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14.10. 
KESKIVIIKKOSARJA 4   
Musiikkitalo klo 19.00

Hannu Lintu, kapellimestari 
Stephen Hough, piano

Bernd Alois Zimmermann: Photoptosis 12 min

Ludwig van Beethoven: Pianokonsertto nro 1 38 min
C-duuri op.15
  
I Allegro con brio 
II Largo 
III Rondo (Allegro scherzando) 
 

VÄLIAIKA 20 min

Johannes Brahms: Sinfonia nro 2 D-duuri op.73 43 min

I Allegro non troppo 
II Adagio non troppo – L’istesso tempo, ma grazioso 
III Allegretto grazioso (quasi andantino) – Presto ma non assai – 
Tempo 1 

Väliaika noin klo 20.05. Konsertti päättyy noin klo 21.15. 
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LINTUPERSPEKTIIVI

PHOTOPTOSIS ON KUIN 
PSYKIATRINEN ISTUNTO 

Bernd Alois Zimmermannin teoksessa 
Photopto sis on joukko musiikillisia sitaat
teja, Mikä niiden merkitys mielestäsi on?

Sitaattitekniikka tuntuu olevan erityi-
sesti 60-luvun ilmiö; Luciano Berion 
Sinfonia (1968) lienee tästä kuuluisin 
esimerkki. Elettiin musiikin murrosvai-
hetta ja takki oli tyhjä: koettiin tarpeel-
liseksi tarkastella retrospektiivisesti koko 
musiikinhistoriaa, erityisesti 1900-luvun 
tyylillisiä käänteitä, sen pelkistettyjä, lo-
puttoman teoretisoituja ja itsetarkoi-
tuksellisen moderneja musiikillisia ilmi-
öitä. Uskon että, Zimmermann taistelee 
Photoptosiksen kautta niitä modernismin 
varjoja vastaan jotka varmasti vainosivat 
monia viime vuosisadan jälkipuoliskon 
säveltäjiä.

Sitaattien käyttö ei tietenkään ollut 
mikään uusi asia. Se oli aivan normaali 
käytäntö esimerkiksi barokin aikana jol-
loin nk. parodiatekniikkaan tukeutuivat 
monet merkittävätkin säveltäjät. Mutta 
1700-luvun lopulta lähtien musiikissa al-
koi vallita originaaliestetiikka: sävellyk-
sistä tuli jotenkin pyhällä tavalla sävel-
täjien henkilökohtaista omaisuutta, ja 
niiden lainauksia alettiin pitää varkaute-
na. Koen nämä sitaatit Photoptosiksessa 
kuitenkin hyvin motivoiduiksi. Teoksesta 
tulee mieleen psykiatrinen istunto: 

Zimmermann käy läpi niitä perinteen ai-
heuttamia paineita joihin jokainen tai-
teilija on, aikakaudesta riippumatta, tör-
männyt. 

Zimmermann kertoi itse, että Photopto
siksen inspiraationa olivat Yves Kleinin yk
siväriset seinämaalaukset Gelsenkirchenin 
Revierteatterin seinällä. Onko tällainen 
taustatieto sinulle teoksen esittäjänä oleel
lista?

En ole kokenut tarpeelliseksi hakeu-
tua noiden maalausten äärelle. Miellän 
Photoptosiksen yleisemmäksi kannan-
otoksi. Hyvä partituuri paljastaa itsensä 
ilman kuviakin. Zimmermannin musiik-
ki on poikkeuksellisen monipuolisesti 
värikylläistä. Näen ja kuulen siinä värien 
ja valojen musiikillisen synteesin, kuin 
jatkona sille mihin impressionistit ja 
Skrjabin päätyivät. Photoptosis on tutki-
mus siitä, miten äänet ja motiivit muut-
tuvat kun ne instrumentoidaan eri ta-
voin.

Poikkeuksellista tässä on se, että tem-
polla ei kikkailla lainkaan. Kapellimestari 
johtaa sekunteja ja orkesteri operoi an-
netun raamin sisällä, aikajanaa värittäen. 
Sillä, että kaikki 1900-luvun musiikille 
tyypilliset kapellimestaritekniikan virtu-
oosi-ilmiöt vaihtuvine tahtilajeineen ja 
muuttuvine tempoineen puuttuvat, on 
oma rauhoittava vaikutuksensa.

Enemmän kuin Yves Klein ja hä-
nen  muraalinsa, minua kiehtoo se, 
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että Photoptosis on Gelsenkirchen 
Sparkassen tilaus. Eivät taida nykyään 
säästökassat tilailla musiikillista avant-
gardea.

Mainitsit, että konsertin kaikki kolme teos
ta liittyvät toisiinsa saksalaisuuden kautta. 
Miten ohjelma sai muotonsa?

En ole mitenkään erityisesti kansallisten 
teemojen ystävä. Sellainen tarjoaa toki 
helpon ratkaisun mutta idea ei toimi, jos 
ohjelmaan ei saada riittävästi tyylillistä 
vaihtelua. Olen pitkään halunnut soit-
taa Photoptosiksen, ja siitä lähtökohdas-
ta jouduin miettimään, mitä muuta sen 
kanssa voisi esittää. Mihin suuntaan läh-
teä, pysyäkö 1900-luvulla ja jos ei, mitä 
sitten? Zimmermannin käyttämien lai-
nausten takia Beethoven ja saksalaisuus 
tuntuivat ilmeisiltä. Tässä ohjelmassa 
esitellään kolme tapaa käsitellä suhdetta 
traditioon, miten selvitä siitä hengissä, 
hylätä se ja samalla luoda jotain uutta.

Jos haluaa olla oikein nokkela, voi ajatella 
että Photoptosiksen valon ajatus jatkuu 
vielä Beethovenin pianokonsertossakin, jo
ka on kirjoitettu kirkkaaseen Cduuriin.  

Kyllä, ja sama valoisuus jatkuu Brahmsin 
toisessa sinfoniassa. Beethovenin en-
simmäisessä pianokonsertossa on to-
siaan samaa ilmaisun helppoutta kuin 
säveltäjän alkukauden sonaateissa ja 
pianotrioissa; hänen ensimmäisessä sin-
foniassaan onkin sitten jo enemmän 
materiaalin vastusta. 

Pianokonserton iloinen ongelmatto-
muus ja kitkattomuus saattavat vaikut-
taa siihen, että sen kokee aina lyhyem-
mäksi kuin se onkaan. Hämmästyn aina 

huomatessani, että se kestää melkein 40 
minuuttia ja saattaa kadenssin pituu-
desta riippuen olla jopa Beethovenin vii-
destä pianokonsertosta kaikkein pisin.

Et ole paljoakaan johtanut Brahmsia pää
kaupunkiseudulla, millainen rooli Brahmsin 
sinfonioilla on ollut ohjelmistossasi?

Olen kyllä muualla johtanut niitä paljon-
kin. Kapellimestarille ne ovat jo opiske-
luaikana sinfoniakirjallisuuden perusop-
pikirjoja, ja niiden ääreen palataan yhä 
uudestaan. Kokemus ei kylläkään tee 
niistä välttämättä yhtään sen helpom-
pia.  

Muusikoille Brahms on aina terveellis-
tä, koska hänen musiikissaan on oltava 
poikkeuksellisen uskollinen partituuril-
le. Brahmsin sinfonioissa on vähemmän 
liikkuvia osia kuin vaikka Beethovenissa, 
jonka sinfonioiden esitykset voivat olla 
hyvinkin rajuja, irtonaisia ja subjektii-
visesti erilaisia. Brahms ei taivu äärim-
mäisyyksiin, vaan hänen musiikissaan 
pelataan enemmänkin kvaliteetilla ja 
huolellisella balansoinnilla. Tempollisesti 
liikutaan paljon pienemmässä vaihtelu-
välissä. 

Brahmsin ongelma on siinä, miten 
tämä tuttu musiikki saadaan nostettua 
ilmiselvyyden suosta ja palautettua mie-
leen, että kyseessä on edelleenkin ainut-
laatuinen musiikkikappale.

Sitäkö tarkoitit, kun sanoit että Brahms ei 
muutu sen helpommaksi?

Tarkoitin, että Brahms on vaativaa jat-
kuvuuden luomisen kannalta. Ajatellaan 
vaikkapa toisen sinfonian Adagio non 
troppo-osaa. Sen pääteema jatkuu ja 
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jatkuu, eräänlaisen gregoriaaninen lau-
lun tapaan; miten tämä nyt sitten muo-
toillaan vakuuttavasti? Harvat tulevat 
ajatelleeksi, kuinka paljon Brahms tutki 
vanhaa musiikkia. Renessanssimusiikin 
kautta Brahms opetteli häivyttämään 
metriikkaa. Melodiset aiheet alkavat hä-
nen musiikissaan usein ennen tahtivii-
vaa, ilman että kyse olisi kuitenkaan var-
sinaisesta kohotahdista. 

Balansoimistakin on: Brahmsin or-
kestraatiossa on suorastaan turhaut-
tavaa se, miten paljon hän nk. tuplaa 
asioita: esimerkiksi kaikki puupuhaltajat 
soittavat usein keskenään samoja asioi-
ta, yleensä tersseissä. Soinnista tulee 
helposti raskas. Monestihan muusikoi-
denkin mielikuva Brahmsista on nimen-
omaan raskas – pelkään, että tämä 
johtuu osittain siitä, että muistetaan 
koulun musiikkitunneilta Brahmsin ol-
leen se lihava ja parrakas tyyppi, ja vielä 
Hampurista kotoisin.  Toisesta sinfonias-
ta Brahms halusi kuitenkin tehdä nimen-
omaan valoisan teoksen. Hänellä oli oma 
vakiintunut tapansa työskennellä: hän 
sävelsi kesäisin, ja talvisin ainoastaan or-
ganisoi sitä mitä kesällä oli tuottanut ja 
oikoluki painoon meneviä partituureja. 
Teos on sävelletty Wörtherseen rannalla, 
sen saman järven, jonka toisella rannal-
la Alban Berg sävelsi myöhemmin viulu-
konserttonsa. 

Brahms halusi varmistaa, ettei tieto 
teoksen aurinkoisesta luonteesta leviä 
ennen kantaesitystä. Ihailijatartaan rou-
va von Herzogenbergia Brahms johti 
iloisesti harhaan kun tämä uteli tietoja 
uudesta teoksesta: ”Hyvä rouva, jos ha-
luatte tietää. millainen uudesta teok-
sestani tulee, menkää ja asettakaa so-
mat pikku jalkanne pianon molemmille 

pedaaleille ja soittakaa f-mollisointu-
ja kovaa ja hiljaa, korkealta ja matalal-
ta. Sinfoniastani tulee surullinen ja sen 
partituurissa pitäisi olla surureunukset.” 
Koko sinfoniassa ei tietenkään ole en-
simmäistäkään f-mollisointua.

Haastattelu Lotta Emanuelsson
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”Säveltäjä, filosofi, poleemikko, ooppe-
ran uudistaja, omien sanojensa mukaan 
’sekoitus munkkia ja Dionysosta’, opet-
taja,teoreetikko, itsemurhaaja – kaikkea 
tätä oli Bernd Alois Zimmermann (1918-
1970). Säveltäjänä hän oli harvinaisella 
tavalla filosofiansa läpitunkema taiteili-
ja”, aloittaa Lauri Otonkoski yhden pää-
kohteensa käsittelyn toimittamassaan 
modernin musiikin yleisesitysteoksessa 
Klang – uusin musiikki. Säveltäjän roolissa 
Zimmermann oli tyylillisiltä määreiltään 
sekä modernisti että yksi ensimmäisistä 
”postmodernisteista”, vaikkei hän luulta-
vasti olisi tästä määreestä suuremmin 
innostunut. Monet modernismin jälkei-
sen ajan säveltäjät, jopa heistä vapaa-
mielisimmin asennoituneet, ovat kiistä-
neet olevansa postmoderneja, ja tämä 
on useimmiten johtuu halusta olla sa-
maistumatta kuvataiteen ja arkkiteh-
tuurin postmodernin suuntauksen vä-
linpitämättömyyteen historian kulun ja 
lainalaisuuksien suhteen. 

Varhaisen kuolemansa vuoksi 
Zimmermann ei kuitenkaan joutunut 
elämänsä aikana vastaamaan  kysy-
mykseen suhteestaan postmoderniin. 
Hänen ajattelunsa perusristiriita oli mo-
dernistisen konstruktiivisuuden ja va-
paasti assosioivan pluralismin välinen, 
ja tämä ristiriita osoittautui monessa 
yhteydessä hyvin herkällä tavalla hedel-
mälliseksi. Hän halusi nähdä ajan jonain 
maailmassa yleisesti vallitsevana olosuh-
teena, jolla on omat lakinsa ja olemisen 
tapansa: termi ”ajan pallonmuotoisuus” 
(die Kugelsgestalt der Zeit) oli hänen 

BERND ALOIS ZIMMERMANN (1918– 1970): 
PHOTOPTOSIS

oma tapansa kiteyttää tämä asiaintila. 
Kysymyksessä on vertauskuvallinen tapa 
puhua ajasta, ja tarkoitus on ilmoittaa, 
että menneisyys, nykyisyys ja tulevai-
suus ovat ikään kuin kaikki läsnä koko 
ajan, yhtä aikaa, ja että niistä voidaan 
koska tahansa siirtyä toisiin tavoilla, jot-
ka yhtä vertauskuvallisesti sanoen ovat 
kuin liikuttaisiin joko pallon pintaa myö-
ten tai pallon läpi – ja kaikesta päätellen 
ilmeisesti myös voitaisiin olla nyt-hetkel-
lä yhtä aikaa läsnä sekä menneisyydessä 
että tulevaisuudessa. 

Toisaalta Zimmerannilla oli myös mui-
ta ajan käsitteelle esitettyjä vaatimuk-
sia. Suuren osan ajasta, jonka hän käytti 
kypsän sävellystuotantonsa valmistami-
seen, hän oli uppoutunut pitkälle vie-
tyyn sarjallisuuteen. Tuolloin hänen mu-
siikissaan aikaa niin kuin muitakin sen 
osatekijöitä (darmstadtilaisesti sanoen 
”parametrejä”) kontrolloivat samat ja 
hallitsivat samat ”yleiset säännöt”. Nämä 
säännöt luonnollisesti sijaitsivat hierarki-
an ylimmällä portaalla ja kaikki muu nii-
den alapuolella. Jos haluttiin saada kuva 
säännöistä, ne voitiin yleensä kirjoittaa 
näkyviin alkeisaritmeetisella informaa-
tiolla. On helppo kuvitella, että tämä 
tuottaa työskentelyn edetessä koko jou-
kon ongelmia. Esimerkiksi tämän: miten 
tulevaisuutta edustava aikataso saadaan 
tuotua esiin millään sellaisella tavalla, 
joka täyttäisi ne samat lait ja säännöt, 
jotka on soveltuvat tulevaisuutta tai ny-
kyisyyttä edustavien ilmiöiden esiin tuo-
miseen. On siis sallittava Zimmermannin 
käsitteistölle huomattava määrä vapauk-
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sia – toisin sanoen ymmärtää se hyvin 
vahvasti vertauskuvallisena. 

”Pallon muotoisessa ajassa subjek-
tin vasemmalla puolella on menneisyys, 
edessä nykyisyys ja oikealla tulevaisuus 
(tai päinvastoin – pallossahan ollaan), 
kaikki on yhtä aikaa läsnä. Aikatasojen 
erottamaton ykseys luo ideataustan si-
taattitekniikalle ja Zimmermannin myö-
hemmälle pluralismille. Pluralismilla ei 
tässä tarkoiteta toisen maailmansodan 
jälkeisen musiikin tyylillistä moninai-
suutta sellaisenaan, vaan termin filoso-
fista merkitystä. Filosofiassa pluralismi 
tarkoittaa näkemystä, jonka mukaan 
todellisuus perimmältään koostuu mo-
nesta riippumattomasta aineksesta. 
Zimmermannin partituureissa pluralismi 
ilmeneekin, paitsi sitaatteina ja konkre-
tiana, myös viittauksina esittäjistön si-
joittumiseen salissa, valaistukseen, ark-
kitehtuuriin, käytettäviin kuva-, filmi- ja 
ääninauhamateriaaleihin jne.” 

Jatkan lainaamalla vielä samaa es-
seetä: ”Kukapa meistä ei tunnistai-
si itsessään milloin munkin, milloin 
Dionysoksen. Ja aikatasojen ykseyden 
ideaa ovat viljelleet filosofianpiirissä mo-
netkin ajattelijat. Mutta Zimmermann 
kykeni kääntämään ajatuksensa mu-
siikiksi; ajattelijana hän ei ollut ainut-
laatuinen, säveltäjänä kyllä. Hän aloitti 
omien sanojensa mukaan ’vanhimpana 
näistä nuorista säveltäjistä’ sarjallisuu-
den piiristä, ja Darmstadtissa vieraili 
hänkin useana vuotena. Sarjallisuus säi-
lyi Zimmermannin tuotannossa loppuun 
asti rakenteen ytimenä, mutta kiinnosta-
vimmat hetket hänen musiikissaan ovat 
epäilemättä ne, joissa sarjallisuus särkyy. 
Pluralismissa Zimmermannin kristillinen 
aikapallo vasta pääsi säihkymään.

Historian tutkiminen, ajan ilmiöiden 
havainnointi ja yhteenvetojen raken-
taminen lienevät peri-inhimillisiä omi-
naisuuksia. Jotkut yrittävät jopa ottaa 
oppia historiasta. Zimmermann yritti, 
hän kuvasi historiaa ja pyrki vaikutta-
maan. Paitsi pluralisti, säveltäjä oli kiis-
tämättä pasifisti. Zimmermannin pääte-
okset,ooppera Die Soldaten ja Requiem 
nuoren runoilijan muistolle, kaksi aikam-
me musiikin suurta montaasia, hakeu-
tuvat samoille alkulähteille. Ooppera 
tarkastelee sotilasetiikan sekä ’eilisen, 
tämän päivän ja huomisen henkisen ja 
ruumiillisen väkivallan’ seurauksia, jot-
ka luovat yksinomaan murhetta ja kuo-
lemaa. Sielunmessu taas piirtää kuvan 
Euroopan historiasta vuosian 1920–
1970, ajasta, jolloin maailma ehti toipua 
kahdesta maailmansodasta. Kaikki ei-
vät kuitenkaan toipuneet. Zimmermann 
kuului heihin.”

Zimmermann ei suinkaan ollut ”vain” 
monimutkaisen filosofian musiikillinen 
projektio, vaan myös käytännöllinen sä-
veltäjä, jonka kiinnostuksen kohteisiin 
kuului mm. jazz ja elokuva. Esimerkiksi 
sekä Sotilaat että ihana trumpettikon-
sertto Nobody Knows the Trouble I see 
(1954) liikkuvat laajalti jazzin maailmas-
sa sen syvästi sisäistäen. Yllättävintä 
ehkä on, että Zimmermann saattoi olla 
myös suuri humoristi. Kun häntä oli pyy-
detty selventämään musiikillisesti ”pal-
lonmuotoisen ajan” käsitettä, hän tarjoili 
pelkille sitaateille rakentuvan itseironi-
sen hulluttelun Musique pour les soupers 
du roi Ubu (”Musiikkia kuningas Ubun il-
lallisille”, 1966). Mitä tämä kulttuurihisto-
rian syvän tuntemuksen ja puujalkavit-
sien epäpyhä liitto lopulta todistaa, on 
hyvä kysymys: se ei ehkä liity itse käsit-
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teeseen mitenkään, saatikka että ”sel-
ventäisi” sitä. 

Jonkinlaisen osavastauksen sieltä voi-
si ehkä olettaa saavansa kysymykseen, 
mikä on sitaatin rooli tässä kokonaisuu-
dessa. ”Sitaattiin liittyy lähes aina parodi-
nen, nostalginen tai ironinen sivumerki-
tys. Zimmermannilla näin on puolestaan 
ani harvoin. Tietenkin sitaatti on merk-
ki historian mukanaolosta, sen olemas-
saolon jatkuvasta tunnustamisesta. 
Tällainen sopiikin Zimmermannin filo-
sofiaan. Mutta jos sitaattien funktio on 
yksinomaan muistuttaa menneisyyden 
olemassaolosta ja jos nykyisyyttä sävel-
lyksessä edustaa keksimisen hetki, niin 
mikä on tulevaisuutta sävelteoksessa? 
Teoksen tuleva elämä? Vai tulisiko mei-
dän ajatella, että sarjallisuus predeter-
ministeristisine luonteineen tavallaan 
sisältää myös kappaleen tulevaisuutta: 
ankarimmassa sarjallisuudessahan jokai-
nen teoksen hetki toteuttaa kokonais-
systeemiä, ensimmäinen tahti on jo ker-
tonut jotain viimeisestä.

Vaikka Zimmermann oli tiiviisti mu-
kana Darmstadtin kesäkurssien toi-
minnassa, hän ei kuulunut Boulezin ja 
Stockhausenin tavoin sarjallisuuden 
varsinaisiin suunnan näyttäjiin. Tämä 
toki saattaa heijastella enemmän hä-
nen syrjään vetäytyvää luonnettaan, 
vastakohtana muiden johtotähtien, eri-
tyisesti Stockhausenin julistajankut-
sumuksen läpitunkemalle poleemi-
suudelle. Yhteiskunnallisten teemojen 
käsittely sävellyksissä yhdistää hänet 
Luigi Nonoon, mutta erot näiden kah-
den hienon säveltäjän välillä ovat yhtä-
läisyyksiä suuremmat. Päinvastoin kuin 
Nono, Zimmermann ei koskaan pannut 
kokonaan poikki välejä traditioon. Jo mai-

nitun trumpettikonserton lisäksi sellai-
sissa teoksissa kuin Sellokonsertto (1966), 
Canto si speranza (”Toivon laulu”, sellolle 
ja orkesterille, 1957) sekä Symphonie in 
einen Satz (1951) kaikuu Zimmermannin 
perinnesuhde kauniina ja kunnioittava-
na, vaikka sävelkielessä on vahvat uu-
det ulottuvuutensa. Myös pianotriolle ja 
kertojalle sävelletty Présence (”Läsnäolo”, 
1961) edustaa traditionaalisesta kauem-
maksi singahtanutta taidenäkemystä. 

Oma jäljittelemätön tapauksensa on 
orkesteriteos Photoptosis (1967–68; suo-
ra käännös kreikasta kuuluu ”sisään lan-
keava valo”). Otsikon ja musiikin välinen 
suhde on tämänkin teoksen yhdeydessä 
saanut hyvin monenlaisia tulkintoja. Kun 
Zimmermann ei ole itse antanut kappa-
leelle mitään suoraviivaista, juuri tätä 
teosta koskevaa ”käyttöohjetta”, meille 
jää vapaus lähestyä sitä omine lähtökoh-
tinemme. 

Photoptosisin tapauksessa kuulijan 
tuntuu mielekkäimmältä ottaa vastaan 
säveltäjän tarjoama ”tapahtumien kul-
ku” sellaisenaan, ja vasta kun se vaatima 
kymmenminuuttinen on kulunut, koet-
taa älynystyröitä tai musiikista nautti-
misen edellyttämiä elintoimintoja hie-
romalla houkutella esiin, mitä äsken 
tapahtui ja miten siihen pitäisi suhtau-
tua. Teoksessa alusta loppuun äärim-
mäisen intensiivisenä pysyvä musiikin 
laavamainen virta lataa kuulijan tajun-
taa, niin että lopulta hän on jo pysyväs-
ti siinä pisteessä, jossa hänen on pakko 
kuulla jotakin äärimmäisen isoa tapah-
tuvan. Tätä seuraakin eräänlainen räjäh-
dys – vai kuinka nykyajan kuulija sen nyt 
sitten tulkitseekin. Esiin ryöppyää muis-
ta yhteyksistä tuttua musiikkia, joka on 
alkuperäisissä yhteyksissäänkin toimi-
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nut hiukan samankaltaisessa roolissa: 
varaventtiilinä. On epäolennaista, mitä 
tämä ”tuttu” musiikki on. Kuulija ei me-
netä mitään, jos hän ei juuri sillä hetkellä 
”tunnista tuttua”: olennaista on, että hän 
on kiinni valtavan voimakkaassa elämän 
virrassa. Ja kun kuulija huomaa, että tä-
män kaltaiset voimavirrat ovat ravistel-
leet häntä, hän on ymmärtääkseni saa-
vuttanut sen olennaisen, minkä hän voi 
Bernd Alois Zimmermannin Phoptosis-
teoksen kuuntelemalla saavuttaa. 

Silläkin uhalla, että ohjelmakommen-
taattorina menetän keskeisen osan us-
kottavuudestani – joku voi toki kysyä, 
mistä uskottavuudesta oikein puhun 
– voin lopuksi kertoa, miten olen itse 
mieltänyt tämän poikkeuksellisen sävel-
teoksen. Korostan, ettei minua pidä ot-
taa tosissaan, sillä siitä saattaa olla hait-
taa kuulijan omalle musiikkinautinnolle. 
Sain Phoptoptosisin ensimmäisiä kertoja 
pureskeltavakseni siihen aikaan kun jän-
nityksen kaipuutamme hiveltiin ensim-

mäisiä kertoja aiheella mustat aukot ja 
erityisesti sen muotoilulla tyyliin ”mus-
tien aukkojen läpi lentäminen – mitä 
sitten tapahtuu?” Entä jos tässä on yksi 
mahdollinen vastaus? Kun sävelten hyö-
yn intensiviteetti kasvaa äärimmilleen, 
ajaudutaan tilanteeseen, jossa kaikki 
repeää pienimpiin osasiin ja singahtaa 
– niin, minne? Ei ehkä välttämättä mi-
hinkään uuteen paikkaan, mutta entä 
jos kysyisimmekin, minä (siis millaisena 
olentona) me tästä kurimuksesta toisel-
le puolelle selviämme. Jonain uutena, 
eikö vain? Vuosien ajan olen hyväksy-
nyt tämän lopputuleman: edustakoon 
Photoptosisin ”aukon takainen olotila” ku-
vitelmaa jostain uudesta, jostain ennen 
kokemattomasta. Silloinhan se tavallaan 
samalla vastaa kysymykseen, mikä voi 
musiikissa edustaa tulevaa, kysymyk-
seen joka tuntuu olevan yksi ”ajan pal-
lonmuotoisuuden” ratkaisevia ja joka on 
siksi ponnahtanut tässäkin johdattavas-
sa kommentissa esiin muutaman kerran.

Kahteen ensimmäiseen pianokonsert-
toon liittyy järjestysnumerosekaannus. 
On eri teorioita siitä, miksi myöhem-
min valmistunut C-duuri-konsertto sai 
numeron 1: toiset lähteet väittävät tä-
män johtuneen puhtaasta erehdykses-
tä, toiset taas siitä, että nuottien men-
nessä painoon B-duuri-konsertto (n:o 
2) oli nuotinnokseltaan puutteellinen ja 
lukukelvottomia hieroglyfejä pullollaan, 
kun taas C-duuri-konsertto oli valmiis-
sa kuosissa. Numeroinnilla ei olisi niin 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827): 
PIANOKONSERTTO NRO 1

suurta väliä, ellei juuri tässä kohdassa 
Beethovenin tyylillisessä kehityksessä 
olisi tapahtunut huomattava hyppäys. 
B-duuri-konserton säveltäminen alkoi jo 
1780-luvun puolella ja se valmistui 1795; 
on selvää, että se noudattaa kaikessa 
olennaisessa Mozartin ja Haydnin linja-
uksia. C-duuri-konsertossa (1796–1797) 
säveltäjä väläyttelee persoonallisuuten-
sa leijonankynsiä jo sangen avokäti-
sesti. Tämä koskee monia tekstuurin ja 
dramaturgian ratkaisuja, ja myös laajan 
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ja oikuttelevan muodon voidaan kat-
soa olevan irtiotto. Beethoven oli näi-
hin aikoihin juuri murtautunut wieni-
läisen yleisön tietoisuuteen, toistaiseksi 
erityisesti pianistina ja improvisoijana. 
Konserttojen ilmiselvä tarkoitus oli esi-
tellä hänet myös laajojen muotojen sä-
veltäjänä. 

Elettiin sosiohistoriallisesti tärkeää ai-
kaa: musiikki oli siirtymässä aateliston 
salongeista laajempien porvarillisten pii-
rien saavutettavaksi, mikä aikaa myöten 
tuli merkitsemään modernin konsert-
ti-instituution syntymistä. Emme vali-
tettavasti tiedä, missä määrin ajan sävel-
täjät Beethoven etunenässä ajattelivat 
muutosta tietoisesti. Joka tapaukses-
sa tästä eteenpäin kehitys kulki vääjää-
mättä kohti suurten esitystilojen vaati-
mukset täyttävää musiikkia. Erityisesti 
Mozartin valloittavan aistikkaaksi ke-
hittämästä konserttomuodosta oli toi-
senlaiseksi muunnettuna tuleva yksi 
1800-luvun romantiikan suosikkilajeista; 
sen estetiikka lähti pian kiitämään kohti 
sankarikonserton mallia ”yksilö vastaan 
yhteisö”. Beethovenin kahden ensim-
mäisen pianokonserton välissä syntyi 
etiäisiä tulevasta tendenssistä: C-duuri-
konsertto on edeltäjäänsä paljon dra-
maattisempi juuri siinä mielessä, että 
solisti hahmottuu tämän tästä muiden 
soittajien pystypäiseksi opponentiksi. 
Omalta osaltaan Beethoven täydensi sit-
ten tätä kehitystä kolmessa seuraavas-
sa pianokonsertossaan ja viulukonser-
tossaan, ja erityisesti Keisarikonsertossa 
(nro 5, 1809) asetelma oli jo jokseenkin 
valmis siirrettäväksi seuraavien sukupol-
vien käsittelyyn. Historian oikku on, ettei 
Beethoven sen jälkeen enää säveltänyt 
konserttoja, vaikka suunnitelmia tiettä-
västi oli. 

Pianokonsertto nro 1 alkaa pitkäl-
lä orkesterijohdannolla, joka kehittää 
selväpiirteisistä lähtökohdista pohjaa 
myöhemmille käänteille. Mukana on 
luonteeltaan monenlaista materiaalia: 
fanfaarimaista, juurevan voimakasta, 
leikkisää, hellästi laulavaa jne. Teemojen 
suhde Haydnin ja Mozartin vastaaviin on 
ambivalentti: yksityiskohdat voisivat olla 
edeltäjien kynästä, mutta kokonaisuu-
det rakentuvat toisin. Pianistin tullessa 
esiin tekstuuri luonnollisesti runsastuu. 
Sinänsä suhteellisen yksinkertaiset tee-
mat avaavat vähä vähältä ilmaisupoten-
tiaaliaan ja osoittautuvat odottamatto-
man hedelmällisiksi. Periaatteessa tämä 
on klassistisen tyylikauden sonaattimuo-
toisten osien yhteinen piirre, mutta ku-
kaan ei ollut aikaisemmin toteuttanut 
ideaa yhtä perusteellisesti. Olennaisinta 
on, että keskinäisestä erilaisuudestaan 
huolimatta teemat ovat selvästi samas-
ta aineesta muovattuja ja pystyvät näin 
ollen täydentämään toisiaan ihailtavasti. 
Kadenssi valitaan yleensä kolmesta vaih-
toehdosta, jotka vaihtelevat laajuudel-
taan mutta ovat kaikki varsin virtuoosi-
sia.

Ihastuttava As-duuri-Largo henkii 
kauttaaltaan antiikkista jaloutta; edes 
runsas korukuviointi ei hämärrä sen 
pohjimmaista rauhaa. Klarinetti toimii 
monessa kohdassa solistin duopartneri-
na, mikä luo vaikuttavan kaksoisvalais-
tuksen. Finaalirondo on saanut esitys-
ohjeen scherzando (leikkisästi), ja tuota 
voinee täsmentää: kysymys on melkoi-
sesta hevosenleikistä. Rondo on sekä oi-
kullisten eleiden että erityisesti rytmi-
sen vyörytyksen juhlaa; svengi on sekä 
itsepintaista että hillittömän hauskaa. 
Finaali onkin yksi Beethovenin ominta-
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keisen ”säälimättömän” huumorin en-
simmäisistä täysin kehittyneistä esi-
merkeistä. Kekseliäs tekstuuri tuottaa 
muun runsauden ohessa kohdan, jota 
on nasevasti kutsuttu ”ensimmäiseksi 

boogiewoogieksi”. Lopussa yllättää lyhyt 
harras hetki ennen viimeisiä akordeja.

Jouni Kaipainen

Johannes Brahmsin tie suureksi sinfoni-
koksi ei ollut helppo. Hän suunnitteli sin-
fonian säveltämistä ensimmäisen kerran 
jo kesällä 1854, mutta silloin sinfoniaan 
ajatellut ainekset kulkeutuivat muihin 
teoksiin. Vakavammin sinfoninen luo-
mistyö alkoi 1860-luvun alussa, mutta 
työ eteni hitaasti ja näytti välillä pysähty-
vän kokonaan. Vielä 1871 Brahms puus-
kahti kirjeessä kapellimestari Hermann 
Leville: ”En tule koskaan säveltämään 
sinfoniaa! Sinulla ei ole aavistustakaan, 
miltä minunlaisestani säveltäjästä tun-
tuu, kun kuulee sellaisen jättiläisen 
marssivan takanaan”. Kirjeessä mainit-
tu ”jättiläinen” oli tietenkin Beethoven, 
jonka asettaman sinfonisen perinnön 
Brahms koki erityisen haastavana, lähes 
lamaannuttavana.

Ensimmäisen sinfonian valmistumi-
nen tuskallisen puolentoista vuosikym-
menen taistelun jälkeen 1876 vapautti 
vihdoin Brahmsin sinfoniset voimava-
rat. Toinen sinfonia valmistui jo helpom-
min, vain vuoden kuluttua ensimmäises-
tä. Brahms oli ottanut tavakseen viettää 
kesät maaseudulla paossa Wienin hä-
lyä, ja näiden kesäisten työlomien aika-
na syntyi moni merkittävä teos. Toisen 
sinfonian Brahms sävelsi kesällä 1877 
Pörtschachissa Wörther-järven rannalla. 

JOHANNES BRAHMS (1833–1897): 
SINFONIA NRO 2    

”Wörther-järvi on neitseellistä maaperää, 
melodioita on kaikkialla”, kirjoitti Brahms 
ystävälleen kriitikko Eduard Hanslickille.

Toisen sinfonian kantaesitys oli Hans 
Richterin johdolla Wienin filharmonik-
kojen konsertissa joulukuussa 1877. Teos 
sai suorastaan triumfaalisen vastaan-
oton, ja menestys jatkui innostuneena 
myös seuraavissa esityksissä. Aivan eri-
tyisesti yleisöä miellytti kolmas osa, joka 
jouduttiin yleisön vaatimuksesta soitta-
maan usein uudelleen.

Brahmsin uusi itseluottamus ja 
kuin siivillä tapahtunut sävellysproses-
si tuntuvat heijastuvan myös teoksen 
musiikissa. Kyseessä on hänen valoi-
sin ja vapautunein sinfoniansa, hänen 
”Pastoraalisinfoniansa”. Toisaalta teok-
sessa, varsinkin sen kahdessa ensim-
mäisessä osassa, on myös tummemmin 
sävyttynyt juonteensa. Ja valloittavan 
pinnan alla Brahmsin sinfoninen itse-
kuri on yhtä rautainen kuin aina ennen-
kin. Teoksen aineistoa sitoo yhteen tii-
vis motiivinen verkosto, jonka ytimenä, 
tavallaan teoksen sinfonisen kasvun al-
kuituna, on heti alussa kuultava sellojen 
ja bassojen kolmisävelinen sivuttaisliike 
(d-cis-d).

Ensiosan avaus on yksi sinfoniakir-
jallisuuden levollisimmista, jotain aivan 
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STEPHEN HOUGH

Maailman huippupianistien joukkoon 
asemansa vakiinnuttanut Stephen 
Hough on myös säveltäjä ja kirjoitta-
ja. Hänet on palkittu musiikillisista saa-
vutuksistaan Brittiläisen imperiumin 
ritarikunnan Commander of the Order-
arvolla 2014 sekä MacArthur-säätiön jä-
senyydellä. 

Stephen Hough esiintyy säännölli-
sesti merkittävimpien eurooppalaisten 
ja amerikkalaisten orkesterien solistina 
sekä pitää soolokonsertteja tunnetuissa 
konserttitaloissa ympäri maailmaa. Hän 
vierailee myös mm. Salzburgin, Mostly 
Mozart, Aspenin, Edinburghin musiik-
kijuhlilla sekä BBC Proms -festivaalilla 
Lontoossa. 

Kaudella 2015–2016 Hough esiintyy 
mm. Clevelandin, Uuden Seelannin ja 
Singaporen sinfoniaorkestereiden sekä 
Lontoon ja Los Angelesin filharmonikko-
jen solistina. Soolokonsertteja hän pitää 
Lontoossa, New Yorkissa, Chicagossa, 
Tokiossa ja Kiinassa sekä kiertää 

muuta kuin esikoissinfonian graniittiin 
hakattu uhma. Kontrapunktisesti alka-
vassa kehittelyssä musiikki saa kuitenkin 
tummia ja lopulta jopa elegisiä sävyjä. 
Myös hitaassa osassa musiikki sukeltaa 
idyllisestä alusta syvälle mollin levotto-
maan maailmaan, jolle kontrapunkti an-
taa paikoin lähes barokkista jyhkeyttä.

Samoin kuin esikoissinfoniassaan 
myöskään tässä kolmantena osana ei 
ole Beethovenilta periytyvä dynaami-

nen scherzo vaan rauhallisempi inter-
mezzo-tyyppinen pastoraali-osa. Osassa 
on kaksi nopeampitempoista välitaitet-
ta, joissa muunnellaan osan pääaihetta. 
Finaali alkaa hillitysti, kuin voimiaan pi-
dätellen, mutta kasvaa sitten säteilevään 
loistoon. Päätös on Brahmsin sinfonia-
sarjan riemuitsevin.

Kimmo Korhonen

Australiaa Musica Vivan kanssa. 
Stephen Hough on tehnyt yli 50 le-

vytystä, joista monet ovat saaneet 
Grammy-ehdokkuuksia sekä kahdek-
san arvostettua Gramophone-palkintoa. 
Lähitulevaisuudessa hän julkaisee 
Schumannin ja Dvořákin pianokonsert-
tojen live-taltioinnin Birminghamin sin-
foniaorkesterin kanssa sekä Skrjabinin ja 
Janáčekin sooloteoksia.

Sävellyksiä Stephen Hough on tehnyt 
mm. Berliinin filharmonikkojen puhal-
linkvintetin, Wigmore Hall –konserttita-
lon ja Westminster Abbeyn tilauksesta. 
Hän kantaesittää viimeisimmän teok-
sensa Barbican -konserttikeskuksessa 
Lontoossa syksyllä 2015. 

The Times, The Guardian, The Inde-
pendent ja The Telegraph ovat kaikki jul-
kaisseet Stephen Houghin kirjoituksia. 
Telegraphissa on kirjoittaa säännöllisesti 
suosittua blogia.  

Stephen Hough toimii Lontoon Royal 
Academy of Music -korkeakoulun 
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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.


