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21.11. 
PERJANTAISARJA 5  
Musiikkitalo klo 19.00

Hannu Lintu, kapellimestari 
Olli Mustonen, piano  

Claude Debussy: La Mer 23 min

I De l’aube a midi sur la mer
(Merellä aamunkoitosta keskipäivään)
II Jeux de vagues (Aaltojen leikkiä) 
III Dialogue du vent et de la mer (Tuulen ja meren vuoropuhelu)
 

Sergei Prokofjev: Pianokonsertto nro 3 C-duuri op. 26 30 min

I Andante – Allegro 
II Tema con variazioni (Teema ja muunnelmia)
III Allegro ma non troppo 

VÄLIAIKA 20 min

Edgar Varèse: Amériques 23 min

Väliaika noin klo 20.05. Konsertti päättyy noin klo 21. 
Suora lähetys Yle Teemalla, Yle Radio 1:ssä sekä verkossa (yle.fi/rso).
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LINTU-PERSPEKTIIVI

1900-LUVUN ALKU 
ON YHTÄ AIKAA 
KUOLINKAMPPAILU JA 
UUDEN ALKU 

Kun tarkastelee 1900-lukua taiteen his-
toriassa, syntyy helposti vaikutelma, että 
kaikki originaali ja merkittävä tapahtui 
vuosisadan ensimmäisillä vuosikymme-
nillä. Onko se näköharha, vai mikä selit-
tää vuosisadan alun erityisen magiikan?

1900-luvun alkupuolen kiinnostavuutta 
lisää se, että kyseessä oli sekä kuolin-
kamppailu että uuden alku. Säveltäjiä 
kahlitsevat säännöt alkoivat hajo-
ta ja tyylillinen kirjo laajeni dramaat-
tisesti. Ainahan toki eroja oli ollut: 
Brucknerin erottaa kyllä Brahmsista ja 
Mozartin Beethovenista mutta Varèse 
ja Prokofiev ovat jo kuin eri planeetoil-
ta: he edustavat kahta täysin vastak-
kaista näkemystä siitä mitä musiikki ja 
säveltäminen tarkoittavat.

Me hahmotamme 1900-luvun alun 
musiikkielämän virheellisesti klönttinä 
jossa asioita tapahtui ikään kuin yht-
äkkiä ja jossa skandaali seurasi tois-
taan. Tosiasiassa kehitys oli hitaampaa 
ja tapahtumien juuret hyvinkin kauka-
na historiassa. Vuosikymmenien ku-
luttua myös 2000-luvun alku nähdään 
varmasti yhtä kiinnostavana ja tyylilli-
sesti monipuolisena. Me elämme vas-
ta nyt sitä aikaa, mistä Edgar Varèse 
unelmoi jo 40-luvulla kun hän suunnit-

teli Espaces -nimistä teosta, kappaletta 
jossa kuorot ympäri maailmaa laulaisi-
vat yhtä aikaa radiofonian välityksellä. 
Nykyteknologian avulla se on helppoa 
ja sitä on tehtykin. Ehkäpä kollektiivi-
nen säveltäminen internetin avulla tu-
lee olemaan seuraava mullistus.

Konsertin kolme teosta edustavat kolmea 
eri näkemystä siitä, mitä modernismin 
myötä musiikissa tapahtuu. Miten vertai-
let niitä keskenään?

Illan ohjelmassa liikutaan todellakin vain 
runsaan kymmenen vuoden aikahaaru-
kassa, mutta tämä ei ollut lähtökohta. 
Oli kyllä suunniteltu, että tähän tulee 
Ollin ja meidän Prokofjev -”journeyn” 
alkupamaus ja Varèsen Amériques; on-
han jossain vaiheessa kuultava mil-
tä tämä musiikillinen tursas kuulostaa 
Musiikkitalon erottelevassa akustiikas-
sa. Piti sitten vielä löytää teos jossa oli-
si tarpeeksi graviteettia jotta ohjelma 
tasapainottuu.  Mieleeni tuli lopulta 
jostain syystä Debussyn La Mer. Vasta 
jälkikäteen luin La Merin esipuheesta, 
että kollegiaalisen arvostuksensa osoi-
tuksena Debussy lahjoitti Varèselle juu-
ri tämän teoksen käsikirjoituksen.

Vertailussa huomaa heti kuinka 
klassinen Prokofjev on. Hänen musii-
kissaan kaikki on näennäisesti puet-
tu nenäkkään modernismin kaapuun, 
mutta silti esimerkiksi tässä konsertos-
sa on aitoa Mozart-henkeä. Debussy ja 
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Varèse ovat sitten taas tyypillisiä rans-
kalaisia siinä suhteessa, että perinne ei 
ole heille kovin tärkeä. Ranskalaisessa 
taiteessa traditio hylätään usein nope-
asti ja itsetarkoituksellisesti. Siinä mis-
sä saksalaisessa kulttuurissa tarvitaan 
sata vuotta siihen, että tyyli vähitellen 
moduloituu toiseksi, Ranskassa sama 
saattaa tapahtua vuosikymmenessä. 

Paitsi maantieteellisiä ja esteettisiä vas-
tapooleja, tähän teoskolmikkoon muo-
dostuu vielä yksi vastakkainasettelu: 
luonnon (Debussy) ja urbaanin kaupun-
kimaisuuden (Prokofjev ja Varèse) välille.

Totta, joskin Debussyn luontosuhde oli 
vähän samanlainen kuin Sibeliuksenkin: 
La Mer on sävelletty jossakin eastbour-
nelaisessa hotellissa, turvallisesti ui-
ma-altaan reunalla. Mutta La Merissä 
on mielenkiintoista se, että ihmisen 
tunteet tai teot eivät esiinny teok-
sessa millään tavalla. Se on puhdasta 
luontokuvausta, toisin kuin vaikkapa 
Beethovenin Pastoraalisinfonia, jos-
sa kuvataan luonnon ilmiöiden ohella 
myös ihmisen pelkoa, nöyryyttä ja kii-
tollisuutta niiden edessä. La Mer on 
yksi musiikinhistorian deskriptiivisim-
piä teoksia mutta toisaalta sen sielu on 
lähes zeniläisen rauhoittavalla tavalla 
tyhjä kaikista inhimillisistä pyrkimyk-
sistä. 

Tietenkin yleistäen voi sanoa, että 
nämä Varèsen ja Prokofjevin teokset 
ovat hektisiä kuvauksia siitä, millaise-
na he kokivat vuosisadan alun urbaanin 
murroksen. New Yorkin äänimaailman 
on täytynyt vaikuttaa Varèseen. Siitä 
kielii erityisesti lyömäsoitinsektio jon-
ka kruununa loistaa palosireeni. Yhtä 
varmasti kuin Amériques kuvittaa sä-

veltäjän uutta elinympäristöä, se myös 
kertoo siitä sieluntilasta johon tuo ym-
päristö on hänet ajanut.

Debussyn ja Varèsen käyttämässä 
musiikillisessa materiaalissa on häm-
mästyttäviä yhtäläisyyksiä mutta tuon 
materiaalin käsittelyssä on suuria ero-
ja. Debussylla kaikki teemat ja motii-
vit ovat koko teoksen läpi ulottuvas-
sa muutos- ja kehittelyprosessissa. 
Tämä lisää vaikutelmaa sitä, että vesi, 
ilma ja valo ovat jatkuvassa liikkeessä. 
Insinööriksikin opiskelleen Varèsen ma-
teriaali pysyy legopalikoiden tapaan it-
sepäisesti koko ajan samana. Näistä pa-
likoista hän sitten kasaa rakennelman 
jonka kompleksisuus on vielä nykyään-
kin pöyristyttävää. 1910-luvulla tämä 
sävellystapa oli kovin uusi ja hän tulikin 
tietämättään luoneeksi inspiroivan esi-
merkin monelle merkittävälle moder-
nistille.

La Meriä pidetään myös orkesterinkäy-
tön mestarinäytteenä. Miten Prokofjev ja 
Varèse pärjäävät Debussylle?

Šostakovitšin kerrotaan sanoneen, 
että Prokofjev ei koskaan oppinut or-
kestroimaan. Tämä on tietenkin täy-
dellistä huuhaata: esimerkiksi kolmas 
konsertto on yksi parhaiten orkestroi-
tuja perusohjelmiston pianokonsertto-
ja. Šostakovitš ehkä viittasi siihen, että 
joitakin Prokofjevin baletteja tunnetus-
ti orkestroi joku politbyroo ihan blokki-
työnä ja halusi lausunnollaan osoittaa  
halveksuntansa sellaista työskentely-
tapaa kohtaan jossa säveltäjä ei hoi-
da tonttiaan loppuun asti. Minä luen 
Prokofjevin yhtä suureksi orkestraation 
neroksi kuin Debussynkin.
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Sen sijaan Varèsesen tapaukses-
sa orkestraatiolla on pienempi merki-
tys. Teoksessa on kiinnostavia sointeja 
mutta silti instrumentaatio ei ole eri-
tyisen merkittävä parametri. Tämä on 
sinänsä jännittävää, sillä Amériques´in 
orkesteri on valtava, yksi orkesterikir-
jallisuuden suurimmista. On kuitenkin 
olemassa tietty raja mihin asti orkeste-
rin kokoa on mielekästä kasvattaa ja se 
raja on tässä kyllä aika lähellä. Joskus 
tuntuu siltä, että megakokoinen orkest-

raatio ajaa orkesterin soinnin sump-
puun jossa se lakkaakin kokonaan soi-
masta. Äänenvoimakkuuskaan ei juuri 
enää kasva sillä käytännössä soittimin 
tuotetun äänimassan dynamiikalla on 
raja jota ei voi ylittää. Ehkä tämänkin 
todentaminen sopi juurin Varèsen kal-
taiselle tutkimusmatkailijalle ja futuris-
tille.

 
haastattelu Lotta Emanuelsson

CLAUDE DEBUSSY (1862–1918): LA MER

En liene ainoa säveltäjä, jonka kotialtta-
rilla Debussyn La mer on yksi tärkeim-
mistä pyhäinkuvista. Sen partituuri on 
kirjaimellisesti kaunistanut työpöytääni 
tauotta vuosikymmeniä. Kafkan sanoin 
“mikä olisi hauskempaa kuin uskoa ko-
tijumaliin”, eikä sellaisiin uskomisessa 
ole oikein sijaa objektiivisuudelle.

Debussy syntyi köyhän perheen 
vesana Pariisin esikaupungissa. 
Katukahviloiden ja ulkoilmakonsert-
tien kaupunki oli aina hänen oma mil-
jöönsä. Silti hänen tiedetään palvoneen 
merta, vaikkakin konkreettisesti enem-
män rannalta kuin veden päältä käsin. 
Musiikin suuri impressionisti luonnol-
lisesti näki vesimaiseman mieluusti 
Turnerin tai Monet’n tapaan valonvärei-
lynä kevyesti liplattavissa mainingeissa; 
Aivazovskin raivoavat vaahtopäät jäi-
vät vieraammiksi. La merin tuulen ja 
meren vuoropuhelussakaan ei saavu-
teta kovin sankarillisia boforilukemia. 

Mutta Debussyn meri on silti kukku-
roillaan pyörteistä liikettä, kosteaa läis-
kettä, kimmeltävää hehkua ja syvän vir-
ran energiaa. Debussyn omien sanojen 
mukaan meren katsominen oli hänel-
le niin mykistävä ja “luomiskyvyn hal-
vaannuttava” elämys, että hän päätyi 
säveltämään La merin kokonaan työ-
huoneessaan, vaikkakin suhteellisen 
lähellä kohdetta eli Kanaalin rannikon 
Eastbournessa. Hiominen vei pari vuot-
ta; teos valmistui kesällä 1905 ja sai en-
siesityksensä Pariisissa saman vuoden 
lokakuussa.

Miten pitää suhtautua siihen, että 
alaotsikko on “sinfonisia luonnok-
sia”? Ymmärtääkseni kumpaakaan sa-
nayhdelmän osaa ei voi ottaa kovin 
tosissaan. ’Luonnos’ on tietysti vie-
lä railakkaampi understatement kuin 
Joonas Kokkosen Sinfonisissa luonnok-
sissa: Debussyn partituuri on harvinai-
sen viimeistelty luomus, jossa ei ole 
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mitään epävarmaa eikä äkkiä sutais-
tua. Uskonkin Debussyn tarkoittaneen 
’luonnos’-määreellä hillitä ja hämärtää 
‘sinfonisuuden’ arkkitehtonis-teknistä 
kaikua. Koska un musicien français kui-
tenkin halusi – tämän ainoan kerran –
käyttää epäranskalaiseksi koettua sinfo-
nisuuden käsitettä, lienee syytä olettaa 
hänen halunneen kertoa kuulijoilleen, 
että La merin rakennustavassa on hä-
nen muusta tuotannostaan poikkea-
via ulottuvuuksia. Ehkä hän viittasi kol-
miosaisen teoksen kokonaismuotoon, 
joka haluttaessa voidaan hahmottaa 
kahdenpuoliseksi rakenteeksi keskellä 
sijaitsevine scherzoineen – puuttuvan 
hitaan osan ainekset ovat jakautuneet 
ääriosien kesken. Mutta tulkinnassa on 
ongelmansa: osien karakteristiikka ei 
ole järin läheisessä suhteessa lajityyppi-
uskollisten sinfonioiden vastaaviin. Sitä 
paitsi pari muutakin Debussyn kappa-
letta, Nocturnes ja (käänteisin tempoin) 
Iberia, saivat samankaltaisen triptyykki-
muodon ilman, että tekijä olisi kutsu-
nut niitä sinfonisiksi. Niinpä Debussy 
on saattanut viitata sinfonisuudella 
niihin osien välisiin motiivisiin ja har-
monisiin yhteyksiin joita hän La me-
rissä viljeli. Sellaiset eivät nuoruuden 
Jousikvartettoa lukuun ottamatta kos-
kaan olleet hänen erityisen harrastuk-
sensa kohde.

Ehkä meidän tuleekin lähestyä asian 
kulttuurista ulottuvuutta maantieteelli-
seltä kannalta. Kun esimerkiksi Richard 
Strauss ja Sibelius sävelsivät sinfoni-
sia runojaan, he toimivat sinfonisuut-
ta suosivassa ympäristössä – Saksa 
on sinfonian kotikenttä, Suomi taas oli 
Sibeliuksen aikaan germaanisen kult-
tuurin vahvasti vaikuttama raja-alue. 

Sävelrunojen (tai – kertomusten tai 
-maalausten) tiettyä ”sinfonisuutta” 
pidettiin ja osittain vieläkin pidetään 
itsestään selvänä. Gallialaisille sinfo-
nisuus on poikkeusilmiö, joka tekee 
Debussyn merikuvien rakennelmasta 
omalla maallaan kutkuttavasti erilai-
sen. Saksalainen tai suomalainen kuu-
lija eivät välttämättä noteeraa lainkaan 
La merin sinfonisuutta. Vastakkaisesta 
kulmasta katsoen värikylläinen tilan-
nedramaturgia on ranskalaisyleisölle 
“koska niin kuuluu olla”, meille se on 
leimuavaa eksotiikkaa. Harras toiveeni 
kuuluu: älköön tätä spekulaatiota otet-
tako turhan vakavasti!

Olivatpa muotoseikat ja rakennusta-
pa niin tai näin, La mer on ensisijaises-
ti häikäisevä orkestraation taiturinäyte. 
Tämän myötä se saa paitsi kauniin ja 
tehokkaan, myös epätavallisen uskot-
tavan hahmon suhteessa otsikoissa 
annettuihin “aiheisiin” (tai inspiraation 
lähteisiin). La mer ei ole kovin kaukana 
ohjelmamusiikista, mutta se ei ole sitä 
itseään. Mitään tarinaa ei varsinaisesti 
kerrota, ainakaan sellaisessa merkityk-
sessä kuin Straussin Till Eulenspiegelissä 
(tai Sibeliuksen Öisessä ratsastuksessa 
ja auringonnousussa). Sen sijaan mu-
siikki niin sanoakseni ankkuroituu ala-
ti välkehtivän meren still-kuviin, joissa 
ainutkertaisista, koskaan aivan saman-
laisina toistumattomista hetkistä on la-
vennettu pysyvän oloisia tai hyvin hi-
taasti muuttuvia tilanteita. Henkinen 
yhteys Claude Monet’n taiteeseen on 
ilmeinen. Merellisyys on tavallaan vah-
vimmin esillä ”metatasolla”: Debussyn 
musiikki on “aina sama ja aina erilai-
nen” niin kuin vain meri voi olla. Mutta 
tietysti näiden kuvien tilannetäsmälli-
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syys – miksei sitä kuvausvoimaksikin 
voisi sanoa – on myös harvinaisen vah-
vaa laatua. Lienee tarpeetonta viitata 
erityisesti mihinkään jaksoon tai yksi-
tyiskohtaan: aamupäivä merellä, aal-
tojen leikki ja tuulen tekosten suhde 

Prokofjevin viisi pianokonserttoa ero-
avat suuresti toisistaan. Suppean ja 
veikeän ensimmäisen (1912) hän kir-
joitti parikymppisen nuorukaisen rie-
munkiljahdukseksi ilakoivassa ”täältä 
tullaan” -hengessä. Kolossaalinen, su-
run ja raivon sekainen, hurjien vaike-
uksien läpitunkema toinen konsertto 
valmistui jo seuraavana vuonna 1913. 
Sen kirvoitti ilmoille pianistiystävän it-
semurha, ja Prokofjev on siinä vaka-
vimmillaan. Kolmannenkin konserton 
hän aloitti samaan saumaan, mutta 
sen jäi kesken ja valmistui vasta vuon-
na 1921. Tarkoitus oli pönkittää omaa 
lavaleijonan karismaa ja riehaannuttaa 
yleisö virtuoosin näyttävin elkein; pia-
nisti-Prokofjev tarvitsi kunnon veto-
naulan kiertueohjelmaansa. Sen myötä 
pajatso tyhjeni vuosikymmeneksi; vas-
ta vuonna 1931 Prokefjev palasi piano-
konserttoon. Neljännen hän sävelsi oi-
kean kätensä sodassa menettäneelle 
Paul Wittgensteinille, joka tilasi joukon 
vasemman käden kappaleita ajan tun-
netuimmilta säveltäjiltä. Tilaaja vaati 
teoksiin elinikäisen yksinoikeuden, mis-
tä syystä Prokofjev ei koskaan kuullut 
neljättä konserttoaan. Kertomansa mu-

merentyveneen saavat kekseliään, hie-
nostuneen asun ja innoittuneen käsit-
telyn. Tai ehkä yhteen kuitenkin: kuin-
ka viimeisen osan ‘meri’-aihe nousee 
häikäisevässä valossa vastaansanomat-
tomaan voimaan, ilman tuulen apua.

SERGEI PROKOFJEV (1891–1953): 
PIANOKONSERTTO NRO 3

kaan pianisti ”ei ymmärtänyt sitä”, jo-
ten hän jätti sen esittämättä eikä salli-
nut kenenkään muunkaan soittaa sitä! 
Graafisesti piirretyn viidennen konser-
ton (1932) Prokofjev sävelsi heti pe-
rään ja muotoili sen täysin toisenlaisek-
si. Musiikki on lyhytjänteistä, herkästi 
suuntaansa muuttavaa; luonne on oi-
kukkaasti pyrähtelevän divertimenton.

Kolmas on Prokofjevin pianokonser-
toista lähimpänä genren klassis-ro-
manttista ihannetta. Toki myös tois-
ta konserttoa voidaan ilmaisupaineen 
puolesta pitää romanttisena, mutta 
kun sen tekstuuri pursuaa kaiken aikaa 
raja-aitojen yli ja läpi, kokonaisvaiku-
telma on varsin moderni. Kolmannessa 
konsertossa Prokofjev sekä nojaa klas-
siseen dialektiseen perinteeseen että 
tunnustaa rakkautensa romanttikkojen 
suosimia staattisen hedonistisia tuoki-
oita kohtaan. Lähtökohdat ovat kirja-
vat: slaavilaiselta tuoksahtavia haikei-
ta sävelmiä, esiklassista motorisuutta, 
klassisen selkeää tonaalista kuljetus-
ta, tiukkoja riitasointuja tuottavia os-
tinatoja – ja kaiken kukkuraksi taivai-
ta tavoittava yltiöromanttinen melodia. 
Toteutuksessa värikkyys potensoituu: 
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varsinkin tekstuurin sommittelu on hä-
kellyttävän mielikuvituksellista.

Omaelämäkerrassaan Prokofjev lu-
etteli tyylinsä elementtejä: 1) klassinen 
linja, jonka hän kertoi periytyvän lap-
suudesta, kun hän kuunteli äitinsä soit-
tavan Beethovenin sonaatteja; 2) mo-
torinen linja, joka syntyi Schumannin 
Toccatan tekemästä pökerryttävästä 
ensivaikutelmasta; 3) lyyris-melodinen 
linja, joka ei aluksi oikein saanut tuul-
ta siipiensä alle, mutta joka sitten tuli 
tärkeämmäksi; 4) moderni linja kolmen 
edellisen vastapainoksi; ja 5) groteski 
linja, joka ei oikeastaan ole mikään itse-
näinen linja, vaan ilkikurinen poikkea-
ma kaikesta muusta. Viime mainitusta 
lienee ollut kysymys, kun Prokofjevin 
poika kertoi, että hänen isänsä ”sä-
velsi ensin aivan tavallista musiikkia 
ja sitten prokofjevisoi sen”. Prokofjev 
itse luonnehti musiikkiaan ”scherzo-
maiseksi”.  Hän täydensi: ”--- scherzo-
maisuuden asteita voi kuvata kolmella 
sanalla: kummallisuus, nauru, pilkka”. 
Muistettakoon, että italiankielen sana 
’scherzo’ tarkoittaa alun perin pilaa.

Kolmannen konserton vanhimmat 
jaksot kuuluvat toiseen osaan, jonka 
Prokofjev sävelsi jo vuonna 1913 nimel-
lä Teema ja muunnelmia. Ei ole tiedossa, 
kuinka paljon musiikki muuttui 20-lu-
vun alussa, kun säveltäjä tarttui siihen 
uudelleen. Eräät sen ideat ovat saa-
neet jatkokäsittelyä konserton muissa 
osissa. Tämä tosin tapahtuu hienova-
raisesti muuhun kontekstiin upotettu-
na, niin ettei sitä ole helppo huomata. 
Romanttista konserttoperinnettä teos 
mukailee siinä, että solistin ja orkeste-
rin välinen asetelma on ”sosiodraamalli-
nen”: yksilö versus yhteisö. Poikkeamaa 

valtavirrasta merkitsee tapahtumien 
jako eri osien kesken. Romanttisessa 
konsertossa ensiosa on yleensä ylivoi-
maisesti pisin ja painokkain, kun taas 
hidas osa on rauhoittava suvanto en-
nen finaalia, jossa langat solmitaan voi-
tokkaasti yhteen. Prokofjevin kolman-
nessa osat ovat ensinnäkin jokseenkin 
yhtä pitkiä, ja toiseksi niihin kaikkiin si-
sältyy monenlaisia asetelmia ja suuria 
sisäisiä kontrasteja. Nykykliseen ”vauh-
ti ja vaaralliset tilanteet” on näppäräs-
ti siroteltu pitkin teoksen kestoa, mikä 
on omiaan takaamaan äkkikäänteitä ja 
kiusoittelevia potkaisuja.

Ensiosa alkaa sooloklarinetin yksin-
kertaisella sävelmällä. Sitä ehditään 
kuulla vain pikku tuokio, kun ilmoille jo 
purskahtaa jousten kiitolaukka ja pia-
non esittelemä ensimmäinen teema, 
kepeä ja leikkisä. Vaikka se alkuaan on 
lähes diatoninen (”valkoisten kosketti-
mien musiikkia”), se hyppelee kujeile-
vasti tonaalisesta ympäristöstä toiseen. 
Analyysijargonin mukaan se on ”seg-
mentoidusti tonaalinen”, kuten suu-
ri osa Prokofjevin musiikista. Tätä on 
”prokofjevisointi”! Teemaan liittyy dak-
tyylirytmissä junnaava basso-ostinato, 
joka karkean kuuloisenakin saa tehtä-
väkseen muistuttaa kotimaisemista. 
Kun painavat soinnut alkavat hallita ku-
dosta, lähestytään toista teemaa, joka 
diatonisen ykkösteeman vastapainoksi 
on kromaattinen ja välillä pisteliään rii-
tasointinen. Se saa jatkokäsittelyä vir-
tuoosikudoksessa. Tihennys vie kohti 
johdannon klarinettisävelmän paluuta, 
ensin komeasti soivana koko orkesterin 
muunnoksena ja sitten pianon outona 
väännöksenä. Fantastinen taituriaspek-
ti pääsee valloilleen toisessa kehittelys-
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sä. Kertaus alkaa toistamalla alun pia-
noteema tarkasti, mutta kun musiikki 
on ehtinyt saada tartunnan virtuoosivi-
ruksesta, tie koodaan raivataan urheilu-
henkeä vaativan ryteikön läpi. 

Toinen osa käsittää teeman ja viisi 
muunnelmaa, ja ainakin jossain kuosis-
sa se siis syntyi vuosia aikaisemmin 
kuin muut osat. Teeman sulokkuus 
tuo mieleen kansanlaulun, mutta sel-
laiseksi se on liian arvaamaton. Seikat 
jotka yleensä saavat musiikin hah-
mottumaan yksinkertaisemmin, kuten 
sekvenssit, motiivitoistot ja jopa pai-
kalleen pysähtyminen, on tässä valjas-
tettu käyttöön veikeän moniselitteises-
ti. Muunnelmat etenevät säteittäisesti 
eri suuntiin, etäälle lähtökohdasta, ja 
näin säveltäjä tulee antaneeksi hienon 
näytteen variaatiotekniikkansa ulottu-
vuuksista. Vain ensimmäinen muun-
nelma ja teeman paluu osan lopussa 
noudattavat perustempoa. Toisessa 
muunnelmassa riehuu kunnon myrs-
ky, sitten pannaan jalalla koreasti ove-
lien synkooppien tahdittamana, irtau-
dutaan tämänpuoleisesta eksentriseen 
meditointiin ja yritetään kouluratsas-
tuksen hidasta marssiaskellusta he-
vosella, joka käyttäytyy kuin vikuripää 
rodeossa. Teeman palatessa marssin 
kaiut jäävät päälle selkiytyneinä stacca-
to-kulkuina. 

Finaali alkaa uhmakkaasti sotai-
sin elein; Prokofjev kutsui pääjak-
soa vanhanaikaiseen tapaan ”solis-
tin ja orkesterin väliseksi taisteluksi”. 
Kehysmuotoisen osan itsenäiseksi hah-
mottuvan keskijakson sisältönä on ma-
keannälän tyydyttävä (joku saattaisi 
sanoa ’siirappinen’) sävelmä. Siinä on 
jo sellaisenaan vanhemman kilpailijan 

Rahmaninovin tuntua, ja kun se pue-
taan yhä uhkeampiin sointiasuihin, aro-
mi vahvenee entisestään. Silti se tie-
tysti on aidointa Prokofjevia, välähdys 
hänen ”lyyris-melodisesta linjastaan”. Ja 
onhan myös ”groteski linja” tunkenut 
pukinsorkkansa sekaan: pianon ensim-
mäinen vastaus orkesterin sävelmäesit-
telyyn on kotoisin kummitusten ja pik-
kupirujen kotitanhuvilta, eikä se tunnu 
liittyvän mitenkään juuri löytyneeseen 
idylliin. Pääjakson paluu käynnistää ti-
hentyvän, lopulta raivokkaaksi yltyvän 
loppunousun. Sen tuoksinassa kuul-
laan (ja nähdään!) upouusi pianistinen 
keksintö, uskalias valkoisten kosketti-
mien arpeggio, jonka monet pianistit 
vielä tänäänkin korvaavat glissandol-
la. Loppu ei jätä mitään epäselväksi, ei 
varsinkaan sitä, halusiko solisti-Proko-
fjev saada kunnon aplodit.
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“Ehdotan Taiteen Kansainliiton perus-
tamista.--- Sitä varten ei tarvita sopi-
muksia, sillä se olisi olemassa vain ih-
miskunnan henkisessä tietoisuudessa. 
--- Vain taiteen – musiikin, kirjallisuu-
den, kuvataiteen – vapaan vaihtami-
sen kautta voidaan kansat tulla toisten 
ymmärtämiksi --- Nyt meidät on niin 
taiteessa kuin politiikassakin hätistelty 
ulos perinteisestä eristäytymisestäm-
me, hyvin tuloksin. Yhteydet, vaikuttei-
den vaihto ja kilpailu kannustavat mei-
tä parempiin saavutuksiin. --- Kuinka 
loistavan kansallispiirteiden vapaan se-
koituksen taide voisikaan tuottaa! Voi 
sitä kauneutta ja voimaa!” 

Näin kirjoitti Edgar Varèse New York 
Timesissa maaliskuussa 1919. Uuteen 
Kansainliittoon hän ei ihan yltänyt, mut-
ta jo kahden vuoden kuluttua hän oli 
saanut perustettua kaksikin merkittä-
vää toimijaa: New Symphony Orchestran 
sekä International Composers’ Guild -ni-
misen uutta musiikkia edistävän seu-
ran. Ensin mainitulle kävi muutamassa 
vuodessa huonosti: kriitikot, yleisö ja 
erityisesti soittajat vaativat konserva-
tiivisempaa ohjelmaa, ja orkesteri kui-
vui kokoon. Sen sijaan Kansainvälinen 
Säveltäjäkilta jatkoi sinnikästä pio-
neerityötään. Vuosien varrella se saat-
toi Amerikan ensiesitykseen valtavan 
määrän uutta eurooppalaista musiik-
kia Hindemithin Kammermusik 3:sta 
Schönbergin Kuuhulluun Pierrot’hon, 
Stravinskyn Häistä Webernin jousi-
kvartettomusiikkiin ja Bergin Kamari-
konserttoon. Vaikka Varèsen omat este-
tiikkakäsitykset olivat voimakkaita, hän 

EDGAR VARÈSE (1883–1965): AMÉRIQUES

ei esityksiä järjestäessään diskriminoi-
nut mitään tyyliä.

Edgar Varèse syntyi Pariisissa sama-
na vuonna 1883 kuin Anton Webern 
ja Toivo Kuula; kasteessa hän sai etu-
nimen Edgard, jonka ääntymättö-
män loppu-d:n hän myöhemmin pois-
ti käytöstä. Varèse oli pianisti Alfred 
Cortot’n serkku, ja varhaislapsuuten-
sa hän vietti Burgundissa äidinpuolei-
sen isoisän Claude Cortot’n luona. Isä 
puolestaan oli italialaista sukua ja am-
matiltaan insinööri. Yhdessä vaiheessa 
isä haki Edgarin huostaansa ja vei tä-
män Torinoon, jossa poika sai opetusta 
sekä insinööritieteissä että musiikissa. 
Kiinnostus tekniikan saavutuksiin jäi 
pysyväksi ja ilmeni myöhemmin epä-
tavallisen virkeänä asenteena innovaa-
tioita kohtaan – sekä kärsimättömänä 
toistaiseksi keksimättömien uudistus-
ten odotuksena. Mutta musiikkiharras-
tus aiheutti riitaa isän ja pojan välille, ja 
kun Edgar ilmoitti valitsevansa sen elä-
mänurakseen, välit menivät kokonaan 
poikki. Jo teini-iässä Varèse sävelsi en-
simmäisen oopperansa, scifi-hengessä 
Jules Vernen tekstiin. 

Sävellystä hän opiskeli d’Indyn ja 
Rousselin opastuksella – ensin mai-
nitun jäykän vanhoillisuuden on täy-
tynyt järkyttää nuoren miehen mieltä 
syvästi! Varèse tutustui varhain myös 
Debussyyn, joka kannusti häntä kovas-
ti. Sibeliuksen sydänystävän Ferruccio 
Busonin radikaalit ajatukset kiehtoi-
vat, ja niinpä Varèse vuonna 1907 
muutti useaksi vuodeksi Berliiniin. 
Siellä kantaesitettiin sinfoninen fan-
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tasia Bourgogne. Ennen Ensimmäisen 
Maailmansodan syttymistä Varèsella 
oli koossa huomattava tuotanto, mm. 
kahdeksan orkesteriteosta sekä viittä 
vaille valmis ooppera Oidipus ja sfinksi 
Hugo von Hofmannsthallin librettoon. 
Vuoden 1915 viimeisinä päivinä Varèse 
saapui sotaa pakoon New Yorkiin, ja sil-
le tielle hän myös jäi. USA:n kansalai-
nen hänestä tuli vuonna 1927. Lähes 
kaikki hänen käsikirjoituksensa jäivät 
Berliiniin, missä ne tuhoutuivat tu-
lipalossa pian sodan päätyttyä. Vain 
Bourgogne säästyi, mutta säveltäjä 
poltti sen itse vähän myöhemmin. Kun 
Varèse kertoi myöhemmin alkaneensa 
kaiken uudelleen alusta Uudella man-
tereella, hänen sanansa täytyy ottaa 
poikkeuksellisen kirjaimellisesti.

Ensimmäinen Amerikassa syntynyt 
sävellys oli Amériques, lähes tolkutto-
man jättiläismäiselle orkesterille soitin-
nettu musiikkifresko. Sen ensimmäinen 
versio valmistui vuonna 1921, muuta-
man vuoden intensiivisen työskente-
lyn jälkeen. Esitys edellytti mm. 8 hui-
lua, 6 oboeta, 7 klarinettia, 6 fagottia, 
8 käyrätorvea, 6 trumpettia, 5 pasuu-
naa, 3 tuubaa sekä 13 lyömäsoittajaa, 
yhteensä lähes 150 soittajaa. Teoksen 
kantaesitti Leopold Stokowskin joh-
tama Philapelphia Orchestra vuonna 
1926, ja se innoitti (tai pakotti) Varèsen 
tekemään uuden version. Se syntyi 
seuraavana vuonna ja kantaesitettiin 
Pariisissa pari vuotta myöhemmin. 
Tämä laitos on ollut sittemmin käytös-
sä, varsinkin kun ensimmäinen katosi 
salaperäisesti (se on tosin rekonstruoi-
tu 1990-luvulla). Kovin käytännöllinen 
(edullisesta puhumattakaan) ei vuoden 
1927 laitoskaan ole – siihen tarvitaan 
125 soittajaa!

Teos on suurten äänimassojen sula-
tusuuni siinä missä New York on sitä 
maailman kansoille – tai ainakin oli 
suurimpien siirtolaisvirtojen aikaan 
sotien yhteydessä. Puhallinten uljaat 
akordivyöryt tuovat etsimättä mieleen 
Manhattanin siluetin pilvenpiirtäjineen 
– niitä rakennettiin kiihtyvällä tahdil-
la tuolloin! Kaiken nielleessä lyömäsoi-
tinsektiossa on keskeinen osuus häly-
tyssireenillä ja muilla asfalttiviidakon 
luonnonäänillä. Muun muassa näistä 
syistä otsikon Amériques on yleises-
ti ymmärretty kertovan ”maantieteel-
lisestä” lähtökohdasta ja esimerkiksi 
teknokraattisen äänimaiseman jäljitte-
lemisestä. Säveltäjän oman kertoman 
mukaan se kuitenkin liittyy enemmän 
vaikutukseen, jonka Uusi Maailma teki 
tekniikkaa rakastavaan tulokkaaseen, 
ja ’Amerikat’ onkin tässä ymmärrettä-
vä kaiken uuden ja tulevaisuususkoisen 
symbolina. 

Amériques on provosoinut monet kir-
joittajapolvet rinnastuksiin Stravinskyn 
Kevätuhrin kanssa. On totta, että mas-
siivisilla ääniobjekteilla ja emansi-
poidulla rytmillä on kummassakin 
teoksessa keskeinen asema, mutta esi-
historiallisen ajan venäläiset arot ja po-
sitivistisessa asenteessa kylpevä suur-
kaupunki ovat niin erilaisia inspiraation 
lähteitä, ettei se voi olla kuulumatta 
tulosksissa. Amériquesin alun alttohui-
lusoolo saattaa assosioitua Kevätuhrin 
korkeaan fagottiin, mutta jos tällä on 
ylipäänsä joku erityinen merkitys, ei-
köhän kysymyksessä ole lähinnä kun-
nianosoitus. Stravinskyn lailla Varèse 
oli läpeensä individualistinen säveltäjä, 
joka ei sortunut muiden matkimiseen 
– häntä itseään on yritetty jäljitellä si-
täkin enemmän.
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Kone- ja lyömäsoitininnostuksen  vuo-
ksi Varèse on usein yhdistetty futuris-
teihin – Luigi Russolo, Kurt Schwitters 
ja kumppanit – mutta tosiasiassa hä-
nen ajatuksensa äänten ja hälyjen roo-
lista musiikissa olivat suorastaan vas-
takkaiset. ”Futuristit uskoivat äänten 
toistamiseen sellaisenaan, minä us-
kon äänten muuntamiseen musiikiksi”, 
hän sanoi. Kun Varèse oli ystävystynyt 
Marcel Duchampin ja Tristran Tzaran 
kanssa, dadaismista tuli toinen häneen 
liitetty viiteryhmä. Hän kommentoi: 
”En ollut kiinnostunut repimisestä vaan 
uusien keinojen löytämisestä… päin-
vastoin kuin dadaistit en ollut kuvain-
raastaja.”

”Musiikin tulisi sykkiä elämän tah-
dissa, joten se tarvitsee uusia ilmaisu-
kanavia, ja vain tiede voi syöttää sii-
hen nuorekasta elinvoimaa. Unelmoin 
soittimista, jotka tottelevat ajatuksiani 
ja jotka tuodessaan mukanaan odotta-
mattomien äänten kokonaisen uuden 
maailman ovat omiaan sisäisen rytmini 
vaatimusten toteuttamiseen”, kirjoitti 
Varèse jo 1910-luvulla. Nykyteknologia 
pystyisi pitkälle vastaamaan hänen 
uniinsa, mutta olisiko hän itse edelleen 
yhtä kehitysoptimistinen?

Jouni Kaipainen

OLLI MUSTONEN

Olli Mustosen persoonassa toimin-
ta pianistina, kapellimestarina ja sä-
veltäjänä yhdistyy kokonaisvaltaiseksi 
muusikkoudeksi harvinaisella tavalla. 
Hän aloitti musiikkiopintonsa viisivuo-
tiaana, tärkeimpinä opettajinaan Ralf 
Gothóni ja Eero Heinonen sekä sävel-
täjä Einojuhani Rautavaara. Sittemmin 
työ on vienyt hänet kaikille maailman 
keskeisille konserttilavoille niin omin 
soolokonsertein kuin yhdessä huippu-
orkestereiden kanssa.

Viime kausilla Mustonen on esiin-
tynyt mm. Lontoon sinfoniaorkeste-
rin ja Mariinski-teatterin orkesterin, 
New Yorkin Filharmonikkojen sekä 
Frankfurtin radion sinfoniaorkesterin 
solistina. Kapellimestarina hän on viime 
vuosina tehnyt yhteistyötä kotimaisten 
orkestereiden ohella mm. Jerusalemin 
sinfoniaorkesterin, Firenzen Orchestra 
della Toscanan, Genovan oopperaor-
kesterin, Kölnin radion sinfoniaorkes-
terin, Melbournen sinfoniaorkesterin, 
Moskovan Tšai  kovs ki-sinfoniaorkesterin, 
Nort hern Sinfonian, Tokion NHK-
sinfoniaorkesterin, Viron kansallis-
orkesterin ja Weimar Staatskapellen 
kanssa. Perustamansa Helsingin 
Festivaaliorkesterin kanssa hän on 
tehnyt kiertueita Keski-Euroopassa, 
Japanissa ja Kiinassa.

Mustosen omassa sävellystyössä kes-
keisellä sijalla ovat viime vuosina olleet 
orkesteriteokset. Toukokuussa 2014 
kantaesityksensä sai Helsingin kau-
punginorkesterin tilaama 2. sinfonia 
”Johannes Angelos”. 
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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-

RADION SINFONIAORKESTERI

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 
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 

Mustosen levytystuotanto on laa-
ja ja sisältää useita palkittuja koko-
naisuuksia, kuten esimerkiksi Edison- 
ja Gramophone-palkinnot saaneen 
Alkanin ja Šostakovitšin preludien le-
vytyksen. Viime vuosien äänitteis-
tä mainittakoon Beethovenin piano-
konserttojen kokonaislevytys Tapiola 
Sinfoniettan kanssa, Respighin 
Concerto in modo misolidio RSO:n ja 

Sakari Oramon kanssa, sekä soolo-
levytyksiä mm. Bachin, Tšaikovskin, 
Sibeliuksen, Skrjabinin, Rahmaninovin, 
Prokofjevin ja Šostakovitšin teoksista.

Mustonen on palkittu Suomen kult-
tuuriministeriön Suomi-palkinnolla 
ja hänelle on myönnetty Suomen 
Leijonan ritarikunnan Pro Finlandia 
-mitali vuonna 2003. 
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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.


