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17.9. 
KESKIVIIKKOSARJA 2  
Musiikkitalo klo 19.00

Joshua Weilerstein, kapellimestari 
Jonathan Biss, piano 

Jean Sibelius: Kevätlaulu  8 min

Ludwig van Beethoven: Pianokonsertto 30 min
nro 4 G-duuri op. 58
  
I Allegro moderato 
II Andante con moto
III Rondo (Vivace)

VÄLIAIKA 20 min

Edvard Grieg: Peer Gynt, sarja nro 1 op.46 17 min

I Morgenstemning (Aamutunnelma) 
II Åses död (Åsen kuolema) 
III Anitras dans (Anitran tanssi) 
IV I dovregubbens hall (Vuorenkuninkaan luolassa) 

Richard Strauss: Till Eulenspiegels lustige Streiche 18 min 
(Till Eulenspiegelin lystikkäät kujeet) 
sinfoninen runo op.28

Väliaika noin klo 19.55. Konsertti päättyy noin klo 21.05.
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä sekä verkossa (yle.fi/rso).



2

JEAN SIBELIUS (1865–1957): KEVÄTLAULU

Kullervon ja Sadun kantaesitykset vuo-
sina 1892 ja 1893 nostivat Sibeliuksen 
maan johtavaksi säveltäjäksi. Hänen 
saavuttamansa asema oli niin vankka, 
ettei sitä yleensä kyseenalaistettu, ei 
edes silloin kun hänen teoksensa saivat 
osakseen kritiikkiä niin kuin esimerkiksi 
Lemminkäissarjan uuden version kan-
taesityksen yhteydessä syksyllä 1897. 
Hän ei myöskään joutunut kokemaan 
vakavaa kilpailua kotimaisilta kollegoil-
taan.

Yksi harvoista poikkeuksista – joskin 
sellaisena tervetullut muistutus kuole-
vaisuudesta – koitti kesäkuussa 1894 
Sibeliuksen osallistuessa Vaasassa jär-
jestetyille Kansanvalistusseuran valta-
kunnallisille soitto- ja laulujuhlille. Silloin 
sai kantaesityksensä Improvisaatio 
orkesterille, joka jäi yleisön suosios-
sa pahan kerran samassa tilaisuudes-
sa kuullun Armas Järnefeltin suuri-
eleisen sinfonisen runon Korsholma 
jalkoihin. Arvostaan tarkalle ja herkälle 
Sibeliukselle jäi tapahtumasta henkilö-
kohtaisen tappion tuntu.

Sibeliuksen teos oli valmistunut ai-
van viime tingassa, erään arvion mu-

kaan ”likipitäen itse juhlien aikana”. 
Myös nimi ”Improvisaatio” tuntuisi viit-
taavan samaan. Kun teos esitettiin seu-
raavana vuonna Helsingissä, Sibelius oli 
korjaillut sitä ja antanut sille uuden ni-
men Kevätlaulu, alaotsikoltaan ”La tris-
tesse du printemps” (Kevään surumieli-
syys). Tässä yhteydessä pois jäivät mm. 
loppunousun ”espanjalaisiksi” luonneh-
ditut tamburiinirytmit.

Monien Sibeliuksen 1890-luvun te-
osten arkaaisen ja karun väkevän suo-
malaiskansallisuuden sijasta Kevätlaulu 
on tunnoiltaan pikemminkin yleispoh-
joismainen. Esimerkiksi kriitikko Karl 
Flodin ihaili sen viehkeyttä ja raikkaut-
ta ja kuuli siinä sukulaisuutta Griegiin 
ja Sindingiin. Teosta hallitsee heti alus-
sa esiin puhkeava lämpimän romantti-
nen melodisuus, ja avausaihe on yksi 
Sibeliuksen pitkälinjaisimmista tee-
moista. Paikoin musiikki henkii ala-
otsikossa mainittua ”surumielisyyttä”, 
mutta huipennuksen duurisoinnut juh-
listavat keväisen valon voittoa.

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827): 
PIANOKONSERTTO NRO 4 

Vaikka säveltäminen oli Beethovenille 
usein työläs ja ankaran itsekritiikin 
raskauttama prosessi, syntyi teok-
sia aina 1810-luvun alkuun saakka lä-

hes katkeamattomana virtana. Luovan 
korkeasuhdanteen aika huipentui 
vuosina 1805–06, jolloin valmistui-
vat mm. Fidelio-oopperan ensimmäi-
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nen versio (Leonore), neljäs sinfonia, 
viulukonsertto, neljäs pianokonsert-
to, kolme Razumovsky-kvartettoa ja 
Appassionata-sonaatti. Lisäksi samaan 
aikaan oli jo työn alla viides sinfonia.

Teoksia ei valmistunut vain peräk-
käin vaan myös limittäin, ja yhteistä 
materiaalia saattoi kulkeutua teokses-
ta toiseen. Esimerkiksi viidennen kuu-
luisa avausmotiivi – kolme lyhyttä ja 
yksi pitkä sävel – löysi muuntuneessa 
muodossa tiensä myös neljänteen pia-
nokonserttoon. Motiivisista yhteyksistä 
huolimatta teokset kuitenkin eroavat 
olemukseltaan jyrkästi toisistaan: kun 
sinfonia on täynnä uhmakasta voimaa 
ja draamaa, on konsertto hivelevän ta-
sapainoinen ja lämminhenkinen teos, 
yksi Beethovenin rakastettavimmista 
luomuksista ja tässä suhteessa sukua 
viulukonsertolle. Kolmeen aiempaan, 
vielä klassisen kurinalaiseen pianokon-
serttoon verrattuna se on vapaammin 
ja laveammin muotoutuva kokonaisuus 
vaikka ei kestoltaan niitä laajempi.

Neljännen pianokonserton (1806) 
julkinen ensiesitys oli Theater an der 
Wienissä 22. joulukuuta 1808 kuului-
sassa konsertissa, jossa myös mm. vii-
des ja kuudes sinfonia kuultiin ensim-
mäisen kerran. Valitettavasti ilta on 
jäänyt historiaan myös siksi, että se oli 
sensaatiomaisesta ohjelmastaan huoli-
matta täysi fiasko: konsertti kesti neljä 
tuntia, teokset olivat huonosti harjoi-
tettuja ja sali oli jäätävän kylmä.

Pianokonserton alkaessa vilusta vä-
rissyt yleisö sai kokea yllätyksen, sillä 
normaalista konserttokäytännöstä poi-
keten Beethoven on uskonut ensim-
mäisen sanan orkesterin sijasta solistin 
kaikkea itsetehostusta karttavalle viisi-

tahtiselle repliikille. Pianon avauksesta 
voi johtaa monia konserton myöhem-
piä aihelmia, ja se tuntuu myös koros-
tavan pianon helmeilevän lyriikan ja 
orkesterin tiivistä, lähes yhteensulautu-
vaa suhdetta. Beethoven yllättää myös 
soinnunkäytöllään, sillä avausrepliikin 
G-duuria seuraa orkesterivastauksen 
H-duuri, ja osan kehittelyssä hän ajau-
tuu lopulta cis-molliin, mahdollisim-
man kauas pääsävellajista.

Hidas osa tekee vaikutuksen yksin-
kertaisuudellaan. Ensiosasta poike-
ten sen ytimenä on nimenomaan pia-
non ja orkesterin jyrkkä vastakkaisuus. 
Jousten väkevien unisonokomentojen 
ja pianon lempeiden vastausten kont-
rasti on niin jyrkkä, että osassa on usein 
kuultu viilipetoja, joita Orfeus tyynnyt-
tää soitollaan. Osa edetessä vastakoh-
ta-asetelma laantuu ja taittuu pianon 
kadenssimaisen trillikohtauksen jäl-
keen hiljaisiin päätöstahteihin.

Tauotta seuraava finaalirondo al-
kaa odotetun G-duurin sijasta hillitys-
ti C-duurissa. Se puhkeaa pian täyteen 
elämänmyönteiseen energisyyteen, 
mitä vielä ensiosaa monipuolisempi ja 
laaja-alaisempi piano-osuus korostaa. 
Osassa on silti myös vahva lyyrinen 
ulottuvuutensa.
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EDVARD GRIEG (1843–1907): SARJA NRO 1 
MUSIIKISTA NÄYTELMÄÄN PEER GYNT

Edvard Grieg oli vasta 22-vuotias sä-
veltäjänalku tavatessaan ensimmäisen 
kerran Henrik Ibsenin Roomassa jou-
lukuussa 1865. Kirjailijalla oli tuolloin 
hautumassa uusi draama, hänen oma-
peräisin ja nerokkain luomuksensa Peer 
Gynt (1867), kertomus rehvakkaas-
ta nuoresta miehestä ja hänen mieli-
kuvituksellisista seikkailuistaan aina 
Pohjois-Afrikkaa myöten. Ulkoisten ta-
pahtumien rinnalla tapahtuu samalla 
matka Peerin sisimpään, ja seikkailu-
jen jälkeen hän huomaa muuttuneen-
sa toiseksi ihmiseksi ja löytäneensä it-
sensä.

Ibsen ei alun perin ajatellut Peer 
Gyntiä näyttämölle vaan lukudraamak-
si. Kun hän muutamia vuosia julkai-
semisen jälkeen alkoi suunnitella sen 
esittämistä lyhennetyssä muodossa ja 
laajamittaisen näyttämömusiikin kans-
sa, oli luontevaa, että hän kääntyi en-
simmäiseksi Griegin puoleen. Paitsi 
että hän tunsi Griegin henkilökohtai-
sesti, tämä oli ehtinyt 1870-luvun alku-
puolella jo saavuttaa lupaavaa kansain-
välistä mainetta.

Peer Gyntin partituuri valmistui hei-
näkuussa 1875, ja näytelmä esitettiin 
seuraavan vuoden helmikuussa Oslossa 
(silloisessa Christianiassa) Griegin näyt-
tämömusiikin kanssa. Produktio saa-
vutti jo ensi-illassaan suurenmoisen 
menestyksen, ja se esitettiin kevään ai-
kana yhteensä 36 kertaa. Grieg ei itse 
kuitenkaan ollut täysin tyytyväinen 
teokseen ja korjaili sitä useaan ottee-
seen.

Griegin näyttämömusiikki käsittää 
23 numeroa, ja mukana on orkesterin 
lisäksi osuuksia laulusolisteille ja kuo-
rolle. Kokonaisesityksenä Peer Gynt 
-musiikki on harvinaisuus, mutta si-
täkin suositummiksi ovat tulleet kak-
si Griegin muokkaamaa orkesterisar-
jaa, ensimmäinen (op. 46) vuodelta 
1888 ja toinen (op. 55) vuodelta 1892. 
Ensimmäisestä tuli Griegin eläessä hä-
nen luultavasti tunnetuin teoksensa.

Kummassakin sarjassa on neljä osaa, 
jotka eivät seuraa toisiaan samassa jär-
jestyksessä kuin näyttämömusiikissa. 
Sarjoissa tulee esiin Griegin mestaruus 
miniatyristinä, kyky luoda muutamalla 
osuvalla vedolla vangitseva, omanlai-
sensa tunnelma. Samalla hän osoittaa 
täysin hallitsevansa orkesterin keinot, 
siinä määrin värikästä ja ilmeikästä sar-
jojen musiikki on.

Ensimmäisen sarjan avaa kuulaan 
herkkävireisesti soivasta alusta säteile-
vään valoon puhkeava Aamutunnelma. 
Åsen kuolema on sordninoiduille jousil-
le kirjoitettu, vähäeleinen ja riipaisevan 
surumielinen muistolaulu Peer Gyntin 
äidille. Elegantin kontrastin tarjoaa 
itämaisittain väritetty, keveästi keinu-
va Anitran tanssi, joka sijoittuu näytel-
män Pohjois-Afrikka-kohtauksiin. Sarjan 
päät tää Griegin tuotannon tunnetuim-
piin kuuluva kappale ja todellinen te-
hotoiston mestarinäyte, salaperäises-
ti askeltavasta alusta hurjaan voimaan 
paisuva Vuorenkuninkaan salissa.
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RICHARD STRAUSS (1864–1949): 
TILL EULENSPIEGELS LUSTIGE STREICHE

Till Eulenspiegel on saksalaisen kan-
santaruston veijarisankari, jonka seik-
kailut ovat eläneet kansan suussa ja 
erilaisissa tarinoissa aina myöhäisel-
tä keskiajalta lähtien. Hänelle on et-
sitty todellista esikuvaa Ala-Saksista 
1300-luvulta, ja vaikka häntä pidetään 
nykyisin mielikuvituksen tuotteena, ei 
ole mahdotonta, että joitakin todelli-
sia tapahtumia tai henkilöitä olisi ol-
lut synnyttämässä hänen hahmoaan. 
Hänen alituisissa kepposissaan voi ais-
tia vahvaa vastarintahenkeä esivaltaa 
ja porvarillista järjestystä kohtaan. Eri 
tulkinnoissa hän on voi olla yhtä lailla 
varoittava esimerkki kuin ihaltava kapi-
nallinen ja kyseenalaistaja.

Richard Strauss kiinnostui Tillin hah-
mosta 1890-luvun alkupuolella. Hän 
suunnitteli aiheesta aluksi oopperaa 
ja luonnosteli jopa libreton teosta var-
ten mutta luopui pian hankkeesta. 
Myöhemmin hän kertoi, että libretos-
ta huolimatta ”mestari Tillin hahmo 
ei vain tuntunut ilmestyvän silmieni 
eteen”. Voi olla, että myös Guntram-
oopperan pettymykseksi osoittautu-
nut ensi-ilta toukokuussa 1894 etään-
nytti häntä oopperan säveltämisestä. 
Till Eulenspiegelin hahmoa Strauss ei 
kuitenkaan hylännyt, ja talvella 1894–
95 aihe sai uuden elämän sinfonisena 
runona, joka on marraskuussa 1895 ol-
leesta kantaesityksestään lähtien kuu-
lunut hänen suosituimpiin teoksiinsa.

Till Eulenspiegels lustige Streiche 
(Till Eulenspiegelin lystikkäät kujeet) 
on Straussia vapautuneimmillaan ja 

valloittavimmillaan. Teos seuraa Tillin 
seikkailuja milloin keveän elegantisti, 
milloin säihkyvän humoristisesti, mil-
loin repäisevän kiihkeästi mutta aina 
taiturillisesti orkestroituna. Strauss ei 
alun perin halunnut antaa teokselle 
yksityiskohtaista ohjelmaa – ”analyy-
si minulle mahdotonta, kaikki henke-
vyys käytetty jo nuotteihin”, hän selitti 
– mutta myöhemmin hän kertoi, että 
teoksen keskeisissä käänteissä Till ai-
heuttaa tuhoa markkinapaikalla, on ra-
kastunut, väittelee oppineiden kanssa, 
pilkkaa uskontoa ja joutuu lopulta hir-
tetyksi.

Strauss on jäsentänyt teoksen ron-
domaiseksi kokonaisuudeksi. Sen avaa 
jousten lempeä ”Olipa kerran” -vignetti, 
jota seuraa välittömästi Tillin tunnusai-
he käyrätorvella. Strauss antaa teemo-
jen muokkautua tilanteen vaatimusten 
mukaan, esimerkiksi alun jousiteemas-
ta syntyy korkean D-klarinetin ilka-
moiva aihe, joka on kaukana avaussi-
vujen eleganssista. Käänteet seuraavat 
toisiaan hilpeänhengästyttävänä, usein 
yllätysten tehostamana jatkumona. 
Yksi näistä äkkikäänteistä johtaa lopul-
ta Tillin hirttämiskohtaukseen ja alun 
lempeän jousiteeman paluuseen, ikään 
kuin satu olisi saanut päätöksensä. 
Mutta aivan lopputahdeissa Till tuntuu 
vielä muistuttavan itsestään; voi olla, 
että hänet on saatu hirtetyksi, mutta 
hänen lannistumatonta vastarintahen-
keään ei mikään voi tappaa.

Kimmo Korhonen
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JOSHUA WEILERSTEIN 
 

Joshua Weilerstein voitti vain 21-vuo-
tiaana kansainvälisen Malko -ka-
pellimestarikilpailun Kööpenhami nassa 
2009. Siitä lähtien hänen uransa on eden-
nyt huikeaa vauhtia. Valmistuttuaan 
New Englandin konservatoriosta 2011 
Hugh Wolffin johdolla, hänet nimitet-
tiin New Yorkin filharmonikoiden apu-
laiskapellimestariksi. Viime syksynä hän 
johti orkesteria kahdessa konsertissa. 
Weilerstein on opiskellut myös David 
Zinmanin johdolla American Academy 
of Conducting -kurssilla Aspenin mu-
siikkijuhlilla. Aspenissa hänet palkittiin 
Aspenin kapellimestaripalkinnolla sekä 
Robert J. Harth -palkinnolla. Vuonna 
2012 hän johti Aspenin festivaaliorkes-
teria. 

Joshua Weilerstein on johtanut mm. 
Los Angelesin, Oslon ja Tukholman fil-
harmonikkoja, Frankfurtin radion sin-
foniaorkesteria ja BBC:n sinfoniaor-
kesteria. Tulevina kausina hän debytoi 
mm. Mahler kamariorkesterin, Berliinin 
saksalaisen sinfoniaorkesterin sekä 
Ranskan radion sinfoniaorkesterin joh-
tajana. Weilerstein valittiin suoritta-
maan myös Los Angelesin filharmonik-
kojen Dudamel Fellowship -ohjelmaa, 
jossa nuoret kapellimestarit pääsevät 
henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi joh-
tamaan filharmonikkoja ja osallistu-
maan mm. orkesterin yleisötyöprojek-
teihin. 

Kaudella 2014–2015 Joshua 
Weilerstein debytoi mm. Mahler -ka-
mariorkesterin, Berliinin saksalaisen 
sinfoniaorkesterin, Detroitin sinfonia-
orkesterin ja Japanin radion sinfoniaor-

kesterin kapellimestarina. Lisäksi hän 
vierailee niin BBC:n sinfoniaorkesteris-
sa, Tanskan radion sinfoniaorkesterissa 
ja Oslon filharmonikoissa. 

Kapellimestariuransa ohella Joshua 
Weilerstein on myös viulisti. Hän esiin-
tyi 2007 Símon Bolívar -nuoriso-orkes-
terin solistina Venezuelassa. 

JONATHAN BISS

Amerikkalaispianisti Jonathan Bissin 
monipuolinen ohjelmisto ulottuu 
Mozartista ja Beethovenista aina 
Schönbergin ja Kurtágin teoksiin 
sekä nykysäveltäjien kantaesityksiin.                                                                                                                                 
 Biss debytoi New Yorkin filharmonik-
kojen solistina 2001 ja on sittemmin 
esiintynyt säännöllisesti huippuorkes-
terien solistina ympäri maailmaa. 

Vuonna 1980 syntynyt Jonathan Biss 
kasvoi musiikin ympäröimänä ja on am-
mattimuusikko jo kolmannessa polves-
sa. Hänen isoäitinsä Raya Garbousova 
oli tunnettu sellisti, jolle Samuel Barber 
sävelsi sellokonserttonsa. Bissin äiti on 
viulisti Miriam Fried ja isä viulisti Paul 
Biss. Jonathan Biss opiskeli Indianan yli-
opistossa Evelyne Brancartin johdolla ja 
Philadelphian Curtis-instituutissa Leon 
Fleischerin ohjauksessa. 

Kuluvalla kaudella Jonathan Biss 
esiintyy BBC:n Proms-festivaalilla 
sekä soittaa mm. Philharmonia-
orkesterin, New Yorkin filharmonik-
kojen ja Chicagon sinfoniaorkesterin 
solistina. Soolokonsertteja hän pitää 
Yhdysvaltojen lisäksi Lontoon Wigmore 
Hall’ssa ja Queen Elisabeth Hall’ssa 
sekä Pariisin Louvressa.
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Biss on levyttänyt mm. Schubertin ja 
Beethovenin sonaatteja sekä Mozartin 
pianokonserttoja. Hänelle on myönnet-
ty useita merkittäviä palkintoja, kuten 

Leonard Bernstein-palkinto, Lincoln 
Centerin Martin E. Segal Award sekä 
Gilmoren Young Artist Award. 

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. 

RADION SINFONIAORKESTERI

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 
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.


