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5.3. 
TORSTAISARJA 8   
Musiikkitalo klo 19.00

Jukka-Pekka Saraste, kapellimestari
Nicolas Hodges, piano 
 
Magnus Lindberg: Pianokonsertto nro 2,  30 min
ensi kertaa Suomessa
     
I – II – III

VÄLIAIKA 20 min

Dmitri Šostakovitš: Sinfonia nro 11 g-molli op.103 65 min 
”Vuosi 1905”
 
I Palatsiaukio(Adagio)
II Tammikuun yhdeksäs) (Allegro – Adagio – Allegro – Adagio) 
III Ikuinen muisto (Adagio)
IV Hälytys (Allegro non troppo – Allegro – Moderato – 
Adagio – Allegro) 

Väliaika noin klo 19.40. Konsertti päättyy noin klo 21.15.
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MAGNUS LINDBERG (1958–): 
PIANOKONSERTTO NRO 2

Piano on Magnus Lindbergin (s. 1958) 
oma instrumentti ja sillä on hänen 
teoksissaan oma äänensä niin osa-
na orkesterin kollektiivia, seikkailujen 
välineenä Toimii-yhtyeessä, joukkuepe-
laajana kamariteoksissa kuin sooloteos-
ten yksinäisenä ratsastajana. 

Pianolle ja pianolla säveltäminen 
ovat aina olleet Lindbergille konkreet-
tista toimintaa, eikä hän ole tuntenut 
tarvetta keksiä pianonsoittoa uudel-
leen tai sivuuttaa instrumentin pitkää 
historiaa. Orkesteria voi luonnehtia 
Lindbergin toiseksi ”omaksi” instru-
mentiksi ja konsertot ovat hänen or-
kesteriteoksistaan ainoita, jotka on ni-
metty lajityyppinsä mukaan.

Lindberg on säveltänyt pianolle kak-
si konserttoa, molemmat New Yorkissa 
kantaesitettäviksi, ensimmäinen vuon-
na 1994 solistinaan Paul Crossley. Nyt 
kuultava toinen pianokonsertto val-
mistui New Yorkin filharmonikoil-
le ja Yefim Bronfmanille vuonna 2012 
Lindbergin kolmivuotisen residenssisä-
veltäjäkauden päätteeksi. Teos on New 
Yorkin filharmonikoiden, Amsterdamin 
Concertgebouw-orkesterin ja Götebor-
gin sinfonikkojen yhteistilaus. 

Ensimmäisen pianokonserton rajauk-
siin kuului wieniläisklassinen orkesteri 
ja hienovaraisesti harmoniseen ajatte-
luun kytkeytynyt ilmaisu, joka kehitte-
li pianistista ajattelua ohi 1900-luvua 
hallinneen perkussiivisen motoriikan. 
Toisessa pianokonsertossa orkesteri 
edustaa myöhäisromanttista laajuut-
ta ja musiikkiin on sulautunut kon-

sertoivaa ajattelua Rahmaninovista, 
Raveliin ja Bartókiin. Myös Lindbergin 
sello-, klarinetti-, orkesteri-  ja viulu-
konsertoissaan virtaviivaistama käsitys 
konserton rakenteesta ja soitinten roo-
leista erottaa toista pianokonserttoa 
edeltäjästään.

Ensimmäisen pianokonserton taus-
taesimerkkinä on mainittu Ravelin 
G-duuri-pianokonsertto. Toisessa pia-
nokonsertossa samantapaisena ”kum-
misetänä” voi pitää Ravelin vasemmalle 
kädelle säveltämää D-duuri-konserttoa. 
Ilmeisiä viitteitä Raveliin ovat teoksen 
käynnistyminen pianon ja orkesterin 
bassorekisteristä sekä muistot marssi-
musiikista, jotka Ravelilla olivat kaikuja 
ensimmäisestä maailmansodasta.

Molemmat pianokonsertot etenevät 
tauotta, mutta seuraavat kolmiosais-
ta rakennelmaa. Toisessa pianokonser-
tossa se tarkoittaa laajaa ja esittelevää 
alkutaitetta, hidasta ja meditatiivisem-
paa toista jaksoa, sekä eteenpäin suun-
tautunutta finaalijaksoa. Osia yhdistää 
yhteinen materiaali, jonka näkyvin ele-
mentti ovat signaalimaiset, näytelmän 
roolihahmojen tapaan pitkin teosta il-
maantuvat sävelaiheet.

Toisessa pianokonsertossa solis-
ti haastaa ensitahdeilta alkaen suuren 
sinfoniaorkesterin, mutta viime kädes-
sä pianon ja orkesterin tavoitteet ovat 
yhteisiä. Musiikkia hallitsee kohoava lii-
ke matalan rekisterin tummista väreis-
tä kohti soinnin ja harmonian loistelias-
ta kirkastumista. 
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”Fanaattinen kiihotus, jota Gapon, unoh-
taen pyhän kutsumuksensa, harjotti ja 
pahansuopien henkilöiden rikollinen kii-
hotus sai työmiehet niin kiihdyksiin, että 
he 22. p:nä  suunnattomissa joukoissa al-
koivat marssia kaupungin keskustaa koh-
ti. Muutamissa kohdin tapahtui yhteen-
törmäyksiä työmiesten ja sotajoukkojen 
välillä. Sen vuoksi että väkijoukot itse-
pintaisesti kieltäytyivät noudattamasta 
kehotusta hajaantua tapahtui verisiä yh-
teentörmäyksiä… Sairaaloista ja ambu-
lansseista klo 8 i.p. saatujen tietojen mu-
kaan oli ammuttujen luku 76.” 

Ensimmäinen osa rakentaa dramaat-
tisesti hehkuvia sointupilareita, jot-
ka vääjäämättöminä ja häikäilemät-
tömästi tietään raivaten kipuavat yhä 
ylemmäs. Pianistisen ja orkestraalisen 
bravuurin kasautuminen on lähes pa-
kahduttavaa, mutta osan lopulla saavu-
tetuissa korkeuksissa ei saada pauhu-
vaa täyttymystä, vaan tekstuuri aukeaa 
uuteen, Debussyn henkeä kunnioitta-
vaan kauneusnäkyyn.

Sieltä soolopiano johdattaa teoksen 
peruspulssiltaan hitaaseen jaksoon, 
jonka rauhaa leikkaavat nopeammat 
jaksot. Musiikki jäsentyy välillä pianon 
ja orkesterin väliseksi vuoropuheluksi, 
mutta keskittyy välillä hämmentämään 
materiaalia ja tekstuureja. Herkkien 
kauneusnäkyjen väliin tunkee uljaita 
julistuksia ja tummana kiehuvaa draa-
maa. Ehkä vaikuttavinta on Lindbergin 

tyylillinen asemointi, jossa virtaavat 
monet vaikutteet ja aikakaudet sulau-
tuneena säveltäjän omaksi ilmaisuksi.

Musiikki tuntuu jälleen saavuttaneen 
uuden tason pianon siirtyessä lyömä-
soitinten helinän säestämänä konser-
ton päätösjaksoon. Fyysisessä loistos-
saan ja virtuoosisuudessaan jakso on 
kiinni lajityypin perinteessä, mutta ai-
emmissa osissa koettu pakottava liike 
on vielä keskitetympää ja vetää keski-
pakoisvoiman tavoin yhteen musiikil-
lista materiaalia. Liike raukeaa seestei-
seen jousikohtaukseen, jolla Lindberg 
valmistaa suurta ja uloskirjoitettua soo-
lokadenssia. Loppu hehkuu taiturillista 
optimismia, kursailematonta elämän 
paatosta.

Antti Häyrynen

DMITRI ŠOSTAKOVITŠ (1906–1975): 
SINFONIA NRO 11 ”VUOSI 1905”

Sensuurin määräyksestä kaikki suo-
malaiset lehdet raportoivat samoin 
sanoin Pietarin Verisunnuntain tapah-
tumista 1905. Todellisuudessa uhrien 
luku nousi toiselle tuhannelle. Pappi 
Georgi Gaponin johtama yli 100 000 
miehen, naisen ja lapsen joukko marssi 
kohti Talvipalatsia hengellisiä veisuja ja 
Jumala tsaaria suojelkoon -hymniä lau-
laen. Heidän tarkoituksenaan oli vedo-
ta Nikolai II:een elinolojen kohentami-
seksi ja Japanin sodan lopettamiseksi. 
Tsaari oli poistunut paikalta ja jättänyt 
sotilaat vastaamaan anomuksiin.
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Dmitri Šostakovitš (1906–1975) syn-
tyi vuosi tapahtuman jälkeen, mutta 
hänen isänsä ja setänsä olivat todista-
massa tapahtumia. ”Meidän perhees-
sämme puhuttiin paljon vuoden 1905 
tapahtumista”, Šostakovitš muisteli. 
”Reellä kuljetettiin kokonaista vuorta 
kuolleita lapsia. Pojat olivat istuneet 
puiden oksilla ja katsoneet sotilaita. 
Heidät ammuttiin – noin vain, huvin 
vuoksi… Ja kuolleet pojat hymyilivät. 
Heidät oli ammuttu niin äkisti, etteivät 
he olleet ehtineet säikähtää.” 

Olipa Šostakovitšin suhde neuvosto-
valtaan millainen hyvänsä, vuoden 1905 
yleisvenäläiset demonstraatiot edusti-
vat hänelle oikeutettua protestia. Sitä 
ne merkitsivät myös suomalaisille, jot-
ka saivat syksyn 1905 suurlakon jälkeen 
takaisin lailliset oikeutensa. Vuonna 
1957 valmistunut sinfonia nro 11 op. 
103 sai lisänimekseen ”Vuosi 1905”, eli 
tammikuun traagisen yhteenoton li-
säksi teos viittaa myös sen jälkeiseen 
vastarinnan järjestäytymiseen ja tsaa-
rin tekemiin myönnytyksiin.

Teoksessa lainatut toistakymmen-
tä vallankumoussävelmää ankkuroivat 
musiikin aikaan ennen bolshevikkival-
lankumousta, mutta symboliikaltaan 11. 
sinfonia ei ole sidottu tiettyyn histori-
alliseen tapahtumaan. Neuvostoliitossa 
teosta tervehdittiin vallankumouksen 
soihtua nostavana sosialistisena sin-
foniana, jolle myönnettiin vuonna 1958 
Lenin-palkinto. Länsimaissa teosta kar-
sastettiin propagandana, kunnes se yh-
distettiin NL:n 1956 väkivaltaisesti nu-
jertamaan Unkarin kansannousuun. 

Sinfonian temaattisena lähtökohta-
na oli Šostakovitšin vuonna 1951 sä-
veltämä kuorolaulu Yhdeksäs tam-

mikuuta (gregoriaanisen ajanlaskun 
22.1.), joka tarjosi pääteeman sinfoni-
an toiselle osalle. Teoksen aiheen voi 
silti yhdistää Unkarin kansannousuun, 
Stalinin puhdistuksiin tai muihin hallit-
sijoiden ja kansan välisiin konflikteihin. 
Musiikillinen asetelma on propagandis-
tisesti kärjistetty: on vain murhaajia ja 
heidän uhrejaan.

Šostakovitš tuntuu yhdennessätois-
ta sinfoniassaan palaavan 1920-lu-
vun julistetaiteen iskevään ilmaisuun. 
Neuvostokuulijoille teoksessa käyte-
tyt vallankumouslaulut sanoineen oli-
vat yhtä tuttuja kuin luterilaiset koraa-
lit Bachin aikalaisille. Runoilija Anna 
Ahmatova kuuli teoksen ja luonnehti 
vallankumoussävelmiä  ”kuin valkeik-
si linnuiksi mustalla taivaalla”. Teoksen 
ohjelma näyttää kuinka myytit synty-
vät, mutta riisuu tapahtumilta romant-
tisen sädekehän brutaalilla suoraviivai-
suudella.

Ensimmäinen osa avautuu uinu-
valle ja odottavalle Palatsin auki-
olle (Dvortsovaja plošad, Adagio). 
Patarummun kumahtelu taustalla kuu-
luu teoksen johtoaiheisiin ja pikkurum-
mut ja sordinoidut trumpetit kertovat 
sotilaiden heräilevän. Huilut esittelevät 
kuolemaantuomittujen vankien laulun 
Slušai! (”Kuunnelkaa! Syysyö on musta 
kuin petos, kuin tyrannin omatunto”) 
ja vähän myöhemmin kuullaan toinen 
– ehkä Pietari-Paavalin linnoituksesta 
Nevan toiselta puolelta – poliittisten 
vankien laulu (”Yö on pimeä ja vankilan 
seinät paksut”). 

Toinen osa, 9. tammikuuta (Allegro), 
kuvaa yhteenoton toimintaeloku-
vaa muistuttavana montaasina. Vä-
kijoukkojen kiihtyvä liike ajautuu kohti 
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katastrofia, jossa sotilaat pikkurumpu-
jen, patarumpujen ja tam-tamin muo-
dostamalla tulivoimalla niittävät mie-
lenosoittajat lakoon. Savun hälvetessä 
ensimmäisen osan hyinen tunnelma 
palaa takaisin.

Kolmas osa, Ikuinen muisto 
(Vetshnaja pamjat, Adagio), alkaa har-
vaan astuvilla pizzicatoilla, joiden ylle 
alttoviulu virittävät tunnetun Työväen 
surumarssin (Sait kärsiä puolesta aat-
teen). Toista sävelmää Šostakovitš ke-
hittelee dynaamisemmin ja liittää sii-
hen edellisen osan kuorolauluaiheen. 
Teemojen liike ja niiden jykevät, uni-
sonoissa pauhaavat huipennukset 
tuovat mieleen Musorgskin oopperoi-
den kuorokohtaukset, joiden parissa 
Šostakovitš noihin aikoihin työskenteli.

Finaalissa soivat Hälytyskellot 
(Nabat, Allegro moderato) merkiksi 
uudesta noususta. Šostakovitšin lai-
naamat kaksi vallankumouslaulua, 
Besnuites tiranni (”Raivotkaa tyrannit”) 
sekä Suomessakin tuttu Varšavjanka, 
ovat peräisin 1800-luvulla venäläistä 
valtaa vastaan kapinoineesta Puolasta. 
Ne muistuttavat myös säveltäjän juu-
rista Puolassa, josta hänen kapinoivat 
esi-isänsä karkotettiin Siperiaan.

Tässäkin tapauksessa teemat aje-
taan jylisevään unisonopurkaukseen, 
josta ei ole tietä eteenpäin. Paluu en-
siosan odottavaan tunnelmaan ja ele-
ginen englannintorvisoolo tarjoavat 
hengähdystauon ennen kuin bassokla-
rinetti käynnistää kiihkeän loppunou-
sun. Hälytyskellot soivat kun sorretut 
vaativat oikeutta.

Antti Häyrynen

JUKKA-PEKKA SARASTE
Jukka-Pekka Saraste on toimi-
nut vuodesta 2010 Kölnin WDR-
sinfoniaorkesterin ylikapellimestarina. 
Vuosina 2006–2013 hän toimi myös 
Oslon filharmonikkojen musiikillisena 
johtajana ja hänet nimettiin kautensa 
päättyessä orkesterin ensimmäisek-
si kunniakapellimestariksi. Saraste on 
Suomalaisen Kamariorkesterin taiteelli-
nen neuvonantaja ja Tammisaaren ke-
säkonserttien taiteellinen johtaja. Hän 
on vastikään toiminut myös Sinfonia 
Lahden taiteellisena neuvonantajana.

Saraste toimi Radion sinfoniaorkes-
terin ylikapellimestarina 1987–2001, 
minkä jälkeen hänet nimitettiin orkes-
terin kunniakapellimestariksi. Kauden 
aikana ohjelmassa oli mm. useita 
vierailuja Euroopassa, kaksi matkaa 
Kaukoitään ja debyytti Yhdysvalloissa. 
BBC:n sinfoniaorkesterin päävieraili-
jana Saraste oli 2002–05 ja Toronton 
sinfoniaorkesterin musiikillisena johta-
jana 1994–2001. Hän on työskennellyt 
myös Skotlantilaisen kamariorkesterin 
taiteellisena johtajana. 

Viime vuosina Saraste on johtanut 
mm. Lontoon ja Münchenin filharmonik-
koja, Lontoon Philharmonia-orkesteria, 
Amsterdamin Concert gebouw-orkes-
teria, Dresdenin val tion orkesteria ja 
suurimpia yhdysvaltalaisorkestereita. 
Kuluvalla kaudella Saraste joh-
taa Sibeliuksen Kullervon Suomen 
Kansallisoopperassa, kiertää Wienin sin-
foniaorkesterin kanssa Itävaltaa sekä 
vierailee Kölnin radion sinfoniaorkeste-
rin kanssa Espanjassa.

Sarasteelle on myönnetty säveltai-
teen valtionpalkinto, Pro Finlandia -pal-
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kinto sekä Sibelius-mitali. Saraste on 
kutsuttu Torontossa sijaitsevan Yorkin 
yliopiston sekä Sibelius-Akatemian 
kunniatohtoriksi.

NICOLAS HODGES
Magnus Lindbergin pianokonser-
ton tulkkina on tänä iltana nykymu-
siikkiin erikoistunut pianisti Nicolas 
Hodges. Aikamme musiikin lisäksi 
myös Beethovenin, Bergin, Brahmsin ja 
Stravinskyn parissa viihtyvä Hodges on 
syntynyt Lontoossa, mutta asuu tätä 
nykyä Saksassa, missä hän toimii pro-
fessorina Stuttgartin musiikkikorkea-
koulussa.

Hodges esiintyy säännöllisesti maa-
ilman huippuorkesterien solistina. Hän 
on soittanut mm. Bostonin, Chicagon 
ja BBC:n sinfoniaorkestereiden, New 
Yorkin, Lontoon ja Berliinin filharmo-
nikkojen sekä Zürichin Tonhalle -orkes-
terin kanssa.

Viime aikoina Nicolas Hodges on 
soittanut paljon aikamme säveltäji-
en Elliott Carterin, Beat Furrerin ja 
Thomas Adèsin musiikkia. Hän on kan-
taesittänyt Adèsin In Seven Days -teok-
sen sekä mm. Georges Aperghisin, 
Gerald Barryn, Harrison Birtwistlen ja 
Wolfgang Rihmin konserttoja.

Soolokonsertteja Hodges pitää 
niin Lontoon Wigmore Hall’ssa ja 
New Yorkin Carnegie Hall’ssa kuin 
BBC Proms -festivaalilla, Salzburgin 
Musiikkijuhlilla sekä monilla nykymu-
siikkifestivaaleilla Pariisista Wieniin 
ja Zürichiin. Kamarimusiikkia Nicolas 
Hodges esittää mm. Arditti-kvartetin, 

Ilya Gringoltsin ja Anssi Karttusen kans-
sa.

Hodges kantaesittää kuluvalla kau-
della Harrison Birtwistlen Variations 
from the Golden Mountains Wigmore 
Hall’ssa, Freiburgin sinfoniaorkeste-
rin tilaaman Simon Steen-Andersenin 
teoksen sekä Ivo Nilssonin sävellyk-
sen Birminghamissa. Soolokonsertteja 
ja kamarimusiikkiesiintymisiä hänellä 
on Musica nova Helsinki -festivaalilla, 
Berliinin Musikfestilla ja Melbournessa.

Hodges on levyttänyt mm. Adamsin, 
Adèsin, Birtwistlen ja Carterin kon-
serttoja. Tulevaisuuden julkaisuja ovat 
mm. Brian Ferneyhoughn, Walter 
Zimmermannin ja Harrison Birtwistlen 
musiikkia sisältävät levytykset.
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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 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.


