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8.5. 
PERJANTAISARJA 13   
Musiikkitalo klo 19.00

Kent Nagano, kapellimestari
Jan Lehtola, urut 
  
Kaija Saariaho: Maan varjot, urkukonsertto,  15 min
ensi kertaa Suomessa 
I Misterioso ma intenso
II Lento calmo 
III Energico

VÄLIAIKA 20 min
 
Anton Bruckner: Sinfonia nro 4 Es-duuri ”Romanttinen” 72 min
I Ruhig bewegt (nur nicht zu schnell) 
II Andante 
III Scherzo (Bewegt) – Trio (Gemächlich) 
IV Finaali (Mässig bewegt)

MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon 
jälkeen Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle
kuuntelemaan esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on 
numeroimattomat paikat.

Emma Vähälä, viulu 
Jouko Laivuori, piano

Kaija Saariaho: Nocturne 6 min
Kaija Saariaho: Tocar 8 min

Väliaika noin klo 19.25. Konsertti päättyy noin klo 21.05. 
Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy noin klo 21.35. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä sekä verkossa (yle.fi/rso).
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Kaija Saariahon Maan varjot uruille ja or-
kesterille (2013) on Montrealin sinfonia-
orkesterin, Lyonin Kansallisorkesterin 
sekä Lontoon Philharmonia-orkesterin 
ja Southbank Centerin yhteistila-
us. Teos on omistettu säveltäjä Henri 
Dutilleux’n muistolle. Saariaho esitteli 
teosta ensimmäisten esitysten yhtey-
dessä näin:

”Maan varjot jakaantuu kolmeen 
osaan. Urkuja ja orkesteria on käsitel-
ty rinnakkain kahtena monipuolise-
na ja voimakkaana ’soittimena’, joiden 
monet yhteiset piirteet helpottavat yh-
teyksien luomista niiden välille. Mutta 
yhteisiä tekijöitä enemmän minua on 
kiinnostanut se, mikä näitä soittimia 
erottaa ja antaa niille oman erityisen 
identiteetin. Orkesteri voi olla erittäin 
joustava ja pystyy luomaan mikrosäve-
liä, glissandoja, vahvasti soivia instru-
mentaalisia tekstuureja tai herkkää 
monikerroksista dynamiikkaa. Uruilla 
yksi soittaja voi saada aikaan rikkaita 
ja täsmällisesti soivia tekstuureja sekä 
pitkiä jatkuvia säveliä, joita ei rajoita 
hengitys tai jousen pituus. 

Toisin kuin monien muiden soittimi-
en, urkujen ei tarvitse taistella saadak-
seen äänensä kuuluviin orkesterin yli: 
se voi tehdä sen vaivatta milloin vain. 
Mutta en halunnut tehdä teoksesta de-
sibelien kaksintaistelua, enkä pidä sä-
vellystä urkukonserttona. Pikemmin se 
on teos, jolla on merkittävä urkuosuus, 
jonkinlainen hedelmällinen ja inspiroiva 
kumppanuus, jossa kaksi vahvaa, mut-
ta sivistynyttä persoonallisuutta voivat 
toimia tarvitsematta taistella liiaksi pai-
kasta auringossa.”

KAIJA SAARIAHO (S. 1952): MAAN VARJOT

Teoksen suomenkielistä otsikkoa 
ovat inspiroineet säkeet Percy Bysshe 
Shelleyn oodista John Keatsin muistol-
le:

The One remains, the many change 
and pass; 

Heaven's light forever shines, Earth's 
shadows fly; 

[”Yksi pysyy, moni muuttuu ja menee 
ohi;

Taivaan valo loistaa iäti; Maan varjot 
katoavat”]

Valitsin otsikon isäni muistoksi.
Suhteeni urkuihin selittää otsikon 

suomen kielisyyttä: urut olivat soittime-
ni ennen kuin minusta tuli päätoiminen 
sävellyksen opiskelija. Huolimatta lä-
heisestä suhteestani ja mieltymykses-
täni urkuihin, en ole säveltänyt sille pal-
jon musiikkia. Kun aloin säveltää uruille 
palasin samalla ajatuksissani opiskelu-
aikoihin, jolloin soitin niitä. Toinen tär-
keä inspiraationlähde oli Olivier Latry, 
joka soitti teoksen urkuosuuden.” (Kaija 
Saariaho)

Passion de Simone -teoksensa yh-
teydessä Saariaho sanoi, että musiikki 
on hänen tapansa lähestyä jumalallista: 
”Musiikki on tapani meditoida, katsoa 
syvälle olemassaoloomme, asioihin, jos-
ta en pysty puhumaan”. Ajatus sopinee 
myös Maan varjoihin, jota inspiroineet 
Shelleyn säkeet pohtivat ajallisuuden 
olemusta, elämän värejä ja ikuista har-
moniaa. 

Saariaho on tutkinut teoksissaan ra-
jatiloja, siirtymiä tiloista ja materiaa-
leista toisiin, pehmeän ja kovan, soi-
van ja säröisen, hiljaisen ja voimakkaan 
tai valon ja varjon eroja ja yhteyksiä. 
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Vastakkaisten, mutta silti toisilleen 
kuuluvien elementtien läsnäolo tuntuu 
myös Maan varjoissa. Se erottuu urku-
jen ja orkesterin yhdistelmästä. Siitä 
syntyy monia yllättäviäkin yhteyksiä, 
mutta sitä leimaa myös periaatteelli-
nen ero.

Länsimaissa urut ovat liittyneet vah-
vasti sakraaliin perinteeseen, vaikka 
alun perin kyse oli roomalaisten val-
tiollisesta instrumentista. Jokaiset urut 
ovat yksilöllisiä, erilaisia keskenään. 
Toisin kuin orkesterin soittimet urut 
ovat useimmiten kiinteä osa rakennus-
ta. Maan varjoissa urut ja orkesteri lä-
hestyvät samaa harmonista maailmaa 
eri suunnista. 

Teoksen aloittavat hiljaiset bassoää-
net tuntuvat kumpuavan kuin teoksen 
ulkopuolelta. Kuulija on alusta lähtien 
tietoinen siitä, että musiikki tavoitte-
lee sekä pysyvyyden mysteeriä että tä-
mänhetkisyyden paikoin hurjaa, mut-
ta ohivilahtavaa draamaa. Elämän ja 
kuoleman tai ajallisuuden ja ikuisuu-
den kamppailu häälyy taustalla nous-
takseen kriittisinä hetkinä hallitsemaan 
kaikkea.

Maan varjojen kolme osaa on merkit-
ty numeroin, mutta esitysmerkintöjen 
kautta hahmottuu väljä nopea-hidas-
nopea-rakennelma. Ensimmäisen osan 
mystistä käynnistystä seuraa latautu-
nut päätaite, jossa urkujen ja orkeste-
rin sointipaletit limittyvät, yhdistyvät 
ja eroavat tuottaen sekä kirskuvaa kit-
kaa että spektraalista säteilyä. Kahden 
musiikillisen voimakentän vuorovaiku-
tus voi tuoda mieleen Shelleyn runon 
seuraavat säkeet: ”Elämä, niin kuin kir-
javalasinen kupoli, värjää Ikuisuuden 
valkoisen säteilyn.” (”Life, like a dome 

of many-colour’d glass, stains the white 
radiance of Eternity”)

Saariaho on maininnut hitaan kes-
kimmäisen osan teoksen sydämeksi. 
Täällä Maan varjot tuntuvat syvenevän 
ja musiikki saa yhtä aikaa aavemaisen, 
elegisen ja rauhallisen sävyn. Urkujen 
kyky pitää yllä laajoja melodisia kaar-
roksia on etualalla ja sointi tuntuu ve-
nyvän laajoiksi pinnoiksi, ehkäpä ikui-
suuden valkoista säteilyä kuvastellen.

Kolmas osa on teoksen ilmeisim-
min virtuoosinen ja dynaaminen jak-
so, dramaattisesti haastavaa musiikkia. 
Orkesteri vastaa urkujen energiseen 
rynnistykseen lyömäsoitinten ja vaski-
en hyöyillä. Koko teoksen läpi kuulija on 
tietoinen kahden elementin seismises-
tä voimasta, joka finaalissa näyttäytyy 
kaikessa loistossaan ja hurjuudessaan. 
Aivan lopussa musiikki rauhoittuu ja 
hiljenee.

Antti Häyrynen



4

Jokin merkillinen, melkein ratkaisemat-
tomalta tuntuva ristiriita hallitsi Anton 
Brucknerin säveltäjätyötä. Yhtäältä hän 
loi omaperäisen sinfonisen tyylin, joka 
huokuu horjumatonta musiikillista us-
konvarmuutta, toisaalta hän häilyi syvän 
epäilyn vallassa ja teki teoksiinsa usein 
suuriakin korjauksia. Osaltaan epävar-
muutta saattoi aiheuttaa se, että hänen 
teostensa vastaanotto oli pitkään kuin 
vuoristorataa, jossa myrskyisät menes-
tykset vaihtelivat täydellisyyttä hipovien 
katastrofien kanssa.

Bruckner alkoi luonnostella neljättä 
sinfoniaa tammikuun alussa 1874, vain 
kaksi päivää sen jälkeen kun hän oli saa-
nut edellisen sinfonian valmiiksi. Teos 
valmistui marraskuussa 1874 mutta koki 
aitobruckneriaaniseen tapaan useita 
korjauksia. Niistä ensimmäiset liittyivät 
siihen täydelliseen tyrmäykseen, jon-
ka kolmas sinfonia kohtasi ensiesityk-
sessään joulukuussa 1877. Katastrofi sai 
Brucknerin korjaamaan paitsi kritiikin 
pirstaleiksi lyömää kolmatta myös vielä 
esittämätöntä neljättä sinfoniaa, johon 
hän sävelsi 1878 uuden scherzon ja jon-
ka finaalia hän lyhensi ja korjaili koval-
la kädellä. Vuonna 1880 Bruckner teki 
sinfoniasta vielä uuden version, jossa fi-
naali koki radikaaleimmat uudistukset. 
Myöhemmin hän tuntuu pitäneen eni-
ten versiosta, jossa kolme ensimmäis-
tä osaa ovat vuoden 1878 versiosta ja 
finaali vuoden 1880 versiosta, ja tässä 
muodossa teosta nykyisin useimmiten 
esitetään.

Hans Richterin johtama kantaesi-
tys Wienissä helmikuussa 1881 oli suu-

ANTON BRUCKNER (1824–1896): 
SINFONIA NRO 4 ES-DUURI, ROMANTTINEN

renmoinen menestys, ja myöhem-
minkin neljäs sinfonia on kuulunut 
seitsemännen ohella Brucknerin suo-
situimpiin teoksiin. Se on ainoa hänen 
sinfonioistaan, jolle hän antoi lisänimen, 
Romanttinen, ja hän luonnosteli teoksel-
le myös ohjelmallista sisältöä, vaikka par-
tituuriin hän ei ohjelmaa liittänytkään. 
Brucknerin mestarikausi sinfonikkona 
oli alkanut kolmannessa sinfoniassa, ja 
hänen sinfonisen tyylinsä tunnusmerk-
kejä on myös neljännessä: mittakaavan 
monumentaalisuus, teoksen avaaminen 
hiljaisella tremololla, jonka ylle ensim-
mäisen teema piirtyy, usein esiintyvä ns. 
Bruckner-rytmi (tasajakoisen tahdin toi-
sen puolen jakaminen trioliksi) sekä en-
siosan pääteeman paluu finaalin loppu-
huipennuksessa.

Avausosan pääteema piirtyy käyrätor-
ven signaalina maagisen jousitaustan 
ylle, ja ylipäätään käyrätorvilla on teok-
sessa keskeinen rooli. Bruckner-rytmi 
tehostaa nousua, jonka jälkeen seuraa 
ilmavampi toinen teema. Kolmannessa 
teemaryhmässä puolestaan esiin-
tyy jälleen avausteeman materiaalia. 
Kehittelyn alussa Bruckner pysyttelee ai-
kansa lyyrisissä tunnelmissa ennen kuin 
antaa musiikin kasvaa monumentaali-
siin huipentumiin.

Hidas osa on tempoltaan liikkuva 
Andante quasi Allegretto eikä hitaampi 
Adagio niin kuin kaikissa hänen muissa 
numeroiduissa sinfonioissaan. Osan as-
kelluksessa on surumarssimainen sävy, 
ja Bruckner itse puhui osan yhteydessä 
"rakastuneen talonpojan hylätystä lem-
mestä". Bruckner-rytmi saa jälleen tärke-



5

än aseman scherzossa, jossa käyrätorvet 
pääsevät täyteen loistoonsa juuri nille 
ominaisine metsästysaiheineen. Trio on 
tasapainottava ländler, Brucknerin sa-
noin kuin "tanssilaulu metsästysaterian 
aikana".

Finaalissa keskeisinä aineksina ovat 
jyhkeä unisono-teema, joka purkautuu 

esiin osan alussa pitkästä crescendosta, 
sekä levollisemmin alkava toinen teema-
ryhmä. Ennen toista teemaa kuullaan 
myös muistuma ensiosan avausaihees-
ta, joka palaa juhlistamaan finaalin lop-
puhuipennusta.

Kimmo Korhonen

KENT NAGANO

Yhdysvaltalaisen kapellimestari Kent 
Naganon monipuolinen ohjelmisto ulot-
tuu klassismista romantiikkaan ja ny-
kymusiikkiin niin konserttilavoilla kuin 
oopperassakin. Tällä hetkellä Nagano on 
Montréalin sinfoniaorkesterin musiikil-
linen johtaja sekä Göteborgin sinfonia-
orkesterin taiteellinen neuvonantaja ja 
päävierailija. Kuluvana vuonna hän tart-
tuu uuteen tehtävään Hampurin valtion 
oopperan ja filharmonisen orkesterin 
musiikkijohtajana.  

Kaliforniassa syntyneen Naganon ura 
alkoi kotipuolessa. Hän johti Berkeleyn 
yliopiston sinfoniaorkesteria vuodes-
ta 1978. Myöhemmin hän työskente-
li Seiji Ozawan apulaiskapellimestarina 
Bostonin sinfoniaorkesterissa. Menestys 
Yhdysvalloissa toi hänelle kiinnityksiä 
myös Eurooppaan, jossa hän toimi mu-
siikillisena johtajana Lyonin kansallisoop-
perassa Ranskassa ja Hallé -orkesterissa 
Englannissa. Taiteellisen johtajan tehtä-
viä Nagano on hoitanut myös Baijerin 
valtionoopperassa, Berliinin saksalai-
sessa sinfoniaorkesterissa sekä Los 
Angelesin oopperassa. Lisäksi hän 
on vieraillut johtamassa mm. Wienin, 
Berliinin ja New Yorkin filharmonikoi-

ta, Leipzigin Gewandhaus-orkesteria ja 
Chicagon sinfonioaorkesteria. 

Baijerin valtionoopperassa työsken-
nellessään Nagano tilasi uusia oop-
peroita Jörg Widmannilta, Wolfgang 
Rihmiltä ja Unsuk Chinilta. Lisäksi hän 
johti mm. Boris Godunovin, Wozzeckin 
ja Nibelungen sormuksen tetralogian. 
Muissa oopperataloissa Naganon pro-
duktioita ovat olleet mm. Saariahon 
Kaukaisen rakkauden kantaesitys 
Salzburgin musiikkijuhlilla, Sostakovitsin 
Nenä Berliinin valtionoopperassa ja 
Hindemithin Cardillac Pariisin kansallis-
oopperassa.

Montréalin sinfoniaorkesterin kans-
sa Nagano tehnyt Beethovenin ja 
Mahlerin sinfonioiden kokonaisesi-
tykset, Schönbergin Gurrelieder sekä 
konserttiversiot Wagnerin oopperois-
ta Tannhäuser, Tristan ja Isolde sekä 
Reininkulta. Hän on levyttänyt orkeste-
rin kanssa mm. Mahlerin Das Lied von 
der Erden ja Beethovenin pianokonser-
tot 4 ja 5. Berliinin saksalaisen sinfonia-
orkesterin kanssa Nagano on taltioinut 
mm. Saariahon Kaukaisen rakkauden, 
Brucknerin sinfoniat 3 ja 6, Schönbergin 
Jaakobin tikapuut ja Brahmsin ja 
Mahlerin sinfonioita.
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JAN LEHTOLA

Musiikin tohtori Jan Lehtola on opis-
kellut urkujensoittoa Helsingissä, 
Amsterdamissa, Stuttgartissa, Lyonissa 
ja Pariisissa opettajinaan Olli Porthan, 
Kari Jussila, Jacques van Oortmerssen, 
Ludger Lohmann, Naji Hakim, Jean 
Boyer ja Louis Robilliard. Lehtola valmis-
tui Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin 
osastolta musiikin maisteriksi ja piti ensi-
konsertin Kallion kirkossa 2000. Vuonna 
2005 hän suoritti musiikin tohtorin tut-
kinnon, jonka aihe oli Oskar Merikanto 
eurooppalaisten vaikutteiden välittäjänä 
Suomessa. Lehtola on työskennellyt ur-
kumusiikin lehtorina Sibelius-Akatemian 
Kuopion osastolla vuodesta 2007.

Jan Lehtola on esiintynyt mm. Radion 
sinfoniaorkesterin, Lahden ja  Tampereen 
kaupunginorkestereiden, Tapiola Sinfo-
nietan sekä Keski-Pohjanmaan kama-
riorkesterin solistina. Hän on vierail-
lut Lahden kansainvälisellä urkuviikolla, 
Kuhmon kamarimusiikissa, Viitasaaren 
Musiikin Ajassa, Tampere Biennalessa, 
Musica Novassa sekä Mikkelin, Mäntän ja 
Hauhon musiikkijuhlilla. Merkittävimpiä 
konserttipaikkoja ovat olleet Pariisin 
la Trinité, Lontoon Westminster Abbey 
ja St. Paul’s Cathedral, Altenburgin lin-
nankirkko, Leipzigin Gewandhaus ja St. 
Thomas sekä Tallinnan ja Riian tuomio-
kirkot.

Säännöllisesti yhteistyötä säveltäjien 
kanssa tekevä Lehtola on kantaesittä-
nyt yli 100 teosta. Muun muassa Kalevi 
Aho, Naji Hakim, Paavo Heininen, Juha T. 
Koskinen, Olli Kortekangas, Jukka Linkola, 
Paola Livorsi, Pehr Henrik Nordgren, 
Martin Stacey sekä Riikka Talvitie ovat 

säveltäneet hänelle teoksiaan. Lehtola 
järjesti ensimmäisen kansainvälisen Naji 
Hakim -festivaalin Helsingissä 2003. 
Vuodesta 2007 hän on toiminut Organo 
Novo -festivaalin taiteellisena johtajana 
Helsingissä. 

Lehtola on tehnyt nauhoituksia 
Yleisradiolle ja häneltä on ilmestynyt 
yli kolmekymmentä äänitettä, kahdes-
sa levysarjassa. Tekemässään sarjassa 
Historical Organs and Composers on il-
mestynyt kuusi osaa. Lisäksi hän on talti-
oinut Oskar Merikannon (Ondine), Jouko 
Linjaman (Jubal, Fuga), Jean Sibeliuksen, 
Einojuhani Rautavaaran, Paavo Heinisen 
(Alba), Jaakko Linjaman (Fuga) ja Kalevi 
Ahon (BIS) kokonaisurkutuotannot. 
Lehtola on levyttänyt lisäksi runsaasti 
kamarimusiikkia ja konserttoja yhdessä 
kapellimestari ja käyrätorvitaiteilija Petri 
Komulaisen, pianisti Annikka Konttori-
Gustafssonin ja urkuri Markku Mäkisen 
kanssa. 
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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.


