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11.9. 
PERJANTAISARJA 1   
Musiikkitalo klo 19.00

Hannu Lintu, kapellimestari 
Murray Perahia, piano

  
Anton Webern: Kuusi kappaletta orkesterille op. 6a  13 min
I  Etwas bewegt
II  Bewegt 
III  Zart bewegt 
IV Langsam (Marcia funebre)  
V  Sehr langsam 
VI  Zart bewegt

W. A. Mozart: Pianokonsertto nro 24, c-molli K 491  30 min
1. Allegro 
2.  Larghetto 
3.  Allegretto

VÄLIAIKA 20 min

Arnold Schönberg: Viisi kappaletta orkesterille op. 16  16 min
I  Vorgefuehle (Aavistuksia)  
II  Vergangenes (Menneisyys) 
III  Farben (Värejä)  
IV  Peripetie (Peripeteia, käännekohta) 
V  Das obligate Rezitativ (Bewegte Achtel)

Ludwig van Beethoven: Pianokonsertto nro 4  33 min
G-duuri op. 58 
I Allegro moderato 
II Andante con moto 
III Rondo (Vivace)
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MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen 
Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle
kuuntelemaan esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on 
numeroimattomat paikat.

Jari Valo, viulu 
Jukka Pohjola, viulu 
Riitta-Liisa Ristiluoma, alttoviulu
Tuija Rantamäki, sello

György Ligeti: Jousikvartetto nro 1  22 min
”Metamorphoses nocturnes”  
I  Allegro grazioso 
II Vivace, capriccioso 
III Adagio, mesto 
IV Presto 
V Andante tranquillo 
VI Tempo di Valse, moderato, con eleganza, un poco capriccioso
VII Allegretto, un poco gioviale 
VIII Prestissimo

Väliaika noin klo 19.55. Konsertti päättyy noin klo 21.15. 
Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy noin klo 21.50. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä sekä verkossa (yle.fi/rso).
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LINTUPERSPEKTIIVI

WEBERNISSÄ ON SAMAA 
ILMAISUN KEVEYTTÄ KUIN 
MOZARTISSA 

Schönbergin ja Webernin orkesterikap-
paleet ovat tiiviitä, muutaman minuu-
tin mittaisia miniatyyrejä. Koetko, että 
joudut niitä johtaessasi pienentämään 
omaakin ilmaisuasteikkoasi?

Näissä teoksissa onkin kiehtovaa se 
että suuri ilmaisu on puristettu pieneen 
mittakaavaan.  Jokainen Webernin pieni 
fraasi sisältää yhtä paljon intensiteettiä 
kun kokonainen näytösParsifalia; se on 
vain ikään kuin tungettu tulitikkulaa-
tikkoon. Vaikka toinen Wienin koulu-
kunta edustaakin romantiikan viimeis-
tä kuolinkouristusta, nämä säveltäjät 
eivät mahtaneet mitään sille, että hei-
dänkin musiikkinsa henkinen alkujuuri 
on juuri siellä.

Kun näitä kappaleita tutkittiin aikoi-
naan akatemiassa, niiden teknisiä yksi-
tyiskohtia ihailtiin ja analysoitiin: mis-
sä on rivi, sen inversio tai retroinversio. 
Sittemmin olen kuitenkin huomannut, 
että tällaista musiikkia kannattaa aja-
tella perinteisesti, fraaseina. Kun äs-
kettäin opiskelin Schönbergin oppilaan, 
Alban Bergin Wozzeckia, näin aluksi 
vain uuvuttavan määrän yksityiskohtia. 
Mutta kun sitten kokeilin etääntyä sen 
rakennustavasta ja ajatella suurempia 

kaaria, tajusin että itse asiassa siinä on 
aivan samoja elementtejä kuin suurissa 
romanttisissa teoksissa. Esittäjän kan-
nalta tällaisen musiikin ongelma kui-
tenkin on, että siinä ei hetkeksikään voi 
antautua täysin musiikin vietäväksi. On 
kontrolloitava jokaista tahtiosaa. Nämä 
teokset ovat kuitenkin äärettömän hie-
noja kokemuksia sitten, kun ne alkavat 
toimia kollektiivisesti. 

Vaikka Schönbergin ja Webernin or-
kesteriteokset ovat lyhyitä – jokainen 
osa kestää minuutista korkeintaan vii-
teen minuuttiin – niissä on hirveästi 
työstämistä. Usein kuulee esityksiä, joi-
ta ei ole harjoiteltu kunnolla. Kappaleet 
hortoillaan epätietoisen paniikin val-
lassa alusta loppuun, eikä synny kuvaa 
struktuurista tai logiikasta.  Itse asias-
sa jokainen Webernin kuudesta kappa-
leesta, ensimmäisestä tahdista viimei-
seen, on kokonainen kaari. Jos kaarta 
ei ole ehditty hahmottaa, jos on jääty 
yksittäisten eleiden tasolle, saadaan ai-
kaiseksi vain epäilmaisuvoimaisia esi-
tyksiä. Vaikka teokset olisi analysoinut 
kuinka tarkkaan, niitä ei saa hengittä-
mään, jos ei löydä luontevaa tapaa fra-
seerata. Erityisen tärkeitä ovat tauot.

Millaisia eroja näet Schönbergin ja 
Webernin säveltäjäpersoonallisuuksissa?

Schönbergillä on vielä aika paljon jäl-
kiwagneriaanista ilmaisukieltä,   sointi-
kuva on vain ikään kuin viety Sigmund 
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Freudin vastaanoton kautta. Schönbergin 
tyylillinen kehitys on valtava: jos ver-
taa vaikkapa  Pelleasta tai Verklärte 
Nachtia hänen pelkistettyyn myöhäis-
tuotantoonsa, niis  sä ei ole juuri mitään 
yhteistä. Siinä mielessä hän teki suuren 
työn paitsi Weberniä, myös monia myö-
hemipiä 1900-luvun säveltäjiä varten: 
esimerkiksi Ligetin musiikki on paljon 
velkaaViiden orkesterikappaleen Farben-
osalle. Webernin ei tarvinnut lähteä al-
kuharjoitelmia lukuun ottamatta liik-
keelle romantiikasta, vaan hän pystyi 
kehittelemään edelleen Schönbergin 
ajatuksia. 

Arvostan Schönbergiä teoreetikko-
na. Hän tiesi kaiken siitä, miten har-
monia vaikuttaa muotoon, ja hänen 
tekninen taitonsa oli häikäisevä. Kaikki, 
mitä hän sävelsi, soi useimmiten hyvin, 
joskin välillä hiukan tukkoisesti mutta 
hän ei ole aina käytännöllinen muu-
sikko. Esimerkiksi hänen esitysmerkin-
tänsä ovat usein täysin mahdottomia 
ja niitä saa koko ajan olla rukkaamas-
sa. Hän indikoi partituureissaan valitet-
tavan usein jotakin sellaista, mistä on 
seurauksena vain tempollista kaaos-
ta. Vaikka Berg ja Webern jumaloivat 
opettajaansa (Bergin Wozzeckista sen 
näkee joka sivulta), he olivat kuitenkin 
tätä musikanttisempia ja kertovat ym-
märrettävämmin sen, mitä esittäjältä 
haluavat. 

Olen usein ihmetellyt Webernin ää-
rettömän hienoa tiivistämisen taitoa. 
Sen täytyy osittain liittyä siihen, että 
jokaisen äänen paikka on mietitty. 
Tämähän ei kylläkään todista vielä mi-
tään: onhan meillä pilvin pimein vaikka-
pa sarjallisesti rakennettuja kappaleita, 
jotka ovat yhtä millintarkasti mietitty-

jä mutta lopputulos on suoraan sanot-
tuna välillä mitä epämusikaalisinta pa-
perimusiikkia. Täytyy olla äärimmäisen 
lahjakas ja musikaalinen säveltäjä kye-
täkseen näin minimaalisilla eleillä luo-
maan eläviä ja puhuttelevia fraaseja. 

Tämän konsertin neljää säveltäjää yhdis-
tää Wien. Sinut tuntien se ei kuitenkaan 
taida olla konsertin ohjelman ainoa juju?

 
Tämä konsertti saattaa näyttää siltä, 
että alkupuolella on ajatus, joka sitten 
ideaköyhyyden takia toistetaan jälki-
puoliskolla, mutta itse asiassa puolis-
kot ovat radikaalisti erilaiset.  Olen aina 
mieltänyt niin, että Schönbergissä on 
samaa graviteettia kuin Beethovenissa, 
ja Webernissä taas samaa ilmai-
sun keveyttä ja läpikuultavuutta kun 
Mozartissa. Tässä on siis kaksi paria, 
jotka ajatuksissani kuuluvat yhteen 
musiikillisista, ei maantieteellisistä syis-
tä.

Beethoven oli myöhäisempi kuin 
Mozart ja sai häneltä vaikutteita, sa-
moin kuin Webern Schönbergiltä.  
Säveltäjäkaksikkojen keskinäinen ikä-
ero on samaa luokkaa, hiukan toista-
kymmentä vuotta. Kiinnostavaa on se, 
miten musiikinhistoria sadassa vuodes-
sa muuttaa suuntaansa. Kun 1800-lu-
vun alussa musiikki alkoi  muuttua 
komplisoituneemmaksi ja intensiivi-
semmäksi, vuosisadan kuluttua kehitys 
kulkeekin toisin päin: kohti struktuuril-
taan läpikuultavampaa musiikkia. 

Toisaalta juuri Mozartin tumman 
dramaattinen c-mollikonsertto on 
Mozartin konsertoista beethoveniaani-
simpia. Beethovenin G-duurikonsertto 
taas edustaa Mozartille tyypillis-
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tä sielukkutta ja jaloutta, jota löytää 
Beethovenilta ainoastaan keskikauden 
opuksista. 

Millaisena koet oman tehtäväsi kapelli-
mestarina, kun johdat wieniläisklassisia 
pianokonserttoja? 

Beethovenin konsertoissa en ole kos-
kaan kokenut mitään ongelmaa, kos-
ka ne ovat niin sinfonisia, että niitä 
voi lähestyä kapellimestarin normaa-
lin työnkuvan kautta.  Mozartin kon-
sertot saattavat joskus olla ongelmal-

lisempia mutta minulla on ollut onni 
soittaa niitä sellaisten solistien kanssa, 
joilla on oma vankka näkemys, mutta 
jotka ovat myös valmiita ottamaan ka-
pellimestarin mukaan prosessiin ja hy-
väksymään sen, että läsnä on solistin ja 
orkesterin lisäksi kolmaskin osatekijä.
Vähitellen olen alkanut tuntea oloni ko-
toisammaksi myös Mozartin parissa ja 
yrittänyt löytää oman roolini sen suh-
teen, missä asioissa kapellimestarista 
on apua ja missä ei.

Haastattelijana Lotta Emanuelsson

Myöhäisromantiikan kukoistuksessa 
1900-luvun alkuvuosina monet säveltä-
jät hakeutuivat yhä suurempien esittä-
jistöjen pariin, loivat yhä massiivisem-
pia muotokokonaisuuksia ja tulkitsivat 
yhä suurieleisempiä tunnetiloja. Tähän 
kehitykseen kätkeytyi kuitenkin jokin 
merkillinen itsetuhovoima, sillä sen 
ytimestä kuoriutui esiin Schönbergin, 
Bergin ja Webernin atonaalisuus, joka 
varsinkin Webernillä sai äärimmilleen 
tiivistetyn, aforistisista välähdyksistä 
rakentuvan muodon.

Vielä varhaisissa orkesteriteoksissaan 
– sävelrunossa Im Sommerwind (1904) 
ja Passacagliassa (1908) – Webern oli 
luonut verevän romanttista ja perin-
teisessä mielessä tunnevoimaista mu-
siikkia, vaikka varsinkin jälkimmäisessä 
se oli jo kietoutunut paikoin hyvinkin 

ANTON WEBERN (1883–1945): 
KUUSI KAPPALETTA ORKESTERILLE

monisäikeiseen kromatiikkaan. Pian 
Passacaglian jälkeen hän hylkäsi sävel-
lajit ja siirtyi Schönbergin jäljissä ato-
naalisuuteen. Kesällä 1909 valmistu-
neet Viisi kappaletta jousikvartetille op 
5 ja Kuusi orkesterikappaletta op. 6 il-
mentävät jo täysiverisesti Webernin uu-
denlaista tyyliä. Passacaglian vuolaus 
on vaihtunut tiiviiksi ja kiteytyneeksi, 
tiukan puristuneeksi ilmaisuksi, jossa 
vähällä sanotaan paljon. Mutta Webern 
jatkoi vielä tästäkin pitemmälle ja hui-
pensi tiivistämisen taiteen muutamis-
sa vuosien 1913–14 teoksissa kuten 
Kuudessa bagatellissa jousikvartetille 
op. 9 ja Viidessä orkesterikappalees-
sa op. 10, joissa – niin kuin Schönberg 
luonnehti bagatelleja - ”jokainen katse 
voidaan laajentaa runoksi, jokainen lau-
se romaaniksi”.
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Webern kirjoitti Kuusi orkesterikap-
paletta myöhäisromantiikan suosimal-
le suurelle orkesterille mutta teki siitä 
1928 version normaalille orkesterille. 
Hän käyttää soittajistoaan harkitun lä-
pikuultavasti, usein kamarimusiikillisia 
linjoja piirtäen, ja luo eräänlaisen mo-
dernin muunnelman Mahlerin hienovi-
reisistä orkesteritekstuureista. Vaikka 
Weberniä yleensä arvostetaan ennen 
muuta uudenlaisten säveltasorakentei-
den luojana, hän kehitti myös omape-
räisen soinnillisen maailmansa. Vaikka 
orkesterinkäyttö on usein niukkaeleis-
tä, sitä värittävät tarkoin kontrolloidut 
sävyt ja soittotavat. Yksi Kuuden orkes-
terikappaleen tunnusomaisista soin-
neista syntyy vaskien runsaasta sordi-
nojen käytöstä.

Kuusi orkesterikappaletta muodos-
taa eheän ja jakamattoman kokonai-
suuden, jonka lyhyitä osia ei voi ajatella 
esitettävän erikseen. Avausosa piirtää 
kohokohtaan hakeutuvan ja siitä ta-
saantuvan kaarroksen, jossa lakipistettä 
saa edustaa muutaman tahdin fortissi-

mo-käänne. Toisessa osassa musiikki 
etenee hermostuneen sävyisenä viiltä-
vän riitasointiseen loppukärjistykseen. 
Kolmas osa on lyhin, kuin henkäys. Sitä 
seuraa Mahlerin traditiota jatkava suru-
marssi, jonka tehoa syventää sen pysyt-
teleminen pitkään hiljaisissa nyansseis-
sa; juhlavan seremoniallisuuden sijasta 
tämä surumarssi henkii aitoa tuskaa ja 
menetystä. Kaksi viimeistä kappaletta 
muodostavat teoksen epilogin.

Teoksen osilla ei ole kuvauksellisia 
otsikkoja, mutta sen taustalla oli vah-
voja elämyksellisiä virikkeitä. Webernin 
mukaan kappaleista ensimmäinen ku-
vastaa katastrofin odotusta ja toinen 
sen toteutumista. Kolmas luo ”mitä 
lempeimmän kontrastin” ja muodostaa 
johdannon neljännen osan surumars-
sille. Kaksi viimeistä osaa ilmentävät 
muistamista ja luopumista. Tällaisen 
kehityskulun voi kokea täysin yleisel-
lä ja yleisinhimillisellä tasolla, mutta 
Webernille itselleen sen taustalla oli hä-
nen äitinsä kuoleman kipeä muisto.

Vaikka Mozart saavutti täyden mes-
taruuden käytännöllisesti katsoen kai-
kissa sävellysmuodoissa, on pianokon-
serttoja ja oopperoita pidetty hänelle 
erityisen luonteenomaisina teoslajeina. 
Wienin-kauden (1781–91) alussa piano-
konsertot olivat keskiössä, ja niiden 
avulla hän saattoi iskostaa itsensä pai-
kallisen yleisön tietoisuuteen sekä ne-
rokkaana säveltäjänä että taiturillisena 

W. A. MOZART (1756–1791): 
PIANOKONSERTTO NRO 24

pianistina. Painopiste kallistui ooppe-
ran puolelle 1786, jolloin Figaron häät 
aloitti hänen myöhempien mestarioop-
peroidensa sarjan ja pianokonsertot 
siirtyivät sivummalle.

Tässä jaottelussa pianokonsertto nro 
24 c-molli on taitekohdan teos. Se val-
mistui 1786 kesken Figaron häiden ja 
päätti hänen aktiivisimman kautensa 
pianokonserttojen säveltäjänä, jolloin 
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hän oli kahden vuoden kuluessa sävel-
tänyt 11 pianokonserttoa.

Pianokonsertto c-molli on erikois-
asemassa Mozartin tuotannossa, sillä 
edellisenä vuonna valmistuneen d-mol-
li-konserton kanssa se on ainoa hänen 
mollissa olevista pianokonsertoistaan. 
Elettiin aikaa, jolloin mollisävellajit oli-
vat konsertoissa harvinaisia; yleensä 
pääpaino oli ilmaisun syvähenkisyyden 
sijasta ulkoisessa taituruudessa ja viih-
dyttävyydessä. Olemukseltaan kaksi 
mollikonserttoa poikkeavat kuitenkin 
luonteeltaan toisistaan. Konsertossa 
d-molli on alusta lähtien uhman ja 
draaman tuntua, ja teos kääntyy finaa-
lissa voitokkaaseen duuriin. Konsertto 
c-molli on sen sijaan lähtökohtaisesti 
traagisempi teos, joka pitää loppuun 
asti kiinni mollisävellajistaan.

Mozart käyttää c-molli-konsertos-
sa suurempaa orkesteria kuin mis-
sään muussa pianokonsertossaan. 
Puupuhaltimista klarinetit ja oboet 
yhtäaikaa mukana, ja puhallinosuu-
det ovatkin monivärisen rikkaat, jopa 
niin että ne kantavat usein päävastuun 
jousten jättäytyessä suosiolla sivum-
malle. Mukana ovat myös trumpetit ja 
patarummut, mutta ne eivät tuo teok-
seen niiden normaalisti edustamaa 
loistoa vaan pikemminkin korostavat 
sen jylhiä sävyjä.

Konserton avausteema luo kromaat-
tisine käänteineen salaperäisen tun-
nelman ja antaa aavistuksen teos-
ta leimaavasta tragiikasta ennen kuin 
musiikki puhkeaa täyteen forteen. 
Avausteemasta Mozart löytää ydinai-
heen, joka hedelmöittää monia myö-
hempiä aihelmia. Pianon sisääntulo on 
hillityn lempeä ellei suorastaan alistu-

nut, ja vaikka solistin osuus kasvaa jat-
kossa totunnaiseen liikkuvuuteen, siinä 
ei ole mitään ulkokohtaisen taiturillista.

Keskiosa on yksinkertaisen idyllinen 
ja herkkä suvanto keskellä ääriosien 
tummasävyisempiä tuntoja. Silti sii-
henkin c-molli langettaa varjonsa kos-
kettavassa välitaitteessa.

Finaali on variaatiosarja ja sellaisena 
yksi Mozartin hienoimmista lajissaan. 
Osassa on kaksi duurimuunnelmaa, joi-
den välissä on runollisen kontrapunk-
tin värittämä muunnelma, Mozartin 
kaunis kumarrus hänen ihailemansa 
Bachin suuntaan. Kadenssin jälkeises-
sä päätösmuunnelmassa ja koodassa 
tahtilaji vaihtuu 6/8:ksi ja ns. napolilai-
sen sekstisoinnun tiivis käyttö syven-
tää entisestään mollin ehdottomuutta. 
”Cramer, Cramer, me emme koskaan 
pysty tekemään mitään tällaista”, huu-
dahti Beethoven eräässä konsertissa 
konserton loppusivujen aikana kollegal-
leen Johann Baptist Cramerille.
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ARNOLD SCHÖNBERG (1874–1951): 
VIISI KAPPALETTA ORKESTERILLE 

Schönbergin Viisi orkesterikappaletta 
op. 16 valmistui 1909 osana kiihkeää 
luomispurkausta, joka tuotti lyhyessä 
ajassa myös laulusarjan Das Buch der 
hängenden Garten, Kolme pianokappa-
letta op. 11 ja monodraaman Erwartung. 
Takana oli tuskallinen aviokriisi, jonka 
aikana hänen vaimonsa Mathilde oli 
jättänyt hänet ja muuttanut yhteen 
nuoren taidemaalarin Richard Gerstelin 
kanssa. Kriisi purkautui marraskuussa 
1908, kun Mathilde palasi Schönbergin 
luokse ja Gerstl surmasi itsensä.

Aviokriisi ja sitä seurannut tragedia 
on usein nähty taustana Erwartungin 
psykoanalyyttisille syväluotauksille, ja 
vaikka Viisi orkesterikappaletta ei abst-
raktina orkesteriteoksena suoraan viit-
taa kriisiin, heijastaa sekin repivien 
tunne-elämysten avaamia uudelaisia 
kokemusmaailmoja. Jo aviokriisin ai-
kana syntyneen toisen jousikvarteton 
päätösosissa hän oli irrottautunut sel-
keästä sävellajitunnusta. Vuoden 1909 
teoksissa hänen sävelajattelunsa oli ra-
dikalisoitunut entisestään, linjat ja har-
moniat olivat terävöityneet ja drama-
turgian kärjistynyt täydeksi, kiihkeästi 
leimahtelevaksi ekspressionismiksi.

Kun Schönberg tarjosi Viittä orkeste-
rikappaletta Richard Straussin johdet-
taviksi, hän totesi, että kappaleet ”eivät 
missään nimessä ole sinfonisia, päin-
vastoin – niissä ei ole arkkitehtuuria, 
ei rakennetta. Vain alituiseen muuttu-
via, katkeamatta toisiaan seuraavia vä-
rejä, rytmejä ja tunnelmia”. Strauss ei 
tehtävästä innostunut, ja teos sai kan-

taesityksensä Lontoossa Henry Woodin 
johtamissa promenadikonserteissa syys -
kuussa 1912. Yleisön vastaanotto vaihte-
li syvästä hämmennyksestä täydelliseen 
tyrmistykseen.

[’absolutely not symphonic, quite 
the opposite – without architecture, 
without structure. Only an ever-chan-
ging, unbroken succession of colours, 
rhythms and moods’]

Kustantajan toivomuksesta Schön-
berg antoi osille erisnimelliset otsikot. 
Ajatus ei erityisemmin miellyttänyt 
häntä, ja hän pohti asiaa päiväkirjas-
saan: ”Kaikki mitä on sanottavana, on 
sanottu jo musiikissa. Miksi siis myös 
sanat?” Schönbergin antamat otsikot 
ovatkin luonteeltaan niin yleistäviä, et-
tei hän kokenut niiden rikkovan musii-
kin taikaa. Hän ei kokenut kappaleissa 
varsinaista ohjelmallista tai kuvauk-
sellista sisältöä. Ainoan poikkeuksen 
muodostaa kolmas osa Farben (Värejä), 
joka hänen mukaansa oli saanut synty-
virikkeensä Traunsee-järven pinnalla 
aamun koitteessa leikittelevästä aurin-
gonvalosta.

[”Whatever was to be said has been 
said, by the music. Why, then, words as 
well?”]

Viiden orkesterikappaleen ilmaisuas-
teikko on laaja. Lyyrinen ulottuvuus 
korostuu erityisesti toisessa ja kol-
mannessa osassa, joista jälkimmäises-
sä Schönberg kokeili erityistä sointivä-
rimelodian ajatusta. Muuttujana tässä 
impressionistissävyisessä kappaleessa 
on nimenomaan sointi, kun taas me-
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lodis-harmoninen sisältö jää staatti-
semmaksi. Schönberg jopa itse totesi 
eräässä ohjeessa, että ”tässä kappalees-
sa ei ole motiiveja, joita pitäisi nostaa 
esiin”. Muissa osissa ilmaisu on nopea-
käänmteisempää, usein ekspressionis-
tisen kiihkeää. Musiikillisen draaman 

ratkaisuhetkiä eletään jyrkkien kont-
rastien värittämässä neljännessä osas-
sa Peripetie, jonka otsikko palautuu 
Aristoteleen Runousopin ”käännekoh-
taa” tarkoittavaa sanaan.

[”There are no motives in this piece 
which have to be brought to the fore”]

Beethovenia on usein pidetty musii-
kin suurena vallankumouksellisena ja 
tämän kumouksen ytimenä Eroican 
ja Kohtalonsinfonian kaltaisia, titaa-
nista voitontahtoa ja uhmakasta voi-
maa huokuvia teoksia. Mutta yhtä lail-
la uudenlaista ilmaisua ajan musiikissa 
edusti hänen säveltäjyytensä toinen 
ulottuvuus, levollinen pastoraalisuus, 
eräänlainen sinfoniseksi kasvanut laa-
jakaarinen lyyrisyys, jota ilmentävät 
Pastoraalisinfonian, viulukonserton ja 
neljännen pianokonserton kaltaiset 
teokset. Niiden maalaama lavea soin-
nillinen maisema oli myös jotain uutta, 
vaikka se ei samanlaista kumoukselli-
suutta julistakaan.

Beethovenin luomistyössä erilaiset 
maailmat elivät sulassa sovussa rinnak-
kain. Samaan aikaan, kun hän hahmot-
teli neljättä pianokonserttoa (1806), 
oli työn alla myös Kohtalonsinfonia. 
Kahden hyvin eriluonteisen teoksen 
välillä on jopa yhteistä materiaalia, en-
nen muuta tunnusomainen rytminen 
aihelma, joka saa kuitenkin teoksis-

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827): 
PIANOKONSERTTO NRO 4

sa varsin erilaisia ilmentymiä. Teokset 
saivat julkisen ensiesityksensä samas-
sa historiallisessa konsertissa Theater 
an der Wienissä 22. joulukuuta 1808, 
jossa kuultiin ensimmäisen kerran 
myös Pastoraalisinfonia, osia C-duuri-
messusta ja Kuorofantasia. Konsertti 
muistetaan myös siitä, että se oli sen-
saatiomaisesta ohjelmastaan huoli-
matta täysi fiasko: konsertti kesti neljä 
tuntia, teokset olivat huonosti harjoi-
tettuja ja sali oli jäätävän kylmä.

Konserton avaus lienee yllättänyt vi-
lusta värisseen yleisön. Ensimmäisen 
sanan saa nimittäin piano, ja kaiken 
lisäksi se aloittaa osuutensa konsert-
tojen tavanomaisesta näyttävyydestä 
poiketen kaikkea itsetehostusta kart-
tavalla, hillityn lempeällä repliikillä en-
nen kuin orkesteri tulee sisään. Ennen 
tätä vain Mozart oli yhdessä pianokon-
sertossaan (KV 271) päästänyt solistin 
ääneen heti avauksessa ja hänkin an-
tamalla sen lyhyesti vuorotella orkeste-
rin kanssa. Ensiosa on pääosin lyyrisen 
lämmin ja runollinen mutta ei vailla voi-
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maa esimerkiksi kehittelyn kuohuvassa 
ydintaitteessa.

Hidas osa on yksinkertaisen vaikut-
tava ja omaperäinen. Se alkaa jous-
ten uhkaavilla väittämillä, joihin piano 
lempeästi vastaa. Alussa asetelma on 
jyrkän vastakohtainen mutta laantuu 
osan edetessä, ja osan musiikissa on 
kuultu Orfeuksen (piano) kesyttävän 
villipetoja (orkesteri) soitollaan.

Energinen finaali puhkeaa tauot-
ta esiin hitaasta osasta. Osa huokuu 
Beethovenille ominaista elämänmyön-
teisyyttä ja huumoria, mutta siinä on 
myös laulavammat ja intiimimmät 
ulottuvuutensa, esimerkiksi kun pääai-
he kuullaan jaetuilla alttoviuluilla ja sel-
lolla vasten pianon säestystä.

Kimmo Korhonen

MURRAY PERAHIA

Murray Perahia on 40-vuotisen pianis-
tiuransa aikana kasvanut todelliseksi 
pianon aristokraatiksi, jonka hienostu-
neessa pianismissa yhdistyvät hehku-
va tunne sekä älyn intensiivisyyden ja 
hermoherkkyyden yhdistelmä. Perahia 
esiintyy myös kapellimestarina ja on 
Academy of St. Martin in the Fields -or-
kesterin päävierailija. 

New Yorkissa syntynyt Murray Perahia 
opiskeli pianonsoiton lisäksi orkesterin-
johtoa ja säveltämistä. Kesäkaudet hän 
vietti tiiviisti Marlboron musiikkijuhlilla, 
jossa hän soitti mm. Rudolph Serkinin ja 
Pablo Casalsin sekä Budapest-kvartetin 
kanssa. Opettajinaan hänellä ovat ol-
leet mm. Mieczyslaw Horszowski sekä 
Vladimir Horowitz.

Voitto Leedsin kansainvälisessä pia-
nokilpailussa 1972 oli näyttävä alku 
Perahian uralle. Vuotta myöhemmin 
hän konsertoi ensi kertaa Aldeburghin 
festivaaleilla, jossa hän työskenteli mm. 
Benjamin Brittenin ja Peter Pearsin 
kanssa. Festivaalien taiteellinen johtaja 
hän oli 1981–89. 

Kuluvana syksynä Perahia esiintyy  
mm. Euroopan kamariorkesterin kanssa 
Wienin Musikvereinissa ja Amsterdamin 
Concertgebouw’ssa sekä kiertää Japania 
Lontoon sinfoniaorkesterin ja Bernard 
Haitinkin kanssa.

Murray Perahia on tehnyt valta-
van määrän palkittuja levytyksiä nel-
jän vuosikymmenen mittaisen uransa 
aikana. Hän on taltioinut mm. kaikki 
Mozartin pianokonsertot, Brahmsin ja 
Händelin variaatioita sekä Beethovenia. 
Grammyn Perahia on saanut Chopinin 
etydien kokonaislevytyksestä ja Bachin 
englantilaisten sarjojen (nro 1, 3 ja 6) 
taltioinnista. Monet levytyksistä on pal-
kittu myös Gramophone-palkinnoilla.  

Murray Perahia on Royal Academy 
of Musicin kunniajäsen sekä Oxfordin 
yliopiston, Juilliard -musiikkikoulun, 
Royal College of Music -korkeakoulun, 
Leedsin yliopiston ja Duken yliopis-
ton kunniatohtori. Maaliskuussa 2004 
Englannin kuningatar myönsi hänel-
le korkea-arvoisen huomionosoituksen 
(KBE honorary) hänen poikkeuksellisis-
ta musiikillisista ansioistaan.
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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.


