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4.5.     
KESKIVIIKKOSARJA 14
Musiikkitalo klo 19.00 

Santtu-Matias Rouvali, kapellimestari
Augustin Hadelich, viulu 

Aleksander Mosolov: Iron Foundry (Teräsvalimo) op. 19  3 min

Thomas Adès: Viulukonsertto “Concentric paths”  20 min

I Rings 
II Paths 
III Rounds 

VÄLIAIKA 20 min  
 

Dmitri Šostakovitš: Sinfonia nro 10 e-molli op.93  53 min

I Moderato 
II Allegro 
III Allegretto 
IV Andante – Allegro

Väliaika noin klo 19.40. Konsertti päättyy noin klo 21.05.
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/rso.
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Sergei Prokofjev tapasi Aleksandr 
Mosolovin Moskovassa vuonna 1927: 
“Näyttää siltä, että nuorista miehistä lah-
jakkain on Mosolov, joka säveltää moni-
mutkaisia teoksia. Hän näyttää hyvältä, 
toisin kuin vaimonsa, joka on rupsahta-
neen näköinen.”

Glièren ja Mjaskovskin opissa ollut 
Mosolov oli vallankumouksen lapsi, joka 
oli taistellut punaisessa ratsuväessä ja 
julistautui 1920-luvulla Neuvostoliiton 
johtavaksi radikaalisäveltäjäksi. Teräs-
valimo (Zavod) vuodelta 1926 oli osa 
Bolshoi-teatterin tilaamaa Teräs-
balettia (Stal). Siitä valmistui tämä 
motorinen ja esiminimalistinen tocca-
ta, sekä samasta materiaalista koot-
tu neliosainen sarja. Koneromantiikka 
ei ollut neuvostovenäläinen keksin-
tö ja Teräsvalimo oli sukua Pingoud’n, 
Honeggerin, Antheilin tai Villa-Lobosin 
sävellyksille.

Silti Teräsvalimoa ihmeteltiin län-
nessä proletaarisen primitivismin 
sota huutona. Neuvostoliitossa teos 
kan ta esitettiin vuonna 1927, mutta uu-
delleen vasta vuonna 1975. 1930-luvul-
la Mosolov julistettiin ensin boikottiin, 
määrättiin sitten kahdeksaksi vuodeksi 
työleirille ja vielä viideksi vuodeksi si-
säiseen karkotukseen. 

Mosolovin joltistakin sinisilmäisyyt-
tä kuvastaa hänen vuonna 1932 Toveri 
Stalinille osoittama kirjeensä: ”Minun 
on pakko kääntyä puoleenne selvittääkse-
ni asemani Neuvostoliitossa… Viimeisen 
kolmen vuoden kuluessa minulta ei ole 

ALEKSANDR MOSOLOV (1900–1973): 
IRON FOUNDRY (TERÄSVALIMO) OP. 19

julkaistu mitään, vuoden 1928 jälkeen te-
osteni esitykset ovat vähentyneet, ja vuo-
sina 1930 ja 1931 yhtään teostani ei ole 
esitetty. Minulta on riistetty musiikilliset 
oikeuteni ja mahdollisuuteni osallistua 
neuvostovaltion rakentamiseen, enkä tie-
dä mitä tehdä.” 

Kirjeeseen vastattiin toimenpiteil-
lä, mutta vuonna 1948 puoluekoneisto 
otti myös kirjallisesti kantaa Mosolovin 
musiikkiin: “Nuoren Mosolovin ’maine’ 
perustui sietämättömän kakofoniseen or-
kesteriteokseen Teräsvalimo, urbanismin 
ja koneihannoinnin klassiseen esimerk-
kiin.”

Antti Häyrynen
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Thomas Adès nousi maailmanmai-
neeseen 1990-luvulla kekseliäillä pie-
nimuotoisilla teoksilla, joista tie on 
kulkenut kohti suurempia kokonai-
suuksia ja kokoonpanoja. Suomessakin 
kuultu tabloidiooppera Powder Her 
Face (1995) laittoi Adèsin tyylillisen 
moniulotteisuuden tiukasti draamalli-
seen yhteyteen ja orkesteriteos Asyla 
(1997) toi ilmaisuun mahleriaanisen sin-
fonisen ulottuvuuden. Viulukonsertolle 
tietä näytti vuonna 2004 Shakespearen 
Myrskyyn sävelletty ooppera.

Viulukonsertto ”Concentric Paths” 
(”Samankeskiset polut”) on sävelletty 
Euroopan Kamariorkesterille ja viulis-
ti Anthony Marwoodille vuonna 2005. 
Kolmessa osassaan Rinkejä, Polkuja ja 
Ympyröitä (Rings, Paths, Rounds) teos 
viittaa erilaisiin reitteihin, joilla on kui-
tenkin yhteinen keskipiste. Kehämäisiin 
muotoihin perustuva rakenne voi viita-
ta myös antiikin ja keskiajan ajatuksiin 
sfäärien musiikista.

Säveltäjä on valottanut konserton 
rakennustekniikkaa: ”Konsertolla on 
tavanomaiset kolme osaa, mutta ky-
seessä enemmänkin triptyykki, sillä 
keskimmäinen osa on kaikista laajin. 
Se on’hidas’ osa, joka rakentuu kah-
desta suuresta ja monista pienistä it-
senäisistä jaksoista, jotka limittyvät 
päällekkäin ja törmäävät toisinaan vä-
kivaltaisesti yhteen liikkeessään koh-
ti ratkaisua. Ääriosat koostuvat myös 
kehistä. Ensimmäinen on nopea, jonka 
eri kiertoradoilla tulee vastaan harmo-

THOMAS ADÈS (s. 1971): VIULUKONSERTTO 
“CONCENTRIC PATHS”   

nisesti tasapainottomia jaksoja. Kolmas 
osa on leikkisä ja rentoutunut harmoni-
sesti vakaiden kehien liikkuessa eri no-
peuksilla.”

Ensimmäinen osa (Rings) etenee 
herpaantumattomassa liikkeessä viu-
lusolistin kieppuessa stratosfäärisissä 
korkeuksissa, hieman samankaltaisena 
ylimaallisena ilmiönä kuin Arielin hah-
mo Adèsin Myrskyssä. Säveltäjä pyörit-
tää karusellissaan soittimellisia vasta-
kohtia (viulu versus puhaltimet) sekä 
tyylisiä vihjeitä, joissa huomioidaan 
1900-luvun viulukonserttoja Bergistä 
Ligetiin.

Toinen osa (Paths) on kumppanei-
taan kaksi kertaa laajempi ja käynnis-
tyy synkkänä chaconnena, jossa viulu 
yrittää vastata musertavina putoileviin 
orkesterisointuihin. Orkesteri tuntuu 
kierros kierrokselta jyräävän sooloviu-
lua ja ahdistavan sen lopussa rekisterin 
matalimpaan nurkkaan.

Adès on aina ollut sinut pop-kult-
tuurin kanssa, joka livahtaa finaalin ke-
veämpiin, mutta energisesti pulppua-
viin kaarroksiin. Päätösosa (Rounds) on 
otsikkoaan myöten sukua perinteiselle 
rondomuodolle, mutta sooloviulu liite-
lee usein pakoon orkesterin piirittäviä 
renkaita. Lopun spiraalina kohoavassa 
liikkeessä löytyy yhteinenkin tahtotila, 
joka muistuttaa Sibeliuksen viulukon-
serton päätöstahteja.

Antti Häyrynen
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Dmitri Šostakovitšin kymmenes sinfo-
nia aiheutti ilmestyessään vuonna 1953 
kohtalaisen debatin Neuvostoliitossa. 
Säveltäjän edellisestä sinfoniasta, sodan 
jälkeisellä hilpeydellään arvostelua he-
rättäneestä yhdeksännestä, oli kulunut 
kahdeksan vuotta ja Stalin oli kuollut 
vain muutama kuukausi ennen uuden 
teoksen valmistumista. 

Huolimatta sanomalehti Pravdan ke-
hotuksista ”itsenäisyyteen, rohkeuteen 
ja kokeiluihin”, opportunistissa musiikki-
piireissä ripustauduttiin vanhoihin dokt-
riineihin ja kavahdettiin teoksen subjek-
tiivista kokemistapaa. Kymmenennen 
sinfonian traagiset ja introspektiiviset 
piirteet hätkähdyttivät yleisöä. Säveltäjä 
Andrei Volkonski auttoi teoksen hyväk-
symistä luonnehtimalla sitä kompromis-
sin hengessä ”optimistiseksi tragediak-
si”.

Kymmenennessä sinfoniassaan Šos-
ta  kovitš astui esiin monumentaali sista 
kulisseista. Säveltäjän sisäisistä ajatuk-
sista ja kokemuksista, inhimillisyydestä 
kaikessa ristiriitaisuudessaan tuli teok-
sen hermokeskus, samaan tapaan kuin 
aiemmin monissa kamariteoksissa. 
Teoksen hurjissa konflikteissa ovat mu-
kana myös kahdeksannen sinfonian pai-
najaismaiset sotanäyt: yksilötasolla tais-
telu paremmasta maailmasta jatkui.

Julkinen vetäytyminen sisäiseen sfää-
riin käy selväksi ensimmäisen osan 
(Moderato) surumielisenä polveilevassa 
jousiaiheessa. Syvällä bassoäänessä ja 
harmaassa keskirekisterissä hahmottuu 

DMITRI ŠOSTAKOVITŠ (1906–1975): 
SINFONIA NRO 10

polyfoninen jännite, kaksiäänisenä vyö-
ryvä kontrapunkti, joka kasvaa huokaa-
vasta hiljaisuudesta raastaviin fortissi-
moihin.

Klarinetti merkitsee pääteeman esiin-
tulot. Kevyemmän, mutta tuskin loh-
dullisemman sivuteeman soittaa yksi-
näinen huilu. Armottoman kehittelyn ja 
nujertavien purkausten jälkeen musiikki 
vetäytyy autioon koodaan, jossa piccolo 
veisaa yksinäistä virttä.

Scherzosta (Allegro) on leikki kauka-
na. Jyskyttävät rytmit keskittyvät ryn-
nistäväksi helvetinkirnuksi ja triotaitekin 
kuulostaa pakenevan henkensä edestä. 
Päätaitteen paluussa rytmit kasautu-
vat polyfoniseksi kauhunäyksi. Pienen 
vaimennuksen jälkeen osa päättyy mi-
litaristiseen sotahuutoon. Monet ovat 
tulkinneet Scherzon Stalinin muoto-
kuvaksi, mutta osassa tuntuu toimivan 
enemmän koneisto kuin henkilö.

Hidas osa (Andante) puhuu arvoi-
tuksellisemmin. Sen pääteema askel-
taa pälyillen, kaihoisana ja mietiskelevä-
nä, mutta muuntuen railakkaammaksi 
valssiaiheeksi, jossa ensi kerran vilah-
taa teoksen ja Šostakovitšin tuotannon 
kannalta keskeinen monogrammiaihe 
D–Es–C–H. Kehittelyä leimaa pyrkimys 
irtiottoon, jota torjuvat tunteelliset le-
vennykset ja aavisteleva hiljaisuus – käy-
rätorven kutsu valaa kuitenkin toivoa. 
Valssiepisodi riistäytyy viimein valloil-
leen ja käynnistää tuikean kehittelyn, 
joka huipennuttuaan käyrätorviaihee-
seen sulkeutuu hiipuvaan pääteemaan 
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ja huilujen hylättyyn monogrammitee-
maan.

Finaali alkaa meditatiivisella Andan-
tella, jossa oboe esittää jousien säes-
tyksellä surullisen melodian. Eri 
puupu haltimet kokeilevat vuorol-
laan liik   keellelähtöön sopivaa aihetta 
ja klarinetti löytääkin sellaisen, mut-
ta Allegro-taite ei pääse vauhtiin en-
nen kohtalaista epäröintiä. Päätösosan 
optimismi ei ole kovin yksiselitteistä. 
Huumori, ahdistus ja demonia sävyt-
tävät vuorollaan välikohtauksia, ennen 
kuin loppusuora avautuu sankarilliseen 
pauhuun ja taiturilliseen kiihkoon.

Antti Häyrynen

SANTTU-MATIAS 
ROUVALI

 
Santtu-Matias Rouvali on Tampere 
Filharmonian taiteellinen johta-
ja ja Kööpenhaminan filharmonikoi-
den päävierailija. Vuonna 2007 Leif 
Segerstamin, Jorma Panulan ja Hannu 
Linnun johdolla alkaneiden kapellimes-
tariopintojen jälkeen Rouvali on ehtinyt 
johtaa merkittäviä sinfoniaorkesterei-
ta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. 
Ennen orkesterinjohdonopintojaan 
hän opiskeli lyömäsoittimia Sibelius-
Akatemian nuorisokoulutuksessa.

Kaudella 2015–2016 Rouvali de-
bytoi Bambergin sinfoniaorkesterin, 
Indianapoliksen sinfoniaorkesterin ja 
Baden-Badenin ja Freiburgin radion 
sinfoniaorkesterin kapellimestarina. Li-
säksi hän kiertää Sveitsiä Lausannen 

kamariorkesterin kanssa ja johtaa mm. 
BBC:n sinfoniaorkesteria, Ranskan ra-
dion sinfoniaorkesteria ja Tokion sinfo-
niaorkesteria.

Kokkolan Oopperakesässä Rouvali on 
johtanut Bizet’n Carmenin ja Mozartin 
Taikahuilun. Tampereen Oopperassa 
hän johtaa kuluvalla kaudella Verdin 
Kohtalon voiman.

Rouvali on levyttänyt Hakolan ja 
Hosokawan teoksia Oulun kaupungi-
norkesterin ja kitaristi Timo Korhosen 
kanssa. Hänen viimeisin julkaisun-
sa  on Tampere Filharmonian ja viulis-
ti Baiba Skriden kanssa tehty levytys 
Sibeliuksen ja Nielsenin viulukonser-
toista ORFEOlle.

AUGUSTIN HADELICH 

Saksalaiseen perheeseen syntynyt 
Augustin Hadelich varttui Italiassa. 
Hän muutti musiikkiopintojen peräs-
sä New Yorkiin 2004 ja on nykyään 
myös Yhdysvaltain kansalainen. New 
Yorkissa Hadelich opiskeli maineikkaas-
sa Juilliardin musiikkikorkeakoulussa Joel 
Smirnoffin johdolla. 

Vuonna 2006 Augustin Hadelich 
voitti pääpalkinnon Indianapoliksen 
kansainvälisessä viulukilpailussa ja sai 
Avery Fisher Career -stipendin 2009 
sekä Lincolm Centerin Martin E. Segal 
-palkinnon 2012.

Kuluvalla kaudella Hadelich deby-
toi mm. Chicagon ja Pittsburghin 
sinfoniaorkestereiden ja Orpheus-
kamariorkesterin solistina. Lisäksi 
hän esiintyy mm. Lontoon filharmo-
nikkojen, Philadelphian orkesterin ja 
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RADION 
SINFONIAORKESTERI 

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävänä on 
tuottaa ja edistää suomalaista musiikki-
kulttuuria. Orkesterin ylikapellimestari 
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.

Cincinnatin sinfoniaorkesterin kans-
sa. Soolokonsertteja Hadelich pitää 
Lontoon Wigmore Hall’ssa ja Saksassa. 
Festivaaleilla hän esiintyy Raviniassa ja 
Aspenissa.

Hadelich on levyttänyt illan kon-
sertissa kuultavan Thomas Adèsin 
viulukonserton Hannu Linnun ja 
Liverpoolin filharmonikkojen kanssa 
2014. Myös Sibeliuksen viulukonser-
ton sisältävä levytys oli Gramophone 
-palkintoehdokkaana. Hadelich on tal-
tioinut myös Mendelssohnin viulukon-
serton, Bartókin toisen viulukonserton 
ja Dutilleux’n viulukonserton.

Augustin Hadelichin instrumentti on 
”ExKiesewetter” Stradivarius vuodelta 
1723. Soittimen ovat hänelle lainanneet 
Chicagon Stradivari Societyn kautta 
Clement ja Karen Arrison.  

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 
2015–2016 orkesteri kantaesittää kuu-
si Yleisradion tilaamaa teosta. Lisäksi 
ohjelmassa on mm. Beethovenin ja 
Prokofjevin pianokonserttoja, Šchu-
mannin ja Brahmsin sinfonioita sekä 
Mendelssohnin oratorio Elias. Vieraaksi 
saapuvat mm. pianistit Murray Perahia, 
Nelson Freire ja András Schiff, kapelli-
mestarit David Zinman, Tugan Sohijev 
ja Mandfred Honeck sekä sopraano 
Karita Mattila ja mezzosopraano Anne 
Sofie von Otter.

RSO on levyttänyt mm. Ligetin, 
Eötvösin, Nielsenin, Hakolan, Lind-
bergin, Saariahon, Sallisen, Kai paisen 
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. Sibeliuksen Lemminkäisen 
ja Pohjolan tyttären levytys oli 
Gramophone-lehden Critic’s Choice jou-
lukuussa 2015. Lisäksi levytys toi RSO:lle 
ja Hannu Linnulle kotimaisen Emma-
palkinnon Vuoden klassinen albumi 
2015 -kategoriassa.

RSO tekee säännöllisesti konserttikier-
tueita ympäri maailmaa. Kaudella 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 
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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.


