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23.10. 
PERJANTAISARJA 4   
Musiikkitalo klo 19.00

Hannu Lintu, kapellimestari 
Akiko Suwanai, viulu 

Joseph Haydn: Sinfonia nro 86 D-duuri Hob.I:86 26 min
I Adagio – Allegro spiritoso 
II Capriccio (Largo) 
III Menuetti (Allegretto) 
IV Finaali (Allegro con spirito)

Igor Stravinsky: Viulukonsertto D-duuri 22 min 
I Toccata 
II Aria 1 
III Aria 2 
IV Capriccio 

VÄLIAIKA 20 min

Witold Lutoslawski: Sinfonia nro 3  28 min

Konsertissa soittaa Sibelius-Akatemian ja RSO:n koulutusyhteistyön 
myötä neljä Sibelius-Akatemian opiskelijaa: 
Johannes Hakulinen, 1-viulu, Aino Räsänen, alttoviulu, 
Sara Viluksela, sello ja Joel Raiskio, kontrabasso.

Väliaika noin klo 20.00. Konsertti päättyy noin klo 21.05. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä sekä verkossa (yle.fi/rso).
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LINTUPERSPEKTIIVI

LUTOSLAWSKISSA 
VIEHÄTTÄÄ 
MITTASUHTEIDEN 
TÄYDELLISYYS 

Johdat paljon Haydnia. Miten hänestä tuli 
sinulle niin tärkeä säveltäjä?

Panulan luokalla aloitimme jokaisen lu-
kuvuoden johtamalla muutaman viikon 
pelkästään Haydnia. Wieniläisklassikoista 
Mozart oli nimittäin opiskelijoille liian 
hankalaa, eikä Jorma juurikaan kestänyt 
kuunnella Beethovenia, mutta Haydnin 
sinfonioissa oli juuri sopivasti erilaisia 
karaktäärejä ja maanläheisyyttä. Sen jäl-
keen olen aina johtanut Haydnia mielel-
läni. 

Sinfonia nro 86 on suosikkejani. Sen 
finaali on jopa Haydnin mittapuus-
sa poikkeuksellisen nerokas. Haydn on 
aina loistokasta, mutta tällaista taidon 
ja riemun yhdistelmää hänkään on har-
voin saavuttanut. Kaikki vuosien 1785-86 
niin kutsutut Pariisin-sinfoniat (tai Loge 
Olympique-sinfoniat, kuten niitä ensin 
nimitettiin) syntyivät onnellisten tähtien 
alla. Haydn oli tuolloin vielä ulkomaail-
masta eristyksissä, Esterházyn hovin pal-
veluksessa.

On hämmästyttävää, miten tunnettu 
hän silti oli ympäri maailmaa: Lontoossa, 
Amerikassa, peräti Turussa. Hän oli maa-
ilmankuulu aikana, jolloin tiedonvälitys 
oli alkeellista tai olematonta. Yksi hänen 

menestyksensä avaimista oli, että juu-
ri tuolloin musiikin kustannustoiminta 
alkoi organisoitua. Haydn sai kustanta-
jan, Artarian, joka levitti hänen teoksiaan 
yllättävän tehokkaasti. Hänen uransa 
osui myös musiikinhistorian vaiheeseen, 
jossa säveltäjän asema yksilönä alkoi 
nousta. 1700-luvun puolivälin jälkeen ta-
pahtui muutos säveltäjän yhteiskunnalli-
sessa asemassa. Mozart ja Haydn olivat 
ensimmäisiä jotka taistelivat itsensä va-
paaksi palvelijan roolista..

Rakensin konsertin ohjelman Haydn-
Lutoslawski -akselille, koska Lutos-
lawskille Haydn oli yksi suurimmista. 
Sen sijaan Lutoslawski ei voinut sietää 
esimerkiksi vaikkapa Brahmsia, koska 
hänen mielestään Brahmsin sinfoniat 
ovat muodottomia: niissä on liian monta 
pihviä, liian paljon samankokoisia blok-
keja. Haydnin mittasuhteiden käsitte-
ly on Lutoslawskin mielestä ideaali: en-
simmäinen osa on suurin konstruktio, 
ja sinfonian loppua kohden rakenne ke-
venee: Haydnin finaalit eivät aina kes-
tä viittäkään minuuttia. Kun ensimmäi-
sen osan jälkeen ei enää seuraa mitään 
muodollisesti painokasta, teos säilyy il-
mavana ja kevyenä. Nimenomaan tähän 
Lutoslawski pyrki omissa sinfonioissaan.

Huomasin muuten vasta jälkikäteen, 
että Haydnin finaalissa ja Lutoslawskin 
sinfonian alussa toistuu sama rytmiikka.  
Tämä on puhdas vahinko – ajattelin oh-
jelmaa rakentaessani ainoastaan teosten 
rakennetta.
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Keveys yhdistää edellä mainittuja myös 
Stravinskin uusklassiseen viulukonsert-
toon.

Kyllä, ja sekin on puhdasta sattumaa, 
että sekä Haydnissa että Stravinskin 
konsertossa on Capriccio-niminen osa.  
Minulla ei ole tarkkaa käsitystä siitä, 
mitä Lutoslawski ajatteli Stravinskista, 
mutta heidän sävellyksissään on paljon 
samanlaisia piirteitä: vahva struktuuri ja 
värikäs pinta.

Stravinski ilmoitti aikovansa sävel-
tää virtuoosikonserton, mutta teos on 
kaikkea muuta kuin perinteinen viulu-
konsertto.  Hän valitteli myös tilauksen 
saatuaan, ettei osaa laisinkaan säveltää 
viululle. Aika vaatimattomasti sanot-
tu, sillä hän oli jo säveltänyt Tulilinnun, 
Petrushkan ja Kevätuhrin. Virtuoosi-
kadenssin puuttuminen on tavallaan 
korvattu sillä, että konsertto on neliosai-
nen. Mitään lepohetkeä ei solistilla kui-
tenkaan ole ja vaikka taustalla on barok-
ki- ja rokokoovaikutteita, ei orkesterin 
roolina ole esittää perinteisiä alku- tai 
välisoittoja. 

Stravinskin viulukonsertto on muuten 
yksi balanssiongelmaisimpia konsert-
toja. Romanttisissa peruskonsertoissa 
viulu yleensä lepää ikään kuin tumman 
säestysmaton päällä, mutta tässä on 
tehty ihan päinvastoin: Stravinski käyt-
tää puupuhaltimia ja viulua samoissa re-
kistereissä koko ajan, mikä on solistille 
aika armotonta.

Koetko uusklassisen tyylin itsellesi läheisek-
si?

Minulla ei ole sen kanssa erityistä on-
gelmaa vaikka siitä onkin pyritty riisu-

maan emootiot ja sointi, juuri ne para-
metrit jotka minulle ovat tärkeitä. Toki 
pidän sitä parhaimmillaan näppäränä 
ja toimivana tapana säveltää. Luulen, 
että Stravinskille uusklassismi oli ulos-
pääsytie jostakin sävellysteknisestä krii-
sistä johon hän oli joutunut. Tämä  ei 
tarkoita sitä, etteikö olisi syntynyt hie-
noja teoksia: Kolmiosainen sinfonia ja 
C-duurisinfonia kuuluvat lempiteoksiini, 
samoin Orfeus.  

Mikä tekee Lutoslawskin kolmannesta sin-
foniasta yhden 1900-luvun suurimmista 
sinfonioista?

Minua hämmästyttää sen mittasuhtei-
den ehdoton täydellisyys. Vaikka teok-
sessa on perinteisten läpisävelletty-
jen jaksojen lisäksi myös aleatoriikkaa, 
Lutoslawski on osannut pitää huolta sii-
tä, että sinfonian muoto säilyy tiukkana. 
Klassismin jälkeen ei ole juuri tehty näin 
lujia rakennelmia. Aleatorisissa jaksoissa 
yksittäiselle soittajalle tai soitinryhmälle 
on annettu oma ”laatikkonsa” joka sisäl-
tää säveltäjän määrittelemiä säveltasoja 
ja dynamiikkoja. Näiden laatikoiden esi-
tystempot ovat kuitenkin vapaat joten 
seurauksena on pulssittomia sävelkent-
tiä. Kapellimestari kuitenkin kontrolloi 
näiden jaksojen kestoa.

Aleatoriikkaa käyttävä säveltäjä luopuu 
tavallaan ehdottomasta määräysvallasta 
teoksen materiaalin suhteen. Eikö samal-
la luovuta myös kapellimestarin kaikkivoi-
puudesta?

Lutoslawskin aleatoriikka on kuitenkin 
aika predestinoitua. Ei ole ainuttakaan 
ääntä, jonka orkesterimuusikko voisi 
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improvisoida tai lisätä. Jokaisen aleato-
risen jakson materiaali ja karaktääri on 
tarkasti määrätty. Kun vertaa kolmannen 
sinfonian esityksiä toisiinsa, suurimmat 
kestolliset erot eivät synny aleatorisis-
sa jaksoissa, vaan ne johtuvat erilaisista 
tempoista perinteisissä metrisissä jak-
soissa. Kapellimestarin fysiologia toimii 
niin, että jos hänelle annetaan täydelli-
nen vapaus, hän alkaa kuitenkin järjes-
tää materiaalia jollakin ennalta opitulla 
tavalla. 

Harvoin huomaan pystyväni anta-
maan aleatorisen jakson mennä ohitse 
niin, etten sen aikana ajattelisi tiettyä 
pulssia. Ehkä tämä on ongelma ja ker-
too jotakin muusikkokoulutuksesta. Jos 
laitetetaan kymmenen kapellimesta-
ria johtamaan Lutoslwaskin 3. sinfonia, 
mittasuhteet ovat esityksissä todennä-
köisesti suunnilleen samat. Lutoslawski 
tiesi tämän, sillä muuten hän olisi otta-
nut sen riskin, että aleatoriikka olisi tu-
honnut muodon, eikä kiinteää sinfonis-
ta kokonaisuutta olisi syntynyt. Kokenut 
sävelvalitsija voi antaa esittäjille vapaut-
ta, mutta aavistaa etukäteen mitä tulee 
tapahtumaan.

Miksi Lutoslawski sitten käyttää aleatori-
sia jaksoja?

Koska ne muodostavat poikkeuksellisia 
soinnillisia pintoja. Monet ”laatikoista” al-
kavat samassa rytmissä. Sitten musiikki 
väistämättä hajaantuu kuin varpusparvi: 
kun säveltäjä vielä määrää soittajia kiih-
dyttämään tai hidastamaan individualis-
tisesti omaa musiikillista materiaaliaan, 
he eivät mitenkään voi pysyä yhdessä. 
Tarkalla notaatiolla ei voi mitenkään saa-
vuttaa samaa efektiä. 

Lutoslawskin jälkeen aleatoriikkaa on 
käytetty hölmöstikin. Joillekin säveltäjille 
siitä tuli itsetarkoitus. 60–70 -luvuilla kir-
joitettiin massoittain numeroleikkilaatik-
komusiikkia ja asioita vaikeutettiin ihan 
turhaan.  Lutoslawskin musiikki on kui-
tenkin aina musikanttista. Aleatoristen 
jaksojen järjestelemistä varten on kapel-
limestrain kuitenkin opeteltava aivan uu-
denlainen johtamistekniikka.

Haastattelu Lotta Emanuelsson
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Vaikka musiikin kuten ihmistenkin oli 
Haydnin elinaikana vaikeampi matkus-
taa kuin nykyään, sitä saattoi kuitenkin 
tehdä, erityisesti jos kysymyksessä oli 
musiikki, joka pystyi takaamaan kon-
serttilippujen runsaslukuisen myynnin. 
Haydnin sinfoniat olivat nauttineet eri-
tyisestä suosiosta monissa Euroopan 
merkittävimmistä musiikkikeskuksista, 
vaikka Lontoo olikin vielä valloittamatta 
– suuremmassa mittakaavassa sen aika 
tuli vasta 1790-luvulla. Pariisin Haydn oli 
saanut kumartumaan jalkojensa juureen 
jo poikkeuksellisen aikaisin. Erityisesti 
siellä rakastettiin muutamaa hänen var-
haisen järjestysnumeron sinfoniaan-
sa, jotka oli painettu kaupungissa jo 
1760-luvun puolivälissä ja joista osalla 
on yleisölle helposti seurattavat kuvaile-
vat ohjelmalliset nimet: nro 6 Aamu, nro 
7 Päivä ja nro 8 Ilta (kaikki 1761) tai ku-
vaileva vitsikäs lempinimi kuten nro 22 
Filosofi. 

Mitkä Haydnin sinfoniat loppujen lo-
puksi oli julkaistu Pariisissa on edel-
leenkin avoin kysymys: Pariisissa vallit-
si erittäin ”vapaa” kirjapainopolitiikka ja 
periaatteessa kuka hyvänsä, joka vain 
sai haltuunsa jonkun oman tai vieraan 
teoksen hallinnointiin oikeuttavan nä-
köisen paperin, saattoi varsin helposti 
ryhtyä toimimaan kustantajana ja pai-
najana. Käytännössä tämä johti siihen, 
että monien myöhemmin suurta kuu-
luisuutta nauttineiden teosten, olivatpa 
ne nuotteja tai partituureja, romaane-
ja, runokokoelmia, näytelmiä tai muita 
kaunokirjallisia töitä, elämän voidaan 
katsoa alkaneen siitä kun ne julkaistiin 

JOSEPH HAYDN (1732–1809): SINFONIA NRO 86

Pariisissa. Painotaloilla oli suhteellisen 
paljon vaikutusvaltaa. 

Monesti voidaan esimerkiksi sanoa 
käyneen niin, että jonkun taideteoksen 
menestyksekäs elämänkaari sekä alkoi 
pariisilaisen kustannustalon taloudelli-
sista transaktioista että päättyi sellaisiin. 
Varsinkin teatterin mutta myös musiikin 
alueella teosidentiteetit olivat hyvinkin 
riippuvaisia hetken suhdanteista ja kus-
tannustalojen sidonnaisuudesta niihin. 
Taiteen, musiikin ja kirjallisuuden histo-
riankirjoituksen tärkeisiin lähteisiin ovat 
sitten lukeutuneet näiden talojen varas-
tot tai usein melko sattumanvaraisesti 
pidetyt tilikirjat ja toimintakertomukset.

Haydnin laita ei ollut ihan noin sat-
tumanvaraisesti, mistä on syytä antaa 
hiukan lisäpisteitä musiikin kustannus-
alan toiminnalle jopa Pariisin kaltaises-
sa kaupankäynnin metropolissa vuosien 
1760–90 aikana ja sen jälkeen. Viime 
vuosikymmeninä varsin rikkumatto-
masta asemasta kansainvälisten Haydn-
asiantuntijoiden rivistön kärkinimenä 
nauttinut Harold C. Robbins Landon kir-
joittaa: ”Kaikkia 1780-luvun alkupuolen 
Haydn-sinfonioita esitettiin tyyliltään 
hyvin vaihtelevissa konserteissa hyvin 
vaihtelemattomalla menestyksellä, ja lu-
kuisat kustantamot julkaisivat jokaisen 
Haydnin sinfonisen teoksen heti, kun oli-
vat vain saaneet käsiinsä kopion.” 

Työskenneltyään Esterházassa yli kak-
si vuosikymmentä Haydn alkoi olla ulko-
puolelta tulevan stimulanssin tarpees-
sa. Yksi tärkeimmistä sellaisista oli suuri 
sinfoniatilaus Pariisiin, ja Haydn tarttui 
innokkaasti tilaisuuteen. Niin sanotut 
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Pariisin sinfoniat (numerot 82–87) syn-
tyivät tiiviissä ryppäässä vuosina 1785–
86. Niissä Haydn kokosi yhteen siihen 
saakka hankkimansa taituruuden osa-
tekijät ja sai aikaan jotain ennen kuule-
matonta.  Hän sävelsi nämä sinfoniansa 
suurelle orkesterille nimeltään Le Concert 
de la loge Olympique (”Olympolaisen va-
paamuurariloosin orkesteri”). Tämä orga-
nisaatio rakentui osaksi ammattilaisista 
ja osaksi taitavista amatööreistä. Siihen 
kuului 40 viulua ja kymmenen kontra-
bassoa, mikä on ajan olosuhteisiin suh-
teutettuna poikkeuksellisen suuri orkes-
terin koko. Haydnin oma Eszterházan 
orkesteri ei milloinkaan ylittänyt yh-
teensä 25 soittajan päälukua. Robbins 
Landonin mukaan ”muusikot pukeutui-
vat loisteliaisiin taivaansinisiin puvuntak-
keihin, joihin kuului taitavasti työstetyt 
pitsiröyhelöt ja miekat soittajien kupeel-
la”. Soittajilla oli takanaan tukea aatelis-
tolta, mukaan lukien Marie Antoinette, 
joka piti erityisesti Sinfoniasta nro 85, 
ja tämä taas oli syynä teoksen ku-
ninkaalliselle lempinimelle La Reine 
(”Kuningatar”). Henkilökohtaisesti vas-
tuussa Pariisin sinfonioiden tilaamisesta 
oli nuori Ognyn kreivi, jonka oma elämä 
sijoittui melkein tasan samojen vuosilu-
kujen väliin kuin Mozartin. Mozartin elä-
män katkaisi aivan liian lyhyeksi sairaus, 
jota on toki kutsuttu myös myrkytyksek-
si ja käsitelty sellaisena kirjallisuudessa 
– vaikkei se lopulta sellainen ollutkaan. 
Sellistikreivin menehtymisen ennen 
Mozartia vuonna 1790 saivat aikaan val-
lankumouksen villit menot, joista paljon 
Pariisia konservatiivisemmassa Wienissä 
oli tuskin edes kuultu. 

Pariisin sinfonioista vain nyt kuultava 
D-duuri-sinfonia (nro 86) sekä A-duuri-
sinfonia (nro 87) ovat jääneet vaille ohjel-

mallista, vihjaavaa tai muuten kuvailevaa 
otsikkoa. Muilla neljällä tuollainen otsik-
ko on, ja ne vaikuttavat ilmaantuneen il-
man mitään erityistä keskinäistä logiik-
kaa. Sinfoniat n:o 82 C-duuri ja 83 g-molli 
tosin ovat saaneet omansa eläinten 
maailmasta, tosin aivan eri linkin kautta. 
Mutta esimerkiksi Es-duuri-sinfonian (nro 
84) kirkolliseen aihemaailmaan viittaa-
valla kutsumanimellä In nomine Domini ei 
varmastikaan ole mitään tekemistä mai-
nitun Kuningatar-sinfonian nimen kans-
sa. Teosten syntyjärjestys ei ollut sama 
kuin niiden numerointi, mutta ne kaikki 
saivat päiväyksen joko vuodelle 1785 tai 
vuodelle 1786. Kustantaja Sieber julkai-
si sinfoniat Saint-Georgesin editoimina, 
ja niistä tuli hyvin suosittuja sekä ylei-
sön että lehdistön keskuudessa. Tämä 
johti niiden pikaiseen julkaisemiseen 
Lontoossa ja Wienissä, mikä taas var-
masti tasoitti tietä Haydnin seuraavan 
vuosikymmenen huikelle menestykselle 
näissä paikoissa, ja aivan erityisesti ns. 
Lontoon sinfonioiden esiintulolle. Siinä 
oltiinkin jo sinfonian lajityypin ytimessä. 

Mercure de Francen kriitikko ylisti 
Haydnin kyvykkyyttä ’yksiteemaisten’  
sonaattiesittelyjen käyttämiseen: ”tämä 
valtava nero, joka jokaisessa kappalees-
saan tietää, miten yhden ainoan teeman 
perustalta voi vetää niin rikkaita ja an-
toisia kehityslinjoja – aivan päinvastoin 
kuin kuin ne steriilit säveltäjät, jotka siir-
tyvät jatkuvasti ideasta toiseen vain sik-
si, että eivät tiedä kuinka esittää yhden 
idean monissa muodoissa. Terminologia 
oli toki osittain toisenlainen kuin ny-
kyään; esimerkiksi sanomalla yhdyssa-
nan ”sonaattimuoto” olisi saanut hyvin 
toisenlaisen vastauksen kuin tällä het-
kellä olettaisi. Toisaalta yksiteemaisuu-
den idea sonaattimuodossa olisi tullut 
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helpommin hyväksytyksi kuin 1800-lu-
vun teoreetikkojen sinänsä perusteel-
lisen työn jäljiltä voisi luulla. Näin sekä 
musiikin säveltämisen että siihen koh-
distuvan analyysityön tulokset vaikutta-
vat sekä oman että toisen puolen työn 
arviointiin. Robbins Landon kutsuu 
Pariisin sinfonioita lämmön, älykkyyden 
ja eleganssin suurenmoiseksi fuusioksi. 
Charles Rosen kirjoittaa: ”Näistä suuris-
ta teoksista ei löydy ainuttakaan tahtia, 
ei edes vakavimmin murheellista, joka 
ei olisi Haydnin nokkelan älyn merkit-
semä, ja hänen älynsä on nyt kasvanut 
niin voimakkaaksi ja tehokkaaksi, että se 
on muuttunut eräänlaiseksi intohimoksi, 
yhtä aikaa kaikkiruokaiseksi ja luovaksi 
voimaksi.”      

Pariisissa oli käytössä noin 70 hen-
gen soittajisto eli yli kaksi kertaa suu-
rempi porukka kuin kotiorkesterissa 
Esterházassa. Tämän olisi voinut kuvi-
tella houkuttelevan Haydnin soinnillisiin 
hurjasteluihin, mutta toisin kävi: Haydn 
jännitti kaikki temaattiseen työhön, har-
moniaan, kontrapunktiin ja tekstuuriin 
liittyvät keinonsa äärimmilleen, mutta 
piti orkestroinnin ”vanhassa kuosissa”, il-
meisesti saadakseen sinfoniat esitettyä 
myös kotipuolessa. Muutama yksittäi-
nen soinnillinen uutuus sentään ilmaan-
tui, mutta ne eivät olleet riippuvaisia or-
kesterin koosta.

Ensimmäisen osan johdanto Adagio 
askeltaa kaikella sillä arvolla ja jaloudella, 
jolla wieniläisklassisen kauden johdan-
non pitääkin. Ensimmäinen asia, joka 
etenemisessä menee eri tavalla kuin voi-
si pitää odotettuna, on Allegro spiritoson 
alku, sillä pääjakso ampaisee liikkeel-
le suoraan johdannon viimeisen akor-
din jälkeen poikkeuksellisella harmoni-
sella kululla: kun kokonainen sinfonian 

pääosa starttaa sävellajin toisen asteen 
välidominattisoinnulla, kysymyksessä 
on poikkeuksellinen tapahtuma. Osan 
toinenkin harmoninen yllätys liittyy sa-
maan kohtaan musiikissa, mutta siinä 
on kysymyksessä pikemminkin tapahtu-
misen estäminen kuin sen suosiminen. 
Tarkoitan mahdollisuutta tulkita yllätyk-
seksi sen, ettei Haydn oikeastaan tarjoi-
le Allegro spiritoson harmonisella kentällä 
muuta oikuksi luokiteltavaa kuin mai-
nitun erikoisen aloitustavan. Sen sijaan 
rytmisten tapahtumien alueella kuulem-
me varsin paljon energiaa vaativaa riuh-
tomista ja Haydniin yleensäkin yhdistet-
tyä säihkettä. 

Hiukan toisella tavoin kohdistettu-
na sama pätee hitaaseen osaan, joka 
on poikkeuksellisesti saanut lajini-
men Capriccio ja tempomääreen Largo. 
Tässäkin tapahtumien poikkeuksellisuus 
tuntuu määräytyvän eleganteista, etten 
sanoisi serenadimaisista yleiseen olemi-
sen tapaan yhdistyvistä liikkeistä sekä 
niihin kiehtovan vastakohtaisesti suh-
tautuvista sivuliikkeistä. Lopputuloksena 
on omasta olemuksestaan ja siihen tun-
keutuneesta pienestä kömpelyydestä 
hauskanpidon käyttövoimaa hakeva se-
renadi, joka on päässyt sen verran pit-
källe erikoisen elämänasenteen etsi-
misessä, että säveltäjä onkin päätynyt 
kutsumaan sitä kapriisiksi eikä serena-
diksi. Menuetiksi meille tarjoillaan esi-
merkki hovintanssin jäyhemmästä his-
toriasta, ja sen tiettyä maalaismaisuutta 
ehkä vain korostaa Trio-jakson neutraali 
koruttomuus. Allegro con spirito täyttää 
täysillä Haydn-finaalin tuntomerkistön, 
vaikka se onkin lajinsa edustajaksi sekä 
yllättävän lyhyt että rytmisesti myötä-
karvainen.
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Stravinskyn Viulukonsertto kuuluu hänen 
vähemmän tunnettuun orkesterisävel-
lystuotantoonsa. Se ei ole lähelläkään nii-
tä suosion lukemia, joita suuret venäläi-
set baletit (Tulilintu, Petrushka, Kevätuhri) 
ovat saaneet osakseen. Se ei myös-
kään ole ollut samalla tavalla tyylillisesti 
uusklassista musiikkia suosivan yleisön-
osan mieleen kuin keskikauden sinfoni-
set kappaleet (Psalmisinfonia, Sinfonia in 
C tai Kolmiosainen sinfonia). Ensin maini-
tuissa baleteissa yleisöön vedonnut voi-
ma on ollut yhä tiukempaan pakatussa 
pakkauksensa raameista vähän väliä rä-
jähtelevässä rytmisessä energiassa sekä 
äärimmäiseen kekseliäisyyteen tai tark-
kuuteen yltyneessä soitinnuksessa, kun 
taas uusklassiselta tyylilliseltä alueelta 
paikkansa löytäneet sinfoniset teokset 
ovat olleet sekä rytmin että sointivärin 
suhteen vähemmän emansipoituneita, 
jolloin niiden voimatekijäksi onkin nous-
sut pienten muotoyksikköjen näppärä 
kekseliäisyys ja tekstuurin kamarimusii-
killinen vetoavuus. Tässä kohtaa kuulu-
nee kysyä, eikö sitten Viulukonsertossa 
yhtälailla kuulla juuri näitä jälkimmäisiä 
hyveitä. Kyllä kuullaan, aivan varmasti, 
mutta nyt ”taisteluareenalla”, käymässä 
tätä keskustelua kappaleen pärjäämises-
tä, on ylimääräinen tekijä: se tosiseikka, 
että kysymyksessä on juuri viulukonsert-
to. 

Esiklassisena aikana syntynyt gen-
re tuli aikanaan romanttisten säveltä-
jien aikakaudella kaapatuksi heidän 
mahtilajikseen, ja ns. Suuri yleisö on 
osittain jäänyt kiinni tuohon mieliku-
vaan. Viulukonsertto on musiikin suuri 

IGOR STRAVINSKY (1882–1971): VIULUKONSERTTO 

romanttinen taistelulaji, jonka irtilähte-
mättömiin ominaisuuksiin kuuluu mm. 
solististemman antaumuksellinen tais-
telumieli, sen temaattinen yhdistyminen 
ihmisten välisen rakkauden sekä elämän 
ja kuoleman aiheiden mukanaan kanta-
miin ideoihin. Kun puhutaan viulistisesta 
taituritekstuurista, tarkoitetaan yleensä 
joukkoa teknisen virtuositeetin valikoi-
tuun sirkusmaiseen kärkeen kuuluvis-
ta, kieltämättä sekä upealta näyttävistä 
että lumoavalta kuulostavista tempuista 
tai temppusarjoista. Huomattavan suuri 
osa merkittävien viulukonserttosäveltä-
jien pätemisen alueesta rakentuu näp-
päristä tavoista saada maksimaalinen 
määrä tämänkaltaisesta materiaalista 
käytettyä hyväkseen. Ja näin on siitäkin 
huolimatta, että historian myötä on kas-
vanut suuresti myös niiden viulukonsert-
tojen määrä, joiden mukanaan tuoma 
tärkein lisä maailman taituriviulismiin on 
sisällöllisen painoarvon puolella. Brahms 
taisi olla yksi ensimmäisistä viulukonser-
ton säveltäjistä, joka sanoi ääneen julki-
suuteen tarkoitettuna taistelulipun hei-
lautuksen, ettei hänen tarkoituksensa 
ole ollut lisätä virtuoosieleiden määrää 
sinänsä, vaan sellaisen musiikin määrää, 
jonka yksi merkittävä ominaisuus on viu-
lutekniikan haltuunotto.

Stravinsky itse sanoi tärkeimmät niis-
tä seikoista, jotka ovat saattaneet luo-
da pienen ”epäluottamuksen” hänen 
ja taiturisoittajien välille tai ainakin pi-
tää sellaista yllä, kun se on kerran saa-
vutettu, samantekevää mistä syystä. 
”Onnistuakseen heidän täytyy etsiä val-
tavia menestyksiä”, hän kirjoitti viulun 
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demonisia taituritähtiä tarkoittaen, ”ja 
antaa itsensä yleisön vaatimusten käy-
tettäväksi, ”yleisön jonka valtaosa vaa-
tii soittajalta sensaatiomaisia efektejä.” 
Tämän vuoksi Stravinsky oli haluton, 
kun kustantaja Willy Strecker ehdot-
ti, että hän kirjoittaisi jotakin Samuel 
Dushkinille, huomattavalle nuorelle viu-
listille. Hän oli erityisen skeptinen, kun 
ei ollut koskaan tavannut Dushkinia eikä 
kuullut tämän soittavan. 

Vasta myöhemmin Stravinsky myönsi, 
etä haluttomuuteen oli ollut toinenkin 
syy: ”Epäröin ensin”, hän kirjoitti, ”kos-
ka en ole viulisti, ja pelkäsin että vähäi-
nen tietämykseni tuosta soittimesta ei 
riittäisi ratkomaan niitä monia pulmia, 
jotka väkisinkin nousisivat esiin, jos ryh-
tyisin säveltämään suurimuotoista sille 
sävellettyä teosta.” Strecker vakuutti hä-
nelle, että Dushkin on sellainen soittaja, 
joka haluaisi toimia vetoapuna tällaises-
sa tilanteessa. Stravinsky otti yhteyttä 
myös Paul Hindemithiin, jonka mieles-
tä Stravinskyn kokemattomuus saattai-
si osoittua ”valepukuiseksi siunaukseksi”, 
koska se ’saattaisi nostaa esiin ideoita, 
joita sormien tavanomainen liike ei nos-
taisi esiin’.

Yhden keskeisen yksityiskohdan kon-
serton soolostemmassa selittää tari-
na sävellystyön vaiheilta. Stravinsky ja 
Dushkin tapasivat alkuvuodesta 1931 
Wiesbadenissa Willy Streckerin talossa. 
Stravisky sai huomata, että Dushkin on 
poikkeuksellisen musikaalinen ja myös 
tärkeilemätön. Dushkin oli yllättynyt, 
että juhlittu säveltäjä oli niin vaatima-
ton ja rakastettava. Sinä talvena he ta-
pasivat lounaalla Pariisissa. Stravinsky 
otti esiin palan paperia, kirjoitti siihen 
soinnun, jossa käden asento oli usko-

mattoman venytetty (A-kielen korkeas-
ta e-sävelestä E-kielen huikean korkeaan 
d-säveleen) ja kysyi, voiko tuon soittaa. 
Dushkin vastasi, että ei voi, mutta hän 
yritti sitä heti kun hän tuli lounalta ko-
tiin ja keksi yllätyksekseen, että hän pys-
tyikin soittamaan sen. Hän soitti uutiset 
puhelimella Stravinskylle saman tien. 
Kun konsertto oli valmis, Duhskin huo-
masi että sama sointu oli nyt mukana 
jokaisen osan alussa – Stravinsky kut-
sui sitä Dushkinin ”passiksi” konserttoon. 
Puhuisiko hän nykyaikana salasanasta?

Stravinsky aloitti konserton luonnos-
telun Pariisissa alkuvuodesta 1931, ja työ 
kävi kuumimmillaan vähän myöhem-
min keväällä Nizzassa, jossa kaksi ensim-
mäistä osaa valmistuivat ja kolmannen 
säveltäminen alkoi. Kesällä Stravinsky 
muutti Chateau de la Véronniereen, jossa 
kolmas osa valmistui ja Stravinsky sävel-
si neljännen kokonaan. Koko konserton 
partituurin on päivätty samassa paikassa 
syyskuun lopussa 1931.

Vaikka Stravinsky kertoi kustantajal-
leen, että hän halusi kirjoittaa todellisen 
virtuoosikonserton, ”sen tekstuuri tun-
tuu aina olevan luontevammin kamari-
musiikillinen kuin orkesterimainen”. Hän 
huomioi myös: ”Siinä ei ole lainkaan ka-
denssia, mikä ei johdu siitä että en olisi 
halunnut käyttää viulutaituruutta, vaan 
siitä, että viulu monissa eri kamarimus-
iikillisissa yhtyeyhteyksissä oli minun to-
dellinen haluni. Mutta virtuoosisuudella 
tehtynä vain sen itsensä vuoksi on vain 
huomattavan pieni osuus konsertossa, 
ja tosiasiassa kappaleen tekniset vaati-
mukset ovat suhteellisen kesyt.”

Teos sai kantaesityksensä lokakuun 
23. päivänä vuonna 1931. Dushkin soit-
ti, Stravinsky itse johti Berliinin radion 
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sinfoniaorkesteria, ja konsertti myös ra-
dioitiin. 

Teoksen jakautuminen osiin poikkeaa 
standardiratkaisusta, mikä saattaa osit-
tain johtua Stravinskyn halusta toimia 
dramaturgian alueella ja akselilla tavoil-
la, jotka eivät suoranaisesti houkuttele 
esiin vanhanaikaista tulkintatraditiota 
kaikkine romanttis-demonisine liittolai-
sideoineen. Osista ensimmäinen on no-
pea ja neljäskin käyttäytyy hiukan sellai-
sen tavoin, vaikka tosiasiassa sen tempo 
on varsin rauhallinen. Nämä molemmat 
kulkevat D-duurissa, viulukonserttojen 
kruunaamattomassa paraatisävellajissa. 
Ensimmäinen on nimeltään Toccata, ja 
sen uusklassisessa hengessä pirskahtele-
va musiikki on tekstuuriltaan jatkuvassa 
pienen muutoksen tilassa. Nimenomaan 

orkesterin jakautuminen eri pienyhtyeik-
si ottaa koko ajan uusia ja uusia malle-
ja. Toinen ja kolmas osa ovat molem-
mat saaneet nimekseen Aaria. Toisella 
osalla on hitaan tekstuurin malli, mutta 
se ei oikeastaan ole kovin hitaaksi kir-
joitettu. Sävellajinsa puolesta se etenee 
lähinnä d-mollin tapaan. Kolmas osa on 
kauttaaltaan hidas ja sen tekstuuri muis-
tuttaa esimerkiksi eräitä J.S. Bachin ko-
rostetun hitaita aarioita. Sävellaji on lä-
hellä fis-mollia. Finaali on saanut nimen 
Capriccio, ja niin kuin voi hyvin odot-
taakin, sen kulkee D-duurissa ”juonen” 
puolesta sangen varmaotteisesti. Näistä 
muodostuu läpi koko Viulukonserton käy-
vä dramaturginen kaarros, joka varsin 
vähäeleisesti johdattaa sen kohti lopun 
yksiselitteistä pistettä.

Huolimatta lännen ja muiden itäblokin 
maiden välillä jatkuneesta kyräilevästä 
informaatiosulusta Puola rakensi vuon-
na 1956 uudelleen yhteytensä länteen. 
Tämä suojasää kosketti kaikkia kulttuu-
rin aloja, mutta varmaankin voimak-
kaimmin musiikkia. Tuolloin perustettu 
ja yhä menestyksekkäästi porskuttava 
Varsovan syksy -festivaali nosti uuden 
puolalaisen musiikin nopeasti maailman-
laajuisen huomion kohteeksi. Yhteydet 
olivat olleet poikki 17 vuoden ajan, ensin 
saksalaismiehityksen ja sitten rautaesiri-
pun vuoksi. Yhtäkkiä, muutamassa vuo-
dessa, läntiset nykymusiikkipiirit sai-
vat hämmästyksekseen huomata, että 

WITOLD LUTOSLAWSKI (1913–1994): 
SINFONIA NRO 3

Puolassa versoi verrattoman monipuoli-
nen, ennakkoluuloton ja muurahaiskeko-
maisen aktiivinen säveltäjäjoukko, jonka 
kansainvälisille markkinoille ryntäävän 
kärkikaartin jäsenten laskemiseen eivät 
kahden käden sormet riittäneet. Noin 
monia korkean tason säveltäjiä ei ollut 
yhdelläkään isommalla maalla tarjota. 

Lännen musiikkiavantgarde oli tuol-
loin ryhmittynyt keskisaksalaisessa 
Darmstadtin kaupungissa vuosittain pi-
dettyjen kurssien ja juhlien ympärille. 
Sinne kokoontui armoitettu joukko vi-
haisia nuoriamiehiä muutaman erityi-
sen vihaisen johdolla päättämään, min-
kälaista musiikki tämän jälkeen olisi. 
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Oikeastaan pitäisi sanoa “saisi olla”, sil-
lä olivatpa Darmstadtin johtohahmojen 
ominaisuudet muuten millaisia hyvän-
sä, suvaitsevaisuus ei pukenut heitä eri-
tyisemmin. Vallalla oli maailmansodan 
jälkeisen uudisrakentamisen reippaas-
ti noususuhdanteinen, yltiöpositiivinen 
henki, johon katastrofiin johtaneen po-
liittisen historian kulttuurisen sivujuon-
teen kunnioittaminen ei totisesti kuu-
lunut. Myös musiikki – ja erityisesti se 
– piti keksiä ja rakentaa kokonaan uu-
delleen, eikä aikaisemmilla saavutuk-
silla haluttu nähdä juuri mitään arvoa. 
Uudistushybriksen hurmiossa jäi huo-
maamatta, että kun rakennetaan jotain 
kieltojen kivijalalle, ollaan itse asiassa jo 
synnyttämässä uutta “virallista estetiik-
kaa”. Tämä oli Darmstadtin kohtalo: in-
nokkaasta anarkistijoukosta kehkeytyi 
kuuliainen koulukunta, ja riemuhuudoin 
tervehditty vapaus hirtettiin tulevaisuu-
den airuiden omatekoiseen totalitaris-
miin. 

Tähän tilanteeseen Puolan uuden pol-
ven säveltäjät tulivat keskusfestivaalin-
sa syksyisestä nimestä huolimatta kuin 
kevättuuli. Heillä hedelmällinen vapau-
dentunne jatkui silloinkin, kun läntisillä 
kollegoilla oli Paavo Helistön aikalais-
kommenttia lainatakseni “mennyt sormi 
suuhun ja käsi päähän ja ainoa akusti-
nen toiminta heidän tahollaan oli pään 
raavinta”. Innostumiskyvyllä on taipu-
mus voittaa neuvottomuus, ja varmaan-
kin tästä syystä Darmstadtin ja Puolan 
välille syntyi hieman yksipuolinen vaiku-
tussuhde: sarjallisuus ei juurikaan saanut 
jalansijaa Puolassa, kun taas puolalaisia 
juhlittiin lännen nykymusiikki-Mekassa 
ja vähän muuallakin pian lähes kultillise-
na ilmiönä. Tätä tosiseikkaa ei Boulezin 

ontto jälki-imperialistinen urputus 
Puolasta “musiikillisesti alikehittynee-
nä maana” tai Stockhausenin myöhem-
pi kaikkea halveksiva messiaskompleksi 
muuta miksikään. Jokainen arvonsa tun-
teva 60-luvun puolivälin musiikkijulkai-
su olisi keskeisiä säveltäjiä luetellessaan 
maininnut ainakin tusinan puolalaista; 
Kazimierz Serocki, Krzysztof Penderecki, 
Henryk Górecki, Tadeusz Baird, Zygmunt 
Krause ja Witold Szalonek olisivat olleet 
joka listalla. 

Jännittävintä ja tärkeintä oli se, että 
puolalaisilla tuntui olevan mieltä askar-
ruttaneisiin kysymyksiin valtava määrä 
erilaisia ratkaisuja, jotka olivat ennen ko-
kemattomia, raikkaita ja kekseliäitä, ku-
ten piti ollakin, mutta joista jotkut olivat 
samalla rakenteellisesti kestäviä ja stra-
tegisesti viisaita. Tämä tarkoittaa erityi-
sesti Witold Lutoslawskia.

Lutoslawski oli vanhempi ja koke-
neempi kuin muut musiikin “uuspuola-
laiset”; hänen sävellysdiplominsa oli vuo-
delta 1937. Sota-aikana hän elätti itsensä 
soittamalla kapakkapianoa nelikätises-
ti säveltäjä Andrzej Panufnikin kanssa. 
Stalinin kaudella Lutoslawski, joka aina 
suhtautui asioihin äärimmäisen käytän-
nöllisesti, koetti toteuttaa radikaaleja 
pyrkimyksiään niissä ahtaissa rajoissa, 
jotka taiteelle oli annettu. “Kun en voinut 
säveltää niin kuin halusin, sävelsin niin 
kuin voin”, hän kiihkottomaan tapaan-
sa totesi myöhemmin. Varsovan syk-
syn aloittaessa hän oli jo yli 40-vuotias. 
Hänellä oli takanaan huomattava sävel-
lystuotanto, kruununa Konsertto orkes-
terille (1951–54), joka varmasti on sta-
linismin alla syntyneistä taideteoksista 
pystypäisimpiä. Kansainvälistä läpimur-
toa merkitsi Varsovan syksyssä vuonna 
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1958 kantaesitetty Surumusiikki Béla 
Bartókin muistolle, johdonmukainen ja 
vavahduttavan kaunis jousiorkesteriteos. 

Lutoslawskin panos 1900-luvun musii-
kin kehitykseen oli suuri ja suuntaa an-
tava. Hänen keskeisimpiä saavutuksiaan 
on karkeasti sanoen neljä: ensin hän 
lanseerasi (1) kokonaan uuden tavan ra-
kentaa tekstuuria ja nivoutuneena siihen 
(2) omaperäisen tavan suhtautua har-
moniaan. Tämän jälkeen seurasi joukko 
toinen toistaan korkeatasoisempia sä-
vellyksiä, joissa Lutoslawski (3) tutki ra-
japintaa perinteisten tekstuurimallien ja 
hänen uuden keksintönsä välillä; näissä 
sävellyksissä hän myös hahmotteli ehkä-
pä tärkeimmän kontribuutionsa musii-
kin kehitykseen, nimittäin (4) loppupai-
notteisen muototyypin. 

Lutoslawski muistetaan edelleen par-
haiten suuresta tekstuurikeksinnöstä, 
jonka hän toi julki vuonna 1961 orkesteri-
teoksessaan Jeux venitiens (“Venetsialaisia 
leikkejä”). Käytännön miehenä hän näki 
kasvavan ristiriidan ajan hengen tuotta-
man monimutkaistumisen ja praktisen 
musisoinnin välillä. Piti löytää sellainen 
tapa tuottaa kompleksisia, rytmisesti 
monikerroksisia ja joustavia tilanteita, 
ettei yksittäinen muusikko sen parem-
min kuin kapellimestarikaan joudu liian 
suuren paineen alle – muuten spontaa-
nius ja soittamisen ilo katoavat ja mene-
tetään jotain korvaamatonta. 

Ratkaisu oli ns. aleatorisen eli sattu-
manvaraisen kontrapunktin idea. Tämä 
järjestelmä luo soittajalle vapauden toi-
mia systeemin puitteissa ilman, että ko-
konaisuuden hahmosta säveltäjän tai 
kapellimestarin näkökulmasta häviää 
mitään olennaista. Perustana on erittäin 
tarkka harmoninen kontrolli – äskeisen 

luettelon kohta (2) – niin että kaikki kus-
sakin tilanteessa käytetyt äänet on jään-
nöksettömästi jaettu soittimille ja re-
kistereihin. Säveltäjältä tämä edellyttää 
“kykyä nähdä metsä puilta”, hahmottaa 
kokonaisuuksia ilman haittaavan pien-
ten detaljien luomaa näköestettä. 

Kapellimestarille tekniikka on suuri 
helpotus, sillä hän voi luopua yrityksestä 
kuulla kaikkia mikrosekunneissa ohikii-
täviä yksityiskohtia ja käyttää sen sijaan 
energiansa mielekkäiden kokonaisuuk-
sien hahmottelemiseen. Soittajat puo-
lestaan vapautuvat hirvittävästä laskemi-
sesta, saavat aikaa kuunnella toisiaan ja 
toteuttaa tehtävänsä rauhassa.  On huo-
mattava, että tässä mielessä tekstuurin 
‘sattumanvaraisuus’ on vain näennäistä. 
Soiva lopputulos on aina varsin saman-
lainen (siinä mielessä kuin Mozartin esi-
tykset ovat “samanlaisia”), koska edeltä-
vä organisointityö on niin huolellinen. 
Säveltäjä tavallaan ottaa itselleen suu-
remman osan kokonaisvastuusta kuin 
perinteisissä tekstuureissa.

Sellaisissa teoksissa kuin Jousikvartetto, 
Kirja orkesterille, Preludeja ja fuuga sekä 
Sellokonsertto Lutoslawski sitten kehitteli 
lukuisia erilaisia malleja yhdistää perin-
teinen rytminotaatio ja uusi aleatorinen 
käytäntö toisiinsa (3). Tavoitteena oli 
luoda uusi musiikkityyppi, jossa aleatori-
set taitteet edustavat monia täsmällisy-
yshierarkian alempia tasoja, joiden kehi-
tyksen yhteinen päätepiste on muuttua 
“vanhanaikaisella tavalla” kontrolloiduiksi 
– yleensä tällainen muuntuminen tapah-
tuu dramaturgisesti äärimmäisen jän-
nittyneellä, padon murtumista muistut-
tavalla tavalla. Kuulijan kannalta saman 
asian vielä tuntuvampi puoli on mainit-
tu loppupainotteinen muototyyppi (4). 



13

Olennaisinta on, että molemmat uudis-
tukset korostavat voimakkaasti musiikin 
päämäärätietoisuutta – avainsana mo-
lemmissa ilmiöissä on “tähtääminen”.

Kolmannen sinfoniansa ensiesityksen 
(1983) yhteydessä Lutoslawski kertoi 
pettyneensä toistuvasti kuunnellessaan 
klassis-romanttisia suurmuotoja, esimer-
kiksi sinänsä arvostamiaan Beethovenin 
ja Brahmsin sinfonioita. Syy selvisi lopul-
ta: sonaattimuotoiset teokset painottu-
vat häiritsevässä määrin alkupuolelleen; 
ensimmäistä lukuun ottamatta osat ei-
vät ole motivoituja, koska psykologinen 
painopiste on ohitettu jo ennen niitä. 
Asetelma ‘yksi-osa-asiaa-monta-osaa-
viihdettä’ kiusasi Lutoslawskia, ja hän 
halusi rakentaa omat suurmuotonsa toi-
sin. Kun ei ole mahdollista kiristää kap-
paleiden loppupuolen jännitteitä ääret-
tömästi, täytyi päätyä päinvastaiseen 
toimenpiteeseen: löysentää alkupuolta, 
antaa asioille aikaa kasvaa, jopa niin pal-
jon, että “kuulijan tajunta alkaa suoras-
taan vaatia, että tapahtuminen alkaisi” 
(Lutoslawski Kolmannesta sinfoniastaan). 
Mukaeltu jalkapalloslogan “ensin nauti-
taan, sitten laukaistaan” kuvaa periaat-
teessa tilannetta hyvin. Lutoslawskin 
sävellysten odottavissa aluissa ei tosin 
niinkään “nautiskella” kuin kiemurrel-
laan ja kihelmöidään tihenevässä jänni-
tyksessä. Loppupuolen suuriin nousuihin 
latautuu tätä kautta aivan epätavallinen 
imu ja paine, ja tulokset ovat ilmiömäi-
siä. Kolmannessa sinfoniassa kokonaisuus 
on yksiosainen jatkumo, joka polveilee 
mielikuvituksellisesti – etenemistavas-
sa on piirteitä sekä klassisesta aristoteli-
sesta kaarroksesta että modernimmasta 
ajattelusta. Sitovana tekijänä ja samalla 
eräänlaisen liipaisimen asemassa on nel-

jän jyrkkäilmeisen e-sävelen “koputus-
motiivi”, Beethovenin viidennen avause-
leen perillinen, joka voidaan ymmärtää 
myös lähtökohdasta muistuttavaksi sig-
naaliksi.

Jouni Kaipainen
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AKIKO SUWANAI

Jalosta ja rytmisesti taitavasta soitos-
taan kiitetty japanilainen viulisti Akiko 
Suwanai on kaikkien aikojen nuorin 
Tšaikovski-kilpailun voittaja. Voitto sii-
vitti hänet kansainväliselle uralle, joka 
on vienyt hänet esiintymään huippuor-
kestereiden ja -kapellimestareiden kans-
sa. Hän on esiintynyt  mm. Lontoon 
sinfoniaorkesterin, BBC:n filharmonik-
kojen, Pariisin orkesterin ja Philadelphia-
orkesterin solistina ja tehnyt Japanin 
kiertueen Bremenin saksalaisen kamari-
orkesterin ja Paavo Järven kanssa. 

Suwanain monipuolinen ohjelmisto 
ulottuu Bachista nykymusiikkiin. Hän 
kantaesitti Peter Eötvösin viulukon-
serton Luzernin musiikkijuhlilla Pierre 
Boulezin johdolla ja teki samasta teok-
sesta livetaltioinnin Göteborgin sinfonia-
orkesterin kanssa. Helsingin juhlaviikoilla 
hän soitti Esa-Pekka Salosen viulukon-
serton 2014.    

Akiko Suwanai on kansainvälisen 
Nippon-musiikkifestivaalin taiteellinen 
johtaja. Hän kantaesittää tämän vuoden 
festivaalilla Karol Beffan viulukonserton 
Bremenin saksalaisen kamariorkesterin 
kanssa sekä pitää soolokonsertteja ja 
mestarikursseja.  

Suwanain soitin on aikoinaan Jascha 
Heifetzille kuulunut Stradivarius 
“Dolphin” vuodelta 1714. Soittimen 
on hänelle lainannut Nippon Music 
Foundation.
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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.


