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10.4. 
PERJANTAISARJA 12   
Musiikkitalo klo 19.00

Leonard Slatkin, kapellimestari

  
Cindy McTee: Circuits 6 min

Paul Hindemith: Sinfoniset metamorfoosit 21 min

Allegro 
Scherzo: (Turandot) Moderato
Andantino 
March

VÄLIAIKA 20 min
 

Hector Berlioz: Fantastinen sinfonia op.14 54 min

I Reveries – Passions (Unelmia - Intohimoja) 
II Un bal (Tanssiaiset) 
III Scene aux champs (Kohtaus maalla) 
IV Marche au supplice (Kulku mestauslavalle) 
V Songe d’une nuit du Sabbat (Uni noitien sapatista)

Väliaika noin klo 19.35. Konsertti päättyy noin klo 21.00. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä sekä verkossa (yle.fi/rso).
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CINDY MCTEE (S.1953): CIRCUITS

Säveltäjä ja pedagogi Cindy McTee 
syntyi Yhdysvaltain länsirannikolla 
Washingtonin osavaltion Topecassa. 
Hän opiskeli ensin kotikaupunkinsa 
Pacific Lutheran -yliopistossa ja täy-
densi sitten opintojaan kunnianar-
voisassa Yalessa, Iowan yliopistossa 
sekä Krakovan musiikkiakatemiassa. 
Sävellystä hänelle opettivat mm. Jacob 
Druckman ja Krzysztof Penderecki. 
McTee opetti muutaman vuoden 
omassa alma materissaan Pacific 
Lutheranissa, ennen kuin siirtyi 
University of North Texasiin ja sen 
College of Musiciin. Hänet nimitet-
tiin laitoksen professoriksi vuonna 
1995. Viisi vuotta myöhemmin hä-
net ylennettiin korkeamman Regents-
professuurin haltijaksi, ja hän johti yli-
opiston sävellysosastoa. Vuonna 2010 
hän jäi UNT:sta eläkkeelle tittelinään 
Regents Professor Emeritus – tai ehkä 
pitäisi olla ’Emerita’. Vuodesta 2011 
hän on ollut naimisissa kapellimestari 
Leonard Slatkinin kanssa.

McTeen sävellysluetteloon kuuluu 
lukuisia orkesteriteoksia, joista on ole-
massa myös versiot suurelle puhallin-
soittimistolle: The Twittering Machine 
(”Visertävä kone”, 1993), Timepiece 
(”Aikakappale”, 2000–01), Sinfonia n:o 1 
”Balettia orkesterille” (2002–04), Finish 
Line (”Maaliviiva”, 2006), An Unquestioned 
Answer (”Vastaus ilman kysymystä”, 
2009), Tempus fugit (”Aika pakenee”, 
2010) sekä kaksi viimeksi mainittua 
yhdistävä Double Play (”Kaksoissoitto”, 
2011). Puhallinorkesterien ja -yhtyei-
den perinne tunnetusti kukoistaa Yh-

dysvalloissa aivan toisessa mitassa 
kuin Euroopassa. Puhallinsoittimet 
ovat kiinnostaneet McTeeta muuten-
kin, erityisesti pasuuna, jolle hän on 
säveltänyt konserton nimeltä Solstice 
(”Päivänseisaus”, 2007). Mutta hänellä 
on myös runsaasti kamarimusiikkia eri 
kokoonpanoille, sekä jousiorkesterite-
os Adagio (2002, versio jousikvartetille 
2003). 

Myös teoksesta Circuits (”Ympyröitä”, 
1990) on olemassa sovitus puhallin-
yhtyeelle. Jarruttelemattoman menoi-
sa musiikki tuntuu olevan kiinteästi 
sidoksissa sykkivään, maanläheiseen 
perinteeseen. Ainakin Circuitsin yh-
tyeversiossa lyömäsoitinten osuus on 
ylläpitävä, kuten myös hieman epäto-
tunnaisesti bassoklarinettien. McTeen 
musiikin on sanottu sisältävän ainakin 
sellaisia elementtejä kuin “huumori, pe-
tetyt odotukset, odottamattomat tau-
ot ja rytminen heilahtelu, jazztekstuu-
rit, jälkiminimalismi”. Stravinskyn lailla 
McTee uskoo, että musiikki ”joko laulaa 
tai tanssii”. Hän luonnehtii musiikkiaan 
tarkoituksellisen leikkisäksi ja humoris-
tiseksi. McTee kirjoittaa: ”Jos puhutaan 
musiikillisista vaikutteista, voin sanoa 
että tämänhetkinen kiinnostukseni 
huumorin esittämiseen musiikin kei-
noin palautuu Pendereckiin. Useimpien 
ihmisten ensimmäinen mielikuva hä-
nestä on Tren tai Luukas-passio, Dies 
Irae ja muut juhlalliset teokset. Hänellä 
on kuitenkin myös lukuisia capriccioi-
ta sekä koominen ooppera. Penderecki 
taisi antaa minulle rohkeuden rikkoa 
dogmi, jonka mukaan modernin musii-
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kin täytyy aina ilmaista vakavaa ajatte-
lua ja tuntemista.”

McTee soveltaa usein traditionaalisia 
muotoja. Yhtenäisyyden tuntua lisää-
vät herpaantumattomat ostinatoketjut, 
jotka nokkelien epäsymmetristen ase-
telmien kautta poikkeavat arvattavasta 
poljennosta. Jazz-vaikutteet hallitsevat 
rytmin, harmonian ja melodian alueil-
la. Melodisilla ideoilla, jotka toisinaan 
saattavat olla monimutkaisia, on juu-
rensa jazzin be-bop-tyylin käytännöis-
sä. Rytmisen ilmeen tuottavat epäis-

kut ja synkoopit. Myös sellaiset jazzista 
tutut keinot kuin walking bass (vaelta-
vat bassolinjat) ja rumpujen aksentoi-
tu rim shot (lyönti rummun kehykseen) 
ovat löytäneet ja vakiinnuttaneet paik-
kansa McTeen vokabulaariin. Lyhyen 
kestonsa aikana Circuits tekee sammu-
mattoman energisen ikiliikkujan vaiku-
telman. Syntyy mielikuva riemukkaasti 
mutta hiukan hermostuneesti touhua-
vasta, kääntyilevästä ja poukkoilevasta 
vipeltäjästä. Musiikillinen ADHD? 

PAUL HINDEMITH (1895–1963): 
SINFONISET METAMORFOOSIT 

Paul Hindemith oli 1900-luvun moni-
puolisimpia muusikoita. Hän oli paitsi 
säveltäjä, myös soittaja, kapellimestari, 
teoreetikko ja opettaja. Oma soitin oli 
alttoviulu, jonka taitajana hän oli aikan-
sa parhaita maailmassa, mutta hänen 
kerrotaan osanneen soittaa jokseenkin 
jokaista orkesterin soitinta ainakin hy-
vän amatöörin tasolla. Teoreetikkona 
hän loi kokonaan oman systemaatti-
sen metodin tonaalisuuden hahmot-
tamiseen ja opettajana hän ahkeras-
ti siirsi tietotaitoa jälkipolvien haltuun. 
Täydellä syyllä onkin sanottu, että hän 
oli kuin 1900-luvulle siirretty barokin 
ajan yleismuusikko. Rinnastus varmas-
tikin hiveli mukavasti Hindemithin sie-
lua. Kun yhtä henkilöä on siunattu noin 
runsaalla musiikillisella osaamisella, luu-
lisi että hän olisi fanaattisen tarkkarajai-
sesti keskittynyt vain tämän alueen har-

joittamiseen. Tämä on kuitenkin väärä 
käsitys. Kuten edeltäneen vuosisadan 
all-round -musiikkihahmo Saint-Saëns, 
myös Hindemith oli suurenmoisen ute-
lias ja moneen suuntaan kurottuva – ja 
myös aikaansaava! Nuorena hän maala-
si innokkaasti tauluja, niin että kuvatai-
teilijan ura oli pitkään tasavahva vaih-
toehto. Hän myös kirjoitti näytelmiä 
ja luonnosteli elokuvakäsikirjoituksia. 
Hän opetteli omin päin kieliä: latinaa, 
ranskaa, englantia, turkkia ja espanjaa. 
Hän saattoi ratkoa ajankulukseen vaa-
tivia matemaattisia ongelmia ja kan-
taa matkalukemisenaan Einsteinin suh-
teellisuusteoriaa koskevaa kirjallisuutta. 
Aasian kiertueella hän opetti Wienin 
Filharmonikoille japanilaisen nuottikir-
joituksen perusteita. Nämä ovat vain 
yksittäisiä esimerkkejä Hindemithin 
pursuavasta tiedonjanosta.
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Hindemithin tyyli luokitellaan uus-
klassiseksi, ja tuohon lisätään usein 
vahvistava määre ”uusasiallinen”, mikä 
johtuu korostuneesta käytännöllisyy-
destä. Hän piti säveltäjän tärkeänä 
työkenttänä materiaalin tuottamis-
ta eriasteisille amatööreille, nuorisol-
le ja lapsille. Tässä työssä romanttisen 
”ilmaisupaineen” ja ”tunteiden palon” 
osuutta ei hänen mukaansa pidä liioi-
tella – se tulisi mahdollisesti suoras-
taan ohittaa ja keskittyä käytännön 
aspekteihin. Kirjassaan Säveltäjän maa-
ilma vuodelta 1952 Hindemith kiisti 
musiikin suoran suhteen emootioihin 
selväsanaisesti: ”Todelliset tunteet vaa-
tivat tietyn ajan kehittyäkseen, saavut-
taakseen huippuhetkensä ja haihtuak-
seen taas; musiikin herättämät reaktiot 
sen sijaan voivat muuttua yhtä nope-
asti kuin musiikilliset fraasit muuttu-
vat; ne voivat ilmestyä täysinä millä 
hetkellä tahansa ja hävitä kokonaan, 
kun ne esiin nostattanut musiikin koh-
ta loppuu tai muuttuu toiseksi. Täten 
nämä reaktiot voivat muutamassa lä-
hes olemattomassa tuokiossa hypätä 
syvimmästä surusta hillittömimpään 
riemuun ja muhevaan tyytyväisyyteen 
ilman, että niitä kokeva mieli voi mi-
tenkään epämukavasti, mikä hyvinkin 
saattaisi tapahtua todellisten tuntei-
den suhteen. Itse asiassa jos tämä ta-
pahtuisi todellisten tunteiden alueella, 
voisimme olla jokseenkin varmoja, että 
kysymys olisi ainakin lievästä hulluuden 
tilasta. Musiikin nostattamat reaktiot 
eivät ole tunteita; ne ovat tunteiden 
kuvia tai muistoja. Me voimme verrata 
näitä tunteiden muistoja muistikuviin 
vieraasta maasta, jossa olemme mat-
kustaneet. Alkuperäinen reissu saat-

toi kestää useita viikkoja tai kuukausia, 
mutta kun muistimme taikoo hatusta 
sen muistoja, voimme käydä läpi koko 
seikkailun muutamassa sekunnissa ja 
silti me uskomme, että saamme täy-
dellisesti rekonstruoitua koko matkan. 
Tämä on sama silmänkääntötemppu 
kuin se, jonka unemme tekevät meille.” 
(käännös J.K.) 

Mielenkiintoista on, että vaikka asen-
ne oli kaikin tavoin antiromanttinen, 
Hindemith oli riittävän avarakatsei-
nen voidakseen käyttää yhtenä mu-
siikin lähtökohtana leimallisesti hyvin 
romanttisen Carl Maria von Weberin 
aiheita. Ainekseksi tosin valikoitui 
sellaisia Weberin teemoja, jotka ei-
vät suorastaan huou germaanisen iki-
metsän sadunomaista tuoksua, eikä 
Hindemithin käsittelytapa ole emotio-
naalinen. Silti jo pelkästään se, että hän 
ylipäänsä päätyi Weberiä käyttämään, 
on linjavalinta: hän näytti, ettei hänellä 
sittenkään ollut mitään romanttisuutta 
vastaan.

Tänään kuultavan sävellyksen al-
kuimpulssi tuli vuonna 1940 koreo-
grafi Leonid Massinelta, joka tuolloin 
johti Monte Carloon asettunutta ”uut-
ta venäläistä balettia”. Massine tuli ta-
paamaan Hindemithiä tämän työpai-
kalle Yalen yliopistoon ja pyysi häntä 
orkestroimaan Weberin musiikkia käy-
tettäväksi baletin pohjana. Massine ei 
tiennyt, mitä kappaleita halusi, joten 
Hindemith soitti hänelle hotellin pia-
nolla kaiken Weberin mitä sai parin 
päivän varoitusajalla käsiinsä, ja lopul-
ta löytyi yhteinen näkemys. Vai löy-
tyikö? Kun Hindemith esitteli tulokset 
Massinelle, tämä piti niitä liian moni-
mutkaisina ja hylkäsi ne saman tien. 
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Hindemith ei ollut tyytynyt pelkkään 
soitinnukseen, vaan hän oli ottanut 
jossain määrin vapauksia. Poikkeamat 
Weberin tyylistä eivät olleet kovin 
raflaavia, mutta Massine ei halunnut 
mitään omia lisäyksiä tai muutoksia. 
Yhteistyö katkesi. Se olisi saattanut 
kariutua muutenkin, sillä Hindemith 
ei hyväksynyt Massinen kaavailemaa 
Salvador Dalia visualisoijaksi; hän oli 
nähnyt Dalin lavastuksen edellisessä 
Massinen produktiossa ja pitänyt sitä 
”idioottimaisena”. Hindemithin sovit-
tamat kappaleet jäivät pöytälaatik-
koon, kunnes hän päätti täydentää ne 
orkesterisarjaksi. Hän lisäsi omien va-
pauksien osuutta, niin että lopputu-
los on yhtä paljon Hindemithiä kuin 
Weberiä. Kantaesityksen soitti New 
York Philharmonic Arthur Rodzinskyn 
johdolla tammikuussa 1944. Tiettyä iro-
niaa on siinä, että Massinen kovin kil-
pailija George Balanchine teki vuonna 
1952 musiikkiin baletin, joka sai suuren 
menestyksen.

Hindemith päätti ilmoittaa otsikos-
sa tyhjentävästi mistä on kysymys, ja 
niinpä teos sai nimen Sinfonisia meta-
morfooseja Carl Maria von Weberin tee-
moista. Siinä on neljä lyhyehköä osaa. 
Vaikkei etninen näkökohta ole sarjas-
sa mitenkään pääasia, musiikissa on 
tuntuva ”orientaalinen” väritys. Osaksi 
tämä johtuu siitä, että Hindemith käyt-
tää toisessa osassa teemaa Weberin 
Turandot-alkusoitosta, jolla on sama 
Kiinaan sijoittuva Carlo Gozzin satu-
aihe kuin Puccinin oopperalla. Weber 
puolestaan oli löytänyt teeman filoso-
fi J.-J. Rousseaun teoksesta Dictionaire 
de musique, jossa se edustaa aitoa kii-
nalaista sävelmää. Muissakin osissa 

tyylitellään itämaisittain. Ensimmäinen 
perustuu Weberin pianokappaleelle 
All’ongarese. ”Unkarilaisuus” tarkoittaa 
tässä sitä wannabe-turkkilaisuutta, jon-
ka eksoottisuus ja kauhuromanttisuus 
kiehtoivat tuon ajan keskieurooppalai-
sia ja josta Mozartin Rondo alla turca on 
oiva esimerkki. Kolmas osa on viihtyisä 
tyven sarjan muuten sangen rivakasti ja 
uhoavalla askelluksella liikkuvassa mu-
siikissa. Finaalin Marssi palauttaa en-
siosan robustin menon, jota tahallinen 
kulmikkuus tehostaa. Puupuhallinten 
vaatimattomasti aloittama marssitee-
ma nousee karkeaan loistoon.
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Hector Berlioz pyrki elämässään ja tai-
teessaan vapauteen ja ehdottomaan 
epäakateemisuuteen, eikä ylilyöntien 
välttäminen tai ”hyvän maun” etike-
tin seuraaminen kiinnostanut häntä. 
Tunnetussa aikalaiskarikatyyrissa hä-
net kuvataan johtamassa orkesteria, 
jossa istuu ihmisjoukko pahoinpitele-
mässä perinteisiä soittimia tai tuot-
tamassa kakofoniaa tykeillä ja muilla 
meluisilla vempeleillä. Berlioz eli yksi-
tyiselämänsä voimakkaiden kuohujen 
pyörteissä. Hän antoi vieteille, oikuille 
ja pakkomielteille vallan ja salli niiden 
tunkeutua taiteeseen – ei toki aivan 
nykypäivän ekshibitionismin henges-
sä, mutta paljon näkyvämmin ja kuulu-
vammin kuin tuohon aikaan oli totuttu. 
Berliozin varhainen idoli oli Beethoven, 
erityisesti kuorosinfonia, mutta demo-
nisuuden kaipuu ajoi hänet kurssille, 
jonka noudattaminen merkitsi germaa-
nis-sinfonisen muotokurin sivuuttamis-
ta ja antautumista ehdoitta oikukkaan 
egon käskyvallalle.

Berliozin oma henkilöhistoria kulki 
niitä polkuja, joita romanttisen taiteili-
jafiguurin on E.T.A. Hoffmannin kirjojen 
ja Goethen nuoren Wertherin jalanjäljis-
sä aina haluttu kulkevan. Asiaan kuuluu, 
että lääkäri-isä vastusti tiukasti pojan 
pyrkimystä musiikkiammattiin, pakotti 
ryhtymään lääketieteen opintoihin ja, 
kun toisin kävi, teki pojan perinnöttö-
mäksi. Berlioz pani normia paremmaksi, 
sillä hänen muusikkohaaveitaan vastusti 
myös uskovainen äiti. 12-vuotiaana hän 
rakastui palavasti puolta vanhempaan 

HECTOR BERLIOZ (1803–1869: 
FANTASTINEN SINFONIA

tyttöön ja herätti hilpeyden sekaista pa-
hennusta. Elämänsä lopulla hän liikut-
tavasti etsi käsiinsä tämän tytön, joka 
nyt oli neljän aikuisen jälkeläisen leskiäi-
ti, ja tunnusti elämänmittaisen rakkau-
tensa. Väliin jääneinä vuosikymmeninä 
Berlioz eli kaksi kertaa lievästi sanottu-
na myrskyisässä avioliitossa. Näistä var-
sinkin ensimmäinen voisi olla – ehkä on 
ollutkin – kuohuvan chic lit -romaanin 
juoniainesta. Mutta se tuotti musiikin 
historiaan merkittävän aluevaltauksen: 
Fantastisen sinfonian. Kas näin se kävi:

Berlioz oli 24-vuotias musiikinopiske-
lija, kun Pariisin Odéon-teatteriin saapui 
brittiläinen seurue esittämään Hamletia. 
Ofeliaa näytteli irlantilainen kaunotar 
Harriet Smithson, ja impulsiiviseen ta-
paansa Berlioz rakastui tähän oikopäätä 
kesken näytelmän esityksen. Alkoi sur-
kuhupaisa piiritys, joka olisi nykyaikana 
johtanut lähestymiskieltoon. Nuorimies 
lähetti harva se päivä intohimoisia rak-
kauskirjeitä, vaikka ei osannut sanaa-
kaan englantia. Ei Harrietkaan osannut 
ranskaa, eikä hän tietenkään koskaan 
vastannut kirjeisiin. Herättääkseen ihas-
tuksensa huomion Berlioz sävelsi irlan-
tilaisia runoja ja järjesti konsertin niiden 
esittämiseksi. Neitonen ei tullut paikal-
le, koska ei tiennyt koko tapahtumas-
ta. Ahdistelu muuttui konkreettiseksi, 
kun Berlioz vuokrasi huoneen Harrietin 
asunnon vierestä. Mikään ei autta-
nut: teatteriseurue palasi Englantiin ja 
Berlioz jäi etsimään lohtua suhteesta 
pianisti Camille Mokeen. 
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Muutaman vuoden kuluttua tilanne 
virittyi taas sähköiseksi: teatteri pala-
si Pariisiin uusin esityksin. Berlioz oli 
säveltänyt Harrietin innoittamana ai-
van uudentyyppisen sinfonian. Hän 
järjesti ensiesityksen, omien sanojen-
sa mukaan yksinomaan Harrietia var-
ten. Etukäteen oli kohuttu Suuresta 
Tapauksesta, ja salissa istui piirien 
kerma. Koettiin jotain ainutlaatuista, 
ja yleisö juhli esitystä riehakkain me-
noin. Yksi innokkaimmista oli 19-vuo-
tias Franz Liszt, joka myöhemmin ker-
toi saaneensa tuona iltana elämälleen 
uuden suunnan. Berlioz ei noteerannut 
yleisön reaktiota eikä edes huomannut, 
keitä salissa oli. Hän tähyili Harrietia, 
turhaan. ”Jälkeenpäin sain tietää, että 
syventyneenä omaan loistavaan uraan-
sa hän ei edes ollut kuullut mitään ni-
mestäni, taistelustani, konsertistani tai 
menestyksestäni”, hän kertoi. 

Pari vuotta Berlioz eli masentunee-
na vailla päämäärää. Hän matkusti ns. 
Rooman palkinnon turvin Villa Mediciin, 
sai italialaisilta jäätävän vastaanoton ja 
inhosi itse saapasmaan ruokaa, musiik-
kia ja ihmisiä. Visiitti jäi lyhyeksi. Kun 
Berlioz sai kuulla Camille Moken men-
neen kihloihin, hänen fantasiansa virit-
tyi uudelleen: hän hankki palvelijatta-
ren puvun ja pistoolin ja aikoi ampua 
Camillen, tämän sulhasen ja itsensä. 
Valeasu onneksi katosi, ja aie rauke-
si. Nerokas murhasuunnitelma inspiroi 
Berliozin säveltämään Fantastiselle sin-
fonialle jatkon nimeltä Paluu elämään; 
juonena on kaiken peittävästä rakkau-
desta toipuminen musiikin avulla. Kävi 
kuten usein käy: jatko-osa ei saavutta-
nut alkuperäisen tasoa. 

Kaikessa höyrypäisyydessään Fan tas-
tisesta sinfoniasta tuli tärkeä virstanpyl-

väs 1800-luvun musiikin kehitykses-
sä. Se on yhä paitsi hieno teos myös 
oman aikansa ajattelutavasta kertova 
dokumentti. Nykykuulijan saattaa olla 
vaikea hahmottaa, kuinka uusia uria 
aukova teos Fantastinen sinfonia synty-
essään vuonna 1830 oli. Se oli ensim-
mäinen suoranaisesti ohjelmallinen 
sinfonia (jos uskomme Beethovenia ja 
pidämme Pastoraalisinfoniaa ”enem-
män tunteena ja vähemmän maalai-
luna”). Siinä käytettiin ensimmäistä 
kertaa tarinan henkilöön assosioitu-
van, toistuvasti palaavan teeman ideaa, 
mikä suoranaisesti ennakoi Wagnerin 
johtoaiheita. Orkesterin käsittely poik-
kesi rajusti aikaisemmin koetusta.

Ohjelmaa Berlioz käytti kaikkien 
mittapuiden mukaan hyvin modernil-
la tavalla: hän painatti sen jaettavaksi 
yleisölle, ja sen kulku muuttui esityk-
sestä toiseen sen mukaan, missä tilas-
sa hänen ja Harrietin suhde oli! (Tästä 
on vain lyhyt matka siihen että sävel-
teoksen ohjelma muuttuu nykyteknii-
kan avulla reaaliajassa, ja toinen pieni 
askel siihen että yleisö saa ”interaktiivi-
sesti” määrätä teoksen kulusta – Luoja 
meitä varjelkoon!) Sinfonian eri ohjel-
maversioita tunnetaan neljä. Tuuhean 
tukkapehkon komistama pää ylvääs-
ti pystyssä Berlioz kesti yleensä hyvin 
ympäristön paineet, sillä eksentrikon 
tai hullun maine ei haitannut häntä; 
hän päinvastoin tavoitteli tätä kunni-
aa. Sinfonian ohjelman henkilökohtai-
suutta hän kuitenkin pyrki verhoamaan 
sijoittamalla juonen tapahtuvaksi huu-
meharhoissa. Ei silti ole koskaan ollut 
epäselvää, kehen alaotsikko ”episodi 
erään taiteilijan elämästä” viittaa. 
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Keskeisessä asemassa on toistuva 
teema, idée fixe, joka edustaa mieli-
kuvaa sankarin rakastetusta. Se esiin-
tyy ensimmäisen kerran Allegron alus-
sa heti johdannon jälkeen, ja vaikka 
sitä muunnellaan ja sijoitellaan vaih-
televiin ympäristöihin, se pysyy tun-
nistettavana niin kuin pakkomielteen 
kuuluukin. Ensimmäinen osa on laa-
ja, tunnelmiltaan heittelehtivä koko-
naisuus unelmia ja intohimoja, kuten 
otsikko sanoo. Toisessa osassa ollaan 
tanssiaisissa, jossa uni tulee todem-
maksi kuin todellinen miljöö. Tämä oli 
ensimmäinen kerta kun harput saivat 
tärkeän osan sinfonisen teoksen soitin-
nuksessa. Kolmas osa vie maaseudulle, 
ja musiikki saa vahvasti deskriptiivisen 
luonteen: paimenten soittelu, tuulen 
havisuttamat puiden lehdet, kaukai-
nen ukkosmyrsky jne. saavat musiikilli-
sen asun ”yhden suhde yhteen”. Toisen 
paimenista (oboe) Berlioz sijoitti näky-
mättömiin lavan taakse. Tälle keinolle 
alkoi löytyä enemmän käyttöä yli puoli 
vuosisataa myöhemmin, ja nykyään se 
on varsin suosittu. 

Kaksi viimeistä osaa ovat painajaisu-
nia. Neljännessä sankari luulee tappa-
neensa rakastettunsa ja olevansa vie-
tävänä mestattavaksi. Perussävyltään 
synkän, välillä sardonisesti irvistävän 
marssin askellusta hämärtää teeman 
vaihteleva sijoittelu tahtiviivojen puit-
teisiin. Lopussa giljotiinin armoton 
terä katkaisee mielikuvan rakastetus-
ta. Viides osa vie kuolemanjälkeiseen 
helvettiin, noitien sapattiin, jossa san-
karia pilkataan loukkaamalla hänelle 
pyhimpiä arvoja. Jopa idée fixe soi nyt 
vääristyneesti. Katolisen messun perin-
teinen dies irae (”vihan päivä”) -sävelmä 

ilmaantuu vahvistamaan tuomion tun-
tua, ja lopussa se sekoittuu taitavassa 
sommitelmassa noitien pilkkalauluun. 

Entä kuinka kävi Berliozin ja Harriet 
Smithsonin tarinan? Harrietin ura näyt-
telijänä ei kehittynytkään suotuisas-
ti, ja kun Fantastinen sinfonia esitettiin 
vuonna 1832, hän yhtäkkiä hyväksyi ko-
siskelut. Pari meni naimisiin, Liszt to-
distajanaan, mutta kuten arvata saat-
taa, liitosta tuli onneton. Kun kielitaito 
karttui sen verran, että he pystyivät 
puhumaan keskenään, he käyttivät 
saavutettua mahdollisuutta riitelyyn. 
Urahaaveissaan pettynyt näyttelijätär 
muuttui sotaisaksi ja mustasukkaisek-
si, eikä Berlioz myöskään ollut mikään 
helppo tapaus. Lopulta he muuttivat 
erilleen, mutta kahden katolisen avio-
liitto jäi voimaan. Myöhemmin Harriet 
invalidisoitui, ja Berlioz hoiti häntä sen 
minkä osasi. Harrietin kuoltua 1854 
Berlioz avioitui uudestaan, mutta se on 
jo toinen tarina. 

Jouni Kaipainen
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LEONARD SLATKIN 

Ensimmäistä kertaa Suomessa vierai-
leva Leonard Slatkin toimii tällä het-
kellä Detroitin sinfoniaorkesterin ja 
Lyonin kansallisorkesterin musiikilli-
sena johtajana. Hän on työskennellyt 
myös St. Louisin sinfoniaorkesterin ja 
Washingtonin kansallisorkesterin musii-
killisena johtajana sekä BBC:n sinfonia-
orkesterin ylikapellimestarina. Kau della 
2014–2015 hän juhlii 70-vuotissyntymä-
päiväänsä kolmiviikkoisella Tšaikovski-
festivaalilla Detroitissa, Brahmsin sin-
fonioiden esityksillä Lyonissa sekä 
johtaa mm. New Yorkin filharmonikoi-
ta, Japanin radion sinfoniaorkesteria ja 
Berliinin saksalaista sinfoniaorkesteria.

Slatkin syntyi Los Angelesissa muu-
sikkoperheeseen. Hänen viulisti-isänsä 
ja sellisti-äitinsä kuuluivat kuuluisan 
Hollywood String Quartetin perustajiin. 
Slatkin opiskeli jo varhain orkesterinjoh-
toa viulunsoiton ohella mm. Aspenissa 
Walter Susskindin ja Juilliard musiikki-
korkeakoulussa Jean Morelin johdolla.  

Leonard Slatkin on tehnyt yli 100 
levytystä, joista seitsemän on voitta-
nut Grammyn. Lyonin kansallisorkes-
terin kanssa hän on taltioinut mm. 
Rahmaninovin pianokonsertot sekä 
Ravelin ja Berliozin teoksia. Detroitin 
sinfoniaorkesterin kanssa Slatkin on le-
vyttänyt Beethovenin sinfoniat.

Slatkin on National Conducting -ins-
tituutin ja St. Louisin nuoriso-orkeste-
rin perustaja ja johtaja. Hän opettaa 
orkesterinjohtoa Indianan yliopistossa, 
Manhattan School of Music’ssa sekä 
Juilliardin musiikkikorkeakoulussa.

Slatkin on saanut Yhdysvalloissa 
National Medal of Arts -ja Amerikan 
sinfoniaorkesterien Gold Baton 
Award -palkinnot. Ranskassa hänel-
le on myönnetty erittäin arvostet-
tu Kunnialegioonan ritarin arvonimi. 
Slatkin on mm. Juilliardin musiikkikor-
keakoulun sekä Indianan ja Michiganin 
yliopistojen kunniatohtori.  
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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.


