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5.10.     
KESKIVIIKKOSARJA 3
Musiikkitalo klo 19.00 

Hannu Lintu, kapellimestari
Pekka Kuusisto, viulu

Perttu Haapanen: Compulsion Island 15 min

Anders Hillborg: Viulukonsertto nro 1 24 min

VÄLIAIKA 20 min

  
Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 6 F-duuri 39 min 
op.68 ”Pastoraalisinfonia”
 
I Allegro ma non troppo (Iloisia tunnelmia maalle saavuttaessa) 
II Andante molto mosso (Kohtaus puron rannalla)
III Allegro (Maalaisten hilpeää yhdessäoloa) 
IV Allegro (Rajuilma ja myrsky)      
V Allegretto(Paimenlaulu – Iloisia ja kiitollisia tunteita 
myrskyn jälkeen)

Väliaika noin klo 20.00. Konsertti päättyy noin klo 21.10.
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LINTUPERSPEKTIIVI

Soititte pari vuotta sitten kiertueella 
Perttu Haapasen teoksen Compulsion 
Island, ja nyt se on konsertin ohjelmassa 
Helsingissä. Millaisia ominaisuuksia tässä 
kappaleessa arvostat?

Compulsion Islandissa erilaiset sävellys-
tekniset elementit ovat mielestäni hie-
nosti tasapainossa. Teoksessa on paljon 
efektejä joista saattaisi taitamatto-
masti käytettynä tulla itsetarkoituksel-
lisia melutehoja, esimerkiksi puhaltajat 
puhisevat usein pelkkää ilmaa soitti-
miensa läpi ja jousisoittajat krihnutta-
vat välillä jousellaan vertikaalisesti, siis 
kielten suuntaisesti. Mutta siitä löytyy 
myös kiinnostava harmoninen maail-
ma, joka kulkee johdonmukaisesti läpi 
koko kappaleen. Teos kuulostaa samaan 
aikaan modernilta ja helposti lähestyt-
tävältä. Compulsion Island on lisäksi kes-
toltaan ideaali, viitisentoista minuuttia, 
ja se pitää yllä jännitettä erinomaisesti. 
Tämä biisi ei ehkä kuitenkaan paljasta 
kaikkea yhdellä kuulemalla. Suosittelen 
kuuntelemaan sen konsertin jälkeen 
Areenasta uudestaan, koska todennä-
köisesti vasta silloin pystyy aistimaan 
teoksen läpi kulkevan punaisen langan.

”PASTORAALISINFONIA 
ON ENEMMÄN LUONNON 
HERÄTTÄMÄÄ TUNNETTA 
KUIN LUONNON KUVAILUA”

Joskus nykymusiikkia harjoitettaes-
sa voi olla vaikea motivoida esitysko-
neistoa. Kaikki jousisoittajat esimer-
kiksi eivät välttämättä tuota mielellään 
erikoisefektejä, vaikkapa sellaisia jois-
sa käännetään viulu ympäri ja kirsku-
tetaan jousta soittimen kantta vasten. 
Tällainen voi paitsi kuulostaa omaan 
korvaan epämiellyttävältä, myös vahin-
goittaa soitinta. Kaikki riippuu kuiten-
kin siitä, miten inspiroiva sävellys on 
kyseessä. Jos säveltäjän visio on tar-
peeksi vahva, ollaan kyllä valmiita ko-
keilemaan uusia asioita.

Joskus uudemmat soittotavat saat-
tavat kuulostaa tahattomasti kummal-
liselta. Esimerkiksi Compulsion Islandin 
alkupuolella on kahden trumpetin esit-
tämä kohtaus, jossa toinen soittaja 
tuikkaa useaan kertaan melodian se-
kaan neljännessävelaskelella alennetun 
äänen. Tällaisen toteuttaminen vaatii 
suurta tarkkuutta, sillä tuo yksityiskoh-
ta voi parhaimmillaan kuulostaa joko 
herkulliselta väriltä tai pahimmillaan 
pelkästään epävireisesti soitetulta ää-
neltä.

Olet johtanut paljon Anders Hillborgin 
musiikkia. Miten sitä luonnehtisit?

Anders Hillborg on henkilö, joka tulee 
kaikkien kanssa toimeen, jopa minun. 
Eräässä puheessani vuosia sitten luon-
nehdin Andersia siinä suhteessa epän-
ormaaliksi, että hänestä pitävät kaikki: 
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kollegat, yleisö, orkesterimuusikot ja 
kapellimestarit. Yleensä konserttipro-
jektissa on aina vähintään yksi osate-
kijä, jolle joutuu selittelemään, miksi jo-
kin teos on valittu ohjelmaan.  Andersin 
kohdalla sitä ei ikinä tarvitse tehdä. 
Hänen musiikkinsa on positiivisessa 
mielessä musikanttista. Hänen henki-
siä veljiään ovat esimerkiksi Erkki-Sven 
Tüür tai Sebastian Fagerlund, toisaalta 
hän muistuttaa myös Jukka Tiensuuta: 
molemmat ovat luoneet aivan omalla 
tavallaan kimmeltävän sointimaailman. 
Hillborgin musiikissa kaikki on selkeä-
tä, soivaa ja useimmiten mahdollista 
toteuttaa, mutta silti haasteellista. 

Pekka Kuusisto ehdotti tähän oh-
jelmaan Hillborgin ensimmäistä viu-
lukonserttoa. Teos on mielestäni yksi 
merkittävimpiä 1900-luvun viimeisinä 
vuosikymmeninä sävelletyistä viulu-
konsertoista, kuten esimerkiksi Magnus 
Lindbergin ensimmäinen konsertto tai 
Thomas Adèsin konsertto. Olen huo-
mannut, että nämä kappaleet kiinnos-
tavat juuri nyt nuoria viulisteja. 

Mistä johtuu, että suomalaiset kapelli
mestarit johtavat niin paljon Hillborgia?

Suomalaiset kapellimestarit ovat johta-
neet paljon Ruotsissa. Hillborg ystävys-
tyi muun muassa Esa-Pekka Salosen 
kanssa tämän Ruotsin-kautena. Ruot-
sissa kansainvälistä uraa tekeviä kapel-
limestareita on vähemmän kuin meillä, 
siksi suomalaiset ovat saaneet toimia 
myös ruotsalaisten säveltäjien esitais-
telijoina. Suomi on ruotsalaiselle sävel-
täjälle luonteva suunta, samalla tavoin 
kuin suomalaisen esiintyvän taiteilijan 
on luontevaa tehdä ensimmäiset ulko-

maan keikkansa Ruotsiin. Joskus mi-
nusta tuntuu siltä, että ruotsalaisia sä-
veltäjiä arvostetaan enemmän meillä 
kuin heidän omassa kotimaassaan.

Miten koet Beethovenin Pasto raali
sinfonian ohjelmallisuuden?

Mielessäni Pastoraalisinfonia vertau-
tuu Eroica-sinfoniaan siinä suhtees-
sa, että molemmat ovat ohjelma-
sinfonioita hyvin abstraktilla tavalla. 
Eroicassa inspiraationa oli Napoleon 
mutta Beethovenin käsissä aihe laaje-
ni suureksi inhimilliseksi julistukseksi. 
Pastoraalissa tapahtuu hieman samal-
la tavalla: lähtökohdiltaan teos käsitte-
lee luontoa, mutta lopputulos on täysin 
erilainen kuin esimerkiksi viime viikolla 
soittamassamme Haydnin Vuodenajat-
oratoriossa. Pastoraalin alkulehdel-
lä sanotaan, että sinfonia on ”mehr 
Empfindung als Malerei”, eli enemmän 
luonnon herättämää tunnetta kuin 
luonnon kuvailua. 

Pastoraalisinfoniassa konkreettinen 
luonto on tekosyy kuvata laajempaa 
luontosuhdetta. 

Beethovenia tärähtäneempää luon-
tohullua on vaikea kuvitella. Hän oli ul-
kona aamusta iltaan, säästä riippumat-
ta, aina pimeän tuloon asti. Hän vaelteli 
ympäriinsä, tuhersi luonnoskirjaansa ja 
etenkin kuuroutumisen edetessä myl-
vi ja lauloi ääneen. Häntä pidettiin tie-
tenkin pähkähulluna: lampaat ja vil-
lieläimet pakenivat kauhuissaan, ja 
Heiligenstadtin ja Gneixendorfin pai-
menten tiedetään tehneen hänestä vi-
rallisia valituksia. 

Tästä huolimatta Pastoraalisinfonia 
taitaa olla Beethovenin ainoa luontoai-
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heinen kappale. Esimerkiksi Pastoraali-
sonaatille, Kuutamosonaatille ja Myrsky-
sonaatille nimet on annettu jälkikäteen 
ja muiden toimesta. Vaikka hän luon-
nosteli lähes kaikki sävellyksensä ulkoil-
massa, tässä teoksessa hän ensimmäis-
tä ja viimeistä kertaa pyrki kuvailemaan 
noiden luontovaellusten tuottamaa 
inspiraatiota

Ensimmäisessä osassa välittyy hie-
nolla tavalla tunne, joka maalle saavut-
taessa vähitellen herää. Sinfoniaa ei ole 
koskaan ennen aloitettu näin; sen te-
maattinen materiaali on äärimmäisen 
niukkaa ja osan kuluessa säveltäjä pur-
kaa pääteeman suorastaan atomeiksi. 
Kehittelyssä on jakso jossa samaa ly-
hyttä rytmistä aihetta toistetaan peräti 
36 tahdin ajan! Kyseessä on siis erään-
lainen minimalismin alkumuoto. 

Hitaan osan (jonka jonomainen ra-
kenne oli säveltäjän aikalaisille täysin 
käsittämätön) lopussa imitoidaan kä-
keä, viiriäistä ja satakieltä, ja lintujen 
laulu kietoutuu äärimmäisen herkkään 
kontrapunktiin. Olen varma siitä, että 
kyseessä on vitsi: Beethoven haluaa 
näyttää, miten triviaalisti hän olisi halu-
tessaan voinut käsitellä aihetta: hän pi-
laili kukkuu-kohtauksellaan niiden kol-
legojen kustannuksella, jotka kuvasivat 
luontoa pelkillä onomatopoeettisilla 
motiiveilla. Tästä jaksosta tuli, ironista 
kyllä, pitkäksi aikaa sinfonian suosituin 
kohta, ja 1800-luvun alun Pariisissa 
teosta jopa mainostettiin sillä.

Totta kai toisessa osassa voi aistia 
puron solinaa tai kolmannessa maa-
jussien hyppimistä. Kaikki tämä ko-
hoaa kuitenkin aina aiheensa ylä-
puolelle. Puhumattakaan sinfonian 
finaalista: Hirtengesang on mielestä-

ni yksi Beethovenin ja koko sinfonia-
kirjallisuuden sielukkaimpia osista. Se 
saa aiheensa myrskyn jälkeisestä kii-
tollisuuden tunteesta, mutta loppujen 
lopuksi sen musiikki nousee yleismaa-
ilmalliseksi kiitollisuuden apoteoosik-
si. Kuten niin usein, Beethovenin ylis-
tyksen kohteena on Gottheit, jumaluus, 
mitä se sitten ikinä säveltäjän mielestä 
tarkoittikaan.

Pastoraalisinfonian osien nimet 
on muuten varastettu erään Justin 
Heinrich Knechtin (1752–1817) sävel-
tämästä pastoraalisinfoniasta. Vuonna 
1784, jolloin Beethovenin ensimmäi-
set lapsena säveltämät pianosonaatit 
julkaistiin, eräässä musiikkilehdessä 
oli kustantajan mainos, jossa esiteltiin 
rinnakkain Knechtin sinfonia ja nuo 
Beethovenin pikku sonaatit. 14-vuoti-
as Beethoven on varmasti nähnyt mai-
noksen ja samalla painanut mieleen-
sä Knechtin sinfonian osien otsikot. 
Vuosia myöhemmin hän sitten pyörit-
teli ja muotoili noita samoja otsikoita 
keskusteluvihoissaan.  

Kuten ennenkin olen todennut, 
Pastoraali on viidennen, Kohtalo-
sinfonian sisarteos. Ne muodostavat 
parin samalla tavoin kuin Sibeliuksen 
viides ja kuudes tai Mahlerin kuudes ja 
seitsemäs sinfonia: painokkaan, kamp-
pailevan sinfonian kanssa yhtä aikaa 
syntyy väistämättä jotakin aivan vas-
takkaista.

Millä tavoin Pastoraalisinfonia vaikutti 
tuleviin sukupolviin?

Vaikka kiistänkin, että Pastoraali oli-
si sanan varsinaisessa merkityksessä 
ohjelmasinfonia, se kuitenkin aloitti 
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1800-luvun ohjelmasinfonia-buumin. 
Se aloitti myös lisänimi-buumin – 
yhtäkkiä alettiin säveltää Italialaisia, 
Skottilaisia ja Fantastisia sinfonioita. 
Pastoraali oli varmasti erityisen mer-
kityksellinen Mendelssohnille, joka oli 
itsekin luontofriikki. Berlioz ja hänen 
Fantastinen sinfoniansa ovat esimerk-
ki Pastoraalin suorasta vaikutuksesta 

ja toisaalta, jos ajattelee ensimmäisen 
osan sävellystapaa ja sitä kuinka se on 
rakennettu pienistä elementeistä, tu-
lee pohtineeksi, millainen vaikutus täl-
lä Beethovenin kehittämällä tekniikalla 
mahtoi olla Sibeliuksen sinfonioiden ra-
kenteeseen. 

haastattelu Lotta Emanuelsson

”Perinnetietoisuus on välttämätön osa 
taiteilijan työtä … mutta älykäs perin-
netietoisuus voi olla myös sitä, että 
suhde menneeseen pyritään katkaise-
maan mahdollisimman paljon.”

Tässä hyvä lähtökohta Perttu 
Haapasen (s. 1972) säveltäjäneetok-
seen. Haapanen tasapainoilee tai-
dokkaasti nuoralla, jonka toista pää-
tä pitelee 2. maailmansodan jälkeinen 
suomalainen ja eurooppalainen mo-
dernismi, ja toinen pää taas on tiukasti 
kiinni uusissa ilmaisukeinoissa ja inspi-
raationlähteissä, kuten elektronisessa 
musiikissa ja videotaiteessa.

Sävellysopintonsa Haapanen suorit-
ti Sibelius-Akatemiassa Erkki Jokisen ja 
Paavo Heinisen johdolla – siitä vahva 
linkki suomalaiseen avantgardeen – ja 
haki lisäoppia elektroakustisen musiikin 
säveltämiseen Pariisin IRCAMista, joka 
sekin on suomalaisille säveltäjille tuttu 
instituutti. Perehtyneisyys ja verkos-
toituminen alaan on vienyt Haapasen 
myös esimerkiksi Viitasaaren Musiikin 
aika -festivaalin taiteelliseksi johtajaksi.

PERTTU HAAPANEN (S. 1972): 
COMPULSION ISLAND

Haapasen musiikissa voi kuulla mo-
dernin impressionismin sävyjä. Hän 
hakee musiikkiinsa inspiraation mo-
nenlaisista lähteistä. Yksi sellainen on 
japanilainen anime-sarjakuva (joka on 
antanut alkusysäyksen tänään kuul-
tavaan Compulsion Island -teokseen), 
mutta yhtä hyvin sekä kielelliset im-
pulssit että ruumiilliset kokemukset 
voivat saada hahmon uutena teoksena. 
Haapasen varhaisin tuotanto on enim-
mäkseen pienille kokoonpanoille sävel-
lettyä kamarimusiikkia, mutta 2000-lu-
vulla hän on ottanut tiukemman 
otteen orkesterimusiikista, ja kielellisiä 
ideoitaan hän on päässyt hiomaan vii-
me vuosina useiden kuoroteosten pa-
rissa. Inspiraation aiheilla ei kuitenkaan 
lopulta ole kovin suurta merkitystä, sil-
lä kuten Haapanen itse sanoo: ”Kun 
muutan idean musiikiksi, se siirtyy toi-
mimaan musiikin lainalaisuuksien mu-
kaan eikä sillä ole merkitystä, mistä se 
on lähtöisin.”

Osmo Tapio Räihälä
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Compulsion Island

Compulsion Island on osa toisiinsa liit-
tyvää teossarjaa, jonka muut jäsenet 
ovat Ladies' Room (2007), Obsession 
Park (2009) ja Doll Garden (2013). 
Teosten yhdistävänä tekijänä on kiin-
nostukseni japanilaiseen animeen. 
Parhaimmissa mainitun genren teok-
sissa todellisuus, fantasia, sentimentaa-
lisuus, söpöys, groteskius, häiritsevyys 
ja syvälle menevän tarkkanäköiset het-
ket kietoutuvat tyylitellysti ja monise-
litteisesti toisiinsa. Omat teokseni eivät 
niinkään pyri lainaamaan japanilaises-
ta kulttuurista esteettisesti. Enemmän 
on kyse orientalismista ajatuksellisel-
la tasolla; tapana vaihtaa näkökulmaa 
meidän länsimaiseen kulttuuriimme ja 
pyrkiä sitä kautta näkemään tutuissa 
elementeissä monimerkityksellisyyttä 
ja uutta potentiaalia.

Compulsion Islandin tapauksessa on 
kuitenkin eräs aivan konkreettinen liit-
tymäkohta animeen. Teoksen aloitta-
va trumpettiaihe on pitkälle viety mu-

kaelma anime-ohjaaja Satoshi Konin 
Paranoia Agent -sarjan tunnussävel-
mästä. Tämän huomattavasti liian pir-
teästi rullaavan ja oudosti jodlaavan 
laulun ristiriita absurdeihin alkukuviin 
muodostaa tilan, joka synnyttää huo-
mattavan eri suuntiin osoittavia mer-
kityksiä.

Oma suhteeni musiikilliseen mate-
riaaliin tarvitsee vastaavan ristiriidan. 
Compulsion Islandin kohdalla voisi pel-
kistetysti sanoa musiikillisten eleiden 
kasvatetun ristivedosta, jonka kehittä-
vät hengitys, konemaisuus ja pakko-
toisto. Assosiaatiot, jotka kiinnittivät 
ideat musiikilliselle kartalle, vaihtelivat 
työn alkuvaiheessa läähättävästä huo-
hotuksesta tieteiskirjailija Stanislav 
Lemin outojen rikkoutuneiden konei-
den rutiineihin ja erittäin älykkäiden 
neurootikkojen toistorituaalien kirk-
kauteen.

Compulsion Island on Radion sinfo-
niaorkesterin tilaus.

Perttu Haapanen

“Tämä säveltäjä on syntynyt 1954..?” 
“Entä sitten?” “Mutta säveltäjäthän 
ovat KUOLLEITA!” Tämän kahden nuo-
ren tytön keskustelun kuuli säveltäjä 
Anders Hillborg istuessaan oman teok-
sensa esityksen yleisössä. Viimeksi kuu-
lemani perusteella Hillborg on kuiten-
kin vahvasti elossa.

Koska Suomi on julistautunut taide-

ANDERS HILLBORG (S. 1954): 
VIULUKONSERTTO NRO 1

musiikin ihmemaaksi, jää meiltä usein 
huomaamatta, että osaavat ne ruotsa-
laisetkin. Anders Hillborg on maailmal-
la hyvin kysytty säveltäjä, jonka teok-
sia ovat tilanneet ja esittäneet sekä 
Berliinin että Los Angelesin filharmoni-
kot, Zürichin Tonhalle-orkesteri ja mo-
net, monet muut. Ettei nyt kuitenkaan 
heittäydyttäisi liian vaatimattomiksi, 
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muistutettakoon Hillborgin läheisestä 
yhteistyöstä suomalaisten kanssa, ja ai-
van erityisesti Esa-Pekka Salosen, joka 
on esittänyt runsaasti Hillborgin mu-
siikkia. Suomessa hän on ollut myös 
Turun filharmonisen orkesterin nimik-
kosäveltäjä.

Hillborgin säveltäjäntausta on mie-
lenkiintoinen, rikas sekoitus. Hän lau-
loi nuorena kuoroissa, soitti rock-
musiikkia ja puuhasi kaikenlaisen 
improvisaation parissa, mutta opiskeli 
samaan aikaan sävellystä Tukholman 
Musikhögskolanissa, tuttavallisemmin 
“Ackiksessa”. Myös hänen tuotantonsa 
on monipuolista, ja siihen kuuluu oop-
peraa lukuun ottamatta lähes kaikkea 
muuta, mukaan lukien elokuva- ja pop-
musiikki. Hänen tärkein välineensä on 
kuitenkin orkesteri, ja sen parissa hän 
onkin varsinainen taituri. 

Hillborgin varhaisemmassa tuotan-
nossa kuuluvat suosikit ja vaikutteet, 
kuinkas muuten. On Reichiltä tuttua 
pulssia ja sykettä, Xenakisin esimer-
kin mukaan liikkuvia sointimassoja ja 
Ligetiltä tuttuja sointikenttiä, mutta 
hieman yllättäen vähemmän maailman 
kompleksisimpien sävellysten tekijän 
Brian Ferneyhough’n vaikutusta, vaik-
ka tämä oli nuorelle Hillborgille tärkeä 
innoittaja. Toisaalta Hillborg on lan-
seerannut riemukkaan käsitteen “sa-
do-modernismi” kuvaamaan sitä osaa 
avantgarde-musiikista, jonka piikik-
kyyttä hän vierastaa.

Hillborgin ensimmäinen viulukon-
sertto (toinen saa kantaesityksensä lo-
kakuussa 2016) on vuodelta 1992, ja se 
on toki jo täysin itsenäisen säveltäjän 
käsialaa. Tästä energisestä teoksesta 
tekee erikoisen se, että vaikka kuuli-

ja tuskin kykenee hyräilemään yhtään 
sen sävelaihetta, se on kuitenkin hy-
vin soinnikasta musiikkia – kyse ei vain 
ole perinteisestä melodiamusiikista. 
Teos on näennäisesti yksiosainen, mut-
ta toki siitä erottuu useita eri taitteita. 
Sooloviulu ja ykkösviulut soittavat mo-
nin paikoin vuorotellen niin samanlaisia 
aiheita, ettei tästä konsertosta muo-
dostu lainkaan tyypillistä yksilön ja ryh-
män välistä kamppailua.

Viulukonsertto alkaa tavattoman 
kiihkeätempoisena. Solisti ravaa kuin 
sähköjänis katsomatta lainkaan sivuil-
leen. Noin viiden minuutin kuluttua 
esiin murtautuu brutalissimo-taite, jos-
sa soolo alkaa liikkua kiihkeästi liuku-
vin glissandoin - glissandot ovat tärkeä 
tekijä konsertossa kautta linjan. Noin 
25-minuuttisen teoksen puolivälistä al-
kaa pitkä ja hidas, kadensaalinen jak-
so, jossa sooloviulu liitelee aivan omis-
sa korkeuksissaan. Tämä vaihe päättyy 
eräänlaiseen finaaliin, jossa alusta tut-
tu sähköjänis kiitää eteenpäin, kunnes 
jousimatto katoaa sen alta kuin piirro-
selokuvassa.

Kuten usein Hillborgin musiikissa, 
viulukonsertossakin on läsnä vastakoh-
tapareja: soolon hyperaktiivisuus koh-
taa jousiston staattisuuden ja tuota 
brutaaliutta vastustaa välillä kimmeltä-
vän kaunis tekstuuri. Kaiken kaikkiaan 
Anders Hillborgin 1. viulukonsertto on 
erittäin elävää musiikkia, olivat “oikeat” 
säveltäjät kuinka kuolleita tahansa.

Osmo Tapio Räihälä
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Voiko soitinmusiikilla oikeasti kertoa 
tarinoita siten, että niiden juonta voi 
seurata ilman tapahtumista kertovaa 
tekstiä? Ehkä voi, ehkä ei – ja tästä voi 
väitellä loputtomiin. Toki ns. ohjelma-
musiikki, esimerkiksi sinfoninen runo, 
jolla on kirjallinen tai kuvallinen esiku-
va, pyrkii juuri kertomaan kohteestaan, 
mutta silloinkin joudumme pohtimaan, 
mikä asia musiikissa “merkitsee” mitä-
kin. Säveltasot, soinnut ja rytmit eivät 
sinänsä tarkoita mitään, mutta kyllä-
hän niillä voidaan tunnetiloja välittää.

Ludwig van Beethovenin tapaukses-
sa on totuttu kahteen linjaan: yhtääl-
lä on selkeästi tarinallinen ohjelmamu-
siikki, esimerkiksi alkusoitot Egmont ja 
Coriolanus, ja toisaalla absoluuttinen 
musiikki, kuten sinfoniat. Mutta eivät 
toki kaikki sinfoniat, sillä onhan yhdek-
sännen sinfonian johtoajatus lauletus-
sa tekstissä, Schillerin Oodissa ilolle. 

Vielä selvempi poikkeus on kuu-
des sinfonia, Pastoraalisinfonia. Se on 
Beethovenin sinfonioista ainoa, jolle 
säveltäjä itse antoi lisänimen. Sinfonian 
ohjelmallisuutta on yritetty yksilöidä 
tarkastikin, ja monet ovat kehitelleet 
sen sisälle tarinoita ja kuvailuja, mut-
ta Beethoven tyytyi itse antamaan eri 
osille vain yleisluonnehdintoja - var-
maan hyvin tietoisena musiikillisen ku-
vailun epätäsmällisyydestä.

Kuutonen merkitsi myös melkoista 
suunnanmuutosta ponnekkaan viiden-
nen sinfonian jälkeen, vaikka ilmaisu-
varoiltaan ne muodostavat eräänlaisen 
parivaljakon. Ne myös kantaesitettiin 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827): 
SINFONIA NRO 6

samassa konsertissa joulukuussa 1808 
Theater an der Wienissä. Tuo konsert-
ti meni monin tavoin aivan penkin 
alle: ohjelma oli harjoitusaikaan näh-
den muusikoille aivan liian suuri ja vai-
kea, ja kun Beethovenilla ei ollut varaa 
maksaa teatteriin lämmitystä, epävi-
reeseen menivät kylmyydessä sekä 
soittimet että häiriköintiin intoutunut 
yleisö. Mutta Beethovenin viidennen 
ja kuudennen sinfonian kantaesitys oli 
vuorenvarmasti musiikinhistoriallinen 
virstanpylväs, sitä ei kai kukaan halua 
kiistää.

Pastoraalisinfonia valmistui vuoden 
kestäneen taonnan jälkeen kesäkuus-
sa 1808 maaseudulla Heiligenstadtissa, 
jossa Beethovenilla oli tapana viettää 
kesiä. Nykyään Heiligenstadt on suur-
kaupungiksi kasvaneen Wienin pohjois-
ta esikaupunkia, mutta Beethovenin 
aikana sieltä löysi toki maaseudul-
ta tuoksuvan idyllin. Kuuroutunut 
säveltäjä sai Vincent d’Indyn sano-
jen mukaan seurustella tuttavallisesti 
”ystävänsä” luonnon kanssa; tälle kans-
sakäymiselle kuurous ei ollut esteenä. 
Pastoraalisinfonia osoittaa vastusta-
mattomasti kuinka syvän tyydytyksen 
Beethoven sai metsäretkillään, joilla sai 
kuunnella vain omaa mielikuvitustaan.

Pastoraalisinfonian ensimmäinen osa 
(Allegro ma non troppo) rakentuu lä-
hes kokonaan heti alussa esiteltävälle 
yksinkertaiselle melodialle, joka on laina 
kroatialaisesta kansansävelmästä. Osa 
kertoo säveltäjän mukaan iloisesta mie-
hestä, joka saapuu maalle.
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Toinen osa (Andante molto mosso), 
alaotsikoltaan Kohtaus purolla (Szene 
am Bach), on edellistä tarkemmin luon-
nehdittujen tapahtumien näyttämö. 
Pieni metsäpuro soljuu satakielen ja 
käen laulaessa. Beethovenin biogra-
fi Anton Schindler jopa väitti voivan-
sa osoittaa sen nimenomaisen puron 
ja jalavien varjostaman kohdan, joka 
oli inspiroinut säveltäjän tähän mu-
siikkiin, mutta myöhempi musiikkitie-
de on osoittanut Schindlerin keksineen 
niin paljon Beethoven-”tietoa” omasta 
päästään, ettemme taida uskaltaa luot-
taa tähänkään todisteluun.

Kolmas osa (Allegro) kuvaa maalais-
juhlaa, joten luonnollisesti siinä kuul-
laan talonpoikaistyylistä tanssia, johon 
oboe soittaa viehkeän melodian fa-
gottien ja kontrabassojen tehdessä jy-
kevämpiä tanssiaskelia. Juhlaa ei kui-
tenkaan kestä tavattoman kauan, sillä 
puhkeaa myrsky (neljäs osa, Allegro), 
josta ensin saadaan vain enteitä. Mutta 
sitten salama välähtää, ukkonen jyräh-
tää ja rankkasateelta on hakeuduttava 
suojaan.

Finaaliin (Allegretto) siirrytään py-
sähtymättä. Päätösosalle Beethoven 
on antanut lisänimen Paimenen laulu 
(Hirtengesang). Maaseutu on uudesti 
syntynyt, maa tuoksuu sateen jälkeen 
tuoreelta ja elinvoimaiselta, linnut pa-
laavat puiden oksille laulamaan.

Osmo Tapio Räihälä

PEKKA KUUSISTO

Pekka Kuusisto on tullut tunnetuksi 
harvinaisen monipuolisena ja avarakat-
seisena muusikkona, joka on yhtä ko-
tonaan niin viulukonserttojen solistina 
kuin vaikkapa elektronisen musiikin 
maailmassa. 2008 Pekka Kuusisto pal-
kittiin Väinö Tannerin säätiön Tanner-
palkinnolla. Palkitsemisen perusteluna 
mainittiin Kuusiston ”rajojen ylittämi-
nen, avoin ja ennakkoluuloton suhtau-
tuminen kaikkeen hyvään musiikkiin 
sekä kirkas näkemys musiikista ihmi-
siä, kulttuureja ja kansakuntia yhdistä-
vänä voimana”.  Samanlaisin perustein 
Kuusisto sai myös Pohjoismaisen mu-
siikkipalkinnon 2013.

 3-vuotiaana aloitettu viulunsoi-
ton opiskelu kuljetti Kuusiston Itä-
Helsingin musiikkiopistosta Sibelius-
Akatemian kautta Indianan yliopistoon. 
Tärkeimmät opastajat olivat Géza 
Szilvay, Tuomas Haapanen, Miriam 
Fried ja Paul Biss. Vuonna 1995 Pekka 
Kuusisto voitti ensimmäisenä suoma-
laisena Jean Sibelius -viulukilpailun.

Pekka Kuusisto on kutsuttu vuoden 
2016 alusta ACO (Australian kamari-
orkesteri) Collectiven taiteelliseksi joh-
tajaksi. Syyskaudella 2016 Kuusisto 
aloittaa työnsä myös minnesotalai-
sen Saint Paul kamariorkesterin tai-
teellisena partnerina. Kuusiston tai-
teellisen työskentelyn keskiössä onkin 
kamarimusiikillinen yhtyesoitto ka-
mariorkestereiden kanssa ilman var-
sinaista kapellimestaria. Tällaista so-
listin ja orkesterinjohtajan tehtävät 
yhdistävää työtä hän tekee vakituisten 
orkestereidensa lisäksi säännöllises-
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ti myös mm. Lontoon kamariorkeste-
rin, Mahler-kamariorkesterin, Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen -orkeste-
rin, Irlannin kamariorkesterin ja Britten 
Sinfonian sekä Tapiola Sinfoniettan 
kanssa. 

Viime kaudella Pekka Kuusisto palasi 
solistiksi mm. Birminghamin ja Toronton 
sinfoniaorkestereihin, Skotlannin kama-
riorkesteriin sekä Helsingin kaupungi-
norkesteriin ja soitti soolokonsertteja 
mm. Amsterdamin Concertgebouw’ssa 
ja Lontoon Wigmore-salissa. Elokuinen 
esiintyminen Lontoon Promseilla poiki 
ennennäkemättömän mediahuomion 
paitsi Tshaikovskin viulukonserton lois-
tavan tulkinnan ja ylistävien arvostelui-
den, myös nettivideona levinneen yli-
määräisen takia: Kuusisto soitti ja lauloi 
karjalaisen kansansävelmän Minun kul-
tani kaunis on, ja sai yleisön riemuk-
kaasti mukaan kertosäkeeseen.

Kuusisto on tehnyt menestyksekästä 
yhteistyötä mm. nykysirkustaiteilija Jay 
Gilliganin, taiteilija Aamu Songin sekä 
tanssiteatteri Richard Alston Dance 
Companyn kanssa. Kuusistolla on myös 
joukko musiikillisia kokoonpanoja ja yh-
teistyötä mm. lauluyhtye Rajattoman, 
Don Johnson Big Bandin, Rinneradion 
ja yhdysvaltalaisen Salsa Duran kans-
sa. Säännöllisiin kamarinmusiikkipart-
nereihin kuuluvat mm. Anne Sofie von 
Otter, Bengt Forsberg, Olli Mustonen, 
Ismo Eskelinen ja Nicolas Altstaedt.  
Kuusisto tekee läheistä yhteistyötä 
myös monien nykysäveltäjien kans-
sa. Heistä mainittakoon Nico Muhly, 
Thomas Adès ja Sebastian Fagerlund, 
jonka viulukonserton Kuusisto on kan-
taesittänyt ja levyttänyt.

Syksyllä 2015 Pekka Kuusisto nou-

si ensimmäistä kertaa myös suurelle 
teatterilavalle. Suomen kansallisteat-
terissa esitettiin Kristian Smedsin oh-
jaama TABU, johon Kuusisto sävelsi 
musiikin ja toimi yhtenä esiintyjistä. 
Teatterityölle on suunnitteilla jatkoa.

Pekka Kuusisto on Järvenpäässä toimi-
van Meidän festivaalin taiteellinen johta-
ja. Hän suunnitteli konserttisarjat myös 
Hämeenlinnan Verkatehtaaseen 2009-
2011, sekä  kamariorkesteri Avantin 
Suvisoiton 2011.



11

RSO on levyttänyt mm. Mahlerin, 
Ligetin, Eötvösin, Sibeliuksen, Hako-
lan, Lindbergin, Saariahon, Sallisen, 
Kai paisen ja Kokkosen teoksia sekä 
Launiksen Aslak Hetta -oopperan en-
silevytyksen. Orkesterin levytyksiä on 
palkittu mm. BBC Music Magazine -, 
Académie Charles Cros’n ja MIDEM 
Classical Award -palkinnoilla. Sibeliuksen 
Lemminkäisen ja Pohjolan tyttären le-
vytys oli Gramophone-lehden Critic’s 
Choice joulukuussa 2015. Lisäksi levytys 
toi RSO:lle ja Hannu Linnulle kotimaisen 
Emma-palkinnon Vuoden klassinen al-
bumi 2015 -kategoriassa. Kaudella 2016–
2017 orkesteri levyttää mm. Sibeliusta, 
Prokofjevia ja Fagerlundia.

RSO tekee säännöllisesti konserttikier-
tueita ympäri maailmaa. Kaudella 2016–
2017 orkesteri esiintyy Hannu Linnun 
johdolla Suomussalmella, Kajaanissa, 
Mikkelissä ja Kuopiossa. 

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.

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 mes-
tariteosten ohella RSO:n ohjelmisto 
sisältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain usei-
ta Yleisradion tilaamia teoksia. RSO:n 
tehtäviin kuuluu myös koko suomalai-
sen orkesterimusiikin taltioiminen kan-
tanauhoille Yleisradion arkistoon. 

Kaudella 2016–2017 orkesteri kan-
taesittää viisi Yleisradion tilaamaa teos-
ta ja esittelee myös suomalaisen moder-
nismin pioneereja, kuten Väinö Raitiota 
ja Uuno Klamia. Lisäksi ohjelmassa on 
muun muassa Stravinskyn orkesteri-
teoksia, Mahlerin ja Brucknerin sinfo-
nioita, Haydnin Vuodenajat -oratorio ja 
nykysäveltäjien konserttoja. Vieraaksi 
saapuvat mm. sopraano Karita Mattila 
ja mezzosopraano Michelle DeYoung, 
kapellimestarit Esa-Pekka Salonen, 
Teodor Currentzis ja Gustavo Gimeno 
sekä pianisti Daniil Trifonov.

RADION 
SINFONIAORKESTERI


