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9.12. 
PERJANTAISARJA 7     
Musiikkitalo klo 19.00 

Hannu Lintu, kapellimestari 
Anne Sofie von Otter, mezzosopraano

Sebastian Fagerlund: Stonework  15 min 
 
Jean Sibelius, orkestroinut Aulis Sallinen:  18 min
Lauluja, orkestrointi Ylen tilaus
 Jägargossen, op. 13:7
 Hennes budskap, op. 90:2  
 De bägge rosorna, op. 88:2 
 Sippan, op. 88:4
 Men min fågel märks dock icke op. 36:2  
 Kyssens hopp, op. 13:2
 Under strandens granar, op. 13:1

VÄLIAIKA 20 min

Jean Sibelius: Sinfonia nro 2 D-duuri op.43 42 min
I Allegretto 
II Tempo andante, ma rubato – Andante sostenuto – Allegro – 
Andante sostenuto 
III Vivacissimo – Lento e suave – Largamente (attacca) 
IV Finaali (Allegro moderato) 

Väliaika noin klo 19.55. Konsertti päättyy noin klo 21.15. Suora lähetys Yle Radio 1:ssä.
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Sebastian Fagerlund on noussut no-
peasti suomalaisten nykysäveltäjien 
eturiviin ja herättänyt teoksillaan myös 
kansainvälistä huomiota. Fagerlund 
opiskeli sävellystä Sibelius-Akatemiassa 
Erkki Jokisen johdolla ja suoritti sävel-
lysdiplominsa vuonna 2004. 

Fagerlundin musiikille on ominais-
ta rehevyys ja draama. Monissa teok-
sissaan hän ikään kuin ravistelee mu-
siikillisia elementtejä purkissa ja tutkii 
minkälaista energiaa hänen hiukkas-
kiihdyttimensä tuottaa. Mutta hänellä 
on malttia myös kartoittaa sisäisiä mai-
semia ja hiljaisia sävyjä.

Stonework (2015) on valmistunut 
Bergenin filharmonikoiden ja Tampere 
filharmonian tilauksesta norjalaisorkes-
terin juhlistaessa sillä 250-vuotisssyn-
tymäpäiväänsä. Kantaesityksensä se 
on saanut Edward Gardnerin johdolla 
Bergenissä 26.11., Suomen ensiesityk-
sen Santtu-Matias Rouvalin johdolla 
Tampereella 27.11. ja Ruotsin ensiesi-
tyksen samana päivänä Bergenin filhar-
monikoiden Göteborgin vierailulla

Fagerlund on saatellut uutukaistaan 
seuraavin sanoin: “Teokseni nimi on 
Stonework. Nimi viittaa rajapyykkeihin 
ja kivirakennelmiin, joita löytyy kaik-
kialta maailmasta. Niitä on pystytetty 
monista eri syistä ja käytetty kaikkeen 
mahdolliseen maamerkeistä ja na-
vigoinnista shamanistisiin rituaaleihin. 
Ajatus näistä kivirakennelmista on toi-
minut abstraktina inspiraationa teok-
selleni ja sen musiikilliselle materiaalil-
le ja antaa sille hurjan ja intensiivisen 
luonteen.”

SEBASTIAN FAGERLUND (S. 1972): STONEWORK

Stonework on ennen muuta suuren 
virtuoosiorkesterin juhlaa, mutta ai-
hekin on jättänyt jälkensä musiikkiin 
Kiveen materiaalina viittaavat teokset 
keskittyvät yleensä lyömäsoitinten jys-
keeseen ja jäyhiin orkesteriblokkeihin, 
mutta Fagerlund ei niinkään mittaile 
kiven lujuutta, painoa ja stabiliteettia. 
Stoneworkin orkesteri kylvää valtaisas-
ti värejä ja yltää yhtä hyvin suggestiivi-
seen hiljaisuuteen kuin jylisevään pau-
huun.

Teoksen käynnistyminen energisin, 
mutta plastisesti lurittavin puhallinku-
vioin muistuttaa miten taipuisasta ai-
neesta on kyse. Epäsäännöllisten ryt-
mien vallatessa pääosan voi ajatella 
kiven dynaamista roolia kulttuuri- ja so-
siaalihistoriasta. Ihmisen esihistoriasta 
löytyy kivikausi, mutta Stoneworkissä 
se on myös tätä päivää ja kaukaisia 
maailmoja. Kivi mielletään usein kuol-
leeksi materiaaliksi, mutta Fagerlundin 
musiikissa se elää ja sykkii ja rakentaa 
saumatonta jatkuvuutta.

Fagerlund vuorottelee, limittää ja 
sekoittaa aiheitaan kierteiseksi muo-
doksi, joka lopussa tempautuu hurjaan 
kiihdytykseen ja fortissimohuipennuk-
seen. Viimeisillä tahdeilla musiikki hii-
puu tyhjyyteen, kuin muistuttaen että 
geologinen historia on monin verroin 
ihmisen tarinaa pitempi.

Antti Häyrynen
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Johan Ludvig Runebergin (1804–1877) 
runous oli Jean Sibeliuksen laulutaiteen 
kiintopiste. Runebergin runoissa suo-
malaiset esiintyvät romanttisessa al-
kuperäisyyden tilassa, viattomuudessa, 
jossa ihminen elää luonnon yhteydessä 
ja rytmissä ymmärtäen luonnon kieltä.

Tämän tyyppiset luontokokemuk-
set yhdistivät Runebergia ja Sibeliusta, 
jotka molemmat harrastivat nuorena 
metsästystä. Jägargossenissa (op. 13/7), 
nuoren linnustajan muotokuvassa, näi-
hin kokemuksiin yhdistyy keskieuroop-
palaisen liedin vaellustematiikka ja im-
pivaaralainen ulkopuolisuuden tunne. 

Sibelius orkestroi itse monia laulu-
jaan ja hyväksyi myös muiden laatimia 
orkesteriversioita ja niissä vaihtuneita 
sävellajeja. Monien laulujen pianosat-
sista erottuu orkestraalisia tehoja, ku-
ten Jägargossenin avaavat arpeggiot, 
jotka Aulis Sallinen (s. 1935) on antanut 
puhaltimille. Jylhät tekstuurit seuraavat 
laulajaa, jonka ilmaisu on samalla tar-
kasti luontoa seuraavaa – tähtäimes-
sä teeret, riekot ja pyyt – ja symbolis-
ta muistuttaessaan tärkeimmän saaliin, 
rakastetun puuttumisesta.

Runebergin runot loivat Sibeliukselle 
varhaisen kokemuksen suomalaisuu-
desta, jonka kuva säilyi ehjänä van-
hoille päiville. Hän palasi Runebergin 
runoihin 1917–18 viimeisessä lauluko-
koelmassaan op. 90, jossa vaikeat ajat 
saivat vastalääkettä kansallisen identi-
teetin pysyvistä piirteistä.

Hennes budskapissa (op. 90/2) poh-
joistuulen viesti on hyytävä huilun, kla-

JEAN SIBELIUS (1965–1957), 
ORKESTROINUT AULIS SALLINEN: LAULUJA

rinetin ja jousien sommitellessa jääkuk-
kasia lauluäänen ympärille. Sävelmä 
tuntuu miltei hoipertelevan kulminaa-
tioonsa (’Ve mig, edsförgätna’), tietoi-
suuteen vanhenemisesta, petetyistä lu-
pauksista ja menetetystä rakkaudesta.

Sibeliuksen kukkaislaulut op. 88 syn-
tyivät vuonna 1917 Ida Ekmanin, sävel-
täjän väsymättömän esitaistelijan, hu-
peneville äänivaroille. Franz Michael 
Franzénin ja Runebergin runot poimi-
vat vertauskuvallisista kukkasista valis-
tushenkistä ja varhaisromanttista luon-
nontunnetta.

Franzénin runoon sävelletyssä laulus-
sa De bägge rosorna (op. 88/2) ruusu on 
kauneuden ruumiillistuma, jolta taivas-
kin lainaa värit. Sibeliuksen sävel on aa-
vistelevan alakuloinen ja Sallisen pelkil-
le jousille uskottu soitinosuus korostaa 
kauneuden haurautta ja ajallisuutta. 

Vuokko (Sippan op. 88/4, Runeberg) 
värisee varhaiskevään kylmyydessä, 
mutta Sallisen soitinnus tavoittaa myös 
laulun keveästi kurtiseeraavat sävyt. 
Laulusävelmä flirttailee ja kertoo, että 
vuokon kauneus poimittaessa lakastuu, 
mutta kertojan rakkautta ei viilennä 
mikään.

Men min fågel märks dock icke (op. 
36/2, Runeberg) kuvaa jälleen rakas-
tuneen luontoihmisen kevättä tarkkai-
lemassa. Joutsen, telkkä, leivo ja kuovi 
ovat jo saapuneet, mutta minun lin-
tuani ei näy. Lintujen joukkomuutto 
antaa väistämättä töitä puupuhaltimil-
le, jotka valmistelevat Sibeliuksen lau-
lua Sallisen sommittelemalla lyhyellä 
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johdannolla (Andantino, ad libitum). 
Harppu jakaa taitteita sadunkertojan 
tavoin ja toivomus pitkistä valoisista 
kesäpäivistä saa orkesterin kukkimaan, 
mutta jälkimmäinen säkeistö kaartuu 
pessimismiin ja yksinäisyyteen.

Kyssens hopp (op. 13/2, Runeberg) 
– Ahlqvist-Oksasen pettämättömästi 
suomentama ”Muiskun toivo” – edus-
taa nuoren Sibeliuksen romanttisia 
unelmia, pastelliväristä tarinaa suudel-
masta, jonka vaikutusta ei halua häl-
ventää ahomansikalla tai lähdevedellä. 
Orkesterin harppu ja jouset sooloineen 
ja diviiseineen tavoittavat kappaleen 
eroottisen väreilyn.

Runebergin Under strandens granar 
(op. 13/1) muistuttaa eeppistä balladia, 
kansantarua, jossa näkki houkuttelee 
vesien syvyyksiin ensin pojan ja sitten 
äidin. Sibeliuksen pianosatsi on muo-
toiltu trilleineen ja tremoloineen orkes-

teriteoksen pianopartituurin tapaan ja 
Sallinen hyödyntää sen alkaen käyrä-
torvista, jotka jousien kanssa jyhkeiden 
kuusien lailla seisovat Saimaan rannal-
la. Laulussa on Schubertin Keijujen ku-
ninkaan kauhuromantiikkaa ja mystiik-
kaa (harppu).

Carl Snoilsky oli ruotsalainen aate-
lismies, diplomaatti ja Kuninkaallisen 
kirjaston johtaja, joka runossaan Dold 
förening (”Piilotettu yhteys” op. 86/3) 
demonstroi lumpeenkukan pinnan-
alaisia yhteyksiä. Samaan ilmiöön 
uppoutui Kaija Saariaho Nymphea-
jousikvartetossaan, mutta Sibelius ra-
kentaa aiheesta lemmekkään vinjetin. 
Sallisen orkesteri liplattaa keveästi ja 
laulaja näyttää, kuinka kauneus syntyy 
kätketyistä motiivisista yhteyksistä.

Antti Häyrynen
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Jägargossen, op. 13:7

På marken vistas fogeln blott,
Och löfven skymma än;
Jag har ej gjort ett enda skott,
Och det blir qväll igen.

Om vintern komme hit en gång,
Med drifvor i sitt fjät,
Jag såge bättre ripans gång,
Och orren hölle trä’t.

Om luften ville blifva sval,
Och löfven falla se’n,
Jag såg kanske i nästa dal
En flock af hjerpar re’n.

Dock snart skall ripans spår sig te,
Och hjerpens skygd förgå;
Men den, som helst jag ville se,
Skall jag ej se ändå.

Jag blickar här, – hon blickar der,
Men ack, vi mötas ej!
Jag kunde stå, der blicken är,
Och såge henne ej.

Emellan oss är sjö, är fjäll,
Är mo med furu på,
Emellan oss är dag och qväll
Och kanske natt också.

J. L. Runeberg

Metsästäjäpoika  

Maassa lymyää lintu vain,
ja lehdet vielä suojaa luovat,
en ole yhtäkään osumaa saanut
ja ilta jo lähestyy taas.

Tulisipa talvi kerran
kinoksia kintereillään,
paremmin näkisin riekon jäljen
ja teeren puun oksalla.

Viilenisipä ilma
ja lehdet putoaisivat,
ehkä jo seuraavassa laaksossa
näkisin pyitä parven.

Vaan pianhan tulee riekon jälki 
näkyviin,
ja pyyn turva on poissa,
mutta sitä, jonka mieluiten näkisin,
en silti nähdä saa.

Katson tänne, hän katsoo tuonne,
mutta ah, emme kohtaa!
Vaikka katseensa kohdalla olisin,
en näkisi häntä.

Välissämme on meri, tunturi,
mäntyinen kangas,
välissämme on päivä ja ilta
ja ehkä yökin myös.

Suom. Lotta Emanuelsson / 
Sibelius-Akatemian Laura-tietokanta
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Hennes budskap,  op. 90:2  

Kom, du sorgsna nordan! 
Hvarje gång, du kommer, 
Bär du bud från henne. 
Kommer du i fläkten, 
Bär du hennes suckar; 
Kommer du i ilen,  
Bär du hennes klagan; 
Kommer du i stormen, 
Bär du hennes verop: 
”Ve mig, edsförgätna, 
Ve mig, ensam blifna! 
Ur den gamles armar, 
Från hans kalla kyssar, 
O, hvem för mig åter 
Till min varma yngling, 
Till min första kärlek!”

J. L. Runeberg

De bägge rosorna, op. 88:2 

Rosen, ja, rosen, likaväl
   är skönast i kransen av blommor;
därför ock himlen själv lånar
   till prydnad dess färg.

Även den vita är täck: 
men vad skönhet,
   när bägge tillsammans,
spruckna på oskuldens kind,
   höja varandras behag!

Tytön viesti  

Tule, suruisa pohjatuuli!
Aina tullessasi
kannat viestin häneltä.
Jos puuskana tulet,
tuot hänen huokauksiaan;
jos vihurina tulet,
tuot hänen valituksiaan;
jos myrskynä tulet,
tuot hänen tuskanhuutojaan:
”Voi minua, valapattoa,
minua hylättyä!
Vanhuksen sylistä,
hänen kylmistä suuteloistaan
kuka veisi minut taas
nuorukaiseni, hehkuvan
ensilempeni luokse!”
 
Suom. Lotta Emanuelsson / 
Sibelius-Akatemian Laura-tietokanta

Molemmat ruusut

Ruusu, niin ruusu varmaan on ihanin
kukkien seppeleessä;
siksi myös taivas itse lainaa
sen väriä koristuksekseen..

Valkoinenkin on viehättävä;
mutta mikä ihanuus, kun molemmat 
yhdessä
viattoman poskipäillä,
korostavat toisiaan!

Suom. Juhani Koivisto / 
Sibelius-Akatemian Laura-tietokanta
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Sippan, op. 88:4

Sippa, vårens första blomma,
Om jag bröt dig, om jag gaf dig
Åt den älskade, den kalla!
Bröt jag dig, jag skulle ge dig,
Gaf jag dig, jag skulle säga:
”Nära drifvans kant, o flicka,
Växte vårens första blomma,
Som vid isen af ditt hjerta
Blommar upp min trogna kärlek,
Bäfvande för vinterkylan,
Men ej qväfd af den, ej skördad.”

J. L. Runeberg

Men min fågel märks dock icke 
op. 36:2   

Svanen speglas re’n i sundet,
knipans hvita vingar hvina,
lärkan höres högt i höjden,
spofvens rop kring kärret rullar,
våren samlar sina skaror,
får sin fogelflock tillbaka,
väntar dem med sol och värme,
lockar dem med långa dagar.

Och jag, arma flicka, fiker,
söker skingra sakna’ns mörker,
vårda värmen i mitt sinne,
vill som våren vänlig vara,
synas ljus som sommardagen.
Och jag gläds, fast sorgen gnager,
ler, fast tåren trängs i ögat,
men min fogel märks dock icke.

J. L. Runeberg

Vuokko  

Vuokko, kevään ensimmäinen kukka
taittaisinko sinut, antaisinko sinut
viileälle rakastetulle!
Jos taittaisin sinut, antaisin sinut.
Jos antaisin sinut, sanoisin:
”Kinoksen reunan lähellä, oi tyttö,
Kasvoi kevään ensimmäinen kukka,
Kuten sydämesi jään vierellä
Kukoistaa uskollinen rakkauteni,
vavisten talven kylmyydestä,
mutta ei sen tukahduttamana, ei 
taitettuna.”

Suom. Juhani Koivisto / 
Sibelius-Akatemian Laura-tietokanta

Vaan mun lintuain ei kuulu  

Salmella jo joutsen soutaa,
valkosiivet sotkan viuhuu.
Leivo laulaa korkealla,
kuovin huuto suolla kiirii.
Palajavat lintuparvet
kuullessansa kevään viestin,
houkuttain mi auringolla
kutsuu niitä päivin pitkin.

Ja mä tyttöraukka koetan
hälventää myös kaipausta:
niinkuin kevät tahdon olla
valoisa ja onnellinen,
suvipäivä aurinkoinen.
Iloitsen vaikk’ sun kalvaa,
hymyyn peitän kyyneleeni.
Vaan mun lintuain ei kuulu.

Kyllikki Solanterä / 
Sibelius-Akatemian Laura-tietokanta
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Kyssens hopp, op. 13:2

Där jag satt i drömmar vid en källa,
hörde jag en kyss på mina läppar
sakta tala till en annan detta:
”Se, hon kommer, se, den blyga flickan
kommer redan; inom några stunder
sitter jag på hennes rosenläppar,
och hon bär mig troget hela dagen,
näns ej smaka på ett enda smultron,
att ej blanda mig med smultronsaften,
näns ej dricka ur den klara källan,
att ej krossa mig mot glasets bräddar,
näns ej viska ens ett ord om kärlek,
att ej fläkta mig från rosenläppen.”

J. L. Runeberg

Suudelman toive  

Kun lähteen reunalla istuin 
unelmoiden
kuulin suudelman huulillani
toiselle hiljaa kertovan tämän:
Katso, hän tulee, katso,
kaino neito tulee jo;
kohta pääsen hänen ruusuhuulilleen,
ja hän kantaa minua uskollisesti koko 
päivän,
ei tohdi maistaa mansikkaakaan
ettei minua tahrisi sen mehuun,
ei tohdi juoda kirkkaasta 
lähteestäkään
ettei murskaisi minua lasin reunaan,
ei tohdi kuiskata lemmestä sanaakaan
ettei henkäisisi minua pois 
ruusuhuuliltaan.

Suom. Lotta Emanuelsson / 
Sibelius-Akatemian Laura-tietokanta
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Under strandens granar, op. 13:1

Under strandens granar lekte gossen
Vid en vik af den besjungna Saimen.
Honom såg ur böljans salar Necken,
Såg med kärlek på den sköna gossen,
Önskade att honom till sig locka.

Då som gubbe steg han först på 
stranden,
Men den muntre gossen flydde 
honom;
Och som yngling steg han sen på 
stranden,
Men den muntre gossen bidde icke;
Sist, förvandlad till en yster fåle,
Steg han upp och hoppade bland 
träden.

Nu när gossen såg den muntra fålen,
Gick han sakta lockande till honom,
Grep i hast hans man och sprang på 
ryggen,
Lysten att en glädtig ridt försöka;
Men i samma ögonblick till djupet
Flydde Necken med sitt sköna byte.

Kom så gossens moder ner till 
stranden,
Sökande sitt barn med sorg och tårar.
Henne såg ur böljans salar Necken,
Såg med kärlek på den sköna qvinnan,
Önskande att henne till sig locka.

Rannan kuusten alla  

Rannan kuusten alla leikki poikanen 
tarujen Saimaan lahdella. 
Aallon saleista hänet näki Näkki, 
katsoi lemmekkäänä ihanaa poikaa, 
tahtoen tämän viekoitella itselleen. 

Niin hän ukon hahmossa ensin astui 
rannalle,
vaan pakeni häntä hilpeä poika; 
ja nuorukaisena astui hän taasen 
rannalle,
vaan ei taipunut hilpeä poika; 
lopulta, virkuksi varsaksi muuttuneena, 
nousi hän puiden lomaan 
hyppelemään. 

Nyt, kun poika näki hilpeän varsan, 
hiipi hän sitä houkuttelemaan, 
tarttui äkkiä sen harjaan ja hyppäsi 
selkään
mielien päästä riemuisaan laukkaan. 
Mutta samassa hetkessä syvyyteen 
pakeni Näkki ihanine saaliineen. 

Niin tuli pojan äiti rantaan, 
etsi lastaan itkien ja kyynelehtien. 
Aallon saleista hänet näki Näkki, 
katsoi lemmekkäänä ihanaa naista, 
tahtoen tämän viekoitella itselleen. 
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Då som gubbe steg han först på 
stranden,
Men den sorgsna qvinnan flydde 
honom;
Och som yngling steg han sen på 
stranden.
Men den sorgsna kvinnan bidde icke;
Sist, förvandlad till den muntra gossen,
Låg han glad och vaggade på vågen.

Nu, när modern såg sin son den 
sörjde,
Sprang hon ut i böljan i hans armar,
Lysten att ur vådan honom rädda;
Men i samma ögonblick till djupet
Flydde Necken med sitt sköna byte.

J. L. Runeberg

Niin hän ukon hahmossa ensin astui 
rannalle,
vaan pakeni häntä suruisa nainen; 
ja nuorukaisena astui hän taasen 
rannalle,
vaan ei taipunut suruisa nainen; 
lopulta, hilpeäksi pojaksi muuttuneena,
iloissaan keinui laineilla. 

Nyt, kun äiti näki kaivatun poikansa, 
juoksi hän aaltoihin tämän syliin
mielien pojan turvaan saattaa. 
Mutta samassa hetkessä syvyyteen 
pakeni
Näkki ihanine saaliineen.

Suom. Lotta Emanuelsson / 
Sibelius-Akatemian Laura-tietokanta
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1900-luku käynnistyi Jean Sibeliuksella 
dramaattisesti. Kirsti-tytär kuoli hel-
mikuussa lavantautiin, mutta kesäl-
lä säveltäjä lähti Robert Kajanuksen ja 
Filharmonisen seuran orkesterin mat-
kaan kohti Pariisin maailmannäyttelyä, 
mukanaan 1. sinfonian uusittu laitos. 
Matka avasi Sibeliukselle uusia näky-
miä taiteensa kansainvälistymiseen.

Kiertueen jälkeen elokuussa 1900 sa-
laiseksi mesenaatiksi ilmaantunut Axel 
Carpelan järjesti Sibeliukselle perhei-
neen 5000 markan avustuksen Italian-
matkaa varten. Matkakohteen hän oli 
valinnut, koska Italiassa ”oppii cantabi-
len, sopusuhdan, harmonian, plastiikan ja 
viivojen symmetrian, missä kaikki on kau-
nista – rumakin.”

Sibelius olisi varmaan huomioinut 
nuo seikat ilman ohjeistustakin luon-
nostellessaan Rapallossa helmikuus-
sa 1901 toisen sinfonian hidasta osaa. 
Pääteeman yhteyteen säveltäjä kirja-
si viitteitä Don Juanin taruun ja koh-
taamiseen Kivisen vieraan kanssa. 
Mutta inspiraation hiipuminen ja Ruth-
tyttären sairastuminen lavantautiin ajoi 
Sibeliuksen jonkinlaiseen paniikkiin, 
jonka seurauksena hän matkusti äkkiä 
yksin Roomaan.

Siellä hän sai uudelleen innoituk-
sestaan kiinni ja siirtyi pari viikkoa 
myöhemmin perheineen taidegalle-
rioistaan kuuluisaan Firenzeen. Siellä 
Andante-osa kasvoi hartaalla duuri-
teemalla jousille, jolle Sibelius mer-
kitsi otsikoksi sanan ”Christus”. Kohta 
tämän jälkeen Sibeliukset palasivat 
Suomeen. Säveltäjä suoritti kansainvä-

JEAN SIBELIUS (1865–1957): SINFONIA NRO 2

lisen kapellimestaridebyyttinsä kesäl-
lä Heidelbergin musiikkijuhlilla, mutta 
työ toisen sinfonian parissa jatkui en-
sin Järnefeltien kesäasunnolla Lohjalla 
ja sitten Sibeliusten Keravan kodissa.

Sinfonia nro 2 D-duuri op. 43 valmis-
tui alkuvuodesta 1902 kiivaassa loppu-
rutistuksessa. Sibelius sai päätettyä, 
että konsertissa olisi ainoastaan uusia 
sävellyksiä. Ainakaan impromptu nais-
kuorolle ja orkesterille ja Alkusoitto 
a-molli eivät vieneet huomiota uudel-
ta sinfonialta, joka toi maaliskuun kan-
taesityksessä säveltäjälle uran suurim-
man yleisömenestyksen. 

Toisen sinfonian suosio perustui al-
kuun kiristyneen poliittisen tilanteen 
vuoksi kansalliseen tulkintaan, joista 
ensimmäisen ja tunnetuimman esitti 
Robert Kajanus. Sibelius itse kiisti mo-
neen otteeseen, että toisella sinfonial-
la olisi poliittista sisältöä. Kokemukset 
Italiassa ja halu tehdä kansainvälinen 
läpimurto vaikuttivat teoksen taustaan 
enemmän, mutta eniten vaivaa oli näh-
ty sinfonisen ilmaisun uudistamisessa.

Sinfonian alku painottuu abstraktiin 
motiivitekniikkaan. Teoksesta erottuu 
kolmisävelinen ydinaihe, jonka käsittely 
tuntuu monin paikoin vaistomaiselta. 
Ensimmäinen osa (Allegretto) käynnis-
tyy jousien rytmisellä aiheella, joka mo-
nien Schubertin teosten tapaan kasvaa 
säestävästä tehtävästä osan tunnelmaa 
ja liikettä määrittävään rooliin. Sen ylle 
ilmestyy puupuhallinten valoisasti tans-
siva pääteema – höystettynä käyräto-
vien jatkeella – joka sai Sibeliuksen lau-
sumaan: “Tämä teema on iloisinta, mitä 
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olen kirjoittanut. En tajua, miksi sitä usein 
soitetaan liian hitaasti.” 

Ensiosan kokonaisuudesta muodos-
tuu säveltäjän virtaviivaisin sonaattial-
legro, jonka mekanismit ovat hyvin mo-
nitulkintaisia. Esittelyssä kuullaan lisää 
teema-aiheita, joita jännitteisessä ke-
hittelyssä edelleen yhdistellään ja dra-
matisoidaan. Leimuavat unisonojouset, 
kirkuvat trillit, syöksähtelevät asteikot 
ja hyökkäävät vasket kuljettavat aineis-
ton kauas alun pastoraalitunnelmista, 
johon lopussa hieman kolhiintuneena 
palataan.

On vaikea sanoa, mitä toisen osan 
(Tempo andante ma rubato) alkupe-
räisestä inspiraatiosta on tallella sen 
lopullisessa muodossa. Musiikin sfää-
ri vaikuttaa henkilökohtaiselta ja sii-
nä tuntuvat leikkaavan syytösten, tuo-
mion ja armon viestit. Patarummut 
avaavat oven synkkyyteen ja sellojen ja 
bassojen pizzicatot lisäävät rauhatto-
man liikkeen, jonka ylle fagottien kuoro 
virittää kolkon virren. 

Tunnelma kiristyy läpitunkevaksi 
epätoivoksi ja purkautuu vaskien me-
lodramaattisissa fanfaareissa. Oboen ja 
klarinetin hymnimäisessä sivuteemas-
sa soi alakuloinen seesteisyys. Jousien 
pianissimoteema Fis-duurissa säteilee 
ylimaallista toivoa. Prosessi kertautuu 
ja päätyy lopussa umpikujaan, jonka 
lohduttomuutta viimeiset pizzicatot al-
leviivaavat.

Scherzossa korostuu jälleen klassinen 
selkeys. Sibelius on merkinnyt päätait-
teen erittäin nopeaksi (Vivacissimo), 
mutta paheksui jos jousien (kertaukses-
sa trumpettien ja pasuunoiden) artiku-
laatio muuttui epäselväksi. Energinen 
pääjakso saa odotetun kontrastin trio-

taitteen luonnonläheisestä oboesävel-
mästä (Lento e soave), joka tuntuu vie-
vän eteenpäin avausosan pastoraalisen 
onnen sanomaa. 

Beethovenin tapaan triotaite ker-
rataan, mutta se ei enää johda pää-
taitteeseen, vaan purkautuu komean 
ylimenon kautta suoraan finaaliin 
(Allegro moderato).  Sibelius ei tässä 
vielä fuusioi sinfonian eri osia kolman-
nen, viidennen ja seitsemännen sinfo-
nian tavoin, mutta rajan häivyttäminen 
luo scherzon trion ja finaalihymnin vä-
lille erityisen yhteyden.

Loistokkaana finaalicrescendona, 
jonka kortit paljastetaan heti alussa 
toisen sinfonian päätös muistuttaa jos-
sain määrin Tshaikovskin viidennen tai 
Mahlerin kolmannen sinfonian finaa-
leja. Onnellinen loppu on vääjäämä-
tön, mutta ritualisoitu kasaamalla sen 
eteen junnaavia molliostinatoja, joiden 
läpi taisteluhenkisillä fanfaareilla koris-
teltu melodia puskee vastustamatto-
malla voimalla. 

Tuo voittokulku on puhutellut yhtä 
hyvin suomalaisia kuin maamme kohta-
loista tietämättömiä kuulijoita ja se on 
tehnyt toisesta sinfoniasta Sibeliuksen 
suosituimman sinfonian.

Antti Häyrynen
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HANNU LINTU

Hannu Lintu aloitti Radion sinfoniaor-
kesterin kahdeksantena ylikapellimes-
tarina elokuussa 2013 ja jatkaa näin 
jo vuosia jatkunutta menestyksekäs-
tä yhteistyötä RSO:n kanssa. Kaudella 
2015–2016 Lintu johtaa 15 konserttia 
Musiikkitalossa ja vie orkesterin koti-
maan kiertueelle Japaniin ja Itävaltaan. 

Ennen RSO:a Hannu Lintu toi-
mi Tampere Filharmonian taiteel-
lisena johtajana ja Helsingborgin 
Sinfoniaorkesterin ylikapellimestarina. 
Lisäksi hän on ollut Irlannin kansallisor-
kesterin päävierailija. Lintu työskente-
lee säännöllisesti myös Avanti! -kama-
riorkesterin kanssa ja oli vuonna 2005 
Avantin Suvisoitto -festivaalin taiteelli-
nen johtaja. 

Lintu on johtanut merkittävimpien 
suomalaisten orkestereiden lisäksi mm. 
Lontoon Philharmonia -orkesteria, 
BBC:n Skotlannin sinfoniaorkesteria, 
Clevelandin, Houstonin, Minnesotan, 
Detroitin ja St. Louisin sinfoniaorkeste-
reita, Leipzigin ja Kölnin radion sinfonia-
orkestereita sekä Lyonin kansallisorkes-
teria. Kaudella 2015–2016 hän vierailee 
johtamassa mm. Islannin ja Baltimoren 
sinfoniaorkestereita, Moskovan val-
tion orkesteria ja Soulin filharmonik-
koja. Toukokuussa 2016 Hannu Lintu 
palaa Suomen Kansallisoopperaan 
joh tamaan Wagnerin Tristan ja 
Isolden. Aiemmin Lintu on johtanut 
mm. Sallisen Kullervon Savonlinnan 
Oopperajuhlilla 2014 ja Tannhäuserin 
Tampereen Oopperassa 2012. Viron 
Kansallisoopperan kanssa hän on tal-

tioinut Tauno Pylkkäsen opperan Mare 
ja hänen poikansa.

Hannu Lintu on tehnyt monia le-
vytyksiä Ondine-, Naxos-, Avie- ja 
Hyperion -levymerkeille. Tuorein tal-
tiointi on kesältä 2015, jolloin hän levyt-
ti Tshaikovskin ja Mendelssohnin viulu-
konsertot Fumiaki Miuran ja Berliinin 
saksalaisen sinfoniaorkesterin kanssa. 
Monet hänen johtamistaan levyistä 
ovat saavuttaneet palkintoja kotimaas-
sa ja ulkomailla. Grammy-ehdokkuuden 
Lintu sai Einojuhani Rautavaaran 
Kaivos-oopperan ensilevytyksestä. RSO 
ja Hannu Lintu ovat levyttäneet mm. 
Fagerlundin, Berion ja Messiaenin mu-
siikkia. György Ligetin viulukonserton 
ja orkesteriteoksia sisältävä levytys 
vuodelta 2013 oli Gramophone-lehden 
Editor’s Choice helmikuussa 2014. 
Kaudella 2015–2016 Lintu ja RSO le-
vyttävät mm. Lindbergiä, Melartinia ja 
Prokofjevia.  

Hannu Lintu on opiskellut pia-
non- ja sellonsoittoa ensin Turun 
Kon servatoriossa ja myöhemmin 
Sibelius-Akatemiassa, jossa hänen 
orkesterinjohdon opettajiaan olivat 
Jorma Panula, Atso Almila, Eri Klas ja 
Ilja Musin. Hän on täydentänyt opin-
tojaan mm. Sienan kesäakatemiassa 
Myung Whun Chungin johdolla. Hän 
voitti Pohjoismaiset kapellimestarikil-
pailut 1994.
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ANNE SOFIE VON 
OTTER

Mittavan näyttämö- ja levytysuran 
tehnyttä mezzosopraano Anne Sofie 
von Otteria on ylistetty niin Straussin 
Ruusuritarin Octaviana kuin rooleistaan 
Mozartin Idomeneossa sekä Figaron 
häissäkin.  Oopperan lisäksi hän lau-
laa usein orkestereiden solistina ja on 
esiintynyt mm. New Yorkin ja Berliinin 
filharmonikkojen, Bostonin sinfoniaor-
kesterin, Toulousen kansallisorkesterin 
sekä Frankfurtin radion sinfoniaorkes-
terin kanssa.

Viime aikoina Otter on laulanut mm. 
Weillin Mahagonnyn kaupungin nou-
su ja tuho -oopperaa Lontoon kunin-
kaallisessa oopperassa, Klytaimnestran 
roolia Hollanin oopperan Ifigeneia 
Auliissa -produktiossa, Lulun kreivi-
tär Geschwitzia Metropolitanissa sekä 
Waltrautea Wienin valtionoopperassa.

Kuluvalla kaudella Otter debytoi 
Kolmen pennin oopperan Jennyn roo-
lissa Theater an der Wienissä sekä 
laulaa Thomas Adèsin oopperan The 
Exterminating Angel kantaesityksessä 
Salzburgin musiikkijuhlilla. Lisäksi hän 
esiintyy mm. Ruotsin radion sinfonia-
orkesterin ja Lontoon filharmonikoiden 
solistina. Syyskuussa 2017 Otter laulaa 
pääroolin Sebastian Fagerlundin uu-
dessa oopperassa Syyssonaatti, jonka 
libretto perustuu Ingmar Bergmanin 
samannimiseen elokuvaan.

Anne Sofie von Otterin viimeisin le-
vytys Douce France palkittiin tänä 
vuonna Grammylla parhaan klassisen 
musiikin soololevyn kategoriassa. Otter 
levytti vuosia yksinoikeudella Deutsche 

Gramophonelle ja tänä aikana syn-
tyi valtava määrä palkittuja levytyksiä. 
Monet hänen oopperaproduktioistaan, 
kuten Ruusuritari, Pelléas ja Mélisande 
sekä Ifigeneia Auliissa, on julkaistu 
myös DVD-versioina.
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Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävä-
nä on tuottaa ja edistää suomalaista 
musiikkikulttuuria. Orkesterin ylikapel-
limestari on Hannu Lintu, joka aloit-
ti kautensa syksyllä 2013. RSO:n kun-
niakapellimestarit 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 mesta-
riteosten ohella RSO:n ohjelmisto si-
sältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n teh-
täviin kuuluu myös koko suomalai-
sen orkesterimusiikin taltioiminen 
kantanauhoille Yleisradion arkistoon. 
Kaudella 2015–2016 orkesteri kan-
taesittää kuusi Yleisradion tilaamaa 
teosta. Lisäksi ohjelmassa on mm. 
Beethovenin ja Prokofjevin pianokon-
serttoja, Šchumannin ja Brahmsin sin-
fonioita sekä Mendelssohnin oratorio 
Elias. Vieraaksi saapuvat mm. pianistit 
Murray Perahia, Nelson Freire ja András 
Schiff, kapellimestarit David Zinman, 
Tugan Sohijev ja Mandfred Honeck 
sekä sopraano Karita Mattila ja mez-
zosopraano Anne Sofie von Otter.

RSO on levyttänyt mm. Ligetin, 
Eötvösin, Nielsenin, Hakolan, Lind-
bergin, Saariahon, Sallisen, Kai pai sen 

RADION SINFONIAORKESTERI 

ja Kokkosen teoksia sekä Launiksen 
Aslak Hetta -oopperan ensilevytyk-
sen. Orkesterin levytyksiä on palkittu 
mm. BBC Music Magazine -, Académie 
Charles Cros’n ja MIDEM Classical 
Award -palkinnoilla. Ligetin viulukon-
serton ja orkesteriteoksia sisältävä levy 
oli Gramophone-lehden Editor´s Choice 
helmikuussa 2014. 

RSO tekee säännöllisesti konsert-
tikiertueita ympäri maailmaa. Kau-
della 2015–2016 orkesteri esiintyy 
Hannu Linnun johdolla Japanissa sekä 
Itävallassa. 

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 lähetyksi-
nä Yle Teemalla.


