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8.9.     
TORSTAISARJA 1
Musiikkitalo klo 19.00 

Hannu Lintu, kapellimestari
Karita Mattila, sopraano (Sieglinde)
Simon O’Neill, tenori (Siegmund)
Mika Kares, basso (Hunding)

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia nro 36,  26 min
K 425 “Linziläinen”
 
I Adagio – Allegro spiritoso
II Andante
III Menuetto (Menuetti) – Trio 
IV Finaali (Presto)

VÄLIAIKA 20 min  
 

Richard Wagner: Valkyyria, 1. näytös 68 min
  

Väliaika noin klo 19.35. Konsertti päättyy noin klo 21.20. 
Suora lähetys Yle Teemalla ja Artella, Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/rso.
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LINTUPERSPEKTIIVI

”VALKYYRIAN 
ENSIMMÄISEN NÄYTÖKSEN 
MUSIIKILLINEN 
KEHITYSKAARI ON 
YKSI SÄVELTÄJÄNSÄ 
HIENOIMPIA”

Eräässä kirjoitelmassaan Wagner lausui 
pateettisen uskontunnustuksen: ”Uskon 
Jumalaan, Mozartiin ja Beethoveniin”. 
Minkälaiseen Mozart-ihanteeseen hän 
mahtoi uskoa?

Säveltäjillä on tapana sanoa kaiken-
laista. Jumalointi ja ammatillinen ihan-
nointi eivät ollenkaan tarkoita sitä, että 
varsinaisia musiikillisia vaikutteita olisi 
havaittavissa. Wagnerille Beethoven oli 
se merkittävämpi tyylillinen vaikuttaja. 
Mozart tietysti oli sitten puolestaan vai-
kuttanut Beethoveniin, kuten esimerkik-
si juuri Linziläisestä sinfoniasta kuullaan. 
Mozartilta nimenomaan oopperat ovat 
olleet inspiraationa Wag nerin musiikkia 
ja draamaa koskevissa pohdinnoissa.

Wagner on todennäköisesti mielellään 
nähnyt itsensä Mozartin ja Beethovenin 
työn jatkajana ja saksalaisen nerokultin 
seuraavana edustajana. Hän kunnioitti 
Mozartia oopperasäveltäjänä mutta oli-
si kiintoisaa tietää kuinka paljon tämän 
muita sävellyksiä hän itse asiassa tunsi. 
Esityshistoriallisesti nimitäin lienee niin, 
että 1800-luvun ensimmäisinä vuosi-
kymmeninä Mozartin muut teokset – 

sinfoniat, kamarimusiikki, konsertot – 
olivat varmasti tunnettuja muusikoille 
ja asiantuntijoille mutta nk. suuri yleisö 
alkoi kuulla niitä laajemmin vasta kun 
julkisista konserteista vuosisadan jälki-
puoliskolla tuli laajempaa kansanhuvia. 
Esimerkiksi Ludwig von Köchelin kokoa-
ma Mozartin teosten Köchel Verzeichnis-
luettelo julkaistiin vasta v. 1862.

Mutta kun nyt nuo nimet mainitsit, 
Mozart, Beethoven ja Wagner ovat mi-
nusta aivan toisella tapaa kiinnostava 
ja musiikinhistoriaa rajaava kolmikko. 
Mozart oli viimeinen suuri säveltäjä, joka 
joutui palkollisena pokkuroimaan piispo-
ja, ruhtinaita ja keisareita. Mozartin kuo-
leman ja Beethovenin kuoleman välillä, 
vajaassa 40 vuodessa, tapahtui muusi-
kon ja säveltäjän statuksessa ratkaisevia 
muutoksia. Siitä on hyvänä todisteena 
esimerkiksi se, että Mozart haudattiin 
huomaamattomasti tuntemattomaan 
paikkaan mutta Beethovenia hautaa-
massa olleessa soihtukulkueessa oli 
jo tuhansia osaanottajia ja jopa kaikki 
Wienin koulut suljettiin surujuhlan vuok-
si. Tuon saman ajanjakson sisällä myös 
itse musiikki vapautui hovin ja kirkon ot-
teesta ja alkoi elää omaa riippumatonta 
elämäänsä.

Vielä Mozartin aikana säveltäjä ver-
tautui palveluskuntaan. Siitä hetkestä, 
kun Salzburgin arkkipiispa Colloredo an-
toi niskuroivalle Mozartille potkut, mel-
ko tarkkaan sadan vuoden kuluttua oli 
Bayreuthissa Niebelungenin sormuksen 
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ensi-ilta, jota raahautuivat kunnioitta-
maan mm. keisari Wilhelm I ja Brasilian 
keisari. Paikalla olivat Tšaikovski, 
Bruckner, Grieg ja Mark Twain ja kym-
menet journalistit ympäri maailmaa.  
Mozartia ihailtiin, Beethovenilla oli fane-
ja, Wagnerista tuli jo kultti. 

Säveltäjien ammattikunnan arvostuk-
sen nousua yhteiskunnassa voi seurata 
myös toisella tapaa: laskemalla muoto-
kuvia. Bachista niitä on yksi, Mozartista 
jo noin kaksitoista, (tosin niistä mo-
net esittävät kohteensa niin ristiriitai-
sessa ja epäjohdonmukaisessa valos-
sa, että Mozartin ulkonäöstä on vaikea 
päätellä yhtään mitään). Wagnerin 
kohdalla ollaan jo siinä vaiheessa, että 
bayreuthilainen lihakauppa painattaa 
käyntikorttiinsa kuvan, jossa Wagner ot-
taa Bayreuthissa vastaan keisari Wilhelm 
I:n. 

Mistä elementeistä mielestäsi syntyy koke-
mus Mozartin musiikin täydellisyydestä?

Yksi tekijä on varmasti Mozartin hy-
vin usein käyttämä kultaisen leikkauk-
sen periaate. Esimerkiksi, jos Linziläisen 
sinfonian ensimmäisestä osasta jättää 
Adagio-johdannon huomiotta, sen esit-
tely-, kehittely- ja kertausjaksot ovat 
toisiinsa nähden tahdilleen kultaisen 
leikkauksen suhteessa. Tarkemmin sa-
nottuna: Allegro spiritoson koko tah-
timäärä on kultaisen leikkauksen suh-
teessa kehittelyn ja kertauksen yhteiseen 
tahtimäärään ja kehittelyn ja kertauksen 
yhteinen tahtimäärä on kultaisen leikka-
usen suhteessa esittelyjakson tahtimää-
rään. Siis tahdilleen. Tämä on tietenkin 
monella tapaa lähes ulkomusiikillinen 
seikka, vaikka se sinänsä sävellystekniik-

kaan kuuluukin. Esittäjälle kultainen leik-
kaus on kiinnostava ilmiö mutta ei ole 
juuri olemassa tapaa, jolla sen voi erityi-
sesti tuoda esiin. Toki sen voi törttöyksis-
sään tuhota.

Mistä tämä ominaisuus on peräisin? 
Linziläinen on sävelletty neljässä päiväs-
sä erittäin stressaavissa olosuhteissa. On 
vaikea kuvitella, että Mozartilla olisi ollut 
aikaa ja kärsivällisyyttä ynnäillä tahteja ja 
kertoa tahtimääriä kultaisen leikkausen 
suhdeluvun likiarvolla 1,618…

Oliko joku hänen lapsuusajan opet-
tajistaan sen hänelle opettanut ja siitä 
oli tullut automaatio jota hänen ei sen 
kummemmin tarvinnut ajatella? Vai ta-
jusiko hän itse koko asiaa? Tällaisista yk-
sityiskohdista se muusikoita neurotisoi-
va Mozart-kultti sitten syntyy. Luulen, 
että olemme tehneet Mozartin täydelli-
syydestä, arvoituksellisuudesta ja nerou-
desta tarpeettoman suuren ongelman. 
Samalla olemme ihmeissämme hänen 
infantiilin huumorintajunsa edessä.

Tyylillisesti yksi Mozart-esityksen mii-
nakenttiä lienee se, että hän edustaa 
kahta maailmaa: rokokoota ja klassis-
mia. Niin edusti tietenkin moni muukin 
mutta luulen kuitenkin, että Mozartilla 
oli kaiken lisäksi jalka myös romantiikan 
ovenraossa: tuntuu siltä, että hänen mu-
siikissaan melodiat toimivat parhaiten 
jos niitä lähestyy laulavasti romantiikan 
ajan ihanteiden kautta. Muun tekstuurin 
on sitten oltava kevyttä ja ilmavaa. Ei siis 
ollenkaan helppo yhdistelmä.

Viime keväänä johdit Jumalten tuhon lop-
pukohtauksen, ja nyt tässä konsertissa 
Valkyyrian ensimmäisen näytöksen. Miten 
perustelet tiukkapipoille sen, että esität 
konsertissa oopperoiden katkelmia?



4

Valkyyrian ensimmäisen näytöksen esit-
täminen yksinään on traditio, joka on 
syntynyt jo 1900-luvun alussa. 

Sitä on ensinnäkin logistisesti help-
po esittää, koska solisteja tarvitaan vain 
kolme. Toisekseen se on itsenäisesti esi-
tettynä psykologisesti kiinnostava mi-
nidraama. Juuri 1900-luvun alussa, mm. 
Alban Bergin Wozzeckin ja Lulun kaltais-
ten teosten sekä psykoanalyysin yleis-
tymisen myötä alettiin kiinnostua oop-
peran henkilöiden pimeistä, alitajuisista 
ominaisuuksista. Vaikka Wagnerin hen-
kilöhahmot ovatkin yleisesti ottaen 
pahvisia ja yksioikoisia, nimenomaan 
Valkyyrian ensimmäisessä näytöksessä 
on paljon psykologisesti kiinnostavaa. 
Eikä tämä johdu pelkästään insestitee-
masta.

Yleensä mytologian sukurutsatarinat, 
vaikkapa Oidipus tai Kullervo, perustu-
vat sille, että henkilöt eivät tiedä kuka 
kukin on, ja siksi syntyy traaginen ereh-
dys. Näissä myyteissä joku päätyy aina 
itsemurhaan. Valkyyriassa Sieglinde ja 
Siegmund saavat tietää olevansa sisa-
ruksia, mutta siitä huolimatta (tai juu-
ri siksi) he päättävät yhteistuumin jat-
kaa Wälsungin sukua. Tämä mennee yli 
keskimääräisen wieniläisen psykoana-
lyytikon keksintäkyvyn. Psykoanalyysin 
silmin voinee nähdä symboliikkaa sii-
näkin, miten sisarusten isä, ylijumala 
Wotan on vuosia sitten käynyt iskemäs-
sä Hundingin tuvan keskellä kasvavaan 
tammeen miekan, jonka hänen poikansa 
Siegmund sisarensa yllyttämänä kiskai-
see siitä irti. Takana on tietenkin ikivan-
ha tarina, mutta Wagner on modernisoi-
nut sitä tavalla, jonka kaikkia nyansseja 
hän tuskin itsekään tajusi.

Kolmas peruste on se, että Valkyyrian 
ensimmäinen näytös on musiikillises-
ti koherentti kohtaus jonka kehitys-
kaari on yksi säveltäjänsä hienoimpia. 
Musiikki aukeaa ankaruudesta ja har-
maudesta kahden kulminaatiopisteen 
kautta hyvin sensuelliksi, romanttisek-
si ja hengittäväksi. Se heijastaa kahden 
ihmisen suhteen kehitystä ja sitä mullis-
tusta joka heidän elämässään tapahtuu. 
Tässä on myös pähkinänkuoressa kuul-
tavissa kaikki mitä Wagner vaatii laula-
jalta: ensin on osattava kertoa ja viedä 
eteenpäin tarinaa hyvinkin niukan mu-
siikin säestämänä (jokaisessa Wagnerin 
oopperassa on tällainen narratiivinen 
kohtaus). Näin mitataan laulajan karis-
ma ja tekstinkäsittely. Myöhemmin, kun 
Wagnerin romantiikka valuu yli äyräiden, 
on pystyttävä äänellisesti taistelemaan 
jättiläiskokoisen orkesterin nostattamaa 
äänimassaa vastaan. Tässä mitataan ää-
nivarat ja fraseeraus.

Ensimmäinen näytös on siis raken-
nettu kahden kulminaation ympärille. 
Kannattaa seurata miten kummankin 
aikana musiikki käy läpi tyylillisen muu-
toksen ja nousee uudelle tasolle samalla 
kun rakastavaiset etääntyvät todellises-
ta, pahasta maailmasta. Ensimmäinen 
näistä on kohta, jossa tuvan ovet jostain 
tuntemattomasta syystä rämähtävät 
auki ja symbolinen kevät tulvii näyttä-
mölle (…siehe, der Lenz lacht in den Saal…
Winterstürme wichen dem Wonnemond). 
Toinen kääntöpite on kohtaus, jossa 
Siegmund kiskaisee Notung-miekkan 
irti saarnesta (Siegmund, den Wälsung, 
siehst du Weib). Sitä seuraava jakso on 
yksi Wagnerin tuotannon hienoimpia ja 
hurmoksellisimpia.
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Valkyyrian ensimmäinen näytös on 
siis tyydyttävä kokonaisuus paitsi mu-
siikillisesti, myös draamallisesti. Se jää 
epäwagneriaanisesti pisteeseen, jonka 
jälkeen mikä tahansa on mahdollista. 
Kerrankin kuulijalla on mahdollisuus täy-

dentää kutkuttavaan tilanteeseen jäänyt 
tarina oman mielikuvituksensa mukaan. 

haastattelu Lotta Emanuelsson

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791): 
SINFONIA NRO 36

Kesällä 1783 Mozart matkusti vaimon-
sa Constanzen kanssa Salzburgiin ter-
vehtimään Mozartin isää Leopoldia. 
Paluumatkalla lokakuussa he pysähtyi-
vät muutamaksi päiväksi Linziin, jossa 
Mozart sai antaa jälleen yhden näyt-
teen hämmästyttävästä nopeudestaan 
säveltäjänä. Hän kirjoitti 31. lokakuuta 
isälleen: "Kun me saavuimme Linzin 
porteille, palvelija odotti meitä viedäk-
seen meidät vanhan kreivi Thunin luok-
se, missä me yhä asumme. En tosiaan-
kaan pysty kuvailemaan, miten me 
olemme hukkua heidän ystävällisyy-
teensä tässä talossa. Tiistaina 4. mar-
raskuuta aion pitää täällä konsertin pai-
kallisessa teatterissa. Koska minulla ei 
ole yhtään ainoata sinfoniaa mukanani, 
sävellän parhaillaan uutta hirvittävällä 
vauhdilla."

Tämä "hirvittävällä vauhdilla", ehkä vain 
neljässä tai viidessä päivässä  syntynyt 
teos tunnetaan nykyisin "Linziläisenä" 
sinfoniana. Kiireen merkkejä siinä ei silti 
ole, sillä se on hieno, yksityiskohtia myö-
ten hallittu teos. Tosin Mozart on luulta-
vasti esittänyt sinfonian myös Wienissä 
huhtikuussa 1784, jolloin hän on saatta-
nut hieman korjailla teosta.

Salzburgissa Mozart oli tavannut 
Joseph Haydnin nuoremman veljen 
Michaelin ja saanut tältä mukaan-
sa sinfonian, jonka hän esitti Linzissä. 
Hän täydensi sitä säveltämällä sen en-
siosaan hitaan johdannon, mitä hän 
ei ollut tehnyt vielä kertaakaan omis-
sa sinfonioissaan. "Linziläisessä" näin 
kuitenkin tapahtui, ja voi olla, että 
Michael Haydnin sinfoniaan lisätty joh-
danto antoi tähän yllykkeen. Yhtä lail-
la Mozart on voinut saada ajatuksen 
Joseph Haydnilta, joka oli jo säveltänyt 
useita hitaalla johdannolla alkavia sin-
fonioita. Olipa johdannon tausta mikä 
tahansa, Mozart joka tapauksessa te-
kee siitä täysin omanlaisensa alun juh-
lavuudesta jännitteisiksi kääntyvine 
tunnelmineen ja hänelle tunnusomai-
sine kromaattisine lopukekulkuineen. 
Avausosan nopea pääjakso on valoisa, 
henkevä ja loistokas, joskin sivutee-
maan keskittyvä kehittely on hillitympi 
kuin esimerkiksi "Prahalaisessa" sinfo-
niassa, suuressa g-molli-sinfoniassa tai 
"Jupiter-sinfoniassa".

Ensimmäisen kerran klassisessa sin-
foniassa trumpetit ja patarummut ovat 
mukana myös hitaassa osassa. Osa on-
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Kun Richard Wagner "Euroopan hulluna 
vuonna" 1848 alkoi luonnostellla libret-
toa oopperaan Siegfrieds Tod, hän tus-
kin aavisti aloittaneensa jättiläisurakan, 
joka veisi häneltä seuraavat 26 vuot-
ta. Teksti alkoi paisua taaksepäin, sillä 
Siegfrieds Tod vaati taustakseen san-
karin varhaisempia vaiheita kuvaavan 
oopperan Der junge Siegfried. Sitten 
kokonaisuus kasvoi edelleen kahdella 
oopperalla: sankarin syntyyn johtaneet 
tapahtumat kertovalla oopperalla Die 
Walküre (Valkyyria) sekä koko suuren 
tapahtumaketjun taustoja kuvaavalla 
Das Rheingoldilla (Reinikulta).

Oopperan historian kolossaalisin pro-
jekti, viisitoista tuntia kestävä neljän 
oopperan Der Ring der Nibelungen 
(Nibelungin sormus) oli näin saanut 
ääriviivat. Teksti valmistui joulukuussa 
1852, ja sävellystyö alkoi seuraavan vuo-
den syksyllä. Nyt työ eteni oopperoiden 
tapahtumien mukaisessa järjestykses-
sä, ja samalla suunnitelma tarkentui 
niin, että tetralogian kolmas teos Der 
junge Siegfried sai nimen Siegfried 
ja päätösteoksesta Siegfrieds Tod tuli 
Götterdämmerung (Jumalten tuho).

RICHARD WAGNER (1813–1883): 
VALKYYRIA, 1. NÄYTÖS

Jo neljän poikkeuksellisen vaativan 
teoksen sävellystyö sinänsä oli valtava 
urakka, minkä lisäksi työ keskeytyi 12 
vuodeksi, joiden aikana Wagner kirjoit-
ti kaksi muuta oopperaa, Tristanin ja 
Isolden sekä Nürnbergin mestarilaula-
jat. Nibelungin sormus valmistui lopulta 
1874. Sen osia oli ryhdytty esittämään 
yksittäisinä vuoden 1869 Reininkullan 
kantaesityksestä lähtien, ja Wagnerin 
hahmottelemana neljän teoksen tiivii-
nä kokonaisuutena se nähtiin ensim-
mäisen kerran Bayreuthin varta vasten 
rakennetussa Festspielhausissa elo-
kuussa 1876.

Wagner ammensi Ring-tetralogiaan 
aineistoa monelta taholta, muun muassa 
keskiaikaisesta eepoksesta Nibelungen-
lied (Nibelungein laulu), muinaisskandi-
naavisesta (Edda ja Wolsunga Saga) ja 
antiikin mytologiasta sekä useista histo-
riallisista lähteistä. Valtava kokonaisuus 
on herättänyt mitä erilaisimpia tulkin-
toja, joiden lähtökohdat ulottuvat jungi-
laisesta pyskoanalyysista yhteiskunnalli-
seen analyysiin, erilaisiin valtapolitiikan 
ja rappeutuvan länsimaisen maailman 
kuvauksiin.

kin tavanomaista painokkaampi, pai-
koin jylhän vakava, paikoin kosketta-
van syvämietteinen. Osan pääaiheessa 
on nähty sukulaisuutta Haydnin Maria 
Teresia –sinfonian (nro 48) hitaaseen 
osaan, mutta mollin tummentama ke-
hittely on jälleen mitä tyypillisimmin 
mozartiaaninen.

Menuetti saa juhlavan hovitanssin 
sävyä, mutta Ländler-tyyppisessä trio-

jaksossa tunnelma on pastoraalisempi. 
Finaalissa haydnmainen tarttuvuus yh-
distyy Mozartille ominaiseen laulavaan 
eleganssiin ja paikoin myös hienova-
raiseen häilymiseen valon ja varjon ra-
joilla. Kehittelyn valtaa yksi ainoa aihe, 
joka siirtyy ilmeikkäästi soittimelta toi-
selle.
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Nibelungin sormuksen suurten mit-
tojen eeppisessä rakenteessa Valkyyria 
merkitsee varsinaisten tapahtumien ja 
yhtenäisen draaman alkua; sitä edeltä-
neen Reininkullan Wagner määritteli 
"valmistelevaksi" tai "edeltäväksi illaksi" 
(ein Vorabend). Nimi viittaa valkyyrioi-
hin, Wotan-jumalan tyttäriin, jotka nou-
tavat kuolleita sankareita taistelukentil-
tä, ja yksikkömuotoisena nimenomaan 
heistä tunnetuimpaan, Brünnhildeen. 
Valkyyrian ensimmäistä näytöstä hal-
litsevat kuitenkin ihmiset, joskin heis-
täkin sisarukset Siegliende (sopraano) 
ja Siegmund (tenori) ovat osin juma-
lallista alkuperää, sillä he ovat Wotanin 
lapsia ihmisen kanssa. Vain Sieglinden 
aviomies Hunding (basso) on tavalli-
nen kuolevainen.

Ring-tetralogia edustaa Wagner uu-
denlaisia musiikkidraaman ihanteita. 
Viimeistään Valkyyriassa toteutui lopul-
lisesti hänen tavoittelemansa musiikil-
lis-poeettinen synteesi, tekstin ja mu-
siikin saumaton yhteensulautuminen, 
tekstin merkitysten syventäminen ja 
rikastaminen musiikin pienimmilläkin 
yksityiskohdilla, esimerkiksi melodiikan 
kaarrosten, harmonian liikkeiden ja or-
kestraation keinoin. Orkesterissa kiin-
nittävät huomiota Wagnerin toivomuk-
sesta Ring-tetralogiaa varten kehitetyt 
jalosointiset ns. Wagner-tuubat, jotka 
nimestään huolimatta ovat lähempänä 
käyrätorvia.

Wagnerin luomaa musiikillis-poeet-
tistä synteesiä rikastaa ja täydentää 
monisäikeinen, laskutavasta riippuen 
useiden kymmenien tai jopa satojen 
johtoaiheiden verkosto. Vaikka aiheet 
kytkeytyvät yleensä selkeästi eri hen-
kilöihin, tapahtumiin tai ideoihin, ne 

eivät ole mitään mekaanisia musiikil-
lisia "käyntikortteja" tai "naulakkolap-
puja", niin kuin Stravinsky väitti, vaan 
muuntuvat ja yhdistyvät monin tavoin 
ja karttavat yksiselitteisiä merkityksiä. 
Usein ne ilmaisevat kuulijoille asioita, 
joita näyttämöhahmot eivät itse tiedä 
tai tiedosta.

Nibelungin sormuksen erilaisten 
vallan tahdon ilmentymien keskellä Val-
kyyrian ensimmäinen näytös on en-
nen muuta suuri rakkauskohtaus. Yli-
päätään Valkyyriassa inhimilliset tunteet 
ovat enemmän pinnalla kuin tetralogian 
muissa oopperoissa. Valkyyrian ensim-
mäinen näytös jakaantuu kolmeen dra-
maturgisesti selkeitä asetelmia luovaan 
kohtaukseen: ensimmäisessä Sieglinde 
ja Siegmund tapaavat, toisessa Hunding 
ilmestyy paikalle ja tuo mukaan konflik-
tin elementin ja kolmannessa Siegmund 
on ensin hetken yksin kunnes Sieglinden 
palattua rakkaudentunteet kokevat täyt-
tymyksen.

Teos puhkeaa esiin väkevänä myrskyn 
kuvauksena, mutta solistien päästessä 
ääneen musiikki siirtyy psykologiselle 
tasolle ja heijastaa päähenkilöiden, en-
nen kaikkea Sieglinden ja Siegmundin 
sisäisiä tuntemuksia. Heidän rakkauden 
syttymisensä kuvauksessa on lyyrisyyt-
tä ja lämpöä, ja kolmannen kohtauksen 
edetessä musiikissa soi kielletyn rak-
kauden aistillinen hurmio uudenlaisine 
melodioineen ja kromaattisine harmo-
nioineen. Tätä musiikkia kirjoittaessaan 
Wagner loi tyylilajin toisellekin kielletyn 
rakkauden kuvaukselle, häntä muuta-
man vuoden kuluttua tulevaisuudessa 
odottaneelle Tristanille ja Isoldelle.

Kimmo Korhonen
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KARITA MATTILA 

Karita Mattila kuuluu maailman arvos-
tetuimpien oopperalaulajien joukkoon. 
Hänen lyyrinen ja dramaattinen sop-
raanonsa tunnetaan kauneudestaan 
sekä monipuolisuudestaan, ja hänen 
esiintymisensä lavalla hakee vertais-
taan. 

Mattila suoritti lauludiplomin-
sa Sibelius-Akatemiassa Liisa Linko-
Malmion sekä Vera Rozsan johdol-
la. Hän esiintyy säännöllisesti kaikissa 
maailman merkittävimmissä ooppera-
taloissa ja arvostetuimmilla festivaaleil-
la huippukapellimestarien, kuten mm. 
James Levinen, Esa-Pekka Salosen, 
Claudio Abbadon, Sir Colin Davisin, 
Christoph von Dohnanyin, Bernard 
Haitinkin, Antonio Pappanon ja Sir 
Simon Rattlen johdolla.    

Mattilan tärkeimpiä oopperaroole-
ja ovat mm. Puccinin Tosca, Janáčekin 
Jenufa, Wagnerin Lohengrinin Elsa, 
Mozartin Don Giovannin Donna Anna, 
Johannes Straussin Lepakon Rosalinde 
sekä Richard Straussin Salome. Mer-
kittävät ohjaajat ovat ihastuneet Mat-
tilan ilmiömäiseen draaman tajuun ja 
tuloksena on syntynyt useita unohtu-
mattomia produktioita. Luc Bondyn 
ohjaamana Mattila esitti Don Carlosin 
Pariisissa, Lontoossa ja Edinburghin 
festivaalilla. Elektrassa hän esiintyi Lev 
Dodinin ohjauksessa Salzburgissa ja 
Peter Steinin kanssa hän teki Simon 
Boccanegran Salzburgissa sekä Don 
Giovannin Chicagossa. New Yorkin 
Metropolitan-oopperassa Mattila esiin-
tyi Fideliossa Jürgen Flimmin ohjauk-
sessa. Mattila on kantaesittänyt monia 

merkittäviä nykymusiikkiteoksia, joista 
yksi on nimirooli Kaija Saariahon Émilie 
-oopperassa Lyonissa 2010. 

Mattila on hiljattain tehnyt monta 
kiitettyä roolidebyyttiä mm. Wagnerin 
Sieglindenä Houstonin Grand Operassa 
sekä Straussin Ariadnena ja Wozzeckin 
Mariena Covent Gardenissa Lontoossa. 
Muita viime aikojen kohokohtia 
ovat olleet mm. Fidelio Houstonissa, 
Janáčekin Katja Kabanova Chicagossa, 
Schönbergin Erwartung St. Louisissa ja 
Straussin Vier Letzte Lieder New Yorkin 
Carnegie Hall’ssa. Kuluvalla kaudella 
Mattila laulaa mm. Janáčekin Jenufassa 
Metropolitanissa ja Ariadnea Baijerin 
valtionoopperassa. Soolokonsertteja 
hän  pitää Wigmore Hall’ssa, Wienin 
val  tion oopperassa ja Geneven oop-
perassa. Lisäksi Mattila esiintyy mm. 
Ranskan ja Kölnin radion sinfoniaor-
kestereiden solistina. Tänä iltana kuul-
tavaa Valkyyrian ensimmäistä näytös-
tä Mattila esittää myös Lontoossa 
Antonio Pappanon johtaman Lontoon 
sinfoniaorkeste rin solistina yhdessä 
tenori Jonas Kaufmannin kanssa.

 Karita Mattila on tehnyt monia mer-
kittäviä levytyksiä Phillipsille, EMIlle, 
Sonylle, DG:lle ja Ondinelle. Hän on tal-
tioinut mm. Richard Straussin Viimeiset 
laulut-sarjan Claudio Abbadon johdol-
la ja Schönbergin Gurreliederin sekä 
Šostakovitšin 14. sinfonian Sir Simon 
Rattlen kanssa. Wagnerin Nürnbergin 
mestarilaulajat -oopperan kokonaislevy-
tys Sir Georg Soltin kanssa ja Janáčekin 
Jenůfa Bernard Haitinkin kanssa palkit-
tiin molemmat Grammylla.

Karita Mattila on voittanut usei-
ta laulukilpailuja ja hänelle on myön-
netty monia merkittäviä palkintoja. 
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Lappeenrannan laulukilpailun hän voit-
ti 1981 ja BBC:n Singer of the World 
laulukilpailun 1983. Tasavallan presi-
dentti myönsi Mattilalle Pro Finlandia-
mitalin 2001. Musical America valitsi 
hänet 2005 Vuoden Muusikoksi, mikä 
on yksi Yhdysvaltojen arvostetuimmis-
ta klassisen musiikin palkinnoista. Niin 
ikään Ranskassa Mattila sai korkeim-
man kulttuurialan arvonimen, Chevalier 
des Arts et des Lettres vuonna 2003. 
Suomessa jaetaan vuosittain Karita 
Mattilan nimeä kantava palkinto, joka 
on rahallisesti suurin laulajalle myön-
nettävä palkinto maassamme. 

SIMON O'NEILL 

Uusseelantilainen Simon O’Neill on no-
peasti noussut dramaattisten tenorien 
kärkijoukkoon. Hän esiintyy säännölli-
sesti maailman merkittävimmissä oop-
perataloissa ja on tehnyt yhteistyötä 
monien huippukapellimestarien kuten 
James Levinen, Riccardo Mutin, Valery 
Gergijevin, Daniel Barenboimin ja Sir 
Simon Rattlen kanssa. 

O’Neill opiskeli Wellingtonin Victoria 
-yliopiston lisäksi Manhattan School of 
Music -koulussa sekä Juilliard -musiikki-
korkeakoulun oopperaluokalla. 

Hän on saanut paljon ylistystä roolis-
taan Siegmundina Wagnerin Valkyyriassa 
niin Lontoon Covent Gardenissa, 
Milanon La Scalassa kuin Berliinin val-
tionoopperassakin. Bayreuthin musiik-
kijuhlilla O’Neill on laulanut Wagnerin 
Lohengrinissa ja Parsifalissa. New Yorkin 
Metropolitanissa O’Neill on esiintynyt 
mm. Bergin Wozzeckissa. Lisäksi hänen 
muita roolejaan ovat mm. Puccinin La 

MIKA KARES

Bassolaulaja Mika Kares on tunnet-
tu erityisesti Verdin, Wagnerin ja 
Mozartin musiikin tulkitsijana. Vuo-
sina 2005–2010 Kares kuului Badisches 
Staatstheaterin solistikuntaan. Tämän 
jälkeen hän on jatkanut uraansa va-
paana taiteilijana ja esiintynyt mm. 
Nikolaus Harnoncourtin, Lorin Maazelin, 
Zubin Mehtan ja Marc Minkowskin joh-
dolla. Kareksen tulevia esiintymisiä 
ovat mm. Sarastron rooli Taikahuilussa 
Lontoon Covent Gardenissa, Greminin 
rooli Eugen Oneginissa Wienin val-
tionoopperassa sekä Filippon rooli Don 
Carloksessa Dresdenin Semperoperissa.

Kares esiintyy säännöllisesti myös 
orkesterien solistina ja on laulanut 
mm. Mozartin ja Verdin Requiemissä, 
Beethovenin 9. sinfoniassa ja Haydnin 
Luomisessa. Lied-ohjelmistossaan hä-
nellä on mm. Schubertin Winterreise, 
jonka esityksistä pianisti Marita 
Viitasalon ja näyttelijä Esko Salmisen 

Bohemen Rodolfo, Beethovenin Fidelion 
Florestan sekä Mozartin Idomeneon ni-
mirooli. Kuluvalla kaudella O’Neill laulaa 
mm. Wagnerin Valkyyrian 1. näytöksen 
konserttiversion Berliinin filharmonikko-
jen solistina, esiintyy Berliinin valtionoop-
perassa Janačékin Katja Kabanovassa 
sekä Wagnerin Jumalten tuhossa 
Houstonin oopperassa.  

Simon O’Neill on levyttänyt mm. 
Wagnerin, Verdin ja Mozartin oop-
peroita sekä Mahlerin 8. sinfonian ja 
Beethovenin 9. sinfonian. 
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kanssa Kares on saanut paljon kiitosta.
Kareksen viimeisin levytys Dalandin roo-

lissa Wagnerin oopperassa Len tä vä hol-
lantilainen oli ehdokkaana  Gramophone- 
palkinnon saadaksi. Opernwelt palkitsi 
tämän levyn Kuu kauden levy- palkinnol-
la ja Diapason- lehti myönsi samaisel-
le äänitykselle Diapason d´Or -palkin-
non. Kuluvana syksynä Sony Classical 
julkaisee taltioinnin Mozartin Don 
Giovannista, jossa Kares laulaa komtuu-
rin roolin. 

Mika Kares valittiin Savonlinnan oop-
perajuhlien Vuoden Taiteilijaksi vuon-
na 2008. Lisäksi hänelle on myönnet-
ty Beniamino Gigli -palkinto 2015 bel 
canto -ohjelmiston menestyksekkäästä 
esittämisestä. 

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.

RADION 
SINFONIAORKESTERI

 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.

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–



11

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.


