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19.3. 
TORSTAISARJA 9   
Musiikkitalo klo 19.00

Hannu Lintu, kapellimestari
Olli Mustonen, piano 
 
Pjotr Tšaikovski: Francesca da Rimini op.32, 23 min
sinfoninen fantasia Danten mukaan 

Sergei Prokofjev: Pianokonsertto nro 1 Des-duuri op.10 15 min
I Allegro brioso – Poco piu mosso – Tempo primo 
II Meno mosso – Piu mosso (Tempo 1)
III Andante assai – Tranquillo, decrescendo e ritardando 
IV Allegro scherzando – Poco piu sostenuto – Piu mosso – 
Animato

VÄLIAIKA 20 min

Sergei Prokofjev: Pianokonsertto nro 4 B-duuri op.53  24 min 
(vasemmalle kädelle) 
I Vivace 
II Andante 
III Moderato 
IV Vivace

Pjotr Tšaikovski: Romeo ja Julia, alkusoittofantasia 20 min 
orkesterille Shakespearen mukaan

Konsertissa soittaa Sibelius-Akatemian ja RSO:n koulutusyhteistyön myötä 
viisi Sibelius-Akatemian opiskelijaa: Anna Husgafvel, I viulu, 
Elias Lassfolk, II viulu, Annariina Jokela, alttoviulu, 
Kalle-Pekka Koponen, sello, Aapo Kyyhkynen, kontrabasso

Väliaika noin klo 19.50. Konsertti päättyy noin klo 21.20. 
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LINTU-PERSPEKTIIVI

”FRANCESCA DA RIMINI 
VOISI OLLA MUSIIKKIA 
MYKKÄELOKUVAAN”

Tšaikovskin sinfoninen fantasia Francesca 
da Rimini perustuu Danten Jumalaiseen 
näytelmään, Romeo ja Julia -alkusoit-
to taas Shakespearen tragediaan. Miten 
taustalla olevat kirjalliset teokset ovat vai-
kuttaneet musiikkiin?

Sinfoninen fantasia Francesca da Rimini 
etenee kronologisesti Danten Infernon 
viidennessä laulussa kuvattujen tapah-
tumien mukaan. Se voisi olla musiik-
kia vaikkapa mykkäelokuvaan. Hidas 
johdanto kuvaa Danten ja Vergiliuksen 
laskeutumista kohti helvettiä. Sitä var-
tioi Minos, joka ei tahdo päästää mat-
kalaisia sisään. Vergilius puhuu tämän 
kuitenkin ympäri. Musiikin vähitellen 
kiihtyessä avautuu näkymä: Infernon 
toisella kehällä lihallisen himon vuok-
si kadotukseen tuomitut on määrätty 
olemaan ikuisesti myrskytuulen riepo-
teltavina. Siinä lentelevät ympäriinsä 
Tristanit, Kleopatrat ja Didot. Myräkän 
keskeltä Dante tunnistaa aikalaistove-
rinsa, toisiinsa takertuneet Francescan 
ja Paolon ja haluaa tietää miten heidän 
kielletty rakkautensa syttyi. Teoksen hi-
das väliosa kertoo sitten rakastavaisten 
tarinan. Lopuksi ikuinen myrsky vie pa-
riskunnan taas mennessään, kirjailija 
menettää järkyttyneenä tajuntansa ja 
kaatuu maahan.

Nykyään virnistellään näille keskiai-
kaisille pyörtymiskohtauksille mutta 
to dennäköistä on, että 1300-luvulla se 
oli mitä yleisin reaktio kaikkeen järkyt-
tävään ja tavallisuudesta poikkeavaan. 
Tshaikovskin tavasta lopettaa Francesca 
kuulee, että vielä 1800-luvun jälkipuolis-
kolla elänyt säveltäjä on ollut päähenki-
lönsä onnettomasta kohtalosta täysin 
poissa tolaltaan. 

Alkusoittofantasia Romeo ja Julia sen 
sijaan rakentuu Shakespearen näytel-
mästä irrotetuista episodeista joiden 
järjestys määräytyy enemmänkin mu-
siikillisin perustein: veli Lorenzon ko-
raalimaisesta musiikista, sukujen väli-
sestä taistelusta, parvekekohtauksesta 
rakkausteemoineen. Vihkimisen jälkeen 
seuraavat draaman katastrofi ja epilogi 
niin kuin näytelmässäkin. Myös tässä sä-
veltäjän myötätunto on ylitsevuotavaa. 
Teoksen coda on yksi Tshaikovskin vai-
kuttavimpia ja herkimpiä ja hän tuntuu 
tekevän parhaansa antaakseen musiikil-
lisen vastineen Veronan prinssin loppu-
sanoille:

A glooming peace this morning with it 
brings;
The sun, for sorrow, will not show his 
head:
Go hence, to have more talk of these 
sad things;
Some shall be pardon’d, and some 
punished:
For never was a story of more woe
Than this of Juliet and her Romeo.
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Tää aamu kolkon rauhan meille suo; 
Surusta peittää kasvons’ aurinkoinen. 
Nyt kertokaa, kuink’ yltyi vaino tuo,
Ett’ armahtaa tai rangaista ma voinen.
Niin synkkää tarinaa ei kuultu konsa, 
Kuin Julian ja hänen Romeonsa.

Mielenkiintoista on se, että vaikka 
Francesca da Riminissä tarina on esitetty 
johdonmukaisesti, sen musiikki on rap-
sodisesti organisoitu, kun taas Romeo ja 
Julia, jota säveltäjä on tulkinnut tekstin 
osalta vapaasti, on musiikkina tiukas-
ti sonaattimuotoinen. Siksi onkin hie-
man kummallista, että Tšaikovski nimesi 
Romeon fantasiaksi: muodoltaan se on 
kirkkaampi kuin monikaan hänen sävel-
tämänsä sinfonian osa. 

Minusta on ilmeistä, että Tšaikovski 
on myös yrittänyt ottaa huomioon kum-
mankin kirjailijan tyylin ominaispiirteet. 
Francescan musiikillinen tyyli on saanut 
vaikutteita Danten italian kielen anka-
ruudesta ja suoruudesta. Romeossa hän 
on taas tuonut musiikkiin Shakespearen 
kielen kaunopuheisuutta ja briljanssia.

Entä musiikilliset vaikutteet?

Francesca da Riminin yhteydessä maini-
taan usein Liszt ja Wagner. Tšaikovski sä-
velsi teoksen kyllä osittain Bayreuthissa, 
mutta ei Wagner hänelle mitään sen 
erityisempää merkinnyt. Lisztin sin-
fonisten runojen dramaattisilla mut-
ta episodimaisilla muotorakenteilla on 
enemmänkin saattanut olla vaikutus-
ta. Itse kuulen teoksessa paljon Verdiä, 
jonka Kohtalon voima kantaesitettiin 
Pietarissa v. 1862. On todennäköistä, 
että Tšaikovski näki teoksen tuolloin 

useammin kuin kerran. Francescan or-
kestraaliset värit, tapa käyttää puhal-
linsoittimia ja etenkin kromaattisille as-
teikoille perustuvat hurjat vyörytykset 
viittaavat vahvasti Verdin suuntaan.  

Olli Mustonen, mitä Sergei Prokofjev ja 
hänen musiikkinsa merkitsevät sinulle?

Prokofjev on minulle korvaamaton sävel-
täjä. Ilman hänen musiikkiaan elämäni 
olisi aivan erilaista. Hänen musiikissaan 
on jokin ihmeellinen taika, ja sen tun-
nistaa aina. Esimerkiksi ensimmäinen 
pianokonsertto säveltäjän opiskeluajal-
ta on hyvin varhainen teos, ja siinä kuu-
lee muun muassa Rahmaninovin vaikut-
teita, mutta silti sen jokainen nuotti on 
täyttä Prokofjevia.  Hänen musiikissaan 
on uskomatonta huumoria ja toisaalta 
suurta lämpöä ja draamaa. Se on myös 
aina raikasta ja tuoretta, ei koskaan um-
mehtunutta. Koen, että jokaisella suu-
rella säveltäjällä, Prokofjev mukaan luki-
en, on oma kädenjälkensä, jota he eivät 
pysty kätkemään, kirjoittavat he mitä 
tahansa.  Prokofjevilla on hyvin ominta-
keinen kulma katsella maailmaa.

Löysin joskus vuosia sitten New 
Yorkista kaksi ensimmäistä osaa hä-
nen julkaistuista päiväkirjoistaan. Ne 
avaavat aivan uskomattoman näköalan 
hänen elämäänsä: on niin kuin tapai-
si Prokofjevin joka ilta ja hän kertoisi 
mitä päivän aikana on tapahtunut. Sen 
ajan Pietari on ollut varsinainen hot 
spot kulttuurisessa mielessä, ja hän on 
tavannut siellä vaikka keitä. Hän ker-
too muun muassa eräänä päivänä ta-
vanneensa Skrjabinin, ja miten ystäväl-
linen ja kohtelias Skrjabin oli ja miten 



4

hän valitteli että ei ikävä kyllä ehdi 
enempää keskustella, koska hänellä oli 
illalla konsertti. Sitten Prokofjev kuvaa 
omia kokemuksiaan kun hän oli kuun-
telemassa Skrjabinia soittamassa omia 
pianosonaattejaan. Samoin hän kertoo 
kuulleensa myöhemmin Pariisissa, kun 
Rahmaninov soitti oman toisen piano-
konserttonsa. Prokofjevillahan oli omin-
takeinen huumorintaju ja hän joutui ai-
kamoisiin kahnauksiin ihmisten kanssa 
terävän kielensä ja huumorinsa takia, 
mutta kun hän puhuu Rahmaninovista, 
on suorastaan liikuttavaa kuinka kunni-
oittavasti hän kuvaa vanhempaa kolle-
gaansa ja yleisön haltioitumista. 

Minulla on myös toinen, jo neuvosto-
aikaan julkaistu kirja, jossa on aikalaisku-
vauksia Prokofjevista. Siinä eräs hänen 
opiskelutoverinsa kertoo, miten hyvin 
nuori Prokofjev harjoitti Skyyttiläistä sar-
jaansa kantaesitystä varten. Orkesteri oli 
käyttäytynyt inhottavasti ja vihamieli-
sesti, ja ilmapiiri oli hyytävä. Toveri meni 
tapaamaan Prokofjevia harjoituksen jäl-
keen ja arveli, että tämä olisi varmaan 
aivan masentunut. Mutta Prokofjev otti 
hänet iloisena vastaan ja totesi, että 
harjoitushan meni oikein hyvin! Tämä 
oli hänelle tyypillistä: hänellä oli valtava 
sisäinen valo ja luottamus siihen, että 
kaikki menee hyvin, kunhan hän vain 
tarmokkaasti tekee töitä. Prokofjevilla 
oli hyvin terve itsetunto, hän ei lannistu-
nut mistään vaikka koki vastoinkäymi-
siäkin uransa alkupuolella.

Sen ajan musiikkipolitiikassa Prokofjev 
oli oman tiensä kulkija. Häntähän pide-
tään vallankumouksellisena kauhukaka-
rana, mutta hän ei kuulunut mihinkään 
leiriin. Hänen musiikissaan, niin varhais-
teoksissa kuin myöhemmissäkin, on hy-

vällä tavalla poikamaista iloa ja suoruut-
ta. Kaiken taide- ja kulttuurimaailman 
teeskentelyn keskellä hänen maailman-
sa on kuin raikasta vettä ja puhdasta il-
maa.

Prokofjev kirjoitti neljännen pianokonsert-
tonsa vasemmalle kädelle. Mistähän joh-
tuu, että teosta kuulee niin harvoin, kun 
ajatellaan kuinka paljon vaikkapa Ravelin 
vasemman käden konserttoa soitetaan?

Siihen on toki historiallisia syitä. Pianisti 
Paul Wittgenstein, joka nämä konsertot 
tilasi, oli aika erikoinen tapaus.  Hän ei 
erityisemmin pitänyt Ravelinkaan kon-
sertosta, mutta sitä hän kuitenkin soit-
ti. Prokofjevin konserttoa hän sen si-
jaan kieltäytyi esittämästä, koska ei 
ymmärtänyt sitä. Vielä hassummin kävi 
Hindemithin konsertolle vasemmalle 
kädelle, jonka hän suorastaan piilotti, 
niin että se löydettiinkin vasta 2000-lu-
vulla.  Prokofjevin neljäs konsertto kan-
taesitettiin vasta 50-luvulla säveltäjän 
kuoleman jälkeen, ja sen jälkeen se sit-
ten vähitellen luikerteli takaisin ohjel-
mistoon, mutta suosittua siitä ei tullut 
koskaan.

Se on myös hyvin virtuoosinen ja vai-
kea teos. Kaikki Prokofjevin konsertot 
ovat valtavan akrobaattisia ja vaativia, 
mutta nelonen on lisäksi jollakin tavoin 
mystinen ja introvertti teos verrattuna 
muihin. Siinä on paljon samaa kuin vii-
dennessä konsertossa – nehän ovatkin 
vähiten soitetut ja varmasti vaikeimmin 
avautuvat Prokofjevin konsertot. 

Vasemman käden konserttojen soit-
taminen on ylipäänsä erikoinen koke-
mus.  Minulle tulee niissä sellainen olo, 
että en ainoastaan soita pelkästään va-
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semmalla kädellä vaan että tykkänään 
muutun yksikätiseksi! Se yksi käsi tu-
lee sieluni silmissä aivan kuin ruumiin 
keskeltä ja oikea käsi lakkaa kokonaan 
olemasta olemassa, kaikki voima kana-
voituu yhteen käteen.  Onkin sitten aika 
haasteellista herätellä oikea käsi takai-
sin Ruususen unestaan, jos pitää sen va-
semman käden kappaleen jälkeen soit-
taa jotain molemmilla käsillä. Olenkin 
omaksunut sellaisen metodin, että vä-
hän heiluttelen myös oikean käden sor-
mia samaan aikaan – se auttaa jonkin 
verran. 

Kiinnostavaa on myös se, että yhden 
käden teoksia on olemassa lähes pel-
kästään vasemmalle kädelle. Tiedän 
vain yhden oikean käden teoksen, erään 
Alkanin etydin, enkä yhtään konserttoa 
oikealle kädelle. Tämän selittää se tilas-
tollinen seikka, että ihmisistä useimmat 

ovat oikeakätisiä, ja että siksi juuri oi-
kean käden todennäköisemmin louk-
kaa. Mutta kokonaan toinen asia on se, 
että vasemmassa kädessä peukalo on 
klaviatuurin yläpään puolella, josta tulee 
korkeampia ääniä, joten on luontevaa 
että vahvoilla sormilla soitetaan melodi-
aa. Vasemman käden teosten soittami-
nen oikealla kädellä olisi hyvin hankalaa, 
sillä paradoksaalisesti on luontevampaa 
soittaa pelkästään vasemmalla kuin pel-
kästään oikealla kädellä. Vasemman kä-
den on helpompi tehdä suuria hyppyjä 
ja luoda pedaalin avulla rikkaita tehoja. 
Prokofjevin musiikille ovat muutenkin 
akrobaattiset hypyt tyypillisiä, ja tässä 
konsertossa niitä on paljon: jos olisi po-
liisin tutka käytössä, se näyttäisi aika-
moisia tuntinopeuksia!

Haastattelu Lotta Emanuelsson

ORKESTERI-
MUUSIKKOUTTA 
ETSIMÄSSÄ

Illan konsertissa RSO:n riveissä soit-
taa viisi Sibelius-Akatemian jousi-
soitinopiskelijaa. He kuuluvat kaikki 
RSO:n ja Sibelius-Akatemian Orkesteri-
Akatemiaksi kutsuttuun opinto-ohjel-
maan, jossa koesoitolla valitut opiske-
lijat soittavat vuoden aikana kolmessa 
eri konserttiperiodissa. ”Kokemukset yh-
teistyöstä ovat olleet pelkästään myön-
teisiä ja sekä Sibelius-Akatemia että 
RSO haluavat projektille jatkoa”, kertoo 
RSO:n alttoviulisti ja projektin koordi-
naattori Tommi Aalto. 

Orkesteri-Akatemian käynnistäminen  
syntyi käytännön tarpeesta. ”Uusia soit-
tajia valittaessa huomasimme, että mo-
net nuoret hakijat eivät hallinneet koe-
soitossa vaadittavia orkesteristemmoja. 
Orkesteri-Akatemian tarkoitus on vah-
vistaa niitä valmiuksia, joita orkesteri-
muusikon uraa tavoitteleva opiskelija 
tarvitsee paikan saadakseen”, valottaa 
taustoja Petri Aarnio, RSO:n konsertti-
mestari ja yksi Akatemian käynnistäjistä. 

Oppia orkesterin sisäisestä 
kommunikaatiosta
Jokaiselle opiskelijalle on määrätty 
RSO:sta oma tutor-opettaja, jolta he saa-
vat ensin valmistavia yksityistunteja en-
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nen orkesteriharjoituksia. Harjoituksissa 
opiskelijat saavat niin ikään ohjausta 
vieressä istuvalta tutoriltaan. Konsertin 
jälkeen seuraa vielä palauteosuus, jossa 
koko prosessi käydään läpi. Lisäksi opis-
kelijat pääsevät periodin aikana tapaa-
maan kapellimestaria ja esittämään hä-
nelle kysymyksiä niin orkesterisoitosta 
kuin orkesterin ja kapellimestarin suh-
teesta. 

Opiskelijat ovat tyytyväisiä oppimaan-
sa. ”Orkesterin eri sektioiden välisestä 
koordinaatiosta ja kommunikaatiosta 
tulee jatkuvasti tehtyä uusia havain-
toja. Sama pätee myös kapellimesta-
rien antamiin erilaisiin impulsseihin; 
miten niitä tulkitsee itse, miten oma 
sektio, ja loppukädessä, miten koko or-
kesteri”, kertoo viulisti Elias Lassfolk.  
  Sellistit Iiris Tötterström ja Kalle-Pekka 
Koponen saivat vinkkejä jousen käyt-
töön ja äänenmuodostukseen RSO:n 
toiselta soolosellistiltä, Eeva Rysältä. 
”Yhteisharjoituksissa taas opin nopeut-
ta reagoida, vastuun kantamista sekä 
sanatonta tietoa tarkkailemalla mui-
ta muusikoita ja heidän tapaansa olla 
ja esiintyä. Helpottuneena huomasin 
myös, että kaikki muusikot painivat sa-
mankaltaisten ongelmien kanssa, oli 
taso mikä hyvänsä”, huomauttaa Iiris.

Isoja ohjelmistoja kovalla 
tahdilla
Opiskelijat olivat tämän viikon kon-
serttien lisäksi mukana Santtu-Matias 
Rouvalin johtamassa konsertissa mar-
raskuussa ja Jukka-Pekka Sarasteen 
konserteissa 4.–5.3. Ohjelmassa oli niin 
pitkäkestoisia, vaativia sinfonioita kuin 
solistinumeroita ja nykymusiikkiakin. 

Jokaisessa konserttiperiodissa on 2–3 or-
kesteriharjoitusta sekä kenraaliharjoitus. 
Ammattiorkesterin nopea harjoitustahti 
ei kuitenkaan tullut kenellekään yllätyk-
senä. ”Silti se oli ilman muuta projektin 
haasteellisin osa. Jälleen yksi muistutus 
aikataulujen hallinnan ja suunnitelmalli-
sen harjoittelun tärkeydestä”, huokaisee 
alttoviulisti Annariina Jokela. 

”Kaikki hengittävät yhdessä 
samaa musiikkia”
Orkesteri-Akatemian hienointa antia oli 
monen mielestä hyvien muusikoiden 
kanssa työskentely ja henkilökohtainen 
ohjaus. RSO:laisten antama tuki koettiin 
myös hyvin tärkeäksi. ”Palkitsevinta oli-
vat orkesterimuusikoiden pienet eleet ja 
kiitokset”, kiittelee Iiris Tötterström. 

Kohokohdaksi nousi kunkin periodin 
konsertti. ”Parasta on itse konserttiti-
lanne, jossa syntyy intensiivinen, taian-
omainen keskittymisen tila, kun kaik-
ki elävät ja hengittävät yhdessä samaa 
musiikkia - näitä tunnelmia ei yksinker-
taisesti tavoita missään muualla kuin 
lavalla. Musiikki palkitsee eniten, siksi 
konsertteja edeltävät hikiset harjoitus-
tunnit ovat ehdottomasti vaivan arvoi-
sia”, kiteyttää Annariina Jokela.

Orkesteri-Akatemiaan osallistuminen 
on vahvistanut monen opiskelijan ha-
lua tavoitella orkesterimuusikon uraa. 
”Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä 
orkesterimuusikkona hyvässä orkeste-
rissa, esimerkiksi RSO:ssa”, sanoo viulisti 
Anna Husgafvel. 

 
Satu Kahila
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PJOTR TŠAIKOVSKI (1840–1893): 
FRANCESCA DA RIMINI

Kun myöhäiskeskiajan suuri runoilija 
Dante Alighieri vaelsi Jumalaisessa näy-
telmässään (1308–1321) antiikin roo-
malaisen mestarin Vergiliuksen opas-
tuksella Infernon (helvetin) läpi, hän 
kohtasi sen toisessa piirissä, himoon ja 
synnilliseen rakkauteen langenneiden 
joukossa, nuoren naisen Francesca da 
Riminin. Francesca oli pakkonaitettu 
itseään vanhemmalle, epämuodostu-
neelle Gianciottolle, mutta todellisuu-
dessa hän oli rakastunut tämän nuo-
rempaan veljeen Paoloon. Francesca ja 
Paolo ajautuivat suhteeseen, joka päät-
tyi, kun petetty aviomies Gianciotto yl-
lätti heidät ja surmasi molemmat.

Jumalaisessa näytelmässä kuvattu 
episodi perustuu todelliseen tapahtu-
maan Riminissä vuonna 1285, jolloin 
Dante oli 20-vuotias. Monet taiteilijat, 
yhtä lailla runoilijat, kuvataiteilijat kuin 
säveltäjätkin, ovat sittemmin ottaneet 
Danten kuvauksen lähtökohdakseen.

Tšaikovskin innoituksen Danten ru-
noelma herätti loppukesästä 1876. 
Kiihkeän luomishuuman siivittämä-
nä syntyi vain kolmessa viikossa sin-
foninen fantasia Francesca da Rimini, 
jonka kantaesitys Moskovassa 1877 oli 
suurmenestys. Samoihin aikoihin sävel-
täjän oma elämä oli ajautumassa kohti 
syvää kriisiä. Hän oli alkanut pohdiskel-
la avioliiton mahdollisuutta, mikä hä-
nen homoseksuaalisuutensa valossa oli 
tuhoisa ajatus, ja kun avioliitto sitten 
toteutui, se osoittautui täydeksi katast-
rofiksi ja päättyi vain muutaman viikon 
kuluttua.

Francesca da Rimini on Tšaikovskin 
tunnevoimaisimpia luomuksia. Hänen 
oli epäilemättä helppo eläytyä mah-
dottoman rakkauden tuntoihin. Silti 
teoksen taustalta voi aistia myös mui-
ta virikkeitä. Vain pari kuukautta en-
nen teoksen säveltämistä Tšaikovski 
oli vieraillut Bayreuthin Wagner-juhlilla, 
ja vaikka hän piti Nibelungin sor-
mus -tetralogiaa ”tappavan ikävystyt-
tävänä”, voi teoksessa aistia paikoin 
Wagnerin vaikutusta, esimerkiksi sen 
myrskyisästi liekehtivässä kromatiikas-
sa. Yleisemmällä tasolla, Danten maa-
ilmaan uppoutuvana orkesterifantasi-
ana, taustalla voi puolestaan heijastua 
Lisztin sinfonisten runojen esikuva.

Francesca da Rimini on yksiosainen 
teos, joka ei niinkään pyri tapahtumien 
yksityiskohtaiseen kerrontaan kuin tiet-
tyjen keskeisten elementtien kuvauk-
seen. Niinpä teoksessa heijastuvat yhtä 
lailla ne piinaavat tulenlieskat, joista ra-
kastavaiset Francesca ja Paolo joutuvat 
helvetissä kärsimään, kuin muisto siitä 
suuresta rakkaudesta ja intohimosta, 
joka sai heidät ajautumaan toistensa 
syliin.
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SERGEI PROKOFJEV (1891–1953): 
PIANOKONSERTTO NRO 1

Prokofjev piti ensimmäistä pianokon-
serttoaan (1911–12) varhaisimpana 
kypsänä teoksenaan. Kun hän kanta-
esitti sen Moskovassa elokuussa 1912, 
menestys oli niin suuri, että hän joutui 
soittamaan kolme ylimääräistä. Omalla 
ironisella tavallaan menestystä täy-
densivät kriitikoiden arviot, joissa teos 
tuomittiin ”karkeaksi, primitiiviseksi 
kakofoniaksi” ja säveltäjä ”kypsäksi pak-
kopaitaan”. Jo tällä esityksellä Prokofjev 
oli varmistanut itselleen aseman yhte-
nä venäläisen musiikin nuorista sensaa-
tioista.

Kun Prokofjev kaksi vuotta myö-
hemmin valmistui Pietarin kon-
servatoriosta, hän valitsi perin-
teisen klassisen konserton sijasta 
tutkintokappaleeksi oman ensimmäi-
sen konserttonsa. Eräänlaiseksi takuuk-
si esitettävän teoksen vakiintunees-
ta asemasta tutkintolautakunta vaati, 
että teoksen piti olla julkaistu, mutta 
tämäkään ei hidastanut Prokofjevia, 
sillä hän sai kustantaja Jurgensonin 
painamaan teosta 20 kappaletta juu-
ri ennen tutkintoa. Lautakunta joutui 
vastahakoisen Glazunovin suulla julis-
tamaan Prokofjevin voittajaksi nuor-
ten tutkintoa suorittaneiden pianistien 
Rubinstein-palkinnosta.

Prokofjev kuului 1900-luvun suurista 
säveltäjistä varhaiskypsimpiin, ei vain 
sikäli että hän aloitti säveltämisen poik-
keuksellisen nuorena vaan myös siinä 
merkityksessä, että hän löysi oman ää-
nensä jo varhain. Vaikka hänen kaksi 
ensimmäistä pianokonserttoaan ovat 

valmistuneet hänen opintoaikanaan, 
ne ovat taiteellisesti täysipainoisia ja 
ohjelmistoon vakiintuneita teoksia. Jo 
ensimmäisessä Prokofjevin omape-
räinen säveltäjäpersoonallisuus piirtyy 
esiin yksilöllisenä, itsetuntoa huokuva-
na, tiestään ja ilmaisustaan varmana.

Konsertto alkaa mahdikkaalla ”suu-
rella teemalla”, jota voi verrata paitsi 
sävellajiltaan (Des-duuri) myös vaiku-
tukseltaan Tšaikovskin b-molli-konser-
ton kuuluisaan avaukseen. Prokofjev 
kuitenkin antaa teemalleen erilaisen 
tehtävän, sillä siinä missä Tšaikovskilla 
avausteema ei enää palaa, siinä 
Prokofjev käyttää omaa teemaansa 
rakennetta jäsentävänä maamerkki-
nä. Tavallaan avausteeman mahtipon-
tisuutta ympäröivät eräänlaiset kuvit-
teelliset lainausmerkit, ja halutessaan 
sen voi kuulla lempeän ironisena kom-
menttina romanttisten konserttojen 
elekieltä kohtaan.

Konsertto on yksiosainen mutta tii-
viydessäänkin monipolvinen kokonai-
suus, joka rakentuu perinteisen sonaat-
timuodon ympärille. Avausta seuraa 
sonaattimuodon esittelyä vastaava jak-
so, jossa on sekä taiturillisesti kiitäviä, 
usein kirpeän läpikuultavia tekstuureja 
että rauhallisemmin askeltava toinen 
teema. Mahdikkaan avausteeman pa-
luun jälkeen liu’utaan sonaattimuotoa 
ylimääräisenä elementtinä täydentä-
vään hitaaseen jaksoon, nokturnaali-
sesti tunnelmoivaan suvantoon, joka 
paisuu hetkittäin romanttiseen vuo-
lauteen. Sähäkästi puhkeava scher-
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zomainen jakso ja sitä seuraava rajun 
räiskähtelevä soolokadenssi vastaavat 
kehittelyä, jota seuraa kertaus ja lopus-

sa nousu komeasti soivaan avaustee-
man paluuseen.

SERGEI PROKOFJEV (1891–1953): 
PIANOKONSERTTO NRO 4

Elokuussa 1914 maailmansodan en-
simmäisinä viikkoina pianisti Paul 
Wittgenstein sai itärintamalla vihollis-
luodin oikeaan kyynärpäähänsä. Hänet 
vietiin tajuttomana kenttäsairaalaan, ja 
kun hän heräsi leikkauksen jälkeen, hä-
nen oikea käsivartensa oli amputoitu.

Wittgensteinin nuorempi veli Ludwig, 
myöhempi maailmankuulu filosofi, kir-
joitti päiväkirjaansa: ”En voi olla ajat-
telematta Paul-parkaa, joka on niin 
äkillisesti menettänyt uransa! Miten 
hirvittävää. Mitä filosofiaa vaaditaan-
kaan, että selviytyy siitä. Kunpa sen voi-
si saavuttaa jollakin muulla tavalla kuin 
itsemurhalla!”

Paul ei ajautunut itsemurhaan – niin 
kuin eri syistä kolme hänen veljistään – 
vaan päätti vaikeuksia uhmaten jatkaa 
uraansa pianistina. Hän esitti vasem-
malle kädelle tehtyjä teoksia, sovitti 
normaalia ohjelmistoa vasemmalle kä-
delle ja lopulta ryhtyi tilaamaan teoksia 
aikansa kuuluisimmilta säveltäjiltä ku-
ten Hindemithiltä, Korngoldilta, Richard 
Straussilta, Ravelilta, Prokofjevilta ja 
Britteniltä. Wittgensteinin tilaamilla te-
oksilla on ollut vaihtelevia kohtaloita. 
Ravelin konsertosta vasemmalle kädel-
le on tullut kantaohjelmistoon juurtu-
nut klassikko, kun taas Prokofjevin kon-
sertto – hänen viiden pianokonserton 
sarjansa neljäs teos – oli pitkään esit-

tämättä ja pääsee nykyisinkin suhteel-
lisen harvoin esiin.

Prokofjev sävelsi teoksen vuonna 1931 
ja lähetti partituurin Wittgensteinille. 
Pianistin vastaus oli lannistava: ”Kiitos 
konsertosta, mutta en ymmärrä sii-
tä nuottiakaan enkä aio soittaa sitä.” 
Wittgenstein halusi silti pitää teosten 
esitysoikeudet itsellään ja kieltäytyi, 
kun toisessa maailmansodassa oikean 
kätensä menettänyt saksalainen pia-
nisti Siegfried Rapp pyysi 1950 teosta 
esitettäväkseen. Lopulta Wittgenstein 
taipui, ja Rapp kantaesitti konserton 
Berliinissä syyskuussa 1956.

Prokofjevin neljännen konserton jos-
sain määrin syrjäiseen asemaan on 
luultavasti vaikuttanut enemmän sen 
hankalaksi tai tehottomaksi kuvitel-
tu toteuttaminen pelkällä vasemmalla 
kädellä kuin sen musiikki. Prokofjevin 
ilmaisun keskeiset piirteet ovat sii-
nä täysipainoisesti mukana, yhtä lailla 
säihkyvä toccata-elementti kuin lyyri-
sen tunteikas melodisuus. Neljäs pia-
nokonsertto on toisen tavoin neliosai-
nen mutta hyvin eri tavoin painotettu 
ja erilaisen profiilin luova. Siinä on reu-
noilla kaksi temaattisesti toisilleen su-
kua olevaa lyhyttä osaa, joiden välissä 
on kaksi painokkaampaa osa.

Avausosa puhkeaa toccatamaises-
ti kieppuvaksi eloisaksi ja oikukkaak-



10

si musiikiksi, joka tasapainoilee kepe-
än humoristisuuden ja pakahduttavan 
mekanistisuuden välillä ja saa keskivai-
heilla tiivistetyn ja terävöitetyn ilmeen. 
Muodoltaan osa on rondo, jollainen 
yleensä on moniosaisen teoksen pää-
töksenä.

Teoksen emotionaalisena ytime-
nä on laaja hidas osa, lajissaan yksi 
Prokofjevin tuotannon helmistä. Siinä 
on sekä lyyristä kauneutta, syvämiet-
teisyyttä että intensiteettiä. Se jatkaa 
kaksi vuotta aiemman Tuhlaajapoika-

baletin melodisempien jaksojen linjalla 
ja toimii välittävänä nivelenä edettäes-
sä kohti Romeon ja Julian romanttista 
vuolautta.

Kolmas osa alkaa rauhallisesti mut-
ta tiivistyy sitten nopealiikkeisemmäk-
si ja paikoin myös voimakkaammaksi 
ja särmikkäämmäksi. Päätösosa palaa 
liikkuvuudessaan ensiosan musiikkiin 
ja ikään kuin täydentää sen rondomuo-
don. Osa on ohikiitävän lyhyt, eräänlai-
nen säihkyvä loppukaneetti.

PJOTR TŠAIKOVSKI (1840–1893): ROMEO JA JULIA, 
ALKUSOITTOFANTASIA

Onneton rakkaus oli yksi Tšaikovskin 
tuotannon monina muunnelmina esiin-
tyvistä johtoaiheista. Se purkautui en-
simmäisen kerran toden teolla esiin al-
kusoittofantasiassa Romeo ja Julia, ja se 
on lähtökohtana myös mm. oopperois-
sa Jevgeni Onegin ja Patarouva, bale-
tissa Joutsenlampi sekä orkesterifanta-
siassa Francesca da Rimini. Romeossa 
ja Juliassa onneton rakkaus kytkeytyy 
lisäksi kahteen muuhun Tšaikovskin 
suosimaan aihepiiriin: italialaiseen ym-
päristöön ja englantilaiseen kirjallisuu-
teen.

Romeota ja Juliaa on pidetty 
Tšaikovskin ensimmäisenä todellise-
na mestariteoksena. Sen asemoiminen 
hänen tuotantoonsa ei kuitenkaan ole 
täysin yksiselitteistä. Hän alkoi säveltää 
teosta syksyllä 1869 venäläiskansallisen 
koulun johtohahmon Mili Balakirevin 
ehdotuksesta ja osin jopa tämän ohjei-
den mukaan ja sai ensimmäisen versi-

on valmiiksi vielä saman syksyn aika-
na. Teos sai kantaesityksessään 1870 
innottoman vastaanoton, ja Tšaikovski 
laati siitä kaksi vuotta myöhemmin uu-
den version. Lopullinen, nykyisin esitet-
tävä versio on kuitenkin vasta vuodelta 
1880.

Romeon ja Julian eri versioissa on yh-
teistä temaattista materiaalia, esimer-
kiksi suuri rakkausteema, yksi lajinsa 
arkkityyppisiä ilmentymiä, on valmii-
na jo alkuversiossa. Korjausten muka-
na teoksesta hävisi jotain mutta tuli 
mukaan myös uutta ainesta, ja ennen 
kaikkea sen dramaturgia oli ajateltu 
uusiksi. Tšaikovski ei pyrkinyt luomaan 
mitään kattavaa juonellista läpileikka-
usta Shakespearen klassisesta tragedi-
asta tai sen ”kohtalon merkitsemistä 
rakastavaisista” (”star-crossed lovers”) 
vaan tuomaan esiin draaman keskeiset 
vastavoimat ja rakentamaan niistä te-
hokkaan musiikillisen kokonaisuuden.
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Hitaan johdantovaiheen harras tun-
nelma kuvastaa veli Lorenzoa, lempe-
ää fransiskaanimunkkia jonka laatiman 
suunnitelman epäonnistuminen suis-
taa nuoret rakastavaiset kuolemaan. 
Varsinaisena temaattisena ytimenä 
ovat Montague- ja Capulet-sukujen vi-
haa ilmentävä dramaattinen ja rytmi-
sesti iskevä pääteema sekä sille vas-
takohtaisena elementtinä Romeon ja 
Julian rakkautta hehkuva sivuteema, 
yksi Tšaikovskin tuotannon suurista 
melodioista. Montague- ja Capulet-
perheiden viha yltyy hurjimmilleen ke-
hittelyssä, kun taas Romeon ja Julian 
rakkaus hehkuu väkevimmin kertauk-
sessa. Tragedia saavuttaa päämääränsä 
rakastavaisten kuollessa, mutta muisto 
heistä jää soimaan vielä teoksen loppu-
sivuilla.

Kimmo Korhonen

OLLI MUSTONEN

Olli Mustosen persoonassa toimin-
ta pianistina, kapellimestarina ja sä-
veltäjänä yhdistyy kokonaisvaltaiseksi 
muusikkoudeksi harvinaisella tavalla. 
Hän aloitti musiikkiopintonsa viisivuo-
tiaana, tärkeimpinä opettajinaan Ralf 
Gothóni ja Eero Heinonen sekä sävel-
täjä Einojuhani Rautavaara. Sittemmin 
työ on vienyt hänet kaikille maailman 
keskeisille konserttilavoille niin omin 
soolokonsertein kuin yhdessä huippu-
orkestereiden kanssa.

Viime kausilla Mustonen on esiin-
tynyt mm. Lontoon sinfoniaorkeste-
rin ja Mariinski-teatterin orkesterin, 

New Yorkin Filharmonikkojen sekä 
Frankfurtin radion sinfoniaorkesterin 
solistina. Kapellimestarina hän on viime 
vuosina tehnyt yhteistyötä kotimaisten 
orkestereiden ohella mm. Jerusalemin 
sinfoniaorkesterin, Firenzen Orchestra 
della Toscanan, Genovan oopperaor-
kesterin, Kölnin radion sinfoniaorkes-
terin, Melbournen sinfoniaorkesterin, 
Moskovan Tšai kovski-sinfoniaorkesterin, 
Northern Sinfonian, Tokion NHK-sin-
foniaorkesterin, Viron kansallisorkes-
terin ja Weimar Staatskapellen 
kanssa. Perustamansa Helsingin Festi-
vaaliorkesterin kanssa hän on tehnyt 
kiertueita Keski-Euroopassa, Japanissa 
ja Kiinassa.

Mustosen omassa sävellystyössä kes-
keisellä sijalla ovat viime vuosina olleet 
orkesteriteokset. Toukokuussa 2014 
kantaesityksensä sai Helsingin kau-
punginorkesterin tilaama 2. sinfonia 
”Johannes Angelos”. 

Mustosen levytystuotanto on laa-
ja ja sisältää useita palkittuja kokonai-
suuksia, kuten esimerkiksi Edison- ja 
Gramophone-palkinnot saaneen Alkanin 
ja Šostakovitšin preludien levytyksen. 
Viime vuosien äänitteistä mainittakoon 
Beethovenin pianokonserttojen koko-
naislevytys Tapiola Sinfoniettan kanssa, 
Respighin Concerto in modo misolidio 
RSO:n ja Sakari Oramon kanssa, sekä 
soololevytyksiä mm. Bachin, Tšaikovskin, 
Sibeliuksen, Skrjabinin, Rahmaninovin, 
Prokofjevin ja Šostakovitšin teoksista.

Mustonen on palkittu Suomen kult-
tuuriministeriön Suomi-palkinnolla ja  
hänelle on myönnetty Suomen Leijonan 
ritarikunnan Pro Finlandia -mitali vuon-
na 2003. 
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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.


