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16.1. 
PERJANTAISARJA 6  
Musiikkitalo klo 19.00

Hannu Lintu, kapellimestari 
Boris Berezovski, piano 
  

Maurice Ravel: Pianokonsertto G-duuri  22 min
I Allegramente 
II Adagio assai 
III Presto  

VÄLIAIKA 20 min

Gustav Mahler: Sinfonia nro 5 cis-molli 70 min
I Trauermarsch 
II Stuermisch bewegt, mit grösster Vehemenz 
III Scherzo 
IV Adagietto 
V Rondo-Finale 

Väliaika noin klo 19.30. Konsertti päättyy noin klo 21.15.
Suora lähetys Yle Teemalla, Yle Radio 1:ssä ja verkossa (yle.fi/rso).
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LINTU-PERSPEKTIIVI

G-duurikonsertossaan Ravel inspiroi-
tui jazzista. Miten jazz-elementit mieles-
täsi sulautuvat Ravelin sävelkieleen?
 
Ravelilla lienee ollut jazzista  hie-
man rajattu käsitys sillä hänen  mie-
likuvansa perustui siihen mitä Pa-
riisiin oli Amerikasta sattunut 
1920-  luvulla kantautumaan. Luulen, että 
Ravelia miellytti jazzissa eniten sen ek-
soottinen sointiväri ja klassisesta musii-
kista poikkeava rytmiikka. Baskina hän 
sympatisoi marginaalissa olevia kult-
tuureja. Hänen kotimuseossaan on 
jäljellä valtava määrä kauniita esinei-
tä Kaukoidästä, Afrikasta ja Venäjältä, 
sekä erilaisia nukkeja ja mekaanisia lait-
teita. Ravelin musiikin merkittävimmät 
erikoispiirteet ovat siis eksotiikka ja me-
kaniikka.

Kolmas piirre on (hänen omien sa-
nojensa mukaan) baskeille tyypilli-
nen: tunteita ei saa paljastaa, varsin-
kaan ulkoisilla eleillä. Mahler edusti 
tässä suhteessa täysin päinvastaista 
koulukuntaa.

Ravel piti ohjenuoranaan ajatusta, 
että konserton pitäisi olla leikittelevä ja 
briljantti mutta syvällisyyttä olisi vältet-
tävä. Onnistuneina esimerkkeinä tästä 
ajattelutavasta hän pitää esimerkiksi 
Mozartin pianokonserttoja! Erikoinen 
näkemys, sillä Ravelin kaltaisen suuren 
muusikon on täytynyt tajuta se valta-
va syvällisyys mikä Mozartin leikkisyy-
den alle kätkeytyy. 

 
G-duurikonserton hidas osa kuulostaa ju-
malaisen luonnolliselta, mutta näetkö sii-
nä työn jälkiä?
 
Ravel kertoi käyttäneensä inspiraation 
lähteenä Mozartin klarinettikvinteton 
hidasta osaa. Melodiatasolla sitä ei kuu-
le mutta sen sijaan esimerkiksi eräät pu-
haltajien sisääntulot on rakennettu mo-
zartmaisesti. Ilmeisesti tällainen tapa 
kytkeytyä musiikinhistoriaan on sä-
veltäjien keskuudessa yleisempääkin. 
Magnus Lindberg on usein kertonut 
kuinka hänellä on aina jokin kantaoh-
jelmiston mestariteos auki työpöydällä. 
Jouni Kaipainen kuunteli kaikki Haydnin 
sinfoniat säveltäessään klarinettikon-
serttoa Carpe Diem.  Mahler sen sijaan 
osti kirjastoonsa kaikki Bachin teokset 
aloittaessani työskentelyn viidennen 
sinfonian parissa.

Ravelin konserton hitaassa osas-
sa säestyksen ja melodian suhde elää 
amebamaisesti koko ajan. Hän hioi 
osaa varmasti pitkään mutta ei se kuu-
losta lainkaan työstetyltä, päinvastoin. 
Osan rytmiikka on niin kuin Ravel itse: 
ambivalentti ja arvoituksellinen.

  
Jos G-duurikonserton hidas osa on Ravelin 
muotokuva, olisiko Mahlerin viidennen 
sinfonian Adagietto sitten Mahlerin muo-
tokuva?
 
Nykyään ollaan kai aika yksimielisiä sii-
tä, että Adagietto on säveltäjän juma-
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loiman vaimon, Alman muotokuva. Osa 
on koettu virheellisesti surumusiikiksi 
siksi että Viidennen sinfonian alkuosien 
perusluonne on niin myrskyisä ja traa-
ginen. Viscontikin lienee osasyyllinen.

Ravelin Adagion kauneudessa on jota-
kin hallittua: se on tunteellinen mutta ei 
erityisen sentimentaalinen. Mahler taas 
on häpeämättömän sentimentaali-
nen – tähän sopii amerikanjuutalaisten 
käyttämä termi schmaltz,  ”rasvaisuus”. 

Mahlerin viides sinfonia on niitä vii-
me vuosisadan alkupuoliskon orkes-
teriteoksia, joista alkaa aavistaa että 
taidemusiikki on kehittymässä rajus-
ti moderniin suuntaan. Kölnin kan-
taesityksen harjoitusten yhteydes-
sä Mahler kirjoitti vaimolleen että 
sinfoniaa ei varmasti tultaisi ymmär-
tämään ja että hän haluaisi viidenkym-
menen vuoden kuluttua istua yleisössä, 
tuntemattomana, kuuntelemassa omaa 
sinfonaansa. Vasta silloin se olisi ajan 
hengen mukainen.

 
Tarkoitatko viidennen sinfonian moderni-
suudella sen sisäistä maailmaa vai sen sä-
vellystekniikkaa?
 
Mahlerin neurooseissa täynnä oleva 
sisäinen maailma ei muuttunut kos-
kaan mutta tekniikka ja tyyli kylläkin. 
Modernimpi sävelkieli oli seurausta sii-
tä että neljännen sinfonian jälkeen hän 
halusi uudistua ja jättää taakseen kan-
sanlaulupohjaisemman Wunderhorn-
kauden. Siinä muuttuivat sitten 
sekä harmonia että varsinkin tekstuuri. 
Musiikki on (ehkä osittain Bachin inspi-
roimana) entistä polyfonisempaa. 

Kolme edeltävää sinfoniaa olivat ol-
leet vokaalisinfonioita ja nyt hänen 

piti taas olla pelkän instrumentaalisuu-
den varassa. Siihen on varmasti liitty-
nyt vieroitusoireita. Mutta surumars-
si-vimmastaan hän ei päässyt eroon 
tässäkään, vaikka hän kuinka yritti uu-
distaa sävelkieltään.

Viidennen sinfonian ensimmäinen 
osa on rytmisesti hankala. Ongelma 
liittyy sen sisältämiin lukuisiin trioli-
kohotahteihin, joita hän ei halua esi-
tettävän niin kuin ne on kirjoitettu. Ne 
pitää partituurin ohjeen mukaan soit-
taa ”flüchtig”, aavistuksen hätäilevästi. 
Mutta mitä tämä tarkoittaa, miten koko 
orkesteri voi siinä tapauksessa soittaa 
ne yhdessä, keskenään samalla taval-
la? Mahler toivoi siis esityksiin orgaani-
suutta jota nuottikuvalla ei täydellisesti 
voi välittää. Tämä on ajatuksena yhtai-
kaa sekä vanhanaikainen että moderni.

 
Haastattelu Lotta Emanuelsson
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MAURICE RAVEL (1875–1937): 
PIANOKONSERTTO G-DUURI 

Pianokonsertto G-duuri valmistui vuon-
na 1931, jälkimmäisenä Ravelin kah-
desta pianokonsertosta, jotka hän sä-
velsi pitkälti yhtä aikaa. Se oli tekeillä, 
kun Paul Wittgenstein tilasi konserton 
vasemmalle kädelle. Ravel innostui sä-
veltämään tuon erikoisuuden ensiksi, 
ja palasi vasta sitten G-duuri-konserton 
viimeistelyyn. Harvempi tiennee, että 
se on mahdollisesti Ravelin tunnetun 
”eteläisen ulottuvuuden” viitoittama – 
äitinsä puolelta Ravel oli baski. Hän ni-
mittäin ryhtyi ensimmäisen kerran pia-
nokonserton hahmotteluun jo vuonna 
1906 ja työskenteli luonnoksen paris-
sa uudelleen vuoden 1913 tietämissä, 
jolloin muokkasi yhdestä sen katkel-
masta Pianotrionsa ensimmäisen osan. 
Luonnosten piti johtaa baskilaisille tee-
moille rakentuvaan folkloristiseen teok-
seen, nimeltä Zaspiak-Bat. Lopulta Ravel 
hylkäsi suunnitelman, koska ei löytänyt 
sopivaa materiaalia kaipaamaansa laa-
jaa hidasta jaksoa varten. Tässä koh-
taa Ravel-lähteissä esiintyy hajontaa: 
toisaalla väitetään hänen käyttäneen 
Zaspiak-Batin aiheita G-duuri-konserton 
nopeiden osien pohjana, toisaalla taas 
epäillään tätä. Niin tai näin, kun ajatel-
laan konserton lopullisen asun etnisyyt-
tä, useimmille varmasti tulee mieleen 
jazz pikemminkin kuin baskimelodi-
at. Toisenlainen maantieteellinen tie-
donmuru tuli ilmi, kun Ravel kertoi 
keksineensä avausidean Oxfordin ja 
Lontoon välisellä junamatkalla. Hän 
kylläkin kiirehti lisäämään: ”Mutta al-
kuidea ei merkitse mitään. Sen jälkeen 

alkoi siselöintityö. Olemme ohittaneet 
ajat, jolloin säveltäjien oletettiin saa-
van inspiraation leimahduksia ja raa-
pustavan niitä kuumeisesti pienille pa-
perilapuille. Musiikin kirjoittaminen on 
75-prosenttisesti ajatustyötä.” Richard 
Straussin ohella Ravel lienee ainoa tun-
nettu alan ihminen, joka on kertonut 
arvionsa työn luonteesta prosenttinu-
meroina. (Strauss sanoi 95 prosentin 
orkestraatiosta olevan arvaamista ja 5 
prosentin tietoa.)

Ravel oli talttumattoman perfektio-
nisminsa vuoksi hitaahko säveltäjä. Hän 
valitti asiaintilaa useassa yhteydessä ja 
kertoi kadehtivansa ”oikeasti suuria sä-
veltäjiä”, joiden työt sujuivat helposti 
ja tuotannot kasvoivat laajoiksi. Myös 
G-duuri-konsertto oli Ravelille hanka-
la pala purtavaksi, Luoja tiennee mik-
si: lopputuloksen mutkaton luontevuus 
kertoo jostain aivan muusta kuin sävel-
lystyön vaikeuksista. On mahdotonta 
uskoa hankaluuksien aiheutuneen kek-
sinnän takkuamisesta. Ravel luultavas-
ti vain käytti suunnattomasti aikaa ja 
energiaa yksityiskohtien tekniseen hi-
omiseen mahdollisimman täydellisiksi, 
nuotti nuotilta ja tahti tahdilta. G-duuri-
konserton tapauksessa eteen kohosi yli-
määräinen kynnys: Ravel olisi halunnut 
itse soittaa kantaesityksen. Hän näki 
paljon vaivaa muokatakseen soolos-
temmasta senhetkisille soittokyvyilleen 
sopivan – hän ei ollut toiminut pianis-
tina pitkään aikaan eikä niin muodoin 
ollut harjoitellut niin kuin ammattilai-
sen pitäisi. Lopulta hän heitti hyvästit 
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haaveelleen. Niinpä sitten kantaesityk-
sen soitti Marguerite Long, erinomai-
nen Faurén ja Debussyn pianomusiikin 
tulkki, josta tuli yksi loisteliaimmista ja 
sävykkäimmistä Ravel-spesialisteista. 
Long soitti kantaesityksen tammikuus-
sa 1932 Ravelin johtaman Orchestre 
Lamoureux’n kanssa, ja sitä seurasi tii-
vis kahdenkymmenen kaupungin kier-
tue. Konsertto sai kaikkialla valtavan 
suosion ja sen pysyvä maailmanmaine 
varmistui saman tien. 

Konserton huomattavin erikoisuus 
on sen osien välisissä kestosuhteissa. 
Molemmat nopeat osat ovat lyhyitä, 
finaali jopa häkellyttävän äkkiä ohikii-
tävä. Väliin sijoittuvassa idyllissä sen 
sijaan ei ole kiirettä mihinkään, vaan 
säveltäjä antaa ihanaa rauhaa henkivän 
musiikin jatkua esteittä loputtoman 
tuntuisesti. Koskettavan intiimi sisältö 
kuitenkin kantaa sitkeän keston vailla 
vaikeuksia, niin että myös tämän osan 
tekemä vaikutelma on tiivis, turhuu-
det kaukaa kiertävä. Ensimmäinen osa 
jännittyy terhakan motorisen kudok-
sen ja rauhallisemman, äärimmäisen 
viehättävästi blues-kaikuisen aineksen 

välille. Rakenteet ovat mitä selkeim-
mät ja kuulijan on helppo seurata äk-
kinäisiäkin käänteitä levollisesti, ilman 
pelkoa kärrystä putoamisesta. Hidas 
osa alkaa pianon yksinään soittamal-
la pitkällä melodialla, jonka mallina sä-
veltäjä kertoi käyttäneensä Mozartin 
Klarinettikvinteton hitaan osan pää-
teemaa, vieläpä tarkasti tahti tahdilta. 
Mallin ja tuloksen suhde on kuitenkin 
henkisellä tasolla tai sitten niin for-
maalista laatua, että suoria sävelkul-
kujen yhteyksiä on turha etsiä. Kun 
Marguerite Long kertoi ihailevansa sä-
velmän pakotonta esiin kumpuamista, 
Ravel huudahti: ”Luonnollisesti virtaa-
va teema tosiaan! Ja kuinka minä raa-
doin sen kimpussa tahti tahdilta – se 
melkein tappoi minut!” Orkesterin tul-
lessa mukaan maisema saa lisää väriä, 
mutta sen tunnelma säilyy rikkumatto-
mana. Finaali on riemukkaasti rientävä 
toccata, ikiliikkujien sukua, vaikkakaan 
ei kestonsa puolesta. Itse asiassa se on 
niin lyhyt, että yhteen aikaan tuli ta-
vaksi soittaa se konsertissa uudestaan 
encore-numerona – tapaa ei tosin enää 
noudateta kovin usein.

GUSTAV MAHLER (1860–1911): SINFONIA NRO 5 

Mahlerin ura oli ulkoisilta puitteiltaan 
huikea menestystarina. Böömiläisessä 
pikkukaupungissa köyhään juutalais-
perheeseen syntynyt poika nousi ly-
hyehkön elämänsä aikana maailman 
tavoitelluimpien kapellimestareiden 
joukkoon ja toimi mm. Budapestin oop-
peran, Wienin valtionoopperan ja New 

Yorkin Metropolitanin ylikapellimesta-
rina. Myös säveltäjänä hän oli suures-
sa maineessa, joskaan hänen vahvasti 
persoonalliset sävellyksensä eivät nos-
tattaneet yhtä pidäkkeetöntä ylistystä 
kuin hänen johtamisensa. Rikkinäinen 
lapsuudenkoti ja moninkertainen ko-
dittomuus (”saksankielisenä Böömissä, 
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itävaltalaisena Saksassa, juutalaisena 
maailmassa”) ovat syitä siihen, ettei 
hänen elämänsä ulkoisesta loistosta 
huolimatta ollut ruusuista. Hän tapasi 
pari kertaa Sigmund Freudin, ja tämä 
huomasi nopeasti sotkuisen vyyhden 
nerokkaan potilaansa vaikeuksien taka-
na: Angst oli syvälle sisäänrakennettua, 
ja Mahler vaikutti ihmiseltä, joka suo-
rastaan etsi ongelmia, epämukavuutta 
ja kärsimystä, silloinkin kun kaikki yksi-
tyiselämää myöten oli kunnossa ja ta-
sapainossa. 

Tällaista suvantokohtaa elettiin 
vuonna 1901. Mahler oli vihdoinkin, 
yli 40-vuotiaana, löytänyt kumppanin, 
joka pystyi sietämään hänen useim-
miten itseriittoista, äksyilevää ja yli-
mielistä, vain hetkittäin lempeää luon-
nettaan. 19 vuotta Mahleria nuorempi 
Alma Maria Schindler ymmärsi myös 
tulevan miehensä taidetta. Hän oli tun-
netun maisemamaalarin tytär ja tunsi 
Wienin taiteilijapiirit paremmin kuin 
käsilaukkunsa sisällön. Itse hän oli suu-
ri musiikillinen lahjakkuus: hän oli saa-
nut sävellysopetusta Alexander von 
Zemlinskylta ja hänellä oli luontais-
ta kiinnostusta radikaaleimpia musii-
kin uudistuspyrintöjä kohtaan. Johtui 
varmaan yhtä paljon Gustav Mahlerin 
egoismista kuin ajan yleisestä rooli-
ajattelusta, ettei häneltä koskaan he-
runut ymmärrystä vaimon pyrkimyk-
siä kohtaan. Hän edellytti täydellistä 
sitoutumista, ja nuorikko joutui alusta 
alkaen vetämään kuuliaisen assistent-
ti-vaimon vähemmän kadehdittavaa 
kaksoisroolia. Syvää rakkautta heidän 
välillään oli varmasti, mutta Alman 
oman kukoistuksen taiteilijana avioliit-
to auttamatta amputoi. Gustaville liit-

to merkitsi niin täydellistä onnen aikaa 
kuin hänen luonteellaan oli mahdollis-
ta. Parhaansa hän teki tämänkin pila-
takseen. Yleisesti tunnetaan tarina sii-
tä, kuinka vauvaikäisen Putzi-tyttären 
isä, uutta perheenlisäystä jo odotel-
taessa, sävelsi Friedrich Rückertin sy-
vänmustia sururunoja laulusarjaan 
Kindertotenlieder (”Lauluja lapsen kuo-
lemasta”, 1901–03), kuinka Putzi sitten 
kuoli neljän ja puolen ikäisenä tulirok-
koon ja kuinka Alma puolittain syytti 
miestään kuoleman esiinmanaamises-
ta.

Viides sinfonia syntyi vuosina 1901–
02 ja Mahler johti sen kantaesityksen 
Kölnissä vuonna 1904. Kiireisen kapel-
limestariuransa ajan Mahler oli ”kesä-
säveltäjä” ja hänen työintonsa pitkien 
oopperasesonkien hellittäessä oli ai-
van maaninen. Hän vuokrasi Wörther-
järven rannalta talon, ja sen pääraken-
nuksesta erotettiin sävellysmaja, jossa 
saattoi työskennellä vuorokaudet ym-
päriinsä täysin häiriöttä. Myös viides 
sinfonia on valvottujen kesien hedel-
mä. Aika oli onnellinen, mutta demo-
niensa riivaamana Mahler loi kuitenkin 
teoksen, jonka näkyvin ilme on mur-
heellinen, jopa traaginen, jossa elämän 
myrskyt riepottavat ja runtelevat ih-
mistä ja jossa kontrastoivat seesteiset 
tai humoristiset jaksot ovat, Adagiettoa 
lukuun ottamatta, etäännytyksen, iro-
nian ja hirtehisen leikinlaskun merkit-
semiä. Mahler viljelee taitettuja tun-
teita ja kerroksellista, ensi kuulemalta 
vaikeasti hahmottuvaa ilmaisua. Itse 
hän piti Viidettä sinfoniaa yhtenä tär-
keimmistään: ”Sitä ennen sävelsin kuin 
aloittelija”.
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Sinfonia on viisiosainen, mutta se ja-
kautuu kolmeen pääosastoon, joista en-
simmäinen käsittää kaksi ensimmäistä 
osaa ja viimeinen kaksi viimeistä; vä-
liin jäävä scherzo on oma itsenäinen 
osastonsa. Teoksen aloittaa ankara 
Surumarssi. Sen lähtökohta on sävel-
täjän lapsuudenmuistoihin kuuluneita 
kasarmiääniä heijasteleva fanfaari sekä 
synkästi askeltava surukulkuemusiik-
ki, johon jo varhaisessa vaiheessa se-
koittuu muunlaisia tunteita. Puhun nyt 
kuitenkin vain lähtökohdasta, ja laaja 
osa sisältääkin aitomahlerilaisella ta-
valla elämän koko spektrin. ”Sinfoniani 
edustavat koko elämäni sisältöä; olen 
kirjoittanut niihin kaiken kokemukseni 
ja kaiken kärsimykseni”, Mahler dekla-
moi. Toinen osa on vielä kiihkoisampi 
ja vie pitkähköistä auvoisista tuokioista 
huolimatta kehitystä tragedian suun-
taan; ”helvetin kuvaukseksikin” sitä on 
kutsuttu. Lopussa, juuri kun kaikki tun-
tuu sittenkin saavuttaneen voittoisan 
päämäärän, tulee vielä väkevä drama-
turginen käänne, joka jättää jälkeensä 
ison kysymysmerkin.

Toinen osasto (eli kolmas osa) on laa-
jimpia ja kummallisimpia koskaan sä-
vellettyjä scherzoja. Ei riitä alkuunkaan, 
jos toteaa, että sen pääsisältö muodos-
tuu kahdesta kolmijakoisesta tanssista, 
Ländleristä ja valssista. Rakennelma on 
huikea fantasia, hermoherkästi vaihte-
leva, temaattisesti loistelias hullunmyl-
ly. Pelkästään kontrapunktisena suo-
rituksena se on mahtava taidonnäyte, 
mutta erikoisasemansa se ansaitsee ki-
reäksi vedetyllä ja silti antoisalla psyko-
logisella käsittelytavallaan. Kolmannen 
osaston aloittaa yksittäisenä konsert-
tinumerona tuttu ihana Adagietto, 

jousille ja harpulle soitinnettu nautin-
nollinen suvanto. Monet tuntevat sen 
Luchino Viscontin elokuvasta Kuolema 
Venetsiassa, mikä saattaa nykykuulijan 
mielessä taittaa aidon onnentunteen 
monimutkaisemmaksi. Viscontin valin-
ta oli osuva: Aschenbach riutuu rakkau-
den janossa aivan kuin Mahler kurottu-
essaan kohti saavuttamatonta puhtaan 
onnen olotilaa – mielikuvissaan, sillä 
todellisuudessa hänen elämänsä on-
nentila oli juuri käsillä. Idyllistä mutta 
kaipuussaan väkevää osaa seuraa suh-
teellisen elämäniloinen ja ponteva fi-
naali. Se alkaa tilanteessa, jossa palape-
lin palaset on vasta kaadettu laatikosta 
lattialle: aiheita kumpuilee ja sinkoilee 
siellä täällä. Kuva hahmottuu kuitenkin 
ennen pitkää, ja sen päällimmäinen vai-
kutelma on energisesti eteenpäin pyr-
kivä. Jälleen kerran Mahler kuitenkin 
vääntää lopussa huutomerkin mutkalle 
ja ilmaan jää kysymys: oliko tämä sit-
tenkään todellista, ja jos oli, niin mitä 
se oli?

Jouni Kaipainen
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BORIS BEREZOVSKI

Boris Berezovsky on tullut tunnetuk-
si niin suurena virtuoosina kuin ai-
nutlaatuiseen herkkyyteen kyke-
nevänä muusikkona. Moskovassa 
syntynyt Berezovsky opiskeli Moskovan 
Konservatoriossa Eliso Virsaladzen joh-
dolla. Läpimurtonsa kansainvälises-
sä musiikkimaailmassa hän teki 1988 
Lontoon Wigmore Hall’n debyytillään, 
jonka jälkeen The Times kuvaili häntä 
poikkeukselliseksi lupaukseksi. Kaksi 
vuotta myöhemmin Berezovsky voit-
ti Kansainvälisen Tšaikovski -kilpailun 
Moskovassa.

Berezovsky on vieraillut mm. Ber-
liinin, Münchenin ja New Yorkin fil-
harmonikoiden, Mariinsky-orkesterin, 
Dresdenin valtionorkesterin ja Lon-
toon Philharmonia-orkesterin solis-

tina. Soolokonsertteja hän on pi-
tänyt mm. Berliinin Filhamoniassa, 
Wienin Konzerthausissa, Amsterdamin 
Concertgebouwssa ja Pariisin Salle 
Pleyelissä. Lähitulevaisuudessa Bere-
zov sky pitää omia soolokonsertte-
ja Royal Festival Hall’ssa Lontoossa, 
Chaps-Elysées -teatterissa Pariisissa ja 
Suntory Hall’ssa Tokiossa.

Berezovsky on levyttänyt mm. 
Chopinin, Lisztin, Schumannin ja 
Medtnerin teoksia. Rahmaninovin so-
naattien levytys toi hänelle Saksan 
Schallplattenkritik -palkinnon ja Cho-
pin / Godowsky -levy BBC Music Maga-
zine -palkinnon. Kamarimusiikkia Be-
re zovsky on taltioinut mm. Vadim 
Repinin ja Borodin-kvartetin kanssa.

Boris Berezovsky on Pianoscope 
Beauvais -festivaalin taiteellinen johta-
ja.

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, 

RADION SINFONIAORKESTERI

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-
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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 
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.


