
1

30.9. 
KESKIVIIKKOSARJA 3   
Musiikkitalo klo 19.00

YHTEISTYÖSSÄ PIANOESPOO -FESTIVAALIN KANSSA

Anna-Maria Helsing, kapellimestari 
Jeremy Denk, piano

  
Franz Liszt: Mefisto-valssi nro 1  10 min

Béla Bártok: Pianokonsertto nro 2 Sz.95 27 min

I Allegro 
II Adagio – Presto – Adagio 
III  Allegro molto – Presto  

VÄLIAIKA 20 min

Sergei Rahmaninov: Sinfonia nro 2 e-molli op.27 50 min

I Largo – Allegro moderato 
II  Scherzo (Allegro molto – Meno mosso – Tempo 1) 
III Adagio 
IV Finaali (Allegro vivace – Adagio – Tempo precedente) 
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MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen 
Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle
kuuntelemaan esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on 
numeroimattomat paikat.

Jeremy Denk, piano

Syncopation / Ragtime Suite (koonnut Jeremy Denk)
William Byrd: Ninth Pavan ja Galliard D-molli 
kokoelmasta Lady Nevell’s Book
William Bolcom: Graceful Ghost Rag
Scott Hayden – Scott Joplin: Sunflower Slow Drag
Art Tatum: Tea for Two
Paul Hindemith: Ragtime sarjasta 1922
Igor Stravinski: Piano-Rag-Music
Charles Ives: Ragtime tanssit nro 3 ja 4 
kokoelmasta Four Ragtime Dances
Conlon Nancarrow: Canon
Donald Lambert: Pyhiinvaeltajien kuoro oopperasta Tannhäuser

Väliaika noin klo 19.50. Konsertti päättyy noin klo 21.15. 
Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy noin klo 21.50. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä sekä verkossa (yle.fi/rso).
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FRANZ LISZT (1811–1886): MEFISTO-VALSSI NRO 1
Johann Faustin hahmo ilmestyi maail-
mankirjallisuuteen saksalaisessa kan-
sankirjassa vuonna 1587. Eri alojen 
taiteilijat ovat siitä lähtien tulkinneet 
hänen hahmoaan sammumattomal-
la intensiteetillä, mutta aivan erityistä 
poltetta hän aiheutti romantiikan ai-
kana. Sielunsa paholaiselle myynees-
sä, alituiseen eteenpäin pyrkineessä ja 
oman tuhoutumisensa uhallakin uutta 
etsineessä Faustissa tuntui aineellistu-
van taiteilijana olemisen pyhä kohtalo.

Romantiikan kauden tunnetuin 
Faust-tulkinta (julk. 1803 ja 1832) syntyi 
Goethen kynästä, ja siihen perustuu suu-
rin osa 1800-luvun Faust-sävellyksistä. 
Myös Lisztille se tarjosi lähtökohdan hä-
nen suureen Faust-sinfoniaansa (1854). 
Sillä ei Liszt kuitenkaan vielä saanut 
Faustin kiehtovaa hahmoa tyhjenne-
tyksi, ja vuosina 1859–61 hän sävelsi 
uuden orkestraalisen Faust-teoksen: 
Kaksi episodia Lenaun Faustista. Niin 
kuin nimikin paljastaa, lähtökohtana 
ei nyt ollut Goethen runodraama vaan 
itävaltalaisen Nikolaus Lenaun teos 
vuodelta 1836.

Vuosien kuluessa yhä vankemmin 
porvarillistuneesta Goethestä poiketen 
Nikolaus Lenau (1802–1850) oli läpi 
elämänsä levoton hahmo, aito muun-
nelma faustisesta persoonasta. Hän 
vietti kiertelevää elämää, joka vei hä-
net Pohjois-Amerikkaan asti etsimään 
vapautta ja sielunrauhaa. Hän pur-
ki ailahtelevia tuntojaan ja maailman-
tuskaansa (Weltschmerz) teoksiinsa 
ja tutki Faustin lisäksi muitakin poik-
keushahmoja kuten 1400-luvun lopun 
kiihkomielistä dominikaanimunkkia 

Savonarolaa ja myyttistä Don Juania. 
Lopulta Lenaun henkinen tasapaino 
järkkyi, ja kun hän oli syksyllä 1844 hy-
pännyt ikkunasta ja riehunut järjet-
tömyyksiä huudellen kadulla hänet 
suljettiin viimeisiksi vuosikseen mie-
lisairaalaan.

Jos oli Lenaun helppoa eläytyä 
Faustin sisäisiin tuntoihin, sitä se oli 
myös Lisztille, vaikka hän onnistuikin 
kääntämään henkisen levottomuuten-
sa ja vimmaisen etsintänsä positiivisek-
si luovaksi energiaksi. Kahdesta Lenaun 
teoksen innoittamasta episodista jäl-
kimmäinen – viralliselta nimeltään Der 
Tanz in der Dorfschenke (Tanssi kylä-
majatalossa) – tunnetaan nykyisin pa-
remmin Mefisto-valssina nro 1. Se syn-
tyi aluksi orkesterille, mutta Liszt teki 
siitä myös pianoversion. Myöhempinä 
vuosinaan, 1880-luvulla, Liszt sävelsi 
kolme uutta Mefisto-valssia, yhden or-
kesterille ja kaksi pianolle, joten aihe oli 
hänelle läheinen.

Liszt laati ensimmäiseen Mefisto-
valssiin ohjelman, jonka päähenkilö on 
Faust mutta jonka liikkeellepaneva voi-
ma ja tunnelman määrittelijä on nimen-
omaan Mefistofeles. Lisztin ohjelmassa 
Mefistofeles ja Faust liittyvät mukaan 
majatalon hääjuhliin. Mefistofeles soit-
taa viulua, ja Faust tempautuu mukaan 
tanssiin. Hän viettelee nuoren kauniin 
neidon mukaansa öiseen metsään, jos-
sa satakieli laulaa.

Teos alkaa aikanaan rohkealla pääl-
lekkäisten kvinttien kasautumalla, joka 
kuvastaa Mefistofelestä virittämässä 
viuluaan. Juhlien tanssillisuudessa on 
teräviä särmiä, eräänlaista salakava-
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laa paholaisen kosketusta ja taikuutta. 
Faustin viettelytanssi saa sellojen nau-
tiskelussa lemmekkäämmän ilmeen 
(esitysmerkintä dolce, espressivo amo-
roso), pako metsään kärjistyy lähes 
grosteskeihin tunnelmiin ja itse metsä 
satakieltä jäljittelevine huiluineen saa 

Lisztin puhkeamaan herkkään luon-
nonlyriikkaan. Teoksen lopusta Liszt 
kirjoitti kaksi vaihtoehtoista versiota: 
iskevästi fortissimossa päättyvän ja hil-
jaa pianissimoon vaimentuvan.

BÉLA BÁRTOK (1881–1945): 
PIANOKONSERTTO NRO 2

Suurten pianisti-säveltäjien sarjas-
sa Béla Bartók liittyy kunniakkaaseen 
seuraan mm. Mozartin, Beethovenin, 
Chopinin, Lisztin, Brahmsin, Busonin 
ja Rahmaninovin kanssa. Hän esit-
ti solistina ja kamarimuusikkona vali-
koitua mutta monipuolista ohjelmis-
toa, joka ulottui 1600-luvun musiikista 
Beethovenin kautta Kodályn, Debussyn 
ja Stravinskyn tapaisiin 1900-luvun al-
kupuolen mestareihin. Keskeisen sijan 
hänen ohjelmistossaan saivat kuitenkin 
hänen omat teoksensa.

1920-luvun puolivälissa Bartók ha-
vahtui huomaamaan, että hänen oh-
jelmistonsa omista teoksista koostuva 
osa kaipasi kipeästi uusimista. Erityisen 
polttavana ongelma ilmeni orkesteri-
konserteissa. Niissä hän oli jo pitkään 
joutunut tyytymään 1900-luvun al-
kuvuosina syntyneeseen Rapsodiaan, 
joka ei tyylillisesti eikä varmasti muu-
toinkaan enää vastannut hänen ihan-
teitaan. Vuoden 1926 aikana Bartók 
heittäytyi intensiivisesti pianomusiikin 
säveltämiseen, ja tällöin syntyi monien 
soolokappaleiden ohella ensimmäinen 
hänen kolmesta pianokonsertostaan. 
Pianokonserttojen sarja sai jatkoa vuo-

sina 1930–31 toisessa konsertossa, jon-
ka hän sävelsi ensimmäisen tavoin it-
seään varten. Kolmannen konserttonsa 
hän sen sijaan kirjoitti 1945, jo kuole-
man merkitsemänä miehenä, ja tar-
koitti sen vaimonsa Dittan soitettavak-
si.

Bartókin kolmesta pianokonsertos-
ta syntyy selkeä kaarros ensimmäisen 
konserton tiukasta ja rytmisesti pingot-
tuneesta modernismista kohti kolman-
nen konserton pehmeämpää ja tasa-
painoisempaa tyyliä. Toinen konsertto 
sijoittuu tässä kehityksessä kahden ää-
ripään väliin. Bartók oli ensimmäistä 
pianokonserttoa soittaessaan pannut 
merkille teoksen esitykselliset vaikeu-
det ja pyrki seuraavassa konsertossa 
luomaan tietoisesti yksinkertaisem-
man teoksen; hän totesi, että päämää-
ränä oli tuoda esiin ”vähemmän vai-
keuksia orkesterille ja miellyttävämpiä 
teemoja”. Tämä heijastuu vahvemmin 
uusklassismiin liittyvänä sävelkielenä, 
jossa on kuultu yhteyksiä jopa Bachiin. 
Teoksen vahva energialataus on silti il-
meinen.

Aina Allegro barbarosta (1911) läh-
tien rajusti vasaroiva, perkussiivinen 
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soittimenkäsittely oli ollut ominaista 
Bartókin pianotyylille. Ensimmäinen 
konsertto jatkoi tätä pyrkimystä, mut-
ta toisessa konsertossa ilme on jonkin 
verran vähemmän aggressiivinen joskin 
toki silti iskevän vahvaotteinen. Samalla 
piano erottuu selkeämmin solistiseen 
asemaan; esimerkiksi ensiosassa pia-
nolla on laaja kadenssi, jollaista ei ole 
ensimmäisessä konsertossa. Ensiosassa 
pianon seurana ovat vain puhaltimet ja 
lyömäsoittimet jousten pitäessä tau-
koa, kun taas hitaan osan äärijaksoissa 
puhaltimet vaikenevat.

Teos jäsentyy Bartókille ominai-
seen symmetriseen kaarimuotoon. 

Selkeimmin sellainen hahmottuu muu-
tamissa hänen viisiosaisissa teoksis-
saan kuten neljännessä ja viidennessä 
jousikvartetossa. Toisessa pianokon-
sertossa osia on vain kolme, mutta ko-
konaisuus jakaantuu silti viiteen tem-
povyöhykkeeseen, sillä hitaan osan 
keskelle iskeytyy taiturillisesti kiitävä 
scherzo-jakso. Hidas osa on yksi muun-
nelma monissa Bartókin teoksissa esiin-
tyvistä salaperäisistä ja paikoin uhkaa-
vistakin ”yömusiikeista”. Symmetrian 
ajatus toteutuu temposuhteiden lisäksi 
myös materiaalin tasolla, sillä energisen 
finaali-rondon tematiikassa on muistu-
mia avausosasta.

SERGEI RAHMANINOV (1873–1943): 
SINFONIA NRO 2

Sergei Rahmaninov joutui useammin 
kuin kerran toteamaan, ettei musiikilli-
nen monilahjakkuus ollut aina siunaus. 
Hän työskenteli aktiivisesti säveltäjänä, 
pianistina ja kapellimestarina, ja kiirei-
simpinä aikoinaan hän kysyi itseltään 
venäläistä sananlaskua lainaten, ajoiko 
hän yhtaikaa takaa kolmea jänistä saa-
matta niistä yhtäkään kiinni.

Vaikka Rahmaninovin pohdinta tun-
tuu taiteellisten saavutusten suhteen 
kohtuuttomalta, hän joutui kohtaaman 
ongelman käytännön tasolla. Erityisen 
hankalaksi se osoittautui vuosina 1904-
06, jolloin hän toimi kapellimestarina 
Moskovan Bolšoi-teatterissa. Työ vei 
niin paljon hänen aikaansa, että se al-
koi muodostaa todellisen uhan hänen 
sävellystyölleen. Sekä raivatakseen tilaa 
säveltämiselle että päästäkseen eroon 

Venäjän epävakaasta poliittisesta ti-
lanteesta Rahmaninov muutti syksyllä 
1906 Dresdeniin, jossa hän asui kolmen 
vuoden ajan. Ratkaisu osoittautui on-
nistuneeksi, sillä Dresdenissä hän syttyi 
intensiiviseen luomiskauteen, jonka ai-
kana valmistuivat toinen sinfonia, sin-
foninen runo Kuoleman saari sekä en-
simmäinen pianosonaatti.

Juuri toisen sinfonian (1906–07) 
tapauksessa sävellystyön aloittami-
seen oli selkeä henkinen kynnys. Jo 
useamman vuoden takana mutta vie-
lä tuoreessa muistissa oli ensimmäi-
sen sinfonian (1895) katastrofaalinen 
kantaesitys 1897, jolloin Aleksandr 
Glazunov oli johtanut teoksen ilmei-
sesti enemmän tai vähemmän juovuk-
sissa ja säveltäjäkollega César Cui oli 
verrannut teosta muinaisen Egyptin 
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seitsemään vitsaukseen. Rahmaninov 
oli kadottanut luomisvoimansa ja saa-
nut ne takaisin vasta mm. hypnoosia 
hyödyntäneen terapian avulla, mistä 
suuremenestyseksi muodostunut toi-
nen pianokonsertto (1901) oli vankkana 
todisteena.

Toisen sinfonian sävellystyöstä en-
simmäinen osa vei kolme kuukautta, 
koko muu teos valmistui sen jälkeen 
kahdessa kuukaudessa. Tavallaan en-
siosan vaatima pitempi aika on sikäli 
ymmärrettävää, että sonaattimuotoi-
sena ja tavallaan sinfonisen ongelman-
asettelun avaajana ensimmäinen osa 
on usein sinfonioiden rakenteeltaan 
kompleksisin osa. Tässä tapauksessa 
avausosan tärkeyttä kokonaisuudelle 
korostaa vielä se, että heti ensitahdeis-
sa esitellään selloilla ja bassoilla motto-
teema, joka hedelmöittää monin tavoin 
sinfonian materiaalia ja luo pinnan-
alaista yhtenäisyyttä teokseen.

Rahmaninovin toinen sinfonia kas-
vaa suunnilleen tunnin mittaiseksi mo-
numentaaliteokseksi. Jo mottoteeman 
avaama ensiosan hidas johdanto on 
laaja ja antaa aavistaa teoksen mitta-
kaavasta. Totuttuun tapaan vastakkain 
asettuvat dynaamisempi pääteema ja 
lyyrisempi sivuteema. Pääteema hallit-
see myrskyisästi huipentuvaa kehitte-
lyä, joka taittuu  kertauksessa suoraan 
sivuteemaan.

Toisena olevassa scherzossa Rah-
maninov hyödyntää useimmissa kes-
keisissä teoksissaan esiintyvää keskiai-
kaista Dies irae –sävelmää. Osassa on 
myös jousten tunteellista laulavuutta. 
Trion paikalla ei ole perinteistä hillit-
ympää suvantovaihetta vaan fuugana 

alkava nopealiikkeinen ja läpikuultava 
taite.

Hitaassa osassa Rahmaninov antaa 
tilaa romanttista tunnepaatosta tihku-
ville, pitkiksi venyville melodialinjoille 
ja uhkean täyteläisesti soiville tekstuu-
reille. Viulujen avausaiheen jälkeen kla-
rinetti ottaa soolossaan ensirakastajan 
roolin.

Finaali muodostaa teokselle voitok-
kaan ja energisen päätöksen. Sen kes-
keisinä aineksina ovat riemukas päätee-
ma, joka sulkee sisäänsä verhotumman 
marssimaisen jakson, että leveästi lau-
lava sivuteema, yksi Rahmaninovin 
monista ”suurista teemoista”. Musiikki 
muistelee hetken hidasta osaa ennen 
kuin kehittely alkaa huipentuakseen 
eri nopeudella laskevien asteikkokulku-
jen kellomaisesti soivaan tihentymään. 
Sivuteema saa tärkeän huipentavan 
tehtävän teoksen päätöksessä, jolloin 
siihen yhdistyy aihelmia pääteemasta 
ja mottoaiheesta.

Kimmo Korhonen
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ANNA-MARIA HELSING

Anna-Maria Helsing on saavuttanut mai-
netta kapellimestarina Pohjoismaiden 
ykkösorkestereissa ja oopperatalois-
sa. Hän suoritti opintonsa Sibelius-
Akatemian kapellimestariluokalla vuosi-
na 2004–2007 Leif Segerstamin ja Atso 
Almilan johdolla. Lisäksi Helsing kut-
suttiin Allianz International Conductor’s 
Academy -koulutukseen Lontooseen 
2008.

Vuosina 2010–2013 Helsing toi-
mi Oulu Sinfonian ylikapellimestarina. 
Suomessa hän on johtanut myös mm. 
Radion sinfoniaorkesteria, Helsingin 
kaupunginorkesteria, Tampere filharmo-
niaa ja Tapiola Sinfoniettaa. Ulkomailla 
Helsing on vieraillut mm. Tukholman fil-
harmonikoiden, Ruotsin kuninkaallisen 
oopperaorkesterin, Göteborgin, Islannin, 
Odensen ja Trondheimin sinfoniaorkes-
terien, Braunschweigin valtionorkesterin 
ja Viron kansallisorkesterin johtajana.

Anna-Maria Helsing debytoi Suomen 
Kansallisoopperassa 2008 johtaen 
Kai  ja Saariahon oopperan Adriana 
Mater. Lisäksi hän on toiminut avus-
tavana kapellimestarina Savonlinnan 
Oopperajuhlilla ja johtanut ooppe-
raa Oulussa, Tampereen oopperassa, 
Vaasan oopperassa ja kantaesittänyt 
Jukka Linkolan Hallin Janne -oopperan 
Jämsässä Jyväskylä Sinfonian kanssa. 

Lähitulevaisuudessa Anna-Maria Hel-
sing vierailee mm. Tukholman filharmo-
nikkojen ja Helsingborgin sinfoniaorkes-
terin johtajana sekä debytoi Norrlandin 
oopperaorkesterin kapellimestarina.

Helsing sai ensimmäisen palkinnon 
Varsovan 20th Century Music for Young 

Artists -kilpailussa vuonna 1999. 2011 
hänet palkittiin Louis Spohr -mitalilla 
Braunschweigissa.

JEREMY DENK

Kiinnostavimpien tämän hetken ame-
rikkalaispianistien joukkoon lukeutuva 
Jeremy Denk on tunnettu häikäisevän 
pianisminsa ohella myös New Yorker 
-lehden kolumnistina, Think Denk -blo-
gin kirjoittajana ja oopperalibretistinä. 
Hänet valittiin Musical America -jul-
kaisun Vuoden instrumentalistiksi ja 
Avery Fisher -palkinnon saajaksi 2014.

Denk on esiintynyt mm. New Yorkin 
ja Los Angelesin filharmonikoiden, 
Clevelandin, Bostonin, Chicagon, San 
Franciscon ja Lontoon sinfoniaorkeste-
rien solistina sekä pitänyt soolokonsert-
teja niin New Yorkissa, Philadelphiassa 
kuin Bostonissakin. Viime kaudella hän 
aloitti myös Saint Paul -kamariorkes-
terin taiteellisena partnerina. Hän vie-
railee säännöllisesti mm. Verbierin, 
Tanglewoodin ja Aspenin musiikkijuh-
lilla sekä Mostly Mozart -festivaalilla.

Kuluvalla kaudella Jeremy Denk tekee 
New Yorkin Carnegie Hall -konserttita-
loon päättyvän mittavan soolokonsert-
tikiertueen Yhdysvalloissa ja soittaa 
mm. Chicagon, Detroitin ja Baltimoren 
sinfoniaorkestereiden solistina. Lisäksi 
hän kiertää Englantia ja esiintyy mm. 
Lontoon Wigmore Hall’ssa. 

Runsaasti levyttänyt Denk on saa-
vuttanut mainetta mm. Charles 
Ivesin ja György Ligetin teosten levy-
tyksillä. Viulisti Joshua Bellin kanssa 
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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 

RADION SINFONIAORKESTERI 

man tien listaykkökseksi Billboardissa, 
New Yorkerissa sekä New York Ti-
mesissa.

 

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 
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.

Denk on julkaissut palkitun albumin 
French Impressions. Bachin Goldberg-
muunnelmien levytys 2013 päätyi sa-


