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5.3. ELIAS      
Musiikkitalo klo 19.00 

Hannu Lintu, kapellimestari 
Soile Isokoski, sopraano 
Karen Cargill, mezzosopraano 
Michael Schade, tenori 
Arttu Kataja, baritoni 
Helsingin kamarikuoron laulajia 
Savonlinnan Oopperajuhlakuoro, valm. Matti Hyökki
 
 Felix Mendelssohn: Elias, 2-osainen oratorio op.70   130 min

I OSA
 Johdanto
1. Kuoro ja resitatiivi
2.  Duetto ja kuoro 
3.  Resitatiivi 
4.  Aaria 
5.  Kuoro 
6.  Resitatiivi 
7.  Kaksinkertainen kvartetti 
8.  Resitatiivi, aaria ja duetto
9.  Kuoro
10. Resitatiivi ja kuoro
11. Kuoro 
12. Resitatiivi ja kuoro
13. Resitatiivi ja kuoro
14. Aaria
15. Kvartetti
16. Resitatiivi ja kuoro
17. Aaria
18. Arioso
19. Resitatiivi ja kuoro
20. Kuoro 

VÄLIAIKA 20 min
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II OSA
21. Aaria, resitatiivi ja aaria
22.  Kuoro
23. Resitatiivi ja kuoro
24. Kuoro
25. Resitatiivi
26. Aaria
27. Resitatiivi
28. Tertsetti
29. Kuoro
30. Resitatiivi
31. Aaria
32. Kuoro
30. Resitatiivi
34. Kuoro
35. Resitatiivi, kvartetti ja kuoro
36. Kuoro ja resitatiivi: Mene takaisin alas!
37. Arioso
38.  Kuoro
39.  Aaria
40. Resitatiivi
41. Kuoro
42. Loppukuoro  

Väliaika noin klo 20.20. Konsertti päättyy noin klo 21.45. 
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/rso. 
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LINTUPERSPEKTIIVI

ELIAKSESSA JUUTALAISUUS 
JA KRISTINUSKO 
YHDISTYVÄT 

Joka kaudella RSO:n ohjelmassa on yksi 
suuri kuoroteos. Miten päädyit tällä ker-
taa Mendelssohnin Elias-oratorioon?

Elias on ohjelmistossa Savonlinnan 
Oop perajuhlien taiteellisen johtajan 
Jorma Silvastin ehdotuksesta. Olen hy
vin iloinen siitä, että meillä on mahdol
lisuus tehdä se juuri Savonlinnan Oop
perajuhlakuoron kanssa. Elias on pitkä, 
suuren esityskoneiston teos, ja siihen 
sopii erinomaisesti nimenomaan oop
perakuoro: kuoron osuus on laaja, ja 
siinä vaaditaan äärimmäisiä dynaami
sia tehoja. Orkesterikin on samaa koko
luokkaa kuin 1800luvun puolivälin oop
peroissa.

Tunsin alun perin Eliasoratoriota vain 
sieltä täältä. Opiskeluaikana kuulin sen 
kerran kokonaisuudessaan, ja vaikka en 
ole helposti pitkästyvää sorttia, se otti 
lujille. Tuolloin yritin kuunnella teosta 
tietämättä ollenkaan mitä siinä tapah
tuu. Silloin on vaarana eksyä loputto
masti jatkuvaan biedermeiermetsään. 
Kyseessä taisi sitä paitsi olla kirkko
konsertti. Kirkot eivät valitettavasti ole 
oratorioille parhaita mahdollisia esi
tyspaikkoja: yksityiskohdat, nyanssit ja 
intiimiys katoavat. On kuin upottaisi 
Rembrandtin kylpyammeeseen.

Elias muistuttaa paljon oopperaa: 
kuu lijan pitää olla selvillä tarinan kään
teistä. Teoksen melodinen keksintä on 
hämmästyttävää, musiikki on suuren
moisen kaunista ja taidokkaasti kirjoi
tettua. Musiikkitalossa meillä on se etu 
puolellamme, että kuulija voi istua mu
kavasti modernissa salissa, lukea samal
la librettoa ja vahvistaa itseään väliajalla 
ökyhintaisilla virvokkeilla. 

Eliasta voi esittää myös kantaesity
kielellä, englanniksi, mutta päätin tehdä 
sen saksaksi sillä Mendelssohnin musiik
ki on välillä kulmiltaan niin pyöristet
tyä, että saksan kieli tekee sille hyvää 
– muutama konsonantti ryhdistää sitä 
kummasti.

Niin kuin sanoit, Eliasta verrataan usein 
oopperaan. Missä suhteessa se on ooppe-
ramainen teos?

Richard Wagner pilkkasi Mendelssohnia 
siitä, että tämä ei ollut saanut aikaan 
ainuttakaan kunnon oopperaa. Mutta 
minusta Elias on itse asiassa välillä 
kummallisen lähellä Wagnerin omaa 
Lohengrinia – ei tarvitse kuin lisätä pari 
joutsenta. Elias ja Lohengrin ovat saman 
aikakauden sävellyksiä ja molempien or
kesteri ja kuorotekstuurissa on paljon 
yhtäläisyyksiä. Eliaksen rooli jopa muis
tuttaa monella tapaa Lohengrinin airu
en roolia. Sitä paitsi vanhatestamentil
liset hahmot ovat meille vähän vieraita 
samaan tapaan kuin Wagnerin vaikeasti 
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lähestyttävät, etäiset roolihahmot. 
Oopperasta Elias poikkeaa toki siinä, 

että yhtenäistä juonta ei ole. Mikään 
ooppera ei kestäisi draamallista raken
netta jossa tapahtumat ovat täysin eril
lisiä toisistaan. Yksikään Eliaksen epi
sodeista ei myöskään sinällään riittäisi 
oopperan juoneksi.  

Eliaksessa kuuluu, että Mendelssohn 
kunnioitti omia juutalaisia sukujuuriaan. 
Siksi onkin vähän yllättävää, että teok
sen lopussa siteerataan Vanhan testa
mentin ennustusta Messiaasta. Ei voi 
välttyä ajatukselta, että halutaan ko
rostaa profeetta Elian olleen Johannes 
Kastajan tapaan osaltaan tasoittamassa 
tietä Jeesukselle. Vaikka Mendelssohnin 
suku olikin kääntynyt kristinuskoon, hän 
olisi tässä teoksessa halunnut pohtia 
juutalaisuudelle tärkeitä jumalsuhtee
seen liittyviä kysymyksiä, ei ihmiskun
nan tulevaa lunastusta. Ilmeisesti hän 
sitten antoi periksi libretistilleen ja kan
taesityspaikan asettamille vaatimuksille.

Mendelssohn nosti 1800-luvun alus-
sa Bachin Matteus-passion unohduksis-
ta. Miten Bachin vaikutus näkyy Elias-
oratoriossa?

Mendelssohnin tavassa imitoida 
Matteuspassiota on oikeastaan jotain 
liikuttavaa. Tietyt dramaturgiset keinot, 
esimerkiksi kansanjoukkojen tappouh
kaukset ovat Bachin inspiroimia, ja aaria 
jonka Elias laulaa ennen kuin hänet vie
dään taivaaseen tulisilla vaunuilla, on lä
hes kopio Matteuspassion bassoaarias
ta Ich will Jesum selbst begraben. Kuten 
Bachilla, aarioiden tehtävä on kohottaa 
teos korkeammalle filosofiselle tasolle, 
kun taas resitatiivit ja kuorokohtaukset 

vievät tapahtumia eteenpäin. Händeliln 
oratorioista taas on peritty se, että var
sinaista kertojan, evankelistan, roolia ei 
ole.

Stravinski sanoi, että hyvä säveltäjä 
ei lainaa, vaan varastaa.  Tässä tapauk
sessa Mendelssohn on varastanut toi
mivan konseptin, mutta se on tietenkin 
myös vilpitön ja taidokas kunnianosoi
tus Bachia ja Händeliä kohtaan. 

Mendelssohn oli Matteuspassionsa 
lukenut. 14vuotiaana hän sai sen käsi
kirjoituksen joululahjaksi isoäidiltään. 
Aikamoinen lahja – harva teini voi ko
tonaan lueskella Matteuspassion käsi-
kirjoitusta! Joskus asiat menevät hyvin 
taideteoksen säilymisen kannalta: mi
hinkähän Matteuspassiokin olisi pää
tynyt jos sen alkuperäisdokumentti olisi 
myyty väärälle henkilölle.

Mitä ajattelet Wagnerin suhtautumisesta 
Mendelssohniin?

Wagner on tehnyt hirveän paljon hallaa 
Mendelssohnin maineelle. Sen sijaan, 
että jankutettaisiin siitä mikä vaiku
tus Wagnerilla oli kansallissosialismiin, 
kannattaisi pohtia sitä, mikä vaikutus 
Wagnerilla oli siihen että Mendelssohn 
ei edelleenkään ole kovin suosittu sävel
täjä. 

Wagner totesi kyllä myöhemmin, 
1870luvulla, ettei hänellä ollut mitään 
juutalaisia vastaan, mutta hänen mie
lestään juutalaisista tuli saksalaisia liian 
aikaisin: he eivät olleeet ahkeruudes
taan huolimatta ”henkisesti valmiita”. 
Mendelssohn oli tyypillinen juutalainen 
taiteilija 1800luvun alkupuolen saksa
laisessa ympäristössä: hän halusi kiih
keästi assimiloitua germaaniseen pe
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rinteeseen ja kokea itsensä tuon pitkän 
tradition jatkajaksi.

Mendelssohn ei siis valinnut sa
maa tietä kuin monet muut juutalai
set säveltäjät, etunenässä Meyerbeer ja 
Offenbach, jotka eivät halunneet olla osa 
saksalaista kulttuuria vaan muuttivat 
Ranskaan.  Ranskassa Mendelsssohnia 
ei taas arvostettu hänen elinaikanaan 
lainkaan, Englannissa sitäkin enemmän: 
hänen musiikkinsa tietty händelmäinen 
monumentaalisuus vetosi viktoriaani
sen ajan englantilaisiin. 

Mendelssohn ei vastannut Wagnerin 
käsitystä vakavasti otettavasta taitei
lijasta: hän tuli hyvästä, sivistyneestä 
suvusta eikä hänellä ollut taloudellises
ti hätäpäivää. Hän pysyi tyynesti kai
ken poliittisen myllerryksen ja vallan
kumousten yläpuolella. Lisäksi, toisin 
kuin vaikkapa Berlioz, Liszt tai Wagner, 
Mendelssohn oli aina luonteeltaan ää
rimmäisen varovainen ja konservatiivi
nen.

Mendelssohnilla ja Wagnerilla oli vain 
muutama vuosi ikäeroa, mutta toi
sin kuin Wagner, Mendelssohn oli ol
lut jo nuorena tähti. Kolmikymppisenä 
Wagner lähetti hänelle varhaisen 
Cduurisinfoniansa partituurin mut
ta Mendelssohn ei ikinä vastannut. 
Wagnerin juutalaisvastaisuuden taus
talla on se, että hän koki monen juu
talaistaustaisen säbveltäjän menestyk
sen olevan itseltään pois. Meyerbeer ja 
Mendelssohn olivat paljon tunnetum
pia ja heille maksettiin hyvin. Wagneria 
ei tuntenut kukaan eikä hänen teoksis
taan kirjoitettu missään.

Jos Wagner eläisi nyt, hän kävisi joka 
päivä trollaamassa vauva.fisivustolla 
tai kirjoittaisi myrkyllisiä blogeja nimi

merkillä Neljäs norna. Hänen omanapai
sessa riehumisessaan on tietty analogia 
meidän aikaamme – ihmiset sanovat ja 
tekevät kaikenlaista vain oman kiukkun
sa näkökulmasta.  Jos jollakulla luullaan 
menevän paremmin, se täytyy tavalla tai 
toisella kääntää häntä vastaan.

haastattelu Lotta Emanuelsson
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On turvallisinta haaveilla sellaisista 
asioista, jotka eivät voi toteutua. Tämä 
lienee yksi syy ns. ihmelapsikultin ole
massaololle. Ihmelapsi – tai lapsinero 
– on satumaisine kykyineen peili, jota 
me vetelät aikuiset voimme vain huo
kaillen katsoa ja pohtia, miksi emme 
saaneet ulosmitattua omaa lahjakkuu
tamme – sikäli kun sitä nyt koskaan oli
kaan.

Musiikin historia tuntee koko joukon 
ihmelapsia. Lapsinerosäveltäjistä mu
siikin kaanoniin on jäänyt yleensä vain 
niitä, jotka ovat luoneet merkittävää 
taidetta myös aikuisena. Tunnettuja 
esimerkkejä ovat vaikkapa W.A. Mozart 
ja Sergei Prokofjev. Moni muu ihmelap
si on unohtunut. Kuinka usein kuulem
me vaikkapa Juan Crisostomo Arriagan 
tai Josef Rheinbergerin musiikkia? 
Aika siis näyttää, lunastaako esimer
kiksi oman aikamme lapsinero Alma 
Deutscher (s. 2005) paikkansa taide
musiikin kaanonissa. Hänen rasittee
naan ei onneksi enää ole sukupuoli, ku
ten oli toisen ihmelapsen, Deutscheria 
tasan 200 vuotta vanhemman Fanny 
Mendelssohnin kohdalla.

Fannyn pikkuveli Felix oli myös lap
sinero, ilman muuta. Ihmelapsi toisin
taa aikuisten tyyliä hämmästyttävällä 
sujuvuudella; jos lapsi luo tykkänään 
uudenlaista taidetta, sitä ei tunnisteta 
taiteeksi, vaan pidetään lapsen töherte
lynä. Niinpä voidaan sanoa, ettei Felix 
Mendelssohninkaan varhainen tuotan
to avaa kokonaan uusia näköaloja, mut
ta se sujuvoittaa wieniläisklassisen sä
velkielen aivan uudelle tasolle.

FELIX MENDELSSOHN (1809–1847): ELIAS

Mendelssohnin tausta oli äärimmäi
sen suotuisa poikkeuksellisen lahjak
kuuden hiomiseen. Varakkaan berlii
niläisen pankkiiriperheen lapset saivat 
parasta opetusta musiikissa, ja kirjal
lisia virikkeitä tarjosivat perheen ys
täväpiiriin kuuluneet lukuisat kirjai
lijat ja runoilijat, sellaiset kuten J.W. 
von Goethe sekä Bettina ja Achim von 
Arnim. Mendelssohnin lasten musiikin
opetus oli myös ensiluokkaista, ja mo
lemmista kehkeytyi taitavia soittajia 
ja säveltäjiä jo ennen puberteettiikää. 
Suurenmoisen kypsän Kesäyön unelma 
näytelmämusiikin säveltäessään Felix 
Mendelssohn oli vasta 17vuotias.

Kulmakarvat siis tuskin kohoilivat 
Mendelssohnin iän vuoksi, kun tämä 
20vuotiaana vuonna 1829 johti J.S. 
Bachin Matteuspassion Leipzigissa, sillä 
korokkeella seisoi kokenut, varmaottei
nen muusikko. Suurempi ihmetyksen 
aihe oli se, miksi oli tartuttu moiseen 
unohdetun säveltäjän teokseen. Yleisö 
janosi uutta, mutta Matteuspassiohan 
oli jo 100 vuotta vanha!

Bachin teos ei ollut ohjelmassa sattu
malta. Jo teinivuosinaan Mendelssohn 
oli kiertänyt esiintymismatkoilla Isossa
Britanniassa, missä G.F. Händelin ora
toriot olivat yhä suuressa suosiossa, ja 
niitä kuultiin tuon tuosta. Mendelssohn 
oli pannut kiinnostuksella merkille tä
män ilmiön ja opiskeli suurella innolla 
Händelin teoksia. Nehän olivat innosta
neet muutamia vuosikymmeniä aiem
min niin ikään Sumujen Saarta kolun
neen Joseph Haydnin mielikuvitusta 
siinä määrin, että tämä sävelsi kaksi 
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yhä edelleen suuressa arvossa pidettyä 
ja usein esitettyä oratoriota, Luomisen 
(1798) sekä Vuodenajat (1801), mutta nii
den jälkeen oratoriorintamalta ei kuul
tu merkittäviä uutisia. Mendelssohn 
halusi elvyttää kirkollisten suurteosten 
esitysperinnettä myös Saksassa, ja tuli 
Matteuspassiolla aloittaneeksi Bach
renessanssin, joka ennen pitkää eteni 
säveltäjän apoteoosiksi asti.

Mutta yhtä paljon Mendelssohnia 
himotti päästä jättämään oma ky
nänjälkensä oratorioohjelmistoon. 
Suurteokset ottavat tietenkin aikan
sa, etenkin jos säveltäjä kiertää maa
ilmaa kapellimestarina, ja Paulus
oratorion kantaesitys kuultiin vasta 
1836 Düsseldorfin musiikkijuhlilla. 

Kirkollisen musiikin säveltäminen 
saattoi olla antisemitismin lävistämäs
sä Saksassa jossain määrin myös po
liittinen teko. Mendelssohnin sukujuu
ret olivat molemmilta puolilta vahvasti 
juutalaiset. Isänisä Moses Mendelssohn 
oli keskeinen valistusajan juutalaisfilo
sofi, joka rohkeni radikaalisti ehdottaa, 
että juutalaiset saisivat samat kansa
laisoikeudet kuin kristityt. Felixin van
hemmat Lea os. Salomon ja Abraham 
Mendelssohn olivat kuitenkin prag
maattisempia, ja kastoivat Fannyn ja 
Felixin protestanttiseen uskoon vuonna 
1816. Samalla perheen nimeksi muutet
tiin MendelssohnBartholdy, kukaties 
keventämään vanhan nimen juutalais
ta painolastia.

Tämä ei tietenkään hämännyt an
tisemitistejä, ja aikanaan Richard 
Wagner hyökkäsi häikäilemättä Men
delssohnin musiikkia vastaan. Sata 
vuotta myöhemmin natsit kaatoivat 
Mendelssohnin patsaat aivan kirjai

mellisesti, ja hänen musiikkinsa jou
tui esityskieltoon. Sittemmin molem
mat seisovat taas omilla jaloillaan, sekä 
Mendelssohnin musiikki että patsas sä
veltäjän kotikaupungissa Leipzigissa. 
Se on muuten lähellä Stasimuseota, 
johon kannattaa Leipziginmatkaajan 
myös tutustua. Stasi torjui DDR:ssä mo
nenlaisia ”uhkia”, mutta Mendelssohnin 
musiikin ei onneksi koettu vaaran
tavan sosialistisen yhteiskunnan ra
kentamista. Hilpeänä yksityiskohta
na huomautettakoon, että suorastaan 
Stasimuseon sylissä on juuri Richard 
Wagnerin patsas.

Vaikka Mendelssohn sai vahvan lute
rilaisen uskonnonopetuksen eikä käy
nyt synagogakouluja, juutalaisuus ei 
koskaan poistunut hänestä kokonaan, 
sillä yhtä paljon kuin uskonto, se lienee 
kaiken lävistävä kulttuuri. Ja kulttuurin
sa kiistävä juutalainen (tai mikä vaan) 
on kuin kaljuksi ajeltu tiikeri: raidat kyl
lä tulevat näkyviin kun karva taas kas
vaa.

Paulusoratorio oli suuri menestys: se 
kuultiin 1836–37 puolentoista vuoden 
aikana eri puolilla Saksaa ja Britanniaa 
yli 50 kertaa. Tämän rohkaisemana 
Mendelssohn alkoi välittömästi suun
nitella uutta oratoriota. Mendelssohn 
pyysi aihetta ja librettoa ystävältään 
Karl Klingemannilta, joka kirjallisten py
rintöjensä ohessa työskenteli saksalai
sen Hannoverhallitsijasuvun Lontoon
lä hetystössä. Klingemann ehdotti 
pro feetta Eliaa. Yhteistyö tyssäsi kui
tenkin juuri tuohon diplomaattiuraan, 
sillä Klingemannilla ei ollut joko aikaa 
tai todellista kiinnostusta libreton te
koon. Niinpä Mendelssohn kääntyi lap
suudenystävänsä Julius Schubringin 
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puo leen, joka toimi pappina Dessaussa, 
ja oli säveltäjää itseään pätevämpi teo
logisissa asioissa. Yhteistyö alkoi vilk
kaana kirjeenvaihtona, mutta hiipui 
heti kohta, kun herrojen näkemykset 
libreton sisällöstä poikkesivat toisis
taan oleellisesti: Schubring olisi halun
nut mukaan Uuden Testamentin näkö
kulman, säveltäjä taas ei. Eliasoratorio 
katosi Mendelssohnin työpöydältä.

Kunnes joulukuussa 1845 säveltä
jä otti taas yhteyttä Schubringiin: 
Birminghamin musiikkijuhlat pyysi uut
ta oratoriota elokuuksi 1846. Tilaus oli
si tuottoisa, mutta aikaa vähän; jopa 
niin vähän, että oli epävarmaa, selviäi
sikö edes niin nopea ja teknisesti su
vereeni säveltäjä kuin Mendelssohn 
niin suuren teoksen kirjoittamisesta 
siinä ajassa. Hän päätti kuitenkin yrit
tää, ja köydenveto Schubringin kans
sa Vanhan ja Uuden Testamentin Elian 
välillä alkoi uudelleen. Mendelssohn 
sävelsi kuumeisesti ja pyysi vähän vä
liä neuvoja ja apua, mutta lopulta yh
teistyö törmäsi seinään: Schubringin 
luterilaisuus korostui härkäpäisessä 
Uuden Testamentin mukaisen Elia
kertomuksen vaatimuksessa. Kenties 
yhtä periksiantamaton pitäytyminen 
Vanhan Testamentin julmassa tari
nassa olivat ne tiikerin raidat, jotka 
Mendelssohnista lopulta paljastuivat?

Taistelu aikaa vastaan oli tuima. 
Saksankielisestä libretosta, jonka 
Mendelssohn siis itse viimeisteli, piti 
säveltää myös englanninkielinen ver
sio Birminghamin juhlien kuoroa var
ten (tässä konsertissa teos esitetään 
saksaksi). Yli kaksituntinen teos val
mistui lopulta 11. elokuuta 1846, min
kä jälkeen alkoi kuumeinen harjoittelu, 

ja Mendelssohn johti kantaesityksen 
kahdelle tuhannelle kuulijalle kaksi 
viikkoa myöhemmin. Elias oli satumai
nen ja välitön menestys, ja teos kuul
tiin lukuisia kertoja seuraavan kon
serttikauden aikana sekä Britanniassa 
että Saksassa. Ylistäjien joukkoon liit
tyi kohta kuningatar Viktoria, joka ke
hui Mendelssohnia ”Musiikin Eliaksi”, 
joka palauttaa kansan oikean musiikin 
pariin ja paljastaa väärien pappien val
heellisuuden.

Maallistuneina nykyaikoina Vanhan 
Testamentin tai profeetta Elian tari
nan tunteminen ei ole itsestäänselvyys, 
minkä vuoksi pieni pala Raamatun ta
rinaa lienee paikallaan: Israelia piinaa 
kaksi vitsausta, sitkeä kuivuus sekä 
Baaljumalan palvonta. Elia voittaa 
Baalin profeetat saamalla rukouksillaan 
oman Jumalansa murskaamaan Baalin, 
ja tapattaa koko profeettalauman kuin 
jonkinlainen esihistoriallinen ISIS kon
sanaan. Elian vakuuttavuus saa kansan 
hylkäämään Baalin, ja Jumala armahtaa 
Israelia lähettämällä vapauttavan sa
teen. Tämän luonnonihmeen purkau
tuminen ensimmäisen osan lopussa on 
yksi oratorion vaikuttavimmista koh
tauksista.

Elias jakautuu kahteen osaan. 
Mendelssohn onnistui lujan ja drama
turgialtaan yhtenäisen teoksen luo
misessa siitä huolimatta, ettei orato
riossa ole varsinaista kokoavaa juonta. 
Lyhyt prologi So wahr der Herr johdat
taa musiikin kohti kiihkeäsävyistä al
kusoittoa. Tapahtumat etenevät ilman 
kertojaa kansanjoukon, Elian, profeet
ta Obadjan, Israelin kuningas Ahabin 
ja enkeleiden vuorotteluna. Solistien ja 
kuoron välille syntyy tällä tavalla tasa
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paino, jota aktiivisesti osallistuva orkes
teri kannattelee.

Jälkimmäisessä osassa Baalia kannat
tanut kuningatar Iisebel kiihottaa kan
saa Eliaa vastaan, tämä kun on noussut 
vaikutusvaltaisemmaksi kuin maalliset 
kuninkaat: samalla tavoin kuin tuho
si Baalin profeetat, olisi Eliankin kuol
tava. Lynkkausmieliala pääsee vallalle. 
Elia ei kuitenkaan ole peloissaan, sillä 
Jumalaan turvaava on suojassa, ja lopul
ta tulivaunut saapuvatkin noutamaan 
Elian taivaaseen.

Paulusoratorion menestyksen olisi 
luullut tekevän myös Eliaksen kirjoit
tamisen helpoksi, mutta Mendelssohn 
ei tyytynyt menestysreseptin seuraa
miseen, vaan näki tavattoman paljon 
vaivaa hioessaan teosta. Elian hahmon 
karakterisointi on häikäisevän terävä
piirteistä, samoin kuin esimerkiksi kuo
levaa poikaansa surevan lesken valitus 
muuttuu Elian lohdutuksesta toiveik
kuudeksi pienin, tarkoin siveltimen ve
doin.

Elias muuttui kohta Mendelssohnin 
omaksi joutsenlauluksi. Fannysisar 
kuoli sisäiseen verenvuotoon kevääl
lä 1847 – molemmat vanhemmat ja 
Mosesisoisä olivat kuolleet samalla ta
valla – ja sisaren kuolemasta masentu
nut ja ylirasittunut säveltäjä sai saman 
vuoden marraskuussa useita aivoin
farkteja, jotka veivät hänet – niin min
ne? Ehkäpä sinne missä on kollegani 
Jouni Kaipainen, jonka oli määrä kirjoit
taa tämä esittely, mutta elämä päätti 
toisin.

Osmo Tapio Räihälä

SOILE ISOKOSKI

Maailman merkittävimmillä ooppera ja 
konserttilavoilla esiintyvä Soile Isokoski 
on aikamme kysytyimpiä sopraanoja. 
Hän piti ensikonserttinsa 1986 ja voitti 
sen jälkeen useita laulukilpailuja.

Suomen Kansallisoopperassa Isokoski 
debytoi La Bohèmen Mimin roolissa 
ja on sen jälkeen esiintynyt menes
tyksekkäästi mm. Wienin, Hampurin, 
Berliinin ja Baijerin valtionoopperoissa, 
La Scalassa, Opéra Bastillessa, Covent 
Gardenissa ja Metropolitanissa. Hän 
vierailee säännöllisesti myös monilla 
kansainvälisillä musiikkijuhlilla. 

Isokoskella on laaja konserttiohjel
misto, ja hän on pitänyt lukuisia lied
konsertteja ympäri maailmaa. Hän on 
levyttänyt pianisti Marita Viitasalon 
kanssa useiden suomalaisten ja pohjois
maalaisten säveltäjien sekä Schubertin, 
Schumannin ja Richard Straussin teok
sia. Isoskosken levytyksille on myönnet
ty mm. Gramophone Editor’s Choice 
Award, MIDEM Classical Award sekä 
BBC Music Magazinen Vuoden levy 
palkinnot. 

Ansioistaan taiteilijana ja suoma
laisen musiikin hyväksi tekemästään 
työstä Isokoskelle myönnettiin vuon
na 2002 Pro Finlandia mitali. Valtion 
säveltaidepalkinnon hän sai vuonna 
2005. Vuonna 2008 Soile Isokoskelle 
myönnettiin Wienissä kamarilaulajatta
ren arvonimi ja 2011 hänet promovoi
tiin Helsingin yliopiston teologisen tie
dekunnan kunniatohtoriksi. 
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KAREN CARGILL

Skotlantilainen Karen Cargill teki läpi
murtonsa voitettuaan Kathleen Ferrier 
palkinnon 2002. Sittemmin hän on 
esiintynyt säännöllisesti mm. Bostonin, 
Clevelandin ja Lontoon sinfoniaorkeste
reiden sekä Berliinin filharmonikkojen 
ja Euroopan kamariorkesterin solistina. 
Oopperarooleja Cargill on tehnyt niin 
Lontoon Covent Gardenissa, New Yorkin 
Metropolitanissa kuin Berliinin saksa
laisessa oopperassakin. Mendelssohnin 
Eliasta Karen Cargill on laulanut mm. 
BBC Proms festivaalilla Kurt Masurin 
johdolla.

Orkesteri ja oopperaesiintymisten li
säksi Karen Cargill esittää liedohjelmis
toja pianisti Simon Lepperin kanssa. He 
ovat esiintyneet mm. Lontoon Wigmore 
Hall’ssa, New Yorkin Carnegie Hall’ssa 
ja Amsterdamin Concertgebouw’ssa. 
Cargill ja Lepper julkaisivat hiljattain 
kiitetyn levyn Alma ja Gustav Mahlerin 
liedeistä.

Kuluvalla kaudella Karen Cargill debytoi 
Canadian Opera Companyssa, Englannin 
kansallisoopperassa ja Glyndebourne 
oopperafestivaalilla. Li säksi hän laulaa 
Covent Gardenissa ja Metropolitanissa. 
Hän debytoi niin ikään Salzburgin mu
siikkijuhlilla  Yannick NézetSeguinin 
johdolla ja laulaa Mahlerin toista sin
foniaa Concertgebouworkesterin ja 
Chicagon sinfoniaorkesterin solistina. 
Muita esiintymisiä ovat mm. Mahlerin 
3. sinfonia Sakari Oramon ja BBC:n sin
foniaorkesterin kanssa, Brucknerin Te 
Deum Bernard Haitinkin johdolla sekä 
Berlioz’n Faust Sir Simon Rattlen ja 
Lontoon sinfoniaorkesterin kanssa.

Vuonna 2013 Karen Cargill nimitet
tiin Skotlantilaisen kamariorkesterin ni
mikkotaiteilijaksi. Ohjelmassa on ollut 
mm. Berlioz’n Les nuits d’été, Mahlerin 
Das Lied von der Erde sekä Wagnerin 
Wesendoncklaulut. Orkesterin ja Car
gil lin levytys Berlioz’n teoksista valittiin 
Gramophonelehden kuukauden levyk
si kesäkuussa 2013.

MICHAEL SCHADE

Saksalaiskanadalainen tenori Michael 
Schade esiintyy säännöllisesti niin 
New Yorkin Metropolitanoopperassa, 
Wienin valtionoopperassa, Milanon La 
Scalassa kuin Lontoon Covent Gar
denissakin. Vuonna 2007 hänelle 
myönnettiin Itävallassa kamarilaulajan 
arvonimi. 

Kuluvalla kaudella Schade laulaa 
Mahlerin Das Lied von der Erde teok
sessa Ruotsin radion sinfoniaorkesterin 
solistina sekä debytoi Weberin Taika
ampujassa Maxin roolissa Berliinin val
tionoopperassa Stolzingina Wagnerin 
Mestarilaulajissa Glyndebournen festi
vaalilla. Lisäksi hän esiintyy Mozartin 
Requiemissa Münchenin filharmonik
kojen kanssa Zubin Mehtan johdolla.

Schadea on ylistetty oopperarooleis
taan mm. Mozartin La Clemenza di 
Tito, Don Giovanni – ja Taikahuilu 
oopperoissa, Dvořákin Rusalkassa ja 
Straussin Arabellassa. Orkesterien so
listina hän on laulanut mm. Rossinin 
Stabat Materia, Verdin Requiemia, 
Haydnin Luomista ja Vuodenaikoja 
sekä Beethovenin 9. sinfoniaa. Michael 



11

Schade on tunnettu myös erinomaise
na liedlaulajana ja hän esiintyy sään
nöllisesti niin Wienin Musikvereinissa, 
Amsterdamin Concertgebouwssa, New 
Yorkin Carnegie Hall’ssa kuin Salzburgin 
ja Verbierin musiikkijuhlillakin. Tänä 
vuonna Schade pitää soolokonsertteja 
Lontoon Wigmore Hall’ssa, Salzburgin 
Mozartwoche festivaalilla ja Wienin 
Konzerthausissa. Salzburgin musiik
kijuhlilla Michael Schade on pitänyt 
myös suosittuja mestarikursseja perus
tamassaan Young Singers opintooh
jelmassa.

Schade on levyttänyt kapellimestari 
Nicolaus Harnoncourtin johdolla mm. 
Händelin Messiaan, Verdin Requiemin, 
Mozartin La Clemenza di Tito ooppe
ran sekä Bachin Matteuspassion, jon
ka taltiointi palkittiin Grammylla. Muita 
merkittäviä levytyksiä ovat Wienin fil
harmonikkojen ja Pierre Boulez’n kans
sa tehty Mahlerin Das Lied von der 
Erde sekä Berliinin filharmonikkojen 
ja Claudio Abbadon kanssa taltioitu 
Mozartin Requiem. Pianisti Malcolm 
Martineaun kanssa Schade on levyt
tänyt Schubertin Die Schöne Müllerin 
laulusarjan.

ARTTU KATAJA

Baritoni Arttu Kataja aloitti musiik
kiopinnot 9vuotiaana instrumentti
naan oboe. Mikkelin Musiikkiopistossa 
alkaneet lauluopinnot jatkuivat  Sibelius
Akatemiassa Jorma Hynni sen oppilaana. 
Arttu Kataja voitti Kangasniemen laulu
kilpailun vuonna 2000 ja Lappeenrannan 
laulukilpailun 2002, ja 2001 hän oli 
Martti Talvela säätiön stipendiaatti. 
Vuonna 2006 Kataja voitti kolmannen 
palkinnon Salzburgin Mozartkilpailussa 
parhaana mieslaulajana. 

Arttu Kataja on laulanut mm. Suomen 
Kansallisoopperassa (Matka Reimsiin, 
Figaron häät, Cosí fan tutte, Arabella, 
Andrea Chenier), Tampereen oopperas
sa (Lemmenjuoma, Madama Butterfly) 
ja Düsseldorfin Deutsche Oper am 
Rheinissa (Figaro, Masetto ja Guglielmo). 
Hän on vieraillut myös Hampurin val
tionoopperassa, Kokkolan Oopperassa 
sekä Savonlinnan Oopperajuhlilla, mis
sä hän on esiintynyt mm. Taikahuilun 
Papagenona.

Vuodesta 2006 Kataja on kuulunut 
Berliinin valtionopperan solistikuntaan. 
Valtionoopperassa hänen tärkeimpiä 
roolejaan ovat olleet Kreivi Almaviva, 
Guglielmo, Papageno, Taddeo, Masetto, 
Don Fernando, Ottokar, Schaunard 
ja Kaitsijapappi. Vuonna 2009 Kataja 
debytoi Kuninkaan airuena Stefan 
Herheimin ohjaamassa Lohengrinin uu
tuusproduktiossa Daniel Barenboimin 
johdolla. Hän lauloi myös Bretignyn 
roolin Massenet´n Manonoopperan 
DVDproduktiossa Anna Netrebkon 
ja Rolando Villazonin kanssa. Lisäksi 
hän laulaa Haydnin Orlando Paladinon 
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DVDtaltioinnilla René Jacobsin johdol
la. Kataja on vieraillut säännöllisesti 
myös Toulousen Théâtre du Capitolessa 
(Taikahuilu, La Bohéme, Oberon) sekä 
Santiago de Chilen Teatro Municipalissa 
(Lemmenjuoma, Billy Budd). 

Katajan laaja ohjelmisto kattaa 
Bachin, Mozartin, Händelin ja Haydnin 
tärkeimmät kirkkomusiikkiteokset. Hän 
on ansioitunut lied ja barokkilaulaja, 
joka on esiintynyt lukuisilla barokkimu
siikkifestivaaleilla ja levytyksissä mm. 
René Jacobsin kanssa. Liedohjelmistosta 
Kataja on laulanut erityisen mielellään 
Schubertin Winterreisea, jonka hän on 
esittänyt mm. yhdessä Ralf Gothónin 
kanssa vuonna 2011. 

Arttu Kataja on esiintynyt mer
kittävimpien suomalaisten orkeste
rien solistina ja työskennellyt mm. 
Daniel Barenboimin, Zubin Mehtan, Sir 
Simon Rattlen, Herbert Blomstedtin, 
Gustavo Dudamelin, Sascha Goetzelin, 
René Jacobsin, Philippe Jordanin, Juha 
Kankaan, Sakari Oramon, EsaPekka 
Salosen, John Storgårdsin ja Osmo 
Vänskän kanssa.

Kaudella 2015–16 Kataja esiintyy 
mm. Tampere Filharmonian, Radion 
sinfoniaorkesterin, Jyväskylä Sinfonian, 
Berliinin Deutsches Symphonie
Orchesterin (DSO) ja Dresden Phil
har  monien solistina. Hän debytoi 
Marcellona La Bohéme oopperassa 
Berliinin valtionoopperassa sekä lau
laa Leporellon roolin Mozartin Don 
Giovannissa Savonlinnan oopperajuhlil
la kesällä 2016.

MATTI HYÖKKI

Matti Hyökki on toiminut pitkään 
Suomen kuorokulttuurin kannalta kes
keisessä asemassa. Savonlinnan Oop
perajuhlakuoron lisäksi hän on Laulu
Miesten taiteellinen johtaja  ja on 
aiemmin työskennellyt myös Sibelius
Akatemian kuoronjohdon lehtori
na ja professorina (1982–2014) sekä 
Ylioppilaskunnan Laulajien johtajana 
(1980–2010). Hyökin yli 200 kantaesi
tyksestä ja 50 tallenteesta koostuva 
taiteellinen työ sisältää paitsi useita 
palkittuja oman aikamme kuoromu
siikkia sisältäviä levytyksiä myös kes
keisten säveltäjiemme Jean Sibeliuksen, 
Toivo Kuulan, Leevi Madetojan, Selim 
Palmgrenin ja Einojuhani Rautavaaran 
koko mieskuorotuotannon.

SAVONLINNAN 
OOPPERAJUHLAKUORO

Savonlinnan Oopperajuhlakuoron lau
lajat kiinnitetään vuodeksi kerrallaan. 
Kuoron koko vaihtelee vuosittain esi
tettävien oopperoiden mukaan. Tämän 
kauden maksimikokoonpano, 84 laula
jaa, on koossa tämän illan konsertissa 
ja ensi kesänä Olavinlinnassa Verdin 
Otellooopperassa, muissa tuotannois
sa kokoonpano on pienempi.

Kuorolaiset ovat nykyisin pääosin 
laulun ammattilaisia tai ammattikou
lutuksessa olevia laulunopiskelijoita eri 
musiikkioppilaitoksista Suomesta ja ul
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komailta. Oopperajuhlakuoro on ollut 
monille nuorille laulajille hyvä ponnah
duslauta edetä laulajanurallaan. 

Kuoron johtajana toimii Matti Hyökki.

HELSINGIN 
KAMARIKUORO

Helsingin kamarikuoro aloitti toimin
tansa vuonna 1962 Radion kamarikuo
rona. Kuoro otti uuden nimen käyttöön 
vuonna 2005. Helsingin kamarikuoro 
on yhä Suomen ainoa ammattilaulajis
ta koostuva kamarikuoro. Helsingin ka
marikuoro esittää kuoromusiikin kan
tarepertoaaria koulutettujen äänten 
voimin korkeimmalla musiikkillisella ta
solla, luo taiteellisesti vaativaa ja laadu
kasta uutta kamarikuoroohjelmistoa, 
vaalii suomalaisen kuoromusiikin perin
nettä sekä esittää teknisesti ja musiik
killisesti haastavia teoksia. Vuodesta 
2005 Helsingin kamarikuoro on kan
taesittänyt 51 teosta sekä vastannut yli 
30 teoksen Suomenensiesityksestä. 

Radion kamarikuoron taiteellisi
na johtajina ovat toimineet Harald 
Andersén, KajErik Gustafsson, Ilmo 
Riihimäki, EricOlof Söderström ja 
Timo Nuoranne. Helsingin kamarikuo
ron ensimmäinen taiteellinen johtaja 
oli säveltäjä Kimmo Hakola. Vuodesta 
2007 kuoron taiteellisesta toiminnas
ta on vastannut kapellimestari Nils 
Schweckendiek. Vierailevia johtajia ovat 
olleet mm. Rinaldo Alessandrini, Anne 
Azéma, Tim Brown, Aapo Häkkinen, 
Pasi Hyökki, Fredrik Malmberg, 

Kaspars Putniņš, Rachid Safir, EricOlof 
Söderström ja James Wood. Kuoroa 
ovat myös johtaneet Olari Elts, Oliver 
Knussen, Hannu Lintu, Jan Söderblom, 
Andres Mustonen ja Sakari Oramo.

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 JukkaPekka 
Saraste ja Sakari Oramo. 

Radioorkesteri perustettiin vuon
na 1927 kymmenen muusikon voimin. 
Sinfoniaorkesterin mittoihin se kasvoi 
1960luvulla. RSO:n ylikapellimestarei
ta ovat olleet Toivo Haapanen, Nils
Eric Fougstedt, Paavo Berglund, Okko 
Kamu, Leif Segerstam, JukkaPekka 
Saraste ja Sakari Oramo.

Suurten klassisromanttisten 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 

RADION 
SINFONIAORKESTERI 
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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 
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 Gramophonelehden 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.


