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15.4. 
KESKIVIIKKOSARJA 14   
Musiikkitalo klo 19.00

Hannu Lintu, kapellimestari
Soile Isokoski, sopraano
  
Minna Leinonen: Scatterings, kantaesitys (Ylen tilaus)  16 min

Jean Sibelius, orkestroinut Colin Matthews 12 min
Orkestroinnin kantaesitys, Ylen tilaus

Kaiutar, op. 72 nro 4
Illalle, op. 17 nro 6
Våren flyktar hastigt, op. 13 nro 4 
Men min fågel märks dock icke, op. 36 nro 2 
Var det en dröm, op. 37 nro 4

VÄLIAIKA 20 min
 

Wilhelm Stenhammar: Sinfonia nro 2 g-molli op.34 45 min

I Allegro energico 
II Andante 
III Scherzo (Allegro, ma non troppo presto) 
IV Finaali (Sostenuto – Allegro vivace)

Väliaika noin klo 19.35. Konsertti päättyy noin klo 21.00. 
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LINTU-PERSPEKTIIVI

”STENHAMMAR ON 
JOKU POHJOISMAINEN 
SINFONIKKO” 

Minna Leinosen teoksessa Scatterings 
käytetään lavan ulkopuolelle sijoitettu-
ja soitinryhmiä. Millaisia kokemuksia 
Musiikkitalon salissa on tällaisista spati-
aalisista kokeiluista?

Ryhmien sijoittelu esitystilan eri puolil-
le on sinänsä vanha ilmiö, esimerkiksi 
1500-luvulla sitä käytettiin paljon kuo-
romusiikissa. Tietenkin Musiikkitalo on 
suunniteltu niin, että orkesteri on lavalla 
ja soittaa tiettyyn suuntaan mutta sa-
lin muoto kieltämättä houkuttelee ko-
keilemaan uudenlaisia spatiaalisia rat-
kaisuja. Ensimmäisen kerran kokeilin 
vastaavaa pari vuotta sitten esittämällä 
Gabrielin sonaatteja, joissa vaskipuhal-
linryhmiä oli sijoitettu kaikille tasoille. 
Vähän aikaa sitten RSO soitti Reinbert 
de Leeuwin teoksen, jossa soittajia oli 
salin sekä etu- että takakulmassa mut-
ta siinä tarvittiinkin sitten jo toinen ka-
pellimestari. 

Näissä tilanteissa on toki omat on-
gelmansa. Varsinkin salin yläkulmis-
sa soitettaessa, ääni kulkee kum-
paankin suuntaan pienellä viiveellä. 
Muusikkohan reagoi siihen mitä kuu-
lee enemmän kuin siihen mitä näkee. 
Tämä on kuitenkin konsepti, jota sä-
veltäjän täytyy saada kokeilla. Minna 
Leinosen uudessa teoksessa on paljon 

elementtejä, joiden täytyy olla tarkasti 
yhdessä, jotta lavaorkesterin ja soitin-
ryhmien välillä syntyy säveltäjän etsi-
mää vuorovaikutusta. 

Miten syntyi ajatus tilata Colin 
Matthewsilta uusia orkesterisovituksia 
Sibeliuksen lauluista?

Matthewsin sovitukset ovat osa laa-
jempaa projektia, joka jatkuu syksyl-
lä, kun Aulis Sallinen soitintaa Anne 
Sofie von Otteria varten toisen setin 
Sibeliuksen lauluja. Sibelius itse ei or-
kestroinut lauluistaan kuin pari, ja niitä 
muita ovat sitten vuosien mittaan mo-
net instrumentoineet. Osa vanhoista 
orkestraatioista on tehty puolivillaises-
ti, balanssiongelmia riittää ja ne soivat 
suttuisesti. Lisäksi ne ovat estetiikal-
taan ja soitinnukseltaan keskenään ko-
vin erilaisia joten niiden sijoittaminen 
konsertissa peräkkäin aiheuttaa usein 
tyylillistä sekavuutta.

Hyviäkin orkestrointeja on, mutta 
ajattelin silti, että tässä olisi tilaisuus 
antaa kahden merkittävän Sibelius-
tulkin, Soile Isokosken ja Anne Sofie 
von Otterin itse ehdottaa lauluja joita 
he toivoisivat itselleen orkestroitavan. 
Colin Matthews tuli mieleeni siksi, että 
olen aina pitänyt hänen tekemistään 
Debussyn pianopreludien orkestraati-
oista.  Matthewsilla on orkesteriin kevyt 
mutta värikäs kosketus, ja juuri sellais-
ta halusin näihin lauluihinkin. Matthews 
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on käyttänyt varsin tavallista kokoon-
panoa mutta lisännyt mausteeksi bas-
soklarinetin ja harpun. Soitinnus on siis 
sama kuin Sibeliuksen kuudennessa 
sinfoniassa.
Mistä mahtaa johtua, että Sibelius itse 
ei tullut orkestroineeksi enemmän laulu-
jaan?

Tämä onkin erikoista, kun vertaa 
Sibeliusta vaikkapa Richard Straussiin 
tai Gustav Mahleriin jotka orkestroi-
vat itse suurimman osan lauluistaan. 
Oopperakapellimestareina he olivat 
ehkä enemmän tekemisisissä laulajien 
kanssa. Sibeliuksen kapellimestariura 
rajoittui ennen kaikkea hänen omien 
orkesteriteostensa esittämiseen ja sin-
fonioitten kanssa taisteluun, eikä hänel-
lä ollut samassa mittakaavassa fooru-
mia ottaa ohjelmistoon orkesterilauluja. 

Merkitystä saattaa olla sävellysta-
vallakin. Esimerkiksi Straussilla tuntuu 
aina olleen mielessään orkesteri sävel-
sipä hän mitä tahansa, ja instrumentaa-
tio syntyi häneltä todennäköisesti siksi 
aika luontevasti. Sibelius ei ollut mikään 
virtuoosipianisti, ja hänen pianoteks-
tuurinsa perustuu usein edestakaisin 
vellovista murtosoinnuista. Sellaisen 
orkestrointi ei aina ole yksinkertaista. 
Lisäksi Sibeliuksen laulut ovat lyhyem-
piä kuin Straussin tai Mahlerin joiden 
lauluissa on usein enemmän draaman 
tuntua. Silloin orkesterin käyttökin tun-
tuu perustellummalta.

Wilhelm Stenhammarille Sibelius oli tär-
keä esikuva. Miten se näkyy hänen toises-
sa sinfoniassaan?

Stenhammarin koulutus oli hyvin sak-
salainen. Hän opiskeli Berliinissä ja ihai-
li Bruckneria, Wagneria ja Schumannia 
mutta vaikuttui sitten Sibeliuksen toi-
sesta sinfoniasta valtavasti. Sten-
hammarin oma tyyli on aavistuksen 
eklektinen. Kun vähän aikaa sitten joh-
din tämän sinfonian Englannissa, har-
joitusprosessin aikana syntyi soittajien 
välinen tietokilpailu, ketä säveltäjää mi-
käkin jakso muistuttaa. Musiikissa on 
Sibeliusta suoranaisina lainauksinakin 
ja tapa millä molemmat keskiosat päät-
tyvät, on hyvin sibeliaaninen. Mutta 
tunnistaa sieltä Elgaria ja Wagneriakin: 
hitaan osan keskijakso voisi olla vaik-
ka Parsifalista. Samoin mieleen tu-
lee Nielsenin ensimmäisen sinfonian 
eteenpäin pyrkivä energia. 

Stenhammar jos joku on nimen-
omaan pohjoismainen sinfonikko, mut-
ta hänen oma äänensä ei ole ehkä yhtä 
vahva kuin Nielsenin tai Sibeliuksen. 
Silti toinen sinfonia on suuri ja merkit-
tävä teos, kestoltaankin. Toisen piano-
konserton ohella se on hänen tuotan-
tonsa huippua. Teknisesti Stenhammar 
oli äärimmäisen taitava,  ajatellaan 
vaikkapa sitä tapaa millä hän rakentaa 
sinfonian finaalin valtavan kontrapun-
kisen kudelman. 

Soitamme sinfonian ensi viikolla myös 
Tukholman Konserttitalon Sibelius-
Nielsen -festivaalilla.  Siellä ohjelmas-
sa ovat kaikki Sibeliuksen ja Nielsenin 
sinfoniat, ja jokaisessa konsertissa on 
paitsi jommankumman sinfonia myös 
jokin tilanteeseen sopiva muun sävel-
täjän teos: Atterbergia, Stenhammaria, 
Mahleria ja niin edelleen. Me soitamme 
järjestäjien pyynnöstä Tukholmassa tä-
män ja Sibeliuksen viidennen sinfonian, 
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joka sekin on vuodelta 1915. Tämä ase-
telma tarjoaa mielenkiintoisia vertailu-
kohtia siihen mitä pohjoismaissa tuol-
loin musiikillisesti tapahtui.

Sibelius pyöri itse paljon ruotsalaisissa 
musiikkipiireissä. Ottiko hän vaikutteita 
ruotsalaisesta musiikista?

En usko. Eihän Sibelius muutenkaan 
varhaisen Wagner-Liszt-Tšaikovski -vai-
heen jälkeen ottanut vaikutteita enää 
juuri mistään. Sen jälkeen hän oli aika 

lailla omillaan ajatusmaailmansa kans-
sa. Mutta Skandinavia oli hänelle jo 
kielellisestikin merkittävä viitekehys: 
kirjeenvaihto Strindbergin kanssa, 
Hams unin vierailut täällä ja hyvä ystä-
vä Stenhammar. Hän koki taiteilijana 
ankkuroituvansa myös Ruotsiin, mutta 
epäilen, mahtaako hänen musiikissaan 
olla varsinaisesti sieltä saatuja element-
tejä. 

Haastattelu Lotta Emanuelsson

Sointivärit ovat olleet säveltäjä Minna 
Leinosen (s. 1977) elämässä keskeisel-
lä sijalla alusta lähtien. Hän ihastui jo 
ala-asteikäisenä musiikinopetuksessa 
käytettyjen Orff-soittimien, kuten ksy-
lofonien, sointeihin. Orff-pedagogiikan 
opinnot Tampereen konservatoriossa 
ja opetustyö Keski-Helsingin musiik-
kiopistossa ovat olleet Leinosen mu-
siikilliselle kypsymiselle tärkeä juonne. 
Sen ohella hän vaikuttui jo teini-iässä 
Chopinin pianoteoksista: kuinka eri ta-
voin yksittäisen äänen voi soittaa – ja 
kuinka paljon se, mitä soittohetkel-
lä ajattelee, vaikuttaa soivaan loppu-
tulokseen. Sävellysopinnot Sibelius-
Akatemiassa toivat mukaan äänen 
digitaalisen muokkaamisen studiossa.

Näiden lisäksi Minna Leinosen musii-
kin taustalla vaikuttaa hyvin läheisek-
si tullut aihe, äitiys, jota hän käsitteli 

MINNA LEINONEN (S. 1977): SCATTERINGS

muun muassa radiofoniassaan Äiti-iäti. 
Äidiksi tuleminen on säveltäjän mu-
kaan auttanut häntä löytämään oman 
lapsuutensa äänet uudestaan.

Aikaisemmissa orkesteriteoksissaan 
Leinonen on kokenut työskentelevän-
sä eri tavoin konventioihin sidottuna: 
kymmenisen vuotta sitten Tampere 
filharmonialle sävelletty Kha oli vielä 
nuoren säveltäjän teos ja sikäli varovai-
nen; Helsingin Juhlaviikkojen tilauste-
os, Tapiola Sinfoniettalle vuonna 2012 
valmistunut Rarerare puolestaan syntyi 
ammattisoittajien ohella lapsista koos-
tuvalle yleisölle, joka myös osallistui 
teoksen esittämiseen. 

Scatterings-teoksen sävellysproses-
si lähti vapaasta fantisoinnista vailla 
rajoitteita—ihanteellisesta tilanteesta 
nuorelle, mutta taiteilijan työhön useita 
vuosia keskittyneelle säveltäjälle. 
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Leinonen on viime aikoina pohtinut, 
kuinka vertikaalin ajan rinnalle voisi luo-
da ulkoisista tapahtumista riippumatto-
mia syvyystasoja, “absoluuttista aikaa”. 
Kysymys voi olla esimerkiksi kontra-
punktisista tapahtumista, musiikissa 
päällekkäin olevien elementtien virta-
uksista, kun jokin elementti nousee sy-
vyyksistä musiikillisen kudoksen pin-
nalle. Scatteringsissä (scatter=sirottaa, 
hajottaa, levittää moneen suuntaan) 
kolmiulotteisuus konkretisoituu soittaji-
en sijoittelussa ympäri salia: varsinaisen, 
perinteisesti lavalle sijoittuvan orkeste-
rin lisäksi Leinonen käyttää teoksessaan 
neljää pienempää solistiryhmää, jotka 
sijoittuvat kuulijoiden ympärille.

Toiseksi Leinosen kohdalla hänen 
musiikkinsa merkitys, säveltäjää laina-
ten, “miksi teos tulee olemaan olemas-
sa”, liittyy usein johonkin todelliseen, 
arkielämän sointiin, sanaan, ilmiöön tai 
tapahtumaan ja on siten samalla doku-
mentti säveltäjänsä sen hetkisestä elä-
mästä.

Roihuvuoren kirkonkellojen melo-
dia säestää Leinosen sävellystyötä päi-
vittäin, ja siitä tuli yksi Scatteringsin 
monista sävelmotiiveista. Alkupuolen 
orkesteritekstuurin “valuvat puupuhal-
timet” puolestaan inspiroituivat hitaas-
ti maahan laskeutuvasta hanhiparves-
ta. Teoksen loppupuolella nousee esiin 
musiikillinen aines, jota säveltäjä kut-
suu “äidin syliksi”; se on hyräilyä, jolla 
Leinonen rauhoittelee pientä vauvaan-
sa. Erään taitteen tekstuuri sai sytyk-
keensä äänten ryppäästä, joka syntyy, 
kun suuri lelulaatikko kipataan ylösalai-
sin lattialle.

Scatteringsissä jokainen muusikko 
joutuu tuottamaan soittimellaan epä-

konventionaalisin tavoin erilaisia häly-
ääniä, kuten soinnittomia risahduksia, 
kopautuksia sekä suhinoita. Näiden li-
säksi säveltäjä hyödyntää teoksessaan 
hälyä ja sointia yhdistäviä ääniä sekä 
mikrosävelaskeleita. Leinonen tekee 
Taideyliopiston Sibelius-Akatemialle 
jatkotutkintoa viulun laajennetuista 
soittotekniikoista ja valmisteli myös 
tässä teoksessa käyttämänsä laajen-
netut soittotekniikat huolellisesti yh-
dessä tuttujen muusikoiden kanssa. 
Paneutumisesta sekä huolellisesta val-
mistelusta huolimatta näiden teknii-
koiden käyttämisessä isossa orkeste-
riteoksessa on riskinsä: kuulostaako 
lopputulos siltä kuin säveltäjä on kuvi-
tellut?

Leinosen musiikki on tutkivaa: se on 
jatkuvaa kokeilua, muokkausta ja oppi-
mista. Lopulta säveltäjä itse tunnustaa 
kiinnostuvansa kauneusvirheistä, olivat-
pa ne ihmisessä tai musiikissa. Hän etsii 
tasapainoa sisäisen ja ulkoisen, esteetti-
sesti miellyttävän ja sietämättömän vä-
lillä. Säveltäjän omin sanoin – “jälkiä saa 
jäädä, arvet ovat merkki kokemuksesta, 
ruma voi olla kaunista.”

Ville Komppa
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JEAN SIBELIUS (1865–1957), 
ORK. COLIN MATTHEWS (S. 1946): LAULUJA

Jean Sibelius on ajan myötä paljas-
tunut yhdeksi 1800- ja 1900-lukujen 
vaihteen omintakeisimmista laulusä-
veltäjistä. Hänen laulujensa taustana 
on suomalainen kansallisromantiikka, 
johon kaksikielisyys toi oman värinsä. 
Myöhemmissä lauluissa pääsivät esiin 
myös symbolistiset ja syvyyspsykologi-
set vaikutteet.

Toisin kuin kuorolaulut Sibeliuksen 
yksinlaulut syntyivät enimmäkseen 
ruotsinkieliseen lyriikkaan. Runebergin, 
Wecksellin tai Frödingin ihanteelliset 
tekstit velvoittivat dramaattiseen ja 
loistokkaaseen ilmaisuun. Monet lau-
luista edustavat ”suurta formaattia”: ne 
on suunnattu konserttilavoille, karis-
maattisille laulajille ja niiden hahmotus 
on laveasti sinfoninen, usein myös piile-
västi orkestraalinen. 

Laulujen runoteksteihin Sibelius 
loi syvemmän henkilökohtaisen si-
teen kuin muissa vokaaliteoksis-
saan. Suomenkielisiä yksinlauluja 
Sibeliuksella on vain muutama ja niissä 
huomaa hänen samastuneen helpoim-
min Kalevala-henkiseen, soljuvasti soi-
vaan runouteen. 

Vuonna 1914 valmistuneeseen opuk-
seen 72 kuuluva Kaiutar Larin-Kyöstin 
runoon on Sibeliuksen suomenkieli-
sen laululyriikan hienoimpia näytteitä. 
Sibelius tuntuu teoksessa palaavan aina 
Kullervon arkaais-mystiseen ilmaisuun, 
jossa metsänneito kulkee suot ja kor-
vet etsimässä kadonnutta sulhastaan. 
Kalevala-tyylinen runo on etäännytetty 
ja tekstistä on jalostettu pieni runoel-

ma, johon on kylvetty paljon soittimel-
lista potentiaalia.

Illalle (1898) oli Sibeliuksen ensim-
mäinen suomenkielinen yksinlaulu, 
jossa säveltäjä kiinnitti paljon huomi-
ota kielen soivuuteen. Runon Ilta tar-
koitti myös kirjailija A.V. Forsmanin 
(Koskimies) morsianta, Ilta Bergrothia, 
ja näin hämärän malttamattomasta 
odotukseen liittyy monipuolista ver-
tauskuvallisuutta. Jännittyneestä tre-
molosäestyksestä kasvava melodinen 
crescendo piirtää varman dramaattisen 
kaarroksen.

Kansallisrunoilija Johan Ludvig 
Runeberg oli Sibeliukselle ehkä kaikkein 
läheisin tekstilähde, johon hän eläytyi 
niin varhaisissa kuin myöhäisimmissä-
kin lauluissaan. Runeberg edusti taakse 
jäävää ihanteiden aikaa, jonka kirkasot-
sainen eheys sopi Sibeliuksen musiikilli-
selle mielikuvitukselle. 

Ensimmäisenä vuosina 1890–92 val-
mistuneessa Runeberg-sarjassa op. 13 
klassisromanttinen viritys on kouriin-
tuntuva. Våren flykter hastigt -laulun 
op. 13/4 mies-nais-asetelmasta syntyy 
tyypillisesti nuoren miehen musiikkia. 
Nainen pahoittelee nopeasti ohi rientä-
vää elämän kevättä, mutta mies kehot-
taa tarttumaan hetkeen ja hankkimaan 
elämän ehtoolle kauniita muistoja. 
Sibelius aloittaa laulun haikein sävyin, 
mutta päättää sen lähes keimailevasti. 

Vuosina 1899–1900 valmistunees-
sa opuksessa 36 Sibelius asettaa 
Runebergin runon J.J. Wecksellin ja 
Gustav Frödingin täysromanttisten nä-
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kyjen rinnalle. Laulussa Men min fågel 
märks dock icke op. 36/2 kevään tuloon 
liittyvät odotukset ja niiden täyttymät-
tömyydestä kasvava pettymys ovat osa 
pohjoista sielunmaisemaa. Kaihoon 
liittyen teos bongaa monta keväistä 
muuttolintua.

Op. 37 (1904) on ehkä Sibeliuksen 
oopperamaisin laulukokoelma. Runois-
ta kuvastuu 1800-lukuinen idealismi ja 
puhtaat tunteet, joille säveltäjä antaa 
voimaa paatokseen asti. J. J. Wecksellin 
tekstiin sävelletyssä kadotetun rakkau-
den uljasryhtisessä muistelmassa Var 
det en dröm (”Oliko se unta”) Sibelius 
antaa laulajansa – alunperin hentoää-
nisen Ida Ekmanin – venyttää voima-
varansa äärimmilleen. Tässäkin laulussa 
haave kukoistaa vain hetken kuihtuak-
seen muistoksi.

Sibeliuksen lauluista Aino Acktén ja 
Aulikki Rautawaaran tapaisten suurten 
diivojen esittäminä myös suosittuja or-
kesterinumeroita. Monet niistä laajeni-
vat orkesteriformaattiin luontevasti ja 
säveltäjä orkestroi itsekin kymmenkun-
ta lauluaan. 

Englantilaissäveltäjä Colin Matthews 
on tullut tunnetuksi omien teosten-
sa ohella sovitustöistään, joille suun-
taa näytti Deryck Cooken rekonstru-
oiman Mahlerin 10. sinfonian parissa. 
Erityistä huomiota on saavuttanut mm. 
Debussyn pianopreludien orkestrointi 
vuodelta 2007.

Matthewsilta tilattu viiden laulun sar-
ja on orkestroitu kokoonpanolle, joka oli-
si ollut tuttu Sibeliuksellekin. Soittimien 
roolit saattavat sen sijaan poiketa pe-
rinteestä. Matthews ei ole muuttanut 
radikaalisti pianosatsia, mutta tyyli on 
enemmän kommentoiva kuin jäljittele-

vä ja soittimelliset yksityiskohdat avaa-
vat kappaleisiin uusia näkökulmia. 

Yksityiskohdista voi poimia esimer-
kiksi harpun, joka tuo myyttistä syvyyttä 
Kaiuttaren etsintään tai glamouria Var 
det en drömin haaveisiin. Patarumpujen 
pedaalitehoja Sibelius hyödynsi itsekin 
ja triangelilla oli erityinen rooli esimer-
kiksi hänen Rakastava-sarjansa orkes-
teriversiossa. Silloin tällöin soittimista 
pulpahtaa pintaan Sibeliuksella harvi-
naisempi bassoklarinetti.

Antti Häyrynen
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Kaiutar

Kaiutar, korea neito
Astui illalla ahoa,
Kaihoissansa kankahalla,
Huusi yksin huoliansa.
Tullut ei suloinen sulho,
Vaikka vannoi valallansa
Kihlaavansa kaunokaisen.
Ennen astuivat ahoa
Kankahalla kuherrellen
Kilvan kyyhkyjen kisoissa
Kesäpäivän paistaessa,
Illan kuun kumottaessa.
Meni sulho sanoinensa
Impi jäi sydäminensä.
Etsii impi ihanainen
Kullaistansa kankahalta,
Huhuilevi i kuuntelevi,
Kirkuvi kimahutellen
Äänen pienoisen pilalle,
Jähmettyvi, jäykästyvi,
Kaatuissansa kauhistuvi
Mustan metsän pimeyttä.
Aamulla herättyänsä
Kulkee kuje mielessänsä,
Eksyttävi erämiehen
Matkien ja mairitellen,
Niin kuin ennen eksytteli,
Sulho suurilla sanoilla,
Tuulen turhilla taruilla.

Larin Kyösti

Illalle

Oi, terve! tumma, vieno tähti-ilta,
Sun haaveellista hartauttas lemmin 
Ja suortuvaisi yötä sorjaa hemmin,
Mi hulmuaapi kulmais kuulamilta.

Kun oisit, ilta, oi, se tenhosilta,
Mi sielun multa siirtäis lentoisammin
Pois aatteen maille itse kun ma emmin,
Ja siip’ ei kanna aineen kahlehilta!

Ja itse oisin miekkoinen se päivä,
Mi uupuneena saisin luokses liitää,
Kun tauonnut on työ ja puuha räivä,

Kun mustasiipi yö jo silmään siitää
Ja laaksot, vuoret verhoo harmaa häivä -
Oi, ilta armas, silloin luokses kiitää!

Aukusti Koskimies
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Våren flyktar hastigt

“Våren flyktar hastigt,
hastigare sommarn,
hösten dröjer länge,
vintern ännu längre.
Snart, I sköna kinder,
skolen I förvissna
och ej knoppas mera.”
Gossen svarte åter:

“Än i höstens dagar
glädja vårens minnen,
än i vinterns dagar
räcka sommarns skördar.
Fritt må våren flykta,
fritt må kinden vissna,
låt oss nu blott älska,
låt oss nu blott kyssas!”

Johan Ludvig Runeberg

Kerkein kevät rientää  

Kerkein kevät rientää,
suvi kerkeämmin, 
verkkaan vierii syksy,
verkkaisemmin talvi.
Kohta raikas poski
kalveten sä kuihdut
enää kukkimatta.
Poika siihen vastas:

Vielä syksypäivin
kevään muistot kestää,
vielä talvipäivin
suven sato riittää.
Rientäköhön kevät,
kuihtukohon poski,
nyt on aika lemmen,
aika suoda suukko.

Suom. Kyllikki Solanterä
Laura-tietokanta (siba.fi/laura)
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Men min fogel märks dock icke  

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.

Johan Ludvig Runeberg

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.

suom. Kyllikki Solanterä
Laura-tietokanta (siba.fi/laura)
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Var det en dröm? 

Var det en dröm att ljuvt engång
jag var ditt hjärtas vän?
Jag minns det som en tystnad sång
då strängen darrar än. 

Jag minns en törnros av dig skänkt,
en blick så blyg och öm;
jag minns en avskedstår, som blänkt.
Var allt, var allt en dröm?

En dröm lik sippans liv så kort
uti en vårgrön ängd,
vars fägring hastigt vissnar bort
för nya blommors mängd.

Men mången natt jag hör en röst,
vid bittra tårars ström:
göm djupt dess minne i ditt bröst,
det var din bästa dröm!

Josef Julius Wecksell

Untako vain?

Untako vain kaikk’ ollut on,
kun olit ystäväin?
Kuin lumo laanneen laulelon
on muistos mielessäin.

Mä muistan ruusun antamas,
kun pois mä luotas sain,
kun kiilsi kyynel poskellas;
kaikk’ untako lie se vain?

Kuin vuokko kedon keväisen,
niin hetken kestävä,
mi tieltä uutten kukkien
pian kuihtuu kelmeenä.

Vaan usein on kuin nyyhkyttäin
sois’ ääni rinnassain:
on kaunein muisto elämäin,
se vaikk’ ol unta vain.

suom. Heikki Klemetti
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WILHELM STENHAMMAR (1871–1927): 
SINFONIA NRO 2

Wilhelm Stenhammarin lähtökoh-
dat säveltäjän uralle olivat suotui-
sat. Isä oli säveltäjä ja arkkitehti Per 
Ulrik Stenhammar ja äiti kreivitär 
Louise Rudenschöld. Opiskeltuaan en-
sin Tukholmassa ja sitten Berliinissä 
Stenhammar teki läpimurtonsa pianis-
tina ja säveltäjänä ensimmäisellä piano-
konsertollaan (1893).

Stenhammarin ensimmäinen sinfo-
nia F-duuri kantaesitettiin vuonna 1903, 
mutta kuultuaan Jean Sibeliuksen toi-
sen sinfonian hän veti teoksen julkisuu-
desta uudistettavaksi. ”Se on aika hyvä 
mutta menee pintaa pitkin… Sinä olet ra-
vistellut minua niin, etten sitä unohda”, 
Stenhammar kirjoitti Sibeliukselle, jon-
ka musiikin esitaistelija hänestä tuli ka-
pellimestarina. 

Stenhammar ei koskaan korjannut 
esikoissinfoniaansa. Teos on vaikuttava 
ja taitavasti orkestroitu esikoissinfonia, 
josta Wagnerin vaikutus kuuluu vahva-
na. Vuonna 1907 Stenhammar aloitti 
työn Göteborgin sinfoniaorkesterin ka-
pellimestarina ja tutustui lähietäisyydel-
tä pohjoismaisten kollegojensa teoksiin. 
Carl Nielsenin ensimmäisen sinfonian 
Stenhammar johti vuonna 1910 ja kirja-
si häntä kiittäessään myös omia tavoit-
teitaan:

”Sinfoniasi ei yritä mielistellä yleisöä, 
se ei myöskään – Luojan kiitos – sujuvan 
mitäänsanomaton tai sensaatiohakuinen. 
Minulle sen suurin arvo on sen pohjois-
mainen koruttomuus ja yksinkertainen 
rakenne, joita pidän hyvin virkistävinä 
aistillista hekumallisuutta korostavana ai-

kanamme. Tiedän, että olet aina yrittänyt 
ja myös onnistunut torjumaan Wagnerin 
vaikutuksen ja olen vakuuttunut, että se 
on ainoa tapa meille pohjoismaisille ihmi-
sille, jos haluamme luoda oman tyylim-
me.”

Lomaillessaan vuonna 1911 Italiassa 
Stenhammar luonnosteli Rooman Villa 
Borghesessa uuden sinfonian g-molli op. 
34. Stenhammar omisti toisen sinfo-
nian vuonna 1915 ”rakkaille ystävilleen, 
Göteborgin sinfoniaorkesterin jäsenille” 
ja luonnehti teosta ”kaikesta pramei-
lusta vapaaksi, vakavaksi ja rehelliseksi 
musiikiksi.”

Stenhammar tavoittelee g-molli-sin-
foniassaan op. 34 skandinaavisuutta, 
jossa on väistetty kansallisromantiikan 
nationalistiset sudenkuopat. Hän tor-
jui myös Richard Straussin hedonismin 
ja materialismin. Wagnerin karsastami-
nen oli kasvanut samaan tahtiin kuin 
säveltäjään liittynyt suursaksalainen 
kultti ennen ensimmäistä maailmanso-
taa. Stenhammar halusi etsiä uutta tie-
tä, johon suuntaa näyttivät Sibelius ja 
Nielsen.

Sinfonian ensimmäinen osa (Allegro 
energico ma elastico) käynnistyy uni-
sonoteemalla, josta erottuu kansan-
laulun sekä arkaaisen vokaalipolyfoni-
an piirteitä. Nuo ainekset on tietoisesti 
etäännytetty lähtökohdistaan ja alistet-
tu energisen ja joustavan sonaattimuo-
don käsittelyyn. Tyypillistä on myös 
kirkkosävellajien käyttäminen romant-
tisen duuri-molli-tonaalisuuden sijaan. 
Avausosan ulkoisen määrätietoisuuden 
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ja orkestraalisen viimeistelyn alta kuul-
taa runollinen kaihomieli. 

Traaginen vire voimistuu suru-
marssin tapaan polveilevasta hitaasta 
osasta (Andante). Stenhammar mai-
nitsi osan innoituksen olevan peräi-
sin Aiskhyloksen Prometheuksesta, 
mutta musiikkia luonnehtii enem-
män intiimi myötäeläminen kuin suu-
ri draama. Scherzossa (Allegro ma non 
troppo vivace) on jälleen kansantans-
sin poljentoa ja miehekästä huumoria. 
Puupuhaltimille ja käyrätorville sävellet-
tyä välitaitetta voi pitää kunnianosoi-
tuksena Göteborgin sinfonikkojen soit-
tajille.

Finaali alkaa hitaalla ja tuikealla joh-
dannolla (Sostenuto), joka esittelee 
teemat päätaitteen (Allegro vivace) 
fuugaan ja siihen liittyviin kohtauksiin. 
Moniäänisenä taidonnäytteenä fuu-
ga kokoaa eeppisesti yhteen teoksen 
eri piirteet, energisen palon, reippaan 
huumorin ja hiljaisen lyyrisyyden. Koko 
sinfonian virtaviivainen jäsentely ja tyy-
likäs orkesterinkäsittely kertovat suve-
reenista taiteilijasta.

Kirjoittaessaan teoksestaan Sibe-
liukselle Stenhammar ei peitellyt tyy-
tyväisyyttään: ”Kokonaisuudessaan olen 
tyytyväinen sinfoniaan, niin tyytyväinen, 
että kaipaan jo seuraavan säveltämistä.” 
Kolmas sinfonia tyrehtyi kuitenkin en-
simmäisiin luonnoksiin ja säveltäjän yl-
tynyt itsekritiikki jätti muunkin tuotan-
non suppeaksi.

Antti Häyrynen

SOILE ISOKOSKI

Maailman merkittävimmillä ooppera- ja 
konserttilavoilla esiintyvä Soile Isokoski 
on aikamme kysytyimpiä sopraanoja. 
Hän piti ensikonserttinsa 1986 ja voitti 
sen jälkeen useita laulukilpailuja.

Suomen Kansallisoopperassa Isokoski 
debytoi La Bohèmen Mimin roolis-
sa ja on sen jälkeen esiintynyt menes-
tyksekkäästi mm. Wienin, Hampurin, 
Berliinin ja Baijerin valtionoopperoissa, 
La Scalassa, Opéra Bastillessa, Covent 
Gardenissa ja Metropolitanissa. Hän 
vierailee säännöllisesti myös monilla 
kansainvälisillä musiikkijuhlilla. 

Isokoskella on laaja konserttiohjel-
misto, ja hän on pitänyt lukuisia lied-
konsertteja ympäri maailmaa. Hän on 
levyttänyt pianisti Marita Viitasalon 
kanssa useiden suomalaisten ja pohjois-
maalaisten säveltäjien sekä Schubertin, 
Schumannin ja Richard Straussin teok-
sia. Isoskosken levytyksille on myönnet-
ty mm. Gramophone Editor's Choice 
Award-, MIDEM Classical Award- sekä 
BBC Music Magazinen Vuoden levy 
-palkinnot. 

Ansioistaan taiteilijana ja suoma-
laisen musiikin hyväksi tekemästään 
työstä Isokoskelle myönnettiin vuonna 
2002 Pro Finlandia -mitali. Valtion sä-
veltaidepalkinnon hän sai vuonna 2005. 
Vuonna 2008 Soile Isokoskelle myön-
nettiin Wienissä kamarilaulajattaren 
arvonimi ja 2011 hänet promovoitiin 
Helsingin yliopiston teologisen tiede-
kunnan kunniatohtoriksi. 

Kuluvalla kaudella Soile Isokoski esiin-
tyy mm. Newportin musiikkijuhlilla, 
Monte Carlossa ja Pariisissa.
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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.


