit, jotka on julkaisuhetkellä 
nimetty ”tulevaisuuden” laeiksi, ovat 

FRANZ SCHUBERTIN SINFONIOISTA

tosiasiassa olleet nimenomaan tuon 
hetken tilanteen kuvaajia. Mitä ’frag-
mentti’ varhaisromanttisessa mielessä 
sitten tarkoitti? Fr. Schlegel itse mää-
ritteli sen, kuinkas muuten, aforistises-
sa ’fragmentissa’: ”Fragmentin kuuluu 
olla kuin taideteos, itsessään täydel-
linen ja siilin lailla muusta maailmas-
ta erillään.” Kirjassaan The Romantic 
Generation Charles Rosen kommentoi: 
“Siili (päinvastoin kuin piikkisika, joka 
ampuu piikkejään) on rakastettava 
olento, joka kääriytyy palloksi joutues-
saan uhatuksi. Sen muoto on tarkoin 
määritelty ja silti kaikilta reunoiltaan 
hämärä. Tämä pyöreä, orgaaninen ja 
ihanteellisen geometrinen muoto sopi 
romanttiseen ajatteluun: ennen kaik-
kea mielikuva viittaa provokatiivises-
ti itsensä ulkopuolelle. Romanttinen 
fragmentti pistää verihaavoille vain ne, 
jotka käsittelevät sitä ajattelematto-
masti. Määritelmänsä tavoin romant-
tinen fragmentti on täydellinen (tä-
män paradoksin tarkoitus on härnätä, 
niin kuin siilin piikit saavat sen viholli-
set tuntemaan olonsa epämukavaksi): 
muusta maailmankaikkeudesta erillise-
näkin fragmentti tarjoaa pitkälle yltäviä 
perspektiivejä. Erillisyys on aggressiivis-
ta: oikeaoppinen fragmentti suuntau-
tuu kohti maailmankaikkeutta samalla 
kun rajaa itsensä siitä irti.” 

Romanttiseen ajatteluun kuului 
alusta lähtien yksiselitteisten määri-
telmien karttaminen, rakkaus kaikkea 
monimerkityksistä kohtaan. Haettiin 
muotoa, joka sekä olisi itsessään täy-
dellinen että asettaisi itsensä yhteyksiin 
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muun maailman kanssa. Rakenteen tuli 
olla suljettu, mutta tämän ’sulkeutumi-
sen’ tuli olla pelkkä muodollisuus, joka 
vain hiukan verhoaa yhteenkuuluvuut-
ta ulkomaailman kanssa. Schlegelin 
ohjelmajulistus sai seuraajia, ja vähi-
tellen taiteen painopisteet siirtyivät. 
Kirjallisuudessa tämä tarkoitti keskeis-
alueen vaihtumista romaanista ja näy-
telmästä runoon ja aforismiin suku-
laislajeineen. Schlegel-veljesten lisäksi 
kirjallisen ajanhengen keskushahmoiksi 
nousivat runoilijat Novalis ja Hölderlin, 
joita inspiroi paitsi fragmentin idean 
epämääräisyys myös realistisen todelli-
suuskuvan ja utuisen fantasiamaailman 
erottamaton sekoittaminen keskenään. 
Musiikissa hakeutuduttiin pieniin muo-
toihin ja erityisesti pikkukappaleiden 
sarjoihin, joissa oli mahdollista koh-
data erillisyyden ja yhteenkuuluvuu-
den dilemma monista näkökulmista. 
Schubertin, Chopinin, Mendelssohnin 
ja ehkä erityisesti Schumannin moni-
muotoiset laulujen ja muiden lyhyiden 
kappaleiden sarjat olivat ajanhengen 
leimallisia tuloksia.

Musiikin varhaisromantikot eivät olisi 
olleet lajinsa täysiverisiä edustajia, jos 
he olisivat nähneet taidehistorian tilan-
teen näin yksinkertaisena. Kirjallisten 
uuden ajan airueiden vaikutusta ei pidä 
aliarvioida, mutta myös sen ylikorosta-
minen johtaa kokonaisen sukupolven 
pyrkimysten vinoutuneeseen tulkin-
taan. Aivan yhtä tärkeä voimatekijä oli 
Beethoven, joka oli elossa ja voimissaan 
lähes koko Schubertin elämän ajan, 
jota teini-ikäinen Mendelssohn ihai-
li ja jäljitteli aivan tuoreeltaan ja joka 
oli myös Schumannille ja Chopinille ai-
van äskettäin edesmennyt mahti-ikoni. 

On tärkeää huomata, että vaikka hei-
dän tärkein aluevaltauksensa oli polee-
misessa suhteessa Beethovenin huip-
puunsa kehittämiin suuriin muotoihin 
nähden, he eivät suinkaan suoranai-
sesti vastustaneet edellisten polvien 
linjauksia. Romantikkojen Beethoven-
kunnioitus oli pikemminkin liian suu-
ri kuin liian pieni! Mielenkiinto taval-
laan jakautui kahtaalle: miniatyyrien 
maailma veti puoleensa, mutta myös 
suurten muotojen rakentelua halut-
tiin jatkaa. Huonoimmin ne istuivat 
Chopinille, joka eli ranskalaisen kulttuu-
rin ympäröimänä ilman niitä sinfonisia 
haasteita, joihin saksankieliset kollegat 
katsoivat olevansa velvoitettuja vastaa-
maan. Mendelssohn ja Schumann ta-
sapainoilivat puolivälissä. Samoin teki 
Schubert, joka oli ikänsä ja kotipaikkan-
sa puolesta lähempänä Beethovenia ja 
joka luontaisesti suhteutti tekemisensä 
tuittupäisen naapurin aikaansaannok-
siin, Lied-tuotantoa lukuun ottamatta.

Syntyi aktuelli kysymys, jota ei var-
mastikaan tuolloin muotoiltu juuri 
näin, mutta joka luotsasi uuden aika-
kauden alun säveltäjien työtä: miten 
klassistinen sinfonisuus ja fragment-
ti-idea voitaisiin yhdistää? Tätä var-
ten idea täytyi purkaa osiin ja val-
jastaa käyttöön vain soveltuvin osin. 
Klassinen sinfoniahan on ennen muuta 
dialektinen – keskusteleva, väittelevä, 
taisteleva – muoto, johon itsestään sel-
västi kuuluu, että ideat vaativat toisten 
ideoiden läsnäoloa. Mutta Schlegelin 
peräänkuuluttaman fragmentin tuli 
olla itseriittoinen, sellaisenaan täydel-
linen ja muusta maailmasta riippuma-
ton. Uusi strategia istui siis huonosti 
sinfonian kehykseen, ja ennen pitkää 
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ristiriita muutti linjauksia ja päämääriä. 
Fragmentin sisäsyntyisestä täydellisyy-
destä pidettiin kiinni, jolloin sinfonian 
dialektisuus heikkeni; syntyi pyrkimys 
kohti muotoa, jossa uppoudutaan ku-
hunkin tilanteeseen kerrallaan, usein 
hedonistisen asenteen läpitunkema-
na. Karkealla vertauksella sanoen no-
pea vuoropuhelu alkoi muuttua mono-
logien ketjuksi. Fragmentin luontainen 
lyhyys sai antaa periksi: monologit pi-

tenivät ja samalla piteni sinfonioiden 
kesto. Kehitystä kesti 1900-luvun al-
kuun saakka. Varhaisromantikot teki-
vät työnsä ketjun alkupäässä, kun taas 
Tšaikovski, Bruckner ja Mahler ovat 
luonteenomaisia esimerkkejä tuloksis-
ta. (Pinnalta katsoen Berlioz näyttäisi 
sopivan kumpaankin joukkoon, mutta 
hän ei oikeastaan ollut sinfonikko vaan 
sävelrunoilija.)

SINFONIA NRO 8 H-MOLLI, D. 759 
”KESKENERÄINEN”

Yhdeksännessä sinfoniassaan Beet hoven 
esitteli kiistattomia romanttisia piir-
teitä – hän esimerkiksi hellitti hetkit-
täin otteensa dynaamisesta prosessis-
ta suosiakseen staattista tilannetta, ja 
muiden osien lainailu finaalissa enna-
koi jo täysromantiikan aikana suosittua 
tapaa. Kantaesityksessä toukokuus-
sa 1824 nämä ja muita tulevien aiko-
jen enteitä kuultiin ensimmäisen ker-
ran. Mutta Schubert oli tehnyt omat 
samansuuntaiset valintansa jo aikai-
semmin, Beethovenista riippumatta. 
Saatuaan vuonna 1823 Grazin musiik-
kiyhdistykseltä kunniakirjan hän lähetti 
kiitokseksi partituurin, joka sisälsi kaksi 
valmista sinfonian osaa ja pätkän kol-
mannen alusta. Nämä hän oli säveltä-
nyt jo vuotta aikaisemmin. Yhdistyksen 
puheenjohtaja ja Schubertin ystävä 
Anselm Hüttenbrenner ei järjestänyt 
esitystä vaan jäi odottamaan jatkoa. 
Schubertin jäljellä olleiden viiden elin-

vuoden aikana sellaista ei tullut, joten 
Hüttenbrennerin omistuksessa oli sä-
veltäjän kuollessa keskeneräinen sinfo-
nia. Ei tiedetä syytä siihen, miksei hän 
silloinkaan tehnyt käsikirjoitukselle mi-
tään eikä edes kertonut kenellekään sen 
olemassaolosta. Vasta 37 vuotta myö-
hemmin, muutamaa kuukautta ennen 
kuolemaansa, hän vihdoin paljasti asian 
kapellimestari Johann von Herbeckille. 
Kantaesitys tapahtui joulukuussa 1865, 
muutama päivä Sibeliuksen syntymän 
jälkeen. Von Herbeck ajatteli, että sin-
fonialla täytyy olla vauhdikas loppu ja 
johti johti kahden osan perään täysin 
erityylisen Schubertin Kolmannen sinfo-
nian finaalin (1815). Kelvottomasta rat-
kaisusta huolimatta menestys oli suuri, 
ja maailma sai lahjaksi kauan sitten ka-
donneen mestariteoksen. 

Kahden kokonaisen osan lisäksi sin-
foniasta säilyi Schubertin Ferdinand-
veljen huostassa 30 valmiiksi soitin-
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nettua ja 122 pianolle luonnosteltua 
scherzon tahtia sekä muutama yksi-
ääninen melodianpätkä. Neljännestä 
osasta ei ole löytynyt jälkeäkään, mut-
ta monet tutkijat uskovat, että yksi 
Rosamunde-näyttämömusiikin (1823) 
välisoitoista olisi alun perin aiottu sin-
fonian finaaliksi. Sellaisena sitä joissa-
kin 1800-luvun lopun esityksissä käy-
tettiin; ainakin sävellaji on h-molli ja 
orkesterin kokoonpano sama kuin sin-
foniassa. Toisaalta tuolloin tehtiin yri-
tyksiä todistaa, että Schubert oikeasti 
tarkoitti teoksen kaksiosaiseksi, mutta 
näistä vähitellen luovuttiin. 

Runsaat sata vuotta nyt oltu siinä kä-
sityksessä, että sinfonia vain jäi jostain 
syystä valmistumatta. Keskeneräisyys 
on johtanut lukuisiin täydennysehdo-
telmiin. Vuonna 1928 Columbia Records 
järjesti Schubertin kuoleman satavuo-
tisjuhlan kunniaksi kansainvälisen kil-
pailun, jossa haettiin ”parasta arvausta” 
sinfonian jatkoksi. Osanotto oli runsas; 
sadoista ehdotuksista tosin vain osa 
perustui säveltäjän luonnoksiin. Paljon 
suurempi osa oli puhdasta fantasiaa, 
esimerkiksi kilpailun voittanut pianis-
ti Frank Merrickin ehdotus. Myös tuon 
jälkeen on yritetty ratkaista arvoitus; 
monesti asialla ovat olleet aktiiviset 
brittiläiset musikologit. Itse sain osal-
listua tällaiseen hankkeeseen Porvoon 
Suvisoitossa 1990-luvulla. Esa-Pekka 
Salonen antoi sävellyskurssimme oppi-
laille tasan vuorokauden aikaa kehittää 
luonnoksista kokonainen scherzo. Itse 
tarjouduin keksimään Trio-jakson lop-
pupätkän, johon minkäänlaisia skitse-
jä ei ole olemassa. 24 tuntia käytettiin 
tarkkaan – nessun dorma! – ja saatiin 
kuin saatiinkin jonkinlainen tekele ai-

kaiseksi. Salonen johti sen ylimääräise-
nä numerona konsertissa, ja yleisöllä oli 
kaiketi hauskaa. Kun kysyin Saloselta, 
mitä hän tuumasi tuotoksesta, hän my-
häili: ”Nyt minä ymmärrän, miksi se jäi 
Schubertilta kesken.”

Läpeensä tuttuna ja helposti hah-
mottuvana sävellyksenä Keskeneräinen 
sinfonia ei tarvitse tuekseen juonise-
lostuksia eikä muita kirjallisia ohjeita. 
Lainaan sellaisten sijaan pätkän kanta-
esityksen kritiikistä, jonka kirjoitti mu-
siikkiarvostelijoiden kuninkaana pidet-
ty Eduard Hanslick: ”Kun klarinetti ja 
oboe muutaman johdantotahdin jäl-
keen laulavat yhdessä herkän melodian 
jousten hiljaisen suhinan ylle, lapsikin 
tunnistaa säveltäjän, ja puoliksi tukah-
dutettu huudahdus ’Schubert’ kiirii ym-
päri salia. Hän on vasta saapunut, mut-
ta on kuin hänen askeleensa, hänen 
tapansa avata ovi jo tunnistettaisiin… 
Ensimmäinen osa on sävelmien suloi-
nen virta, kaikesta elinvoimasta ja lem-
peydestä huolimatta niin kristallinkir-
kas, että voi nähdä jokaisen pikkukiven 
sen pohjalla. Ja kaikkialla on samaa läm-
pöä, samaa kultaista auringonpaistetta, 
joka saa silmut kasvamaan ja nuput au-
keamaan! Andante avautuu vielä sitä-
kin avarammin ja majesteettisemmin. 
Valituksen tai vihan äänet eivät juuri 
pääse tunkeutumaan tähän intiimin, 
hiljaisen onnen lauluun, ja musiikin har-
vat myrskypilvet viestivät musiikillista 
sanomaa eivätkä niinkään mitään vaa-
rallista intohimoa… Kummankin osan 
soinnikas kauneus on lumoavaa.”
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Sinfonian numerointi yhdeksännek-
si noudattaa anglosaksista tapaa. 
Saksankielisellä alueella sitä on kauan 
kutsuttu seitsemänneksi, ja jotta sot-
ku olisi vielä täydellisempi, Otto Albert 
Deutschin laatiman yleisesti käyte-
tyn D-luettelon uusimmassa laitok-
sessa teos numero 944 kantaa nimeä 
”Sinfonia n:o 8”! Kysymys on joka tapa-
uksessa ns. Suuresta C-duuri-sinfoniasta; 
lisänimen tarkoitus on erottaa kappa-
le samassa sävellajissa kulkevasta teok-
sesta D. 589, jonka RSO soitti tämän 
kauden konsertissa 26.9.

Numeroinnin epämääräisyys selittyy 
osaksi sillä, että sinfonian syntyajan-
kohdasta vallitsi pitkään väärä käsitys. 
Sen uskottiin olevan peräisin säveltä-
jän viimeiseltä elinvuodelta 1828 – tä-
hän luuloon perustuu Deutschin luette-
lon juokseva numerokin. On kuitenkin 
käynyt ilmi, että sinfonia jota Schubert 
kertoi tuolloin säveltävänsä olikin ihan 
toinen kappale (D-duurissa), josta oli-
si tullut hänen kymmenentensä, jos 
se olisi koskaan ehtinyt valmiiksi asti. 
Suuri C-duuri-sinfonia sen sijaan val-
mistui aikaisemmin. Säveltäjä viit-
tasi siihen kirjeessä jo keväällä 1824. 
Kokonaisluonnoksen tiedetään ol-
leen olemassa kesällä 1825, ja soitin-
nus valmistui alkuvuoden 1826 aika-
na. Lokakuussa Schubert lähetti sen 
Musiikinystävien Seuralle (Gesellschaft 
der Musikfreunde) esityksen toivossa; 
hänellä ei ollut varaa kustantaa sellais-
ta itse. Hän sai vastaukseksi pienen 
avustuksen, ja pidetään mahdollisena, 
että seura olisi järjestänyt epäviralli-

SINFONIA NRO 9 C-DUURI, D. 944

sen läpisoiton joskus loppuvuodesta 
1827. Aivan varmaa on, että partituu-
ri oli seuran amatöörimuusikoille liian 
vaikea. 

Oikeassa konsertissa Schubert ei tä-
täkään teostaan koskaan kuullut.

Kunnia sinfonian löytämisestä  kuu-
luu Schumannille, joka vieraili Wie-
nissä kymmenen vuotta Schubertin 
kuoleman jälkeen vuonna 1838. 
Ferdinand Schubert tutustutti hänet 
Musiikinystävien Seuran nuotistoon, 
josta löytyi partituurin käsikirjoitus ja 
jopa ylimääräinen kopio. Schumann otti 
sen mukaansa Leipzigiin, tutki sitä lii-
kuttuneena ja vei sen Mendelssohnille, 
joka sitten johti oikean kantaesityk-
sen keväällä 1839. Schumann ampui 
sinfonian voittokulun lähtölaukauk-
sen intomielisellä esittelytekstillä leh-
dessään Neue Zeitschrift für Musik. 
Maailmanvalloitus tosin käynnistyi hie-
man yskähdellen: monille orkestereille 
teos osoittautui kovin vaikeaksi, ja eri-
tyisesti raskaimpia stemmoja soitta-
vat muusikot pitivät sitä liian pitkänä. 
Schumann kuittasi jälkimmäisen syy-
töksen ylistämällä ”taivaallista pituut-
ta”, joka sitten jäi kappaleen pysyväksi 
määreeksi meidän päiviimme asti.

Osia on tradition valtavirran mukai-
sesti neljä, mutta ne kaikki on käsitelty 
pitkän kaavan mukaan. Ensimmäisen 
osan johdanto on saanut lähes itse-
näisen osan mittasuhteet. Sen käyn-
nistävällä yksinkertaisen ylevällä 
käy  rätorvimelodialla on sinfonian ko-
konaisuudessa suurempi merkitys kuin 
historiassa oli tuohon saakka totuttu. 
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Sen muunnoksia ja johdannaisia pil-
kahtelee siellä täällä, ei vähiten ensi-
osan sivuteemassa, ja sellaisenaan sä-
velmä palaa osan lopussa ja uudestaan 
finaalissa. Itse pääjaksossa (Allegro ma 
non troppo) huomiota herättää laula-
van teema-aineksen vähäinen osuus, 
mikä on Schubertille poikkeuksellis-
ta. Yleensäkin rytmisellä energialla on 
sinfoniassa ratkaiseva rooli. Se toimii 
nopeiden osien jatkuvuuden dynamo-
na ja se kantaa komeasti temaattisten 
kuljetusten ja huipentavien vyörytys-
ten yli. Se hallitsee myös hidasta osaa, 
jossa se muuntautuu kaiken taustoit-
tavaksi vaeltajan askellukseksi samaan 
tapaan kuin laulusarjassa Winterreise 
(1828). Kuten laulusarjassa, myös täs-
sä Andantessa yksinkertaisuudesta kas-
vaa arvaamattoman verevää draamaa 
ja vavahduttavaa tragiikkaa. Vaikka sin-
foniaorkesteri on vähemmän intiimi 
väline kuin laulajan ja pianistin duetto, 
ristivalottamisen mestari Schubert ta-
voittaa ratkaisevilla hetkillä jotain hy-
vin yksityistä. 

Scherzo pohjautuu juureville tanssi-
aiheille aivan niin kuin tässä kohdas-
sa sinfoniaa kuuluukin. Viehättävää 
Trioa hallitseva käyrätorvisointi sala-
kuljettaa mukaan tunnun, joka usein 
yhdistetään Weberiin, Schumanniin ja 
Wagneriin: siinä kaikuvat ikimetsät, jol-
laisia nykyään täyteen kansoitetussa 
Keski-Euroopassakin ammoisina aikoi-
na oli! Yli tuhannen tahdin mittaisen 
finaalin on sattuvasti sanottu vievän 
keskelle musiikkimarkkinoita; suoma-
lainen muunnos voisi olla kiertokävely 
ylitsepursuavalla festivaalilla. Yksittäisiä 
aiheita purskahtelee joka puolelta, ja 
kokonaisia teema-alueitakin on ainakin 

puoli tusinaa. Toinen toistaan loisteli-
aampina ne ympäröivät kuulijan, joka 
auttamatta tempautuu mukaan ylei-
seen humuun ja riehaan.

Jouni Kaipainen
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HERBERT BLOMSTEDT

Yhdysvalloissa syntynyt mutta Ruotsiin 
muutaman vuoden ikäisenä muut-
tanut Herbert Blomstedt on ruotsa-
laiskapellimestareista tunnetuimpia. 
Blomstedt vietti 85-vuotissyntymä-
päiväänsä 2012, mutta korkea ikä ei 
ole vähentänyt hänen esiintymistensä 
määrää. Kuluvalla kaudella hän johtaa 
mm. Berliinin, Wienin ja Los Angelesin 
filharmonikkoja sekä San Franciscon 
sinfoniaorkesteria ja Amsterdamin 
Concertgebouw-orkesteria. Maestron 
85-vuotissyntymäpäivän kunniaksi 
saksalainen querstand -levymerkki jul-
kaisi Blomstedtin ja Gewandhhaus-
orkesterin livetaltioinnit kaikista 
Brucknerin sinfonioista. 

Blomstedt aloitti uransa jo 1950-lu-
vulla opiskeltuaan ensin mm. 
Tukholman kuninkaallisessa musiikki-
korkeakoulussa sekä Darmstadtissa, 
jossa hän keskittyi nykymusiikkiin. 
Kapellimestarinopintonsa Blomstedt 
suoritti Juilliardissa. Hän työskente-
li myös Igor Markevitchin ohjaukses-
sa Salzburgissa sekä Tanglewoodissa 
Leonard Bernsteinin kanssa. 

Blomstedt teki kapellimestaride-
byyttinsä 1954 Tukholman filharmoni-
sen orkesterin johdossa. Tämän jälkeen 
hän on toiminut mm. Oslon filharmo-
nikkojen sekä Tanskan ja Ruotsin ra-
dion sinfoniaorkesterien ylikapelli-
mestarina. Dresdenin Staatskapellen 
ylikapellimestarina hän toimi vuosi-
na 1975–85, ja kiersi orkesterin kans-
sa mm. Yhdysvalloissa ja Japanissa 
sekä useimmissa Euroopan maissa. 
Myös San Franciscon sinfoniaorkeste-

rin ja Leipzigin Gewandhaus-orkesterin 
musiikillisena johtajana toiminut 
Blomstedt on pitkän uransa aikana 
tehnyt myös useita kapellimestarivie-
railuja esim. Berliinin filharmonikko-
jen, Amsterdamin Concertgebouw-
orkesterin, New Yorkin filharmonikkojen 
ja Philharmonia-orkesterin johdossa. 

Erityisesti saksalaisen ja pohjois-
maisen musiikin tulkitsijana tunnet-
tu Blomstedt on levyttänyt yli 130 te-
osta. Dresdenin Staatskapellen kanssa 
hän on taltioinut mm. Beethovenin 
ja Schubertin sinfoniat ja Tanskan 
RSO:n kanssa Nielsenin koko tuotan-
non. Gewandhaus-orkesterin kanssa 
Blomstedt on levyttänyt mm. Brahmsin, 
Brucknerin, Richard Straussin ja 
Hindemithin teoksia.

Runsaasti erilaisia huomionosoi-
tuksia saanut Herbert Blomstedt on 
mm. NHK-orkesterin, Gewandhaus-
orkesterin sekä Ruotsin ja Tanskan ra-
dion sinfoniaorkesterien kunniaka-
pellimestari. Hän on myös Ruotsin 
kuninkaallisen musiikkiakatemian jä-
sen. 
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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 
levytyksiä on palkittu mm. BBC Music 
Magazine -, Académie Charles Cros’n 

RADION SINFONIAORKESTERI

ja MIDEM Classical Award -palkinnoilla. 
Ligetin viulukonserton ja orkesteriteok-
sia sisältävä levy oli Gramophone-lehden 
Editor´s Choice helmikuussa 2014. 

 RSO tekee säännöllisesti konsertti-
kiertueita ympäri maailmaa. Kauden 
2013–2014 kohokohtia oli menestykse-
käs konsertti ylikapellimestari Hannu 
Linnun johdolla Wienin Musikvereinissa 
Keski-Euroopan kiertueella. Kaudella 
2014–2015 orkesteri ja Hannu Lintu 
esiintyvät Tukholmassa ja tekevät koti-
maan kiertueen. Kapellimestari Joshua 
Weilersteinin kanssa RSO vierailee 
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.


