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26.11. 
TORSTAISARJA 3   
Musiikkitalo klo 19.00

Jukka-Pekka Saraste, kapellimestari 
Kari Kriikku, klarinetti 

Antti Auvinen: Junker Twist, (Ylen tilaus)  10 min

Unsuk Chin: Klarinettikonsertto, ensiesitys Suomessa  25 min
I Mirage – Fanfare – Ornament
II Hymnos
III Improvisation on a groove

VÄLIAIKA 20 min

Jean Sibelius: Sinfonia nro 5, Es-duuri op.82, varhaisversio 31 min
I Tempo tranquillo assai 
II Allegro commodo 
III Andante mosso 
IV Allegro commodo – Largamente molto

Väliaika noin klo 19.50.
Konsertti päättyy noin klo 20.55. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä sekä verkossa (yle.fi/rso).

MUISTITHAN SULKEA MATKAPUHELIMESI!
Valokuvaaminen, videoiminen ja äänittäminen konsertin aikana kielletty.
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Tieto säveltäjä Jouni Kaipaisen kuolemasta saavutti mei-
dät maanantaiaamuna. Kohtalo oli säätänyt, että viimeisin  
tilauksemme, viides sinfonia, jäi häneltä kesken. 

  RSO:n yleisö on vuosien ajan saanut nauttia sävellys-
ten ohella myös Jounin verrattomista esseistä käsiohjel-
missamme. Hän luonnehti teoksia upeasti historiallisessa  
kontekstissaan ja näki kuin röntgenkatseella nuottien taakse  
tavoittaen sen, mitä säveltäjäkollegat ovat nähneet.  
Ne olivat aikamme hienoimpia esseita taidemusiikista. 

  Jäämme kaipaamaan läpeensä sivistynyttä renessanssi-
hahmoa ja suurta humoristia.
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Impulsiivista, paikoin äärimmäisek-
si kärjistyvää ärjähtelyä, huohotusta… 
siellä täällä välähdyksiä jostain tavoit-
tamattomasta, ylevästä. Halu päästä 
irti ahdistuksesta manifestoituu tans-
sina: se tarjoaa mahdollisuuden yltää 
kauemmas mieltä raastavista ennakko-
luuloista.

Tanssi on vinksahtanutta, sekoittu-
nutta. Se nyrjähtelee ja syrjähtelee. 
Tanner tömisee ja seinää kaatuu. Siinä 
soi liioiteltu voimankäyttö, punainen 
niska punehtuu entisestään, leijonako-
ru heiluu. Vaakunat ja patsaat ylevinä 
toteemeinaan peräkammarin kansallis-
sosialisti nousee välähdyksenomaisesti 
junkkeriksi: voimaa tihkuvaksi nuoreksi 
ylimykseksi, syihin ja ytimiin porautu-
vaksi koneeksi.

Mutta tanssinsa avulla peräkamma-
rin kansallissosialisti haluaa päästä va-
paaksi, löytää normaalin itsetunnon, 
joka rakentuisi hyvien tasa-arvoisten 
ihmissuhteiden ja luottamuksen va-
raan. Vailla ulkoista pakkoa hän lähtee 
irrottelemaan, erillään, suljetussa tilas-
sa, omassa ahtaassa kammarissaan, 
mutta ei pysty nousemaan uskomus-
tensa yläpuolelle… tanssi on tuomittu 
epäonnistumaan.

Säveltäjä Antti Auvisen mukaan isän-
maallisuuteen ja uskontoon liittyy po-
sitiivisen pohjavireen mahdollisuus, 
mutta myös käsittämättömällä tavalla 
väärentyneitä, ylivirittyneitä, absurde-
ja tulkintoja. Näemme kyllä millainen 
surkimus peräkammarin kansallisso-
sialisti on, mutta samalla aavistamme 
häivähdyksen siitä arvokkuudesta, jota 

ANTTI AUVINEN (S.1974): JUNKER TWIST 

tuo junkkeri tanssillaan tavoittelee sitä 
kuitenkaan saavuttamatta.

Teoksessa voi aistia väkivallan pelkoa. 
Peräkammarin kansallissosialistille on 
ominaista omiin harhoihinsa lukkiutu-
minen ja niiden varaan rakentaminen: 
se näkyy rytmisten tilanteiden jumiu-
tumisena ja pysähtelemisenä. Samalla 
tavoin soinnillinen lähes militantti tä-
rinä ja pärinä liittyvät siihen ahdistuk-
seen, jota suvaitsemattomuus aiheut-
taa. Toisaalta teoksessa saattaa havaita 
pirskahtelevaa löytämisen riemua ja 
yhtäaikaisesti jopa tragikoomisen fars-
sin piirteitä. 

Auvinen on kiinnostunut rytmis-
tä, polyrytmeistä, suunnan luomises-
ta rytmillä, mutta myös sointiväreistä. 
Auvinen työskentelee kerroksisilla soin-
timassoilla sekä sointien kontrasteilla. 
Hän pelaa rikkaalla sointiväripaletilla, 
jossa lyömäsoittimilla ja laajennetuilla 
soittotekniikoilla on tärkeä rooli. 

Niiden lisäksi hän etsii soittimia pe-
rinteisen orkesterisoitinvalikoiman ul-
kopuolelta: edellisen orkesteriteok-
sensa Orior (2012) Auvinen kirjoitti 
varta vasten laajalti eri musiikkikult-
tuurien soittimiin erikoistuneelle Atlas 
Ensemblelle. Hän on tutkinut myös 
elektroniikan käyttämistä, sekä soitti-
mina että mallintaakseen erilaisia soin-
timahdollisuuksia.

Junker Twistissä ihmisääntä suoda-
tetaan vaskisoittimien tai megafonien 
läpi. Soinnit rakentuvat usein hybri-
deinä, esimerkiksi hyperventilaation 
ja jännityksen purkautumisen, huoka-
uksen yhdistelmänä. Äärimmäisyys on 
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läsnä yhtäältä soinneissa, kitkattomien 
huokausten ja kitkaisten äänten kont-
rasteissa sekä toisaalta myös soittami-
sen nopeudessa – mahdottomuuden 
rajaan asti, sillä esitysohjeena on tietty 
tempo, mutta niin, että voidaan soittaa 
nopeamminkin.

Auvisen sävellykselliset ideat alkavat 
yleensä jonkinlaisina mielentiloina tai 
mielialoina. Mielikuvat voivat olla mel-
ko staattisia, liikkumattomia, mutta sä-
veltäjän mielessä ne manifestoituvat 
ajassa, ja niistä syntyy psykologisesti 
virittyneitä jatkumoja. Liike hahmot-
tuu sointeina ja impulsseina, joista 
tulee suoraan rytmiikkaa, asioiden ti-
heyttä, nopeutta, impulssien etäisyyttä 
toisiinsa.

Toisessa vaiheessa säveltäminen, 
materiaalin käsitteleminen muuttuu 
säveltäjän hyvinvoinnin kannalta pa-
koksi, jopa ahdistuksen purkamiseksi. 

Materiaalin työstäminen ohjaa työtä, 
avaa uusia näkökulmia siihen. Kysymys 
on kuitenkin myös rehellisyydestä: lop-
putulos on muovattava sellaiseksi, että 
se miellyttää itseä, ja että se säilyttää 
asiayhteyden käsiteltäviin aiheisiin.

Antti Auvisen mukaan taide, erityi-
sesti taidemusiikki, tarjoaa keinon kä-
sitellä olemassaolomme merkityksel-
lisyyden kannalta perustavaa laatua 
olevia kysymyksiä. Rasismi, väkivalta, 
kuolema, rakkaus, niitä on hankala pu-
kea sanoiksi, mutta taiteen kautta nii-
tä voi käsitellä. Taidemusiikki voi olla 
väylä ahdistavien tuntemusten peilaa-
miseen. Junker Twistin taustalla ovat 
ahdistavat mielikuvat väkivaltaisesta 
kiihkoisänmaallisuudesta sekä suvait-
semattomuudesta.

Ville Komppa

Eteläkorealainen Unsuk Chin opis-
keli Soulin yliopistossa vuosina 1981-
85 Sukhi Kangin johdolla ja jat-
koi Hampurissa 1985–88  György 
Ligetin op pilaana. Nykyisin hän asuu 
Berliinissä, mutta ei koe teostensa 
edustavan sen enempää itämaista kuin 
länsimaista kulttuuria. Chin on saa-
nut sävellystyöstään mm. Gaudeamus-
palkinnon ja Arnold Schönberg -palkin-
non 2005. Suomessa hän on vieraillut 
mm. Musica nova Helsingin säveltäjä-
vieraana 1999.

Konsertoista on tullut nykysäveltä-
jille väline, jolla haetaan kosketuspin-

UNSUK CHIN (S. 1961): KLARINETTIKONSERTTO

taa konserttikulttuuriin, yleisöön ja 
musiikin virtuoosiperinteeseen. Chin 
on konsertoissaan lähestynyt aihet-
ta aina erilaisista asetelmista, jokaisen 
soolosoittimen yksilöllisten ominai-
suuksien ja historian vaikuttaessa or-
kesterin kokoonpanoon ja käsittelyyn.

Siten neliosaisessa pianokonsertos-
sa (1996) solisti saa kumppanikseen 
orkesterin ligetimäisesti liikehtivän, 24 
soitinta käsittävän lyömäsoitinosaston. 
Sellokonsertossa (2008–2013) yhteyttä 
solistin ja orkesterin välille haetaan eri 
rekistereistä, hiljaisesta dynamiikasta ja 
resonoivuudesta. Jättimäistä huuliharp-
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pua muistuttavalle shengille sävelletys-
sä Shu-konsertossa (2009) linkki syntyy 
myös surrealistisen huumorin kautta.

Klarinettikonsertossa (2014) ase-
telma on jälleen uusi, kaikkia edellä 
mainittuja ulottuvuuksia yhdistelevä. 
Soittimen lisäksi soittajan persoona on 
sävelletty musiikkiin ja Kari Kriikku on 
Unsuk Chinille ”sähköistävän taiturilli-
nen, väkevästi mielikuvituksekas ja sy-
kähdyttävän kultivoitunut muusikko”. 
Teos on Chinin viulukonserton tapaan 
klassisesti kolmiosainen, mutta osien 
luonne ja klarinetin ja orkesterin vuoro-
vaikutus kaikkea muuta.

Chin kirjoittaa: ”Musiikkini on unieni 
kuvajaista. Yritän tavoittaa musiikissani 
kaikissa unissani aistimani suuren va-
lon ja uskomattoman väriasteikon, va-
lon ja värien leikin, joka leijuu tilan halki 
ja synnyttää samalla nestemäisiä ääni-
veistoksia. Sen kauneus on abstraktia 
ja etäistä, mutta puhuttelee juuri sen 
vuoksi tunteitamme ja välittää iloa ja 
lämpöä.”

Klarinettikonsertto on Chinin tähä-
nastisista konsertoista ehkä impres-
sionistisin. Säveltäjälle suurimmaksi 
haasteeksi osoittautui soolosoittimen 
ominaislaadun ja orkesterin yhdistä-
minen: ”Klarinetti pystyy läpäisemään 
orkesterin, mutta sen sointi on hyvin 
yksilöllinen. Oli vaikea luoda orkesteri-
värejä, joiden kautta solisti pystyy inte-
groitumaan yhteiseen kokonaisuuteen. 
Jos ei toimi varovaisesti, niin klarinetti 
jää liikkumaan omiin sfääreihinsä.”

Klarinettikonsertossa tuo integroi-
tuminen vaati pianokonserttoakin laa-
jempaa, 33:n eri lyömäsoittimen (+ 
pianon, celestan ja harpun) arsenaalia, 
jota on käytetty enemmän melodisesti 
ja koloristisesti kuin rytmisesti. Tärkeä 

vastapeluri on myös orkesterin neljän 
klarinetin (+ bcl) kuoro. Sooloklarinetin 
käsittelyssä hyödynnetään suurta jouk-
koa moderneja soittotapoja. Juuri epä-
konventionaalisten tekniikoiden ja yllät-
tävien instrumenttiyhdistelmien avulla 
löytyy teoksen omintakeinen, sadun lo-
giikkaa noudattava kommunikaatio.

Viimeisenä valmistuneen ensimmäi-
sen osan otsikko on Mirage-Fanfare-
Ornament (Kangastus-Fanfaari-Orna-
mentti). Se alkaa hiljaisuudesta solistin 
houkutellessa multifoneilla, glissandoil-
la ja arabeskeillä hopeisen metallik-
kaasti soivasta orkesterista reaktioita ja 
liikettä. Chin on verrannut liihottelevaa 
ja lepattavaa klarinettisooloa lintuun. 

Teoksen alusta jännite kasvaa kohti  
näkyä, joka purkautuu värikkäiden ja juh-
lavien eleiden fanfaareina. Toimeliaan 
huipennuksen jälkeen ilmaan jää kiep-
pumaan kuvioita, joita pitkät säteilevät 
soinnut saattelevat takaisin kohti hiljai-
suutta, kunnes musiikki äkkiä katkeaa.

Hiljaisuus on vielä olennaisem-
paa hitaalle osalle, Hymnokselle. 
Sooloklarinetti esittelee koraalimaisen 
aiheen hauraassa pianissimossa multi-
foneina, joissa soi yhtä aikaa useampia 
säveliä. Melodia on itsessään kuin vies-
ti toisesta ajasta, maailmasta tai ehkä 
alitajunnasta. 

Aihe etenee hitaan passacaglian ta-
voin ja orkesteri – ensin sello, sitten 
klarinetit – alkaa referoida, jatkaa ja 
kommentoida sooloklarinettia. Hymni 
ja sen muunnokset lisääntyvät ja är-
häköityvät kuin fantastisessa peilisalis-
sa, kunnes melodia palaa leijailemaan 
alkutilaansa. Sarja vaihtelevasti soitin-
nettuja orkesterisointuja säestää lopus-
sa solistia barokin hengessä.
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Chin on viitannut klarinettikonsert-
tonsa yhteydessä soolosoittimen leikki-
siin ja ritualistisiin ominaisuuksiin, joilla 
on sijansa ilman taukoa seuraavassa vii-
meisessä ja nopeassa osassa nimeltään 
Improvisation on a Groove. Pää on syy-
tä pitää kylmänä, vaikka lyömäsoittajat 
kaivavat alussa esiin kalastusvehkeitä. 
Virvelinkelat vetävät solistista villejä 
virtuoosinäytteitä ja orkesteri kiihtyy 
pirulliseen säpinään, jossa kantaesityk-
sen johtanut Kent Nagano näkee sur-

realistisen kalmantanssin piirteitä.
Ennen kuin kaikki riistäytyy käsis-

tä toiminta keskeytyy sooloklarine-
tin ”improvisaatioon”, näkyyn hitaan 
osan hiljaisesta auvosta. Klarinettien 
ja lyömäsoitinten vaimeneva pulina 
vie teoksen päätökseen. Unsuk Chinin 
klarinettikonsertto on viiden orkeste-
rin (Götebörg, New York, Köln, Lontoo, 
Barcelona) yhteistilaus ja omistettu 
Kari Kriikulle.

Ajatus uudesta sinfoniasta alkoi ky-
teä Jean Sibeliuksen ajatuksissa vuon-
na 1912, pian neljännen sinfonian ris-
tiriitaisen vastaanoton jälkeen. Neljäs 
sinfonia edusti sisäistyneisyydessään 
ja pelkistyneisyydessään Sibeliukselle 
yhtä äärilaitaa, tietä jonka hän tunsi 
omakseen, mutta jolla hän ei aikonut 
jatkaa. 

Viidettä sinfoniaa op. 86 on joskus 
luonnehdittu vastareaktioksi neljännel-
le sinfonialle, mutta silloin on unohtu-
nut kuinka paljon neljättä sinfoniaa tuli 
mukaan viidenteen sinfoniaan ja eten-
kin sen ensimmäiseen vuonna 1915 val-
mistuneeseen versioon. Viidennen sin-
fonian sävellysprosessista 1914–1919 
tuli Sibeliuksen uran pisin ja vaikein.

Neljännen ja viidennen sinfonian 
välillä Sibelius sävelsi orkesterite-
oksia, mm. Bardin, Luonnottaren ja 
Aallottaret, joista tuli orkesteri-ilmai-
suun uudenlaista plastisuutta ja ideoi-
ta ajan ja avaruuden hahmottamiseen. 

JEAN SIBELIUS (1865–1957): 
SINFONIA NRO 5 ES-DUURI, VERSIO 1915 

Ensimmäinen konkreettinen merkki 
uudesta sinfoniasta saatiin dramaatti-
sella hetkellä. Samana heinäkuun 29. 
päivänä 1914 Sibelius merkitsi päiväkir-
jaansa saaneensa ”ihanan” teeman ja 
punaisella värillä ”sota julistettu”.

Ensimmäisen maailmansodan väli-
tön vaikutus oli Sibeliuksen lupaavas-
ti alkaneen kansainvälisen vuorovaiku-
tuksen tyrehtyminen ja etääntyminen 
ajankohtaisiksi koetuista taidevirtauk-
sista. Viidennen sinfonian vaiheet on 
dokumentoitu päiväkirjoihin sekä nk. 
suureen luonnoslehtiöön (1914–1915), 
johon säveltäjä merkitsi muistiin, 
muokkasi ja taulukoi uuden sinfonian 
teemoja.

Aivan ensimmäisenä Sibelius oli saa-
nut uudesta sinfoniastaan ”tunnelman”, 
intuitiivisen käsityksen kokonaisuudes-
ta, jonka pohjalta hän arvioi ja kokeili 
teemojen kehityskelpoisuutta. Tuosta 
tunnelmasta antavat aavistuksen sä-
veltäjän pyhyyden kokemukset, ”Jumala 
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avaa hetkeksi ovensa ja hänen orkes-
terinsa soittaa viidettä sinfoniaa (kir-
je Axel Carpelanille syksyllä 1914), tai 
Jumala ”tiputteli mosaiikinpaloja tai-
vaan permannosta” (päiväkirja kevät 
1915), joita Sibelius yritti sovitella teok-
seensa

Sävellystyö eteni jyrkkänä aalto-
liikkeenä kesältä 1914 syksyyn 1915. 
”Valtavat impressiot” luontoherättei-
neen vaihtelivat jyrkästi ”syvien alho-
jen”, alhaisuuden ja syyllisyyden tun-
teiden välillä. Säveltäjän intuitiivinen ja 
rationaalinen puoli kävivät ankaraa val-
tataistelua sinfonian olemuksesta. Sen 
pohjana oli jumalallinen innoitus, vel-
voittava käsitys teoksen suuruudesta ja 
luonteesta, joka vaati Sibeliusta kurot-
tamaan yhä korkeammalle. Vaikka teos 
tarkoitti tonaalisuuden löytämistä uu-
delleen, ei ollut puhettakaan, että hän 
olisi ”palannut” johonkin entiseen tai 
unohtanut kiirastulen, jonka läpi hän oli 
neljännessä sinfoniassa kulkenut.

Sibelius asetti sinfonian deadlinen 
joulukuun 8. päivään 1915, 50-vuotis-
syntymäpäiväänsä. Hän haarukoi lop-
pukesällä 1914 teoksen teemoille kaksi 
pääkategoriaa, joita Erik Tawaststjerna 
luonnehti ”askelimpulssiksi” ja keinuim-
pulssiksi”. Seuraavaksi Sibelius muotoili 
tai ”sai” niihin linkittyviä motiiveja, jot-
ka hakivat pitkään paikkaansa. Aiheet 
siirtyivät osasta toiseen, jotkin päätyi-
vät joulukuussa 1914 aloitettuun kuu-
denteen sinfoniaan.

Sitten Sibelius valmisteli viidennen 
sinfonian layoutia. Ensimmäisessä 
luonnoksessa neliosaisen teoksen avai-
si pastoraalissävyinen Intrada, jota 
seuraisi motiivisesti hedelmällinen 
Scherzo. Lento-osan teemaa Sibelius 

työsti pitkään ennen kuin hylkäsi sen. 
Finaalin otsikkona oli tässä vaihees-
sa Viktor Rydbergin runoon viitaten 
Bacchuksen kulkue. On vaikea sanoa, 
mitä Sibeliuksen alkuperäisestä innoi-
tuksesta säilyi teoksessa, jonka ensim-
mäinen versio (1915) on kuitenkin lä-
hempänä lopullista (1919) kuin monet 
väliin sijoittuneet suunnitelmat.

Vielä alkusyksystä 1915 viides sinfo-
nia etsi valmista muotoa. Sibeliuksella 
oli vaikeuksia keskittyä sinfoniatyöhön 
ja syylliseksi on usein osoitettu ”voi-
leipäkappaleet”, rahan ansaitsemisek-
si sävelletyt pikkukappaleet pianolle ja 
viululle ja pianolle. Niissäkin hän usein 
irtaantui salonkityylistä aforistisem-
paan ilmaisuun ja ne pitivät hänet kiin-
ni käytännöllisessä käsityössä.

Loka-marraskuussa 1915 viides sin-
fonia siirtyi luonnonlehtiöstä ja päi-
väkirjan lehdiltä lopulliseen työstö-
vaiheeseen. Sibeliukselle tuli kiire ja 
työrupeamat venyivät aamuviiteen. Se 
ei sinänsä ollut poikkeuksellista, mutta 
syntymäpäivän vuoksi deadline oli järk-
kymätön. Finaali valmistui esityskun-
toon marraskuun lopussa ja Sibelius 
aloitti Helsingin kaupunginorkeste-
rin harjoitukset joulukuun 1. päivänä. 
Kantaesitys 8.12. Yliopiston juhlasalissa 
oli leiskuva menestys.

Viides sinfonia, jonka suomalaiset 
ensi kerran kuulivat on hyvin erilai-
nen teos kuin vuoden 1919 versio, joka 
on tuttu jälkipolville. Teos oli neliosai-
nen ja lopullisen version laaja avaus-
osa on jaettu kahdeksi erilliseksi osaksi, 
Tempo tranquillo assaiksi sekä Allegro 
commodoksi.

Viidennen sinfonian ensimmäinen 
versio käynnistyy modernimmassa 
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hengessä ja silottelemattomampana 
kuin lopullinen laitos. Tempo tranquil-
lo assain alussa ei kuulla käyrätorvien 
ja patarummun johdantotahteja, Erik 
Tawaststjernan ”bukolista signaalia”. 
Lopullisessa versiossa se viestii kuuli-
jalle teosta hallitsevista kahdesta im-
pulssista ja toimii eräänlaisena kysy-
myksenä puupuhallinten ”vastaukselle”, 
joka 1915 versiossa aloittaa sinfonian. 
Sinfonian avaus on siten puhdaspiirtei-
sen pastoraalinen, ilman vihjettä mo-
numentaalisesta tulevaisuudesta. 

Vastaavasti jousien sisääntulo tuot-
taa paljon suuremman käänteen, kouk-
kauksen syviin varjoihin ja edelleen 
rajumman nousun ensimmäiseen huip-
puun. Kehittelyn sävy tuntuu arvoi-
tuksellisemmalta ja mystisemmältä. 
Siirtyminen pianissimojousien säestä-
mään fagottisooloon tuntuu sen vuoksi 
luontevalta, mutta sitä seuraava nousu 
uhkaavasti häälyvine sointuineen päät-
tyy hieman ex tempore scherzoa enna-
koiviin pizzicatoihin. 

Nykykuulijasta voi tuntua, että 
Allegro commodo -scherzon voisi yh-
distää jo tässä ensiosan jatkoksi, mutta 
vuoden 1915 versiosta puuttui vielä yh-
distäviä motiivisia linkkejä. Lopullisen 
version trumpetin marcato-tee-
ma on annettu jousille, eikä se anna 
scherzolle yhtä selkeää käännekoh-
taa. Fugatojakso osoittaa motiivisen 
mosaiikin potentiaalin ja lyhyeksi jäävä 
loppukiihdytys riittää erillisen scherzo-
osan huipennukseksi.

Hidas osa on 1919 versiossa tyylitel-
ty valmiimmaksi ja virtaviivaisemmak-
si, mutta 1915 version Andante mos-
sossa teeman asteittaisempi esittely, 
läpi osan jatkuvat pedaaliäänet ja kai-

kutehot, sekä neljännestä sinfonias-
ta muistuttava yhteentörmäys vaskis-
forzatojen kanssa luovat alkuvoimaisen 
vaikutelman. Jotkin 1915 kuulluista 
muunnelmista Sibelius jätti myöhem-
min pois. Osan loppu on karumpi, il-
man romanttiselle nostalgialle ojennet-
tua pikkusormea.

Kun Sibelius ensin 1916 ja vielä 1917–
19 päätti uudistaa viidennen sinfonian-
sa, hän kertoi kaipaavansa teokseen 
enemmän ”inhimillisyyttä ja maanlä-
heisyyttä”. Finaalin lopullinen ratkaisu 
viipyi pisimpään ja vielä keväällä 1919 
hän ”tunnusti” kirjoittaneensa sen uu-
delleen.

Vuonna 1915 finaali, Allegro commo-
do – Largamente assai, oli lopullista 
paljon laajempi. Alku on tuttu, mutta 
käyrätorvien keinuvaa aihetta vasten 
kuultava puupuhallinteema ei ole vie-
lä löytänyt muotoaan. Suurin ero syn-
tyy kuitenkin loppunoususta, johon läh-
detään pitemmältä takamatkalta. Sitä 
kehitetään hitaammin, välillä shama-
nistisiin ostinatoihin ja yksinäisiin puu-
puhallinsointeihin kiinnittyneenä. 

Koukkaukset surun ja synkkyyden 
alhoihin uppoavat syvemmälle ja pu-
revat riitasointisemmin. Vastaavasti 
loppunousu tuntuu tempaavan muka-
naan vielä enemmän elämän taakkaa. 
Teoksen päättävästä viidestä orkeste-
risoinnusta neljää ensimmäistä yhdis-
tävät orkesterisoinnut.

Antti Häyrynen
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JUKKA-PEKKA SARASTE

Jukka-Pekka Saraste on toimi-
nut vuodesta 2010 Kölnin WDR-
sinfoniaorkesterin ylikapellimestarina. 
Vuosina 2006–2013 hän toimi myös 
Oslon filharmonikkojen musiikillisena 
johtajana ja hänet nimettiin kautensa 
päättyessä orkesterin ensimmäisek-
si kunniakapellimestariksi. Saraste on 
Suomalaisen Kamariorkesterin taiteelli-
nen neuvonantaja ja Tammisaaren ke-
säkonserttien taiteellinen johtaja. Hän 
on toiminut myös Sinfonia Lahden tai-
teellisena neuvonantajana.

Saraste toimi Radion sinfoniaorkes-
terin ylikapellimestarina 1987–2001, 
minkä jälkeen hänet nimitettiin orkes-
terin kunniakapellimestariksi. Kauden 
aikana ohjelmassa oli mm. useita 
vierailuja Euroopassa, kaksi matkaa 

Kaukoitään ja debyytti Yhdysvalloissa. 
BBC:n sinfoniaorkesterin päävieraili-
jana Saraste oli 2002–05 ja Toronton 
sinfoniaorkesterin musiikillisena johta-
jana 1994–2001. Hän on työskennellyt 
myös Skotlantilaisen kamariorkesterin 
taiteellisena johtajana. 

Viime vuosina Saraste on johtanut 
mm. New Yorkin ja Los Angelesin filhar-
monikkoja, Chicagon sinfoniaorkeste-
ria, Lontoon ja Münchenin filharmonik-
koja, Lontoon Philharmonia-orkesteria, 
Amsterdamin Concertgebouw-orkes-
teria, Wienin sinfonikkoja, Leipzigin 
Gewandhaus-orkesteria ja Dresdenin 
valtionorkesteria. 

Sarasteen ohjelmisto sisältää niin 
suuria romantiikan ajan teoksia kuin 
nykymusiikkiakin. Hän johti äskettäin 
Wolfgang Rihmin kolmoiskonserton 
kantaesityksen Berliinin Filharmoniassa 
sekä Cerhan Drei Orchesterstücke ja 
Dusapinin viulukonserton kantaesityk-
set Kölnissä.

Saraste on levyttänyt RSO:n kanssa 
kaikki Sibeliuksen ja Nielsenin sinfo-
niat. Bartókin ja Dutilleux’n musiikkia 
hän on taltioinut Toronton sinfoniaor-
kesterin kanssa ja Mahlerin sinfonioi-
ta Oslon filharmonikkojen ja Kölnin ra-
dion sinfoniaorkesterin kanssa. Kölnin 
radio-orkesteri ja Saraste ovat tehneet 
lisäksi kriitikoiden ylistämiä levytyksiä 
Schönbergin Pelleas ja Melisandesta, 
Stravinskyn Tulilinnusta ja Brahmsin 
sinfonioista.

Sarasteelle on myönnetty säveltai-
teen valtionpalkinto, Pro Finlandia -pal-
kinto sekä Sibelius-mitali. Saraste on 
kutsuttu Torontossa sijaitsevan Yorkin 
yliopiston sekä Sibelius-Akatemian 
kunniatohtoriksi.
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Unsuk Chinin klarinettikonsertto on vii-
meisin lisäys nykymusiikin tulkkina tun-
netun Kari Kriikun ohjelmistossa. Kriikku 
kantaesitti konserton Göteborgin sinfo-
niaorkesterin ja Kent Naganon kanssa 
keväällä 2014. Sittemmin hän on esittä-
nyt teosta jo mm. New Yorkin filharmo-
nikkojen, Kölnin radion sinfoniaorkes-
terin, Lontoon Philharmonia-orkesterin 
ja Amsterdamin Concertgebouw-orkes-
terin solistina.  

Aiemmin Kriikku on kantaesittänyt ja 
lelvyttänyt mm. Kaija Saariahon D’OM 
LE VRAI -teoksen, Kimmo Hakolan ja 
Magnus Lindbergin klarinettikonser-
tot sekä Jukka Tiensuun Missa-teoksen. 
Saariahon teoksen levytys RSO:n kans-
sa sai BBC Music Magazinen palkinnon 
2013. 

Seuraavaksi Kriikku kantaesit-
tää   Michel van der Aa’n Hysterisis-
teoksen Lapin kamariorkesterin ja John 
Storgårdsin kanssa ja levyttää myöhem-
min teoksen Amsterdam Sinfoniettan 
kanssa. Muita kuluvan kauden esiintymi-
siä ovat mm. kiertue Uuden Seelannin 
sinfoniaorkesterin ja Miguel Harth-
Bedoyan kanssa Uuteen Seelantiin 
sekä esiintymiset Soulin, Stavangerin ja 
Indianapolisin sinfoniaorkesterien solis-
tina.

Solistiuransa lisäksi Kari Kriikku toi-
mii Kamariorkesteri Avanti!n taiteelli-
sena johtajana. Monipuolinen ura toi 
Kriikulle Pohjoismaiden neuvoston mu-
siikkipalkinnon vuonna 2009. 

KARI KRIIKKU
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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.


