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14.10.     
PERJANTAISARJA 3
Musiikkitalo klo 19.00 

Markus Stenz, kapellimestari
Marko Ylönen, sello

Dmitri Šostakovitš: Sellokonsertto nro 2 G-duuri op.126 33 min
I Largo 
II Allegretto 
III Allegretto

VÄLIAIKA 20 min

  
Anton Bruckner: Sinfonia nro 5 B-duuri 81 min
1. Introduction (Adagio) – Allegro
2. Adagio. Sehr langsam
3. Scherzo. Molto vivace
4. Finale (Adagio) – Allegro moderato

Konsertissa soittaa viisi Taideyliopiston Sibelius-Akatemian opiskelijaa, jotka on 
valittu opiskelemaan Musiikkitalon orkesteriakatemiaan: Kaia Voitka, I viulu, 
Olivia Holladay, II viulu, Valerie Albrecht, alttoviulu, Anna Westerlund, sello, 
Pauli Pappinen, kontrabasso.

Musiikkitalon Orkesteriakatemia on Helsingin kaupunginorkesterin, Radion 
sinfoniaorkesterin ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian yhteistyömalli, jonka 
tavoitteena on yhä korkeatasoisempi, työelämälähtöisempi ja kansainvälisempi 
koulutus. Tulevaisuuden orkesterisoittajat, kapellimestarit ja säveltäjät osallistuvat 
orkestereiden toimintaan ammattimuusikoiden ohjauksessa. 
Orkesteriakatemian toiminta käynnistyi syksyllä 2015. 
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MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen 
Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle kuuntelemaan 
esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on numeroimattomat paikat.

Myöhäisillan kamarimusiikki: 
Laura Vikman, viulu
Jukka Pohjola, viulu
Riitta-Liisa Ristiluoma, alttoviulu
Marko Ylönen, sello

Dmitri Šostakovitš: Jousikvartetto nro 9  27 min
Es-duuri op.117 
I Moderato con moto 
II Adagio 
III Allegretto 
IV Adagio 
V Allegro

Väliaika noin klo 19.45. Konsertti päättyy noin klo 21.40. 
Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy noin klo 22.25. 
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/rso.



3

Dmitri Šostakovitš näytti alkuvuonna 
1966 uuden sinfonian materaalia sello-
taiteilija Mstislav Rostropovitšille, joka 
oivalsi aineiston kelpaavan myös sel-
lokonserton rakennuspuiksi. Säveltäjä 
innostui hankkeesta heti ja kantaesit-
ti toisen sellokonserton 25. syyskuuta 
Šostakovitšin 60. syntymäpäivänä.

Teoksella lienee omaelämäkerral-
lisia piirteitä, mutta ei paljastanut 
Rostropovitšille herätteitään. Varjonsa 
teoksen ylle heitti ainakin säveltäjäl-
lä todettu sydänsairaus, joka vei hänet 
lopulta hautaan. Yhteisessä uudenvuo-
den vietossa 1965-66 Rostropovitšin 
kanssa Šostakovitšin mieleen oli juo-
lahtanut toisen osan juutalaissävelmä.

Toinen sellokonsertto valmistui sä-
veltäjän myöhäiskauden kynnyksellä, 
jossa maallisten tyrannien rinnalle sä-
veltäjän vastustajaksi kohosi kuolema. 
Ensimmäisen sellokonserton (1959) ja 
vallankumousaiheisen kahdennentois-
ta sinfonian (1961) jälkeen Šostakovitš 
oli vaihtanut äänilajia Babi Jar -sinfo-
niassa (1962), jossa hän puuttui Jevgeni 
Jevtušenkon runojen avulla mm. juuta-
laisten ja naisten kohtaloon Venäjällä. 
Teos sai Nikita Hruštševin vihat niskoil-
leen ja lopetti tovin kestäneen sovun 
säveltäjän ja vallanpitäjien välillä.

Sinfonian juutalaisaiheet ja musor-
gskimainen tematiikka jättivät jäl-
kensä myös toiseen sellokonserttoon. 
Teoksen sävy on kuitenkin sisäänpäin 
kääntyneempi ja kollaasimaisista lai-
nauksista huolimatta henkilökohtainen. 
Hidas johdanto-osa sekä kaksi tauotta 
seuraavaa tanssillista ja rakenteeltaan 

DMITRI ŠOSTAKOVITŠ (1906–1975): 
SELLOKONSERTTO NRO 2

vapaata Allegrettoa viittaavat taakse-
päin kuudenteen sinfoniaan (1939).

Konsertosta on riisuttu perinteinen 
taituriretoriikka ja tekninen haaste 
kasvaa musiikin henkisestä paineesta. 
Orkesterista erottuvat hauraita haavei-
ta viestivät harput ja lyömäsoitinten 
kilke, joka toisinaan muistuttaa luiden 
kalinaa. Musiikin yhdistelmä populaa-
risävelmiä ja katkeraa illuusiottomuut-
ta tuottaa tietoisia yhteentörmäyksiä.

Ensimmäinen osa (Largo) käynnistyy 
sellon itseensä käpertyvällä kromaatti-
sella soololla, johon orkesteri lisää syviä 
varjoja. Siitä lähtee liikkeelle sellon ja 
orkesterin polyfoninen liike, joka kiris-
tyy ylös kurottaessaan.

Ajatus vaeltaa raskasmielisenä, kun-
nes ksylofonin kilke ja klezmer-sävyi-
hin viittaavat puhaltimet lisäävät sel-
lon puheeseen ironisen ja aavemaisen 
vastaäänen. Ahdistunut tunnelma hui-
pentuu isorummun mukiloivien iskujen 
säestämään soolokadenssiin. Loppuun 
jää alistunut sovinto.

Sello aloittaa myös toisen osan 
(Allegretto), jonka puupuhaltimet vah-
vistavat groteskiksi juutalaistanssiksi. 
Käytetty teema on suomalaistenkin 
tuntema Bublitški (”Ostakaa sämpylöi-
tä”), jonka ovat levyttäneet mm. Henry 
Theel, Olavi Virta (Volgan rannalla) ja 
Katri Helena. Šostakovitšille tällaiset 
iskelmälliset sävelmät olivat muistoja 
toiveikkaalta 1920-luvulta, mutta myös 
vuosisataisten vainojen symboleja.

Fagottien, käyrätorvien ja lyömäsoi-
tinten välihuudot hoputtavat sooloää-
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nen hätääntynyttä juoksua. Se päätyy 
tauotta seuraavan finaalin (Allegretto) 
aloittavaan epätodelliseen fanfaarikoh-
taukseen, johon käyrätorvet puhkeavat 
pikkurummun säestyksellä. Sello kertaa 
fanfaariaihetta kadenssissaan, joka liu-
kenee lopuksi ensiosaa muistuttavaan 
elegisyyteen. 

Hitaan, tunteellisen ja trilleissään ga-
lantin aiheen kanssa kilpailee tuima, 
puhaltimien ja lyömäsoitinten tehosta-
ma kalmantanssi. Se huipentuu finaalin 

Anton Bruckner koki itsensä vuosisatai-
sen sävellystaidon jatkajaksi ja opiske-
li musiikkia yli nelikymmenvuotiaaksi. 
Hänellä ehti elämänsä varrella oli viiti-
sentoista opettajaa, yhtenä viimeisistä 
Schubertia aikoinaan opettanut Simon 
Sechter, jonka elämäntapoihin kuului 
säveltää fuuga joka päivä.

Bruckner seurasi Sechteriä Wienin 
konservatorion musiikin teorian opet-
tajana ja syksyllä 1875 hänet nimitettiin 
Wienin yliopiston palkattomaksi har-
monian ja kontrapunktin opettajaksi. 
Bruckner oli vuoden alussa aloittanut 
viidennen sinfoniansa kanssa ja yliopis-
tolla pitämässään virkaanastujaispu-
heessa hän tuntui puhuvan myös uu-
desta ja entistä kontrapunktisemmasta 
sinfoniastaan.

Brucknerin määritteli puheessaan 
”musiikin arkkitehtuurin ja musiikin 
tieteen”, joka ”jakaa koko taiteellisen 
rakennustavan pienimpiin atomeihin 

lopulla juutalaisteeman raivokkaaseen 
ja epätoivoiseen fortissimo-purkauk-
seen koko orkesterilla. Sello jatkaa sen 
jälkeen yksinäistä jolkotustaan nakutta-
vien lyömäsoitinten säestyksellä. 

Ratkaisu jää avoimeksi, eräiden kom-
mentaattorien mukaan kuin ilmaan hei-
tetyksi kysymykseksi. Neljännentoista 
sinfonian perusteella loppu vaikuttaa 
kuolemalta, joka leikkaa ohenevan elä-
mänlangan kesken liikkeen.

ANTON BRUCKNER (1824–1896): SINFONIA NRO 5

ja kokoaa sen elementit jälleen yhteen 
tiettyjen sääntöjen mukaan”. Sen ”pe-
rustan ja sielun määrää harmonian ja 
kontrapunktin jalo teoria”. Tarvitaan ”yl-
lämainitun musiikillisen arkkitehtuurin 
täydellinen tuntemus”, jotta ”omat aja-
tukset voisi toteuttaa musiikissa oikein 
ja tehdä eläviksi.”

Puheen vaikutus Wienin akateemi-
siin musiikkipiireihin jäi yhtä heikoksi 
kuin viidennen sinfonian, joka valmis-
tui vuonna 1876. Bruckner siirsi teok-
sen sivuun uudistaakseen kolmannen 
ja neljännen sinfoniansa ja viimeiste-
li B-duuri-sinfonian lopulliseen muo-
toon vuonna 1878.  Viides sinfonia sai 
kantaesityksensä kapellimestari Franz 
Schalkin lyhentämänä laitoksena vuon-
na 1893. Sellaisena se julkaistiin vuon-
na 1896 ja tunnettiin 1930-luvulle asti, 
jolloin vasta painettiin Brucknerin oma 
vuoden 1878 versio. 
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Viides sinfonia oli Brucknerin siihen 
mennessä pisin ja ehkä koko sinfonia-
sarjan haastavin teos. Kontrastit on 
jännitetty äärimmilleen ja laajimmil-
leen ja noiden vastakohtien – ei pel-
kästään hiljaisen ja voimakkaan, vaan 
”pyhän ja maallisen, seremoniallisen ja 
intiimin, dramaattisen ja lyyrisen, mars-
sin, ländlerin ja koraalin” (Constantin 
Floros) – kautta Bruckner hahmottaa 
maailmansa rajat.

Vastakohtien välinen jännite käy ilmi 
ensimmäisestä osasta, jonka avaa piz-
zicatoissa käynnistyvä hidas Johdanto 
(Adagio). Myös toisen ja viimeisen 
osan avaavat näppäilyt antavat musii-
kille pulssin ja arkkitehtuurin atomita-
son mittakaavan. Jousien aavemaiseen 
aiheeseen sisältyy teoksen kontrapunk-
tinen aloite, joka törmää kuitenkin täy-
dellä voimalla jyrähtävään vaskiseinään. 

Avausosan päätaite (Allegro. Mäßig) 
edustaa tähtienväliseksi laajennettua 
sonaattimuotoa, jossa kaukana toisis-
taan liikkuvat teemat, sävellajit ja or-
kesteriblokit rakentavat vasta jälkeen 
päin hahmottuvaa suurta kuviota. 
Vaskiaiheen läpimurto B-duuriin osan 
lopussa on voittoisuudestaan huoli-
matta vain alkusoittoa.

Hidas osa (Adagio. Sehr langsam) on 
myös sonaattimuotoinen ja saa pizzica-
toista rauhattoman vireen, jonka päälle 
oboe tulkitsee lyyrisen avausteeman. 
Jousien ylevästi ja täyteläisesti laulavaa 
toista teemaa Bruckner kehittelee voi-
mallisemmin ja kohottaa sen huipen-
tumassa lähes brutaaliin loistoon. Siitä 
musiikki laskeutuu takaisin arvoituksel-
liseen alkutunnelmaan.

 Scherzossa (Molto vivace, schnell) 
Bruckner yhdistää päätaitteessaan so-

taisan scherzoaiheen ja juurevan länd-
ler-valssin. Musiikissa tuntuu yhdisty-
vän sekä pakokauhua enteilevä jännite 
että leppoisat kylätanssit. Triotaite (Im 
gleichen tempo) sipsuttelee arkaai-
sessa pastoraalitunnelmassa. Kolmen 
ensimmäisen osan aiheet ovat sukua 
toisilleen, mutta niiden muodostamas-
ta palapelistä puuttuu vielä ratkaiseva 
osa.

Bruckner aloittaa finaalin 
Beethovenin yhdeksännen sinfonian 
finaalin tavoin kertaamalla edellisten 
osien aiheita (Adagio). Mutta siinä mis-
sä hänen edeltäjänsä tarjosi niiden ti-
lalle ”uuden sävelen”, Bruckner ryhtyy 
takomaan (Allegro moderato) aihei-
ta kontrapunktilla yhdeksi totuudeksi. 
Avausosan tavoin äkilliset leikkaukset 
majesteetillisesta pauhusta sydämel-
liseen jousicantabileen tai onnellisiin 
tanssirytmeihin voivat sekoittaa kuuli-
jan pään

Ensimmäinen fuuga on keveä ja iloi-
nen ja antaa tilaa idyllisille episodeille. 
Vasket julistavat juhlavan koraalitee-
man, joka on kehittelyn jälkeen pohja-
na alttoviuluissa käynnistyvälle toiselle 
fuugalle. Ensimmäisen fuugateeman 
liittyessä mukaan kontrapunktinen ku-
dos kasvaa jättimäiseksi kaksoisfuu-
gaksi. 

Musiikki kasvaa jättimäisestä seuraa-
vaan ulottuvuuteen sinfonian koodas-
sa, jossa pauhaavat yhtä aikaa molem-
mat fuugateemat sekä ensimmäisen 
osan pääteema. Koko olemassaolo vas-
takohtien ykseytenä, mennyt, oleva ja 
tuleva tiivistettynä tässä ja nyt.

Antti Häyrynen
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MARKUS STENZ

Markus Stenz on Hollannin radion 
sinfoniaorkesterin ylikapellimestari, 
Baltimoren sinfoniaorkesterin päävi-
erailija ja Soulin filharmonikkojen tu-
leva nimikkokapellimestari. Aiemmin 
hän on toiminut myös Montepulcianon 
festivaalin taiteellisena johtajana ja 
Melbournen sinfoniaorkesterin ylika-
pellimestarina.

Stenz opiskeli Kölnissä ja myöhem-
min Yhdysvalloissa, Tanglewoodissa 
Leonard Bernsteinin ja Seiji Ozawan 
johdolla. Hän on johtanut merkittäviä 
orkestereita ympäri maailmaa, kuten 
Berliinin ja Los Angelesin filharmonik-
koja, Amsterdamin Concertgebouw 
-orkesteria, Leipzigin Gewandhaus-
orkesteria ja Chicagon sinfoniaorkeste-
ria. Kuluvalla kaudella Stenz johtaa mm. 
Japanin Yomiuri-sinfoniaorkesteria, 
Cincinnatin sinfoniaorkesteria, Hallé-
orkesteria ja Salzburgin Mozarteum-
orkesteria.

Oopperakapellimestarina Stenz de-
bytoi Venetsian La Fenice -ooppe-
rassa ja on sittemmin vieraillut mm. 
Milanon La Scalassa, Englannin kan-
sallisoopperassa, Stuttgartin ooppe-
rassa ja Glyndebournen ja Salzburgin 
festivaaleilla. Kölnissä Stenz on joh-
tanut mm. monia Wagnerin ooppe-
roita, kuten Nibelungin sormus -tet-
ralogian, Lohengrinin, Nürnbergin 
Mestarilaulajat ja Parsifalin. 

Markus Stenz on levyttänyt 
kaikki Mahlerin sinfoniat ja mo-
nia Schönbergin teoksia kölniläi-
sen Gürzenich-orkesterin kanssa. 
Schönbergin Gurre-laulujen levytys pal-

kittiin juuri Gramophone-palkinnolla. 
Hollannin radion sinfoniaorkeste-
rin kanssa Stenz on taltioinut mm. 
James MacMillanin St. Luke Passion 
-teoksen ja Hartmannin Simplicius, 
Simplicissimus. 

MARKO YLÖNEN

Concert Artists Guild -kilpailun voittaja, 
Pohjoismaisten sellokilpailujen kakko-
nen sekä Moskovan Tšaikovski-kilpailun 
ja Turun sellokilpailun finalisti Marko 
Ylönen on yksi tunnetuimmista suo-
malaisista sellisteistä ja kamarimuusi-
koista.

Ylönen on esiintynyt mm. Camerata 
Salzburgin, Englantilaisen kamariorkes-
terin ja Prahan kamariorkesterin solis-
tina. Soolokonsertteja hän on soitta-
nut mm. New Yorkin Carnegie Hall’ssa 
ja Amsterdamin Concertgebouwssa. 
Ylönen on toiminut myös Tapiola 
Sinfoniettan sellon äänenjohtajana ja 
RSO:n 1. soolosellistinä. Lisäksi hän on 
ollut Korsholman musiikkijuhlien tai-
teellinen johtaja vuosina 2003, 2008 ja 
2010–12, ja LuostoClassic -tapahtuman 
taiteellinen johtaja 2014–2017.

Kamarimusiikkia Marko Ylönen soit-
taa eri kokoonpanoissa kotimaisten 
muusikoiden lisäksi mm. sellisti Natalia 
Gutmanin, viulisti Gerhard Schulzin, 
sellisti Gary Hoffmanin ja pianisti Leif 
Ove Andsnesin kanssa. Hän on ollut 
myös Uusi Helsinki -kvartetin jäsen. 
Lisäksi Ylönen toimii kamarimusiikin 
professorina Taideyliopiston Sibelius-
Akatemiassa. Mestarikursseja hän on 
pitänyt mm. Australiassa, Egyptissä, 
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Yhdysvalloissa ja useissa Euroopan 
maissa. 

Klassisen kantaohjelmiston lisäk-
si Ylönen on esittänyt myös nykymu-
siikkia, ja hän on soittanut useita suo-
malaisten sävellysten kantaesityksiä. 
Ylösen levytysluettelo sisältää sekä 
uusia sellokonserttoja että perinteistä 
ohjelmistoa Ondine-, BIS- ja Finlandia-
levymerkeille. Viimeisimpinä on julkais-
tu Sibeliuksen kaksi lyhyttä sellokap-
paletta sisältävä levy Sinfonia Lahden 
ja Osmo Vänskän kanssa, Peteris 
Vasksin sellokonserton levytys Tampere 
Filharmonian ja John Storgårds kanssa 
sekä Joonas Kokkosen sellokonsertto 
RSO:n ja Sakari Oramon kanssa. 

Ylönen on opiskellut Csaba Szilvayn, 
Erkki Raution, Heikki Rautasalon ja 
Heinrich Schiffin oppilaana. Hänen 
instrumenttinsa on Cappa-koulun sello 
1720-luvulta Torinosta.
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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


