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15.4.
PERJANTAISARJA 12      
Musiikkitalo klo 19.00 

Hannu Lintu, kapellimestari 
Li-Wei Qin, sello 

 
Qigang Chen: Reflet d'un temps disparu 25 min

 
VÄLIAIKA 20 min

Gustav Mahler: Sinfonia nro 7 e-molli 80 min

I Langsam 
II Nachtmusik 
III Scherzo 
IV Nachtmusik 
V Rondo finale  

Väliaika noin klo 19.40. 
Konsertti päättyy noin klo 21.30. 
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/rso.
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LINTUPERSPEKTIIVI

Illan konsertti alkaa kiinalais-ranskalai-
sen Qigang Chenin sellokonsertolla Reflet 
d’un temps disparu. Miten tulit valinneek-
si sen ohjelmaan?

Olen soittanut sellisti Li-Wei Qinin kans-
sa paljon Australiassa ja Aasiassa. Kun 
sitten tuli puheeksi hänen kutsumisensa 
Helsinkiin, sattui Qigang Chenin kustan-
taja samaan aikaan lähettämään minul-
le joitakin Chenin teoksia. Päädyimme 
sitten Li-Wein kanssa siihen, että valit-
semme Chenin sellokonserton jota hän 
on soittanut paljon. Tämä on hyvä esi-
merkki siitä, että jos kustantaja tekee 
työnsä hyvin, nykysäveltäjien musiikkia 
todellakin päätyy ohjelmistoihin. Chenin 
musiikkia en ole aiemmin esittänyt, 
vaikka joitakin teoksia olenkin tuntenut 
jo pitkään. Hänen fuusiomaailmansa on 
aina tuntunut kiinnostavalta ja persoo-
nalliselta.

Millä tavoin aasialainen nykymusiikki 
poikkeaa länsimaisesta?

Meillä täällä lännessä taitaa olla sellai-
nen mielikuva, että kiinalainen tai ja-
panilainen nykymusiikki etenee hitaina, 
uneliaina blokkeina, ja että siitä puuttu-
vat leikkaukset, saumakohdat ja teks-

 ”SEITSEMÄS SINFONIA 
ON MAHLERIN 
PASTORAALISINFONIA”

tuurimuutokset eli ne elementit, jotka 
me miellämme myös struktuuria luo-
viksi. Näin ei useinkaan välttämättä ole, 
mutta on totta, että aikakäsitys idässä 
on erilainen. Chenin musiikissa hyvin 
aasialaista on myös sen musiikillinen 
materiaali; konserton teema on Huan 
Yi-nimisen säveltäjän melodia 200-lu-
vulta. Teoksessa on kaksi taistelevaa ele-
menttiä: nopea, levoton jatkuvaa pake-
nemista kuvaava musiikki ja rauhallisen 
nostalgisesti menneisyyteen katsova hi-
das teema joka nousee lopussa voittoi-
saan huipennukseen.

Aasialaiset nykysäveltäjät ankkuroi-
tuvat jostain syystä usein Ranskaan, 
pikemminkin kuin vaikkapa Saksaan. 
Esimerkiksi Chen on Messiaenin viimei-
nen oppilas ja asunut pitkään Pariisissa. 
Eurooppalainen nykymusiikki haluaa 
usein olla historiatonta eikä tunnus-
ta mitään, mikä on tapahtunut ennen 
Darmstadtia. Chenin taiteen aikapers-
pektiivi on aivan toinen. Hän tulee su-
vusta, jossa on ollut taiteilijoita tuhansia 
vuosia. Hänen isänsä oli Kiinan taidea-
katemian johtaja ja merkittävä kalligraa-
fikko. Heidän edustamansa maailma tu-
houtui kulttuurivallankumouksessa, ja 
koko vihattua ”porvaristoa” edustanut 
perhe joutui koulutettavaksi uudelleen. 
Myös Chen, mutta hän pääsi lopulta läh-
temään länteen. 

Myös Mahleria kiehtoi itämaisuus. Sekö 
oli ajatuksena, kun yhdistit Chenin sello-
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konserton Mahlerin seitsemänteen sinfo-
niaan?

Tavallaan niinkin. Ehkäpä Chenin kappa-
leen nimen aiheuttama mielikuva joh-
datti minut yhdistämään nämä kaksi 
teosta.  ”Heijastus kadonneesta ajasta” 
tuo mieleeni Mahlerin. Kaikki Mahlerin 
sinfoniat ovat jollain tavalla heijastuksia 
hyvin ainutlaatuisesta taiteellisesta ja 
henkisestä vaiheesta Europan historias-
sa. Lisäksi niissä tunnutaan kaipaavan 
jotain, joka oli kadonnut jo ennen niiden 
syntyaikaa.

Minkä vuoksi seitsemättä sinfoniaa pide-
tään niin ongelmallisena?

Seitsemäs ei ole suosittu, koska se ei 
ole sankarisinfonia. Siinä ei ole kysymys 
ajautumisesta katastrofiin ja tuossa ka-
tastrofissa piehtaroimisesta, kuten kuu-
dennessa sinfoniassa, tai katastrofista 
ja sen voittamisesta, niin kuin toisessa 
tai viidennessä sinfoniassa; ei myös-
kään ohjelmallisuudesta, kuten kolman-
nessa sinfoniassa tai syvästä henkilö-
kohtaisuudesta kuten yhdeksännessä. 
Seitsemäs sinfonia on hämmästyttävän 
normaali teos, ainakin Mahlerin mitta-
kaavasssa, mutta suhteessa säveltäjän 
muihin sinfonioihin se saattaa vaikuttaa 
sisäänpäinkääntyneeltä.

Seitsemäs sinfonia on jopa klassisem-
pi kuin sen serkut, viides ja kuudes. On 
kiinnostavaa, että kun säveltäjät teke-
vät yhtä aikaa kahta teosta, näistä teos-
pareista jälkimmäinen on sisällöllisestä 
painokkuudestaan huolimatta rennom-
pi ja ilmaisultaan keveämpi. Beethoven 
sävelsi yhtä aikaa viidettä ja kuudet-
ta, Wagner Tristania ja Meistersingeriä, 

Sibelius viidettä ja kuudetta sinfoniaa. 
Ja Mahler sävelsi yhtä aikaa kuudetta ja 
seitsemättä. Seitsemäs sinfonia on mie-
lestäni Mahlerin pastoraalisinfonia.

Hyvin yksinkertaisesti tiivistetty-
nä seitsemäs sinfonia kuvaa matkaa 
yöstä päivään. Koska siinä on kaksi 
Nachtmusik-nimistä osaa, ajatellaan, 
että tässä täytyy olla taas jotain synk-
kää ja viitataan Mahlerin elämän katast-
rofeihin. Päinvastoin: Nachtmusikit ku-
vaavat mystifioiden mutta vailla pelkoa 
luonnon öisiä mielenliikkeitä. Kuulija voi 
omasta luontosuhteestaan riippuen olla 
joko tarkkailija tai osallistuja.

Laaja ensimmäinen osa on, kuten 
Mahlerilla yleensäkin, johdanto joka 
esittelee sinfonian perusajatukset. 
Väliosien yötunnelmien jälkeen finaalin 
päivänkoitto tuntuu suorastaan häikäi-
sevältä. Viimeistä osaa pidetään usein 
sekavana – joskus on sanottu, että 
Mahler ikään kuin huonolla menestyk-
sellä yrittäisi muistella, miten Wagnerin 
Meistersingerin alkusoitto oikein meni-
kään. Meistersinger-viittaukset ovat tie-
tenkin tahallisia, eikä muotokaan ole 
niin pähkähullu kuin voisi luulla. Kyseesä 
on rondo, jonka uudestaan ja uudestaan 
toistuvilla väliosilla on tapana hidastua 
lähes pysähdyksiin asti. Jatkuvat tem-
povaihdokset aiheuttavat sen, että osa 
saattaa tuntua muodottomalta.

Vaikka teoksen muodon lähtökoh-
ta on vielä klassinen, sävellajien käyt-
tö enteilee jo modernimpaa maailmaa. 
Schönberg arvosti tätä sinfoniaa suu-
resti, samoin Theodor Adorno. Adorno, 
kuten tiedetään, toimi Thomas Mannin 
apuna Tohtori Faustuksen musiikillisena 
asiantuntijana. Sekä Mann että Adorno 
olivat paikalla Mahlerin seitsemännen 
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Oman kotimaan jättäminen ja täysin 
uuteen kulttuuriympäristöön siirtymi-
nen on suuri askel. Miljoonat ihmiset 
pakenevat sotia ja sortoa, mutta luon-
teeltaan uteliaammat saattavat jät-
tää kotimaisemansa vapaaehtoisesti. 
Kulttuurishokki on edessä molemmis-
sa tapauksessa. Erityisen monta suden-
kuoppaa on edessä sillä, joka haluaa 
upottautua vieraan kulttuurin taide-elä-
mään, ja harvat ovatkaan siinä kovin hy-
vin onnistuneet. Kuinka moni meistä 
länsimaalaisista rohkenisi edes yrittää 
elämänuraa vaikkapa klassisessa kiina-
laisessa taidemusiikissa?

Shanghaissa vuonna 1951 syntyneen 
Qigang Chenin muutto länteen joh-
tui sekä sorrosta että uteliaisuudes-
ta, mutta myös länsimaisen taidemu-
siikin suunnattomasta vetovoimasta. 
Sivistysperheen poika joutui kulttuuri-
vallankumouksen melskeissä kolmeksi 
vuodeksi ideologiseen uudelleenkoulu-

QIGANG CHEN (s. 1951): 
REFLET D'UN TEMPS DISPARU

sinfonian toisessa esityksessä, joka ta-
pahtui Münchenissä vuonna 1908.

Tohtori Faustuksen viimeisllä sivuil-
la kertoja kuvaa kuolleen säveltäjäys-
tävänsä, Adrian Leverkühnin viimeistä 
teosta: ”Kuulkaa nyt loppu, kuunnelkaa 
sitä minun kanssani: soitinryhmä toi-
sensa jälkeen väistyy pois ja jäljelle jää 
vain yhden sellon korkea g, johon koko 
teos päättyy, viimeinen sana, viimeinen 
häipyvä ääni, joka pianissimo-fermaatis-
sa sammuu hitaasti pois. Sitten ei ole 

mitään enää – vain vaikeneminen ja 
yö. Mutta hiljaisuuteen väräjämään jää-
nyt sävel, jota ei enää ole, jota vain sie-
lu enää kuuntelee ja joka oli murheen 
viimeinen soinnahdus ei enää olekaan 
sitä: se muuttaa merkitystään, jää lois-
tamaan valoksi yössä”.  Mallina kirjailijal-
le on tässä ollut seitsemännen sinfonian 
ensimmäisen Nachtmusik-osan lopppu.

haastattelu Lotta Emanuelsson

tukseen, joksi vankityöleirejä eufeemi-
sesti nimitettiin. Jo lapsena aloitetut 
länsimaisen musiikin opinnot eivät kui-
tenkaan päästäneen Cheniä otteestaan, 
vaan hän jatkoi leireiltä vapauduttuaan 
opintojaan ajan ankarista sosiaalisista 
paineista huolimatta.

Puhemies Maon kuolema vuonna 
1976 toi Kiinaan hiukan poliittista suo-
jasäätä, ja monien uudistusten ohessa 
ylempi musiikkikoulutus avattiin uu-
delleen. Chen oli yksi niistä harvoista, 
jotka pääsivät opiskelemaan sävellys-
tä Pekingin konservatorioon seuraava-
na vuonna. Tiiviit opinnot huipentuivat 
vuonna 1983 kansallisen sävellyskilpai-
lun voittoon. Palkintoon sisältyi lupa 
lähteä jatkamaan opintoja ulkomaille. 
Näin Chen päätyi Ranskaan. Toisin kuin 
useat länteen päätyneet aikalaiset hän 
ei siis ollut loikkari.

Pariisissa Chen sai sävellyksenopet-
tajakseen – ei enempää eikä vähem-
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pää – Olivier Messiaenin. Opettajia oli 
muitakin, mutta Messiaenille Chen oli 
erikoistapaus, sillä hän oli lopulta tämän 
ainoa ja viimeinen sävellysoppilas, sillä 
vuonna 1988 Messiaen lopetti opettami-
sen. Chen pärjäsi toki siinä vaiheessa jo 
omillaan, ja sävelsi ykkösketjun orkeste-
reille ja esiintyjille. Sittemmin hänet on 
palkittu eri yhteyksissä niin monilla kun-
nianosoituksilla, ettei maksa vaivaa nii-
tä tässä luetella. Menestykseen kuuluu 
sekin, että Chen toimi Pekingin vuoden 
2008 kesäolympialaisten avajaisten mu-
siikillisena johtajana. Ranskan kansalai-
nen hänestä tuli 1992 – muuten samana 
vuonna Messiaen kuoli ja siirsi musiikil-
lisen viestikapulansa kiinalaiselle maa-
hanmuuttajalle.

Qigang Chen ei kuitenkaan mis-
sään tapauksessa ole pelkkä Messiaen-
epigoni. Oiva esimerkki siitä on Reflet 
d'un temps disparu (”Kadonneen ajan 
heijastus”), joka on hänen keskeinen 
teoksensa. Tässä vuonna 1996 valmis-
tuneessa sellokonsertossa Chen yh-
distää kiinalaisen vanhan taidemu-
siikkitradition Ranskassa, ja erityisesti 
Messiaenilta oppimansa kimmeltävän, 
läpikuultavan orkesterin käytön. Tulos 
on hurmaava, sillä sekä länsimainen että 
kiinalainen traditio on teoksessa yhtä ai-
toa.

Konserton keskeinen teema on Huan 
Yi -nimisen henkilön sävelmä. Yi syntyi 
285 ja kuoli noin 341. Kyllä, luitte oikein: 
Yin kuollessa Roomaa hallitsi keisari 
Constans, Konstantinus Suuren poika, ja 
kansainvaelluksetkin olivat vielä muuta-
man vuosisadan päässä. Kiinan kulttuu-
ri on nimittäin etwaksen verran meidän 
eurooppalaista taidettamme vanhem-
paa. Oleellista on, että Yin sävelmä on 

säilynyt ja se on voitu nimetä hänen te-
kemäkseen. Toki länsimaiset korvamme 
väittävät, että ”no tuo nyt on jotain kii-
nalaista kansanmusiikkia”, mutta ehkä-
pä Oodi ilolle toimii kääntäen samoin kii-
nalaiselle, länsimaisena folklorena?

Yksiosainen Reflet d'un temps dispa-
ru avautuu soolosellolla, joka esittelee 
pienten liukujen koristaman melodian. 
Kiinalaisesta musiikista tuttu penta-
toniikka (musiikkitermejä tuntematon 
voi helposti soittaa pentatonista asteik-
koa pianon mustilla koskettimilla) mää-
rää sekä melodiaa että harmoniaa. Huan 
Yin sävelmä kuullaan ensimmäisen ker-
ran vasta vajaa yhdeksän minuuttia alun 
jälkeen, ja sitä edeltää vipeltävä, kiihkeä 
musiikki, jossa ovat läsnä monet maus-
teet suoraan ranskalaisesta keittiöstä.

Teoksen keskivaiheilla sello soittaa ka-
denssin kaltaisen jakson, jossa nopean, 
tikittävän soitannan seassa kuullaan va-
semman käden pizzicatoja. Yin sävelmä 
toistuu ennen kuin se nousee orkestraa-
lisessa huipennuksessa suorastaan hur-
mioituneeseen suuruuteen, ensin jou-
sistossa ja sitten trumpetin soittamana. 
Konserton hitaassa ja melko mittavassa 
lopputaitteessa solisti päätyy zeniläi-
seen mielenrauhaan, ja toden totta mie-
len valtaa tunne, että kuulemme jotain 
muinaista, iäksi kadonneeksi luultua, 
mutta joka palaa heijastelemaan jo am-
moin kadonnutta aikaa.

Osmo Tapio Räihälä
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Niiden nykysäveltäjien, jotka eivät saa 
työssään suurta arvostusta ei kannata 
liikoja murehtia. Harvaa säveltäjää on 
oma aika kohdellut suopeasti, kun jälki-
polvilta sitä vastoin saattaa tulla laajaa 
arvostusta. Gustav Mahlerin renessans-
si alkoi vasta 1950-luvulla ja jatkui kiih-
tyvänä, kunnes saavutti tilanteen, jossa 
Mahler oli noussut länsimaisen taide-
musiikkikaanonin eturiviin. Säveltäjän 
eläessä hänen työtään arvostivat lähin-
nä vain pienet sisäpiirit. Mahlerin tinki-
mätön tyyli ja välillä äkkivääräkin per-
soona tuskin helpotti tilannetta.

Gustav Mahler oli voimahahmo ja 
aikansa suuri kapellimestari, joka sai 
elinaikanaan valmiiksi yhdeksän nu-
meroitua sinfoniaa. Hänen mittavissa 
sinfonioissaan tuntuu kulminoituvan 
romantiikan ajan vaihtuminen levotto-
maksi 1900-luvuksi. Hänen musiikkin-
sa tuo monelle mieleen valtavan ja vä-
rikkään kukan, joka kauempaa näyttää 
loistavan kauneimmillaan, mutta jonka 
lähempää katsoen huomaa elävän vii-
meistä hetkeään ennen lakastumista. 
Suomessa (muttei niinkään muualla) 
on tunnettu Mahlerin toteamus Jean 
Sibeliukselle kesällä 1907: ”Sinfonian tu-
lee olla kuin maailma. Siinä tulee olla 
kaikki.” Tälle periaatteelle Mahler oli tot-
ta vieköön uskollinen.

Mahlerin viidettä, kuudetta ja seitse-
mättä sinfoniaa on kutsuttu Rückert-
sinfonioiksi, sillä niihin kaikkiin on an-
tanut arominsa Mahlerin Friedrich 
Rückertin runoihin kirjoittamat Kinder-
toten lieder sekä viisi Rückert-laulua. 
Nämä vuosien 1901 ja 1905 välillä sävel-

GUSTAV MAHLER (1860–1911): SINFONIA NRO 7

letyt sinfoniat ovat kuitenkin kokonaan 
instrumentaalimusiikkia ja osoittavat 
Mahlerin orkesteripolyfonian mestarilli-
suuden.

Talvikaudet Mahler toimi kapelli-
mestarina, ja sävelsi kesäisin maaseu-
tuasunnollaan Kärntenin Maierniggissa. 
Niin myös vuonna 1904, jolloin hän 
luon nosteli kaksi orkesteriserena-
dia, jotka saivat molemmat työnimen 
Nachtmusik. Näistä jälkimmäinen, lisä-
määreeltään Andante amoroso sisältää 
aineistoa edeltävästä kuudennesta sin-
foniasta – ikään kuin vaativa sinfonia ei 
olisi jättänyt säveltäjää täysin rauhaan. 
Nachtmusikeista tuli materiaalia uuteen 
seitsemänteen sinfoniaan, jonka valmis-
tuminen jäi kuitenkin seuraavan vuo-
den loppukesään. Raskas ja intensiivi-
nen konserttikausi Wienin oopperassa 
hidasti Mahlerin kykyä päästä käsiksi 
luovaan työhön ja tarvittiin sattuman 
apua, ennen kuin alitajunta kääntyi 
musiikiksi. Mahler oli souturetkellä ti-
rolilaisjärvellä ja airojen tasainen rytmi 
sysäsi musiikillisen mielikuvituksen lo-
pulta vauhtiin: siten syntyi ajatus en-
simmäisen osan teemasta. Kuukautta 
myöhemmin myös sinfonian kolmas ja 
viides osa olivat valmiina, joskin lopulli-
sen hionnan Mahler teki vasta konsert-
tikauden 1905–06 aikana. Kantaesitys 
sai silti odottaa aina syyskuuhun 1908, 
jolloin Mahler vieraili Prahassa, missä 
juhlittiin keisari Franz Josefin 60-vuotis-
ta hallintokautta. Säveltäjä sai sinfonial-
le huikeat 24 orkesteriharjoitusta, mut-
ta muutteli harjoitusten kestäessä niin 
monia yksityiskohtia, että soittajat oli-
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vat lopulta lähes ilmiriidassa kipparinsa 
kanssa. Esitys toki onnistui, mutta ylei-
sölle teos ei heti auennut. Kuulijoiden 
joukossa olleet 23-vuotiaat toverukset 
Alban Berg ja Otto Klemperer olivat toki 
haljeta innostuksesta. Berg oli tuolloin 
vasta tuntematon säveltäjänalku, mutta 
Klemperer oli jo Mahlerin suojeluksessa 
ja hänen kapellimestarin uransa lupaa-
vasti alulla.

Viisiosaisessa sinfoniassa ei ole suurta 
vain kesto, sillä myös orkesterin kokoon-
pano on epätavallisen laaja: teos edel-
lyttää mm. kahta piccolohuilua, neljää 
C-huilua, yhtä Es- ja kolmea A-klarinettia 
bassoklarinetin ohella, tenoritorvea, 
mandoliinia, kitaraa, kahta harppua ja 
aikanaan poikkeuksellisen laajaa lyömä-
soitinarsenaalia.

Seitsemäs sinfonia on sinänsä hel-
posti lähestyttävissä, mutta aitomahle-
riaaniseen tapaan siitä riittäisi ainekset 
useaan teokseen ja se vilisee viittauksia 
säveltäjän aiempiin töihin, mikä on omi-
aan sekoittamaan tarkkaavaisenkin kuu-
lijan pään. Sinfonian aloittava Langsam 
– allegro käynnistyy tenoritorven esitte-
lemällä teemalla, erikoislaatuisella mars-
silla, joka häilyy tumman ja valoisan 
tunnelman välillä. E-mollissa alkavan en-
simmäisen osan sävelkielessä voi paikoi-
tellen tuntea voimakkaan wagnerilaisen 
vaikutuksen. Tummasävyisten sello- ja 
vaskisoolojen jälkeen musiikki muuttuu 
osan loppua kohden valoisammaksi.

Ensimmäinen Nachtmusikeista alkaa 
vaskien ja puupuhaltimien vuoropuhe-
luna, minkä jälkeen esiin kohoaa sala-
peräinen marssiaihe, jonka teema on 
peräisin Mahlerin orkesterilaulusarjasta 
Pojan ihmetorvi. Välillä kirkkaisiinkin sä-
vyihin kääntyvä musiikki saa herkullista 

rustiikkaa lehmänkellojen soinnista.
Scherzo on ilmeeltään sinfonian eris-

kummallisin jakso. Se alkaa patarum-
pujen repliikeillä, joihin käyrätorvet ja 
puupuhaltimet vastaavat. Sordinoidut 
viulut esittelevät makaaberin valssiai-
heen. Scherzon loppua kohden intensi-
teetti kasvaa, mitä jousten kiihkeät piz-
zicatot korostavat.

Nacthmusik II palaa taas varjonhä-
myisiin tunnelmiin. Osalle antaa eri-
koislaatuisen värin mandoliini, joka tuo 
nokturnon sävyn musiikkiin, joka välil-
lä toki kohoaa myös kuohuvammaksi. 
Sinfonian rondomuotoinen finaali taas 
on ilotulitusmainen kokonaisuus, jos-
sa Mahler käy läpi kahdeksassa rondo-
jaksossa mm. tyylilainauksen Wagnerin 
Nürnbergin mestarilaulajista sekä Le-
hárin Iloisesta leskestä, joka oli vuonna 
1905 saanut ensiesityksessään valta-
van menestyksen. Finaalissa on myös 
viittauksia sinfonian aiempiin aiheisiin: 
ensimmäisen osan allegroteema palaa 
takaisin. Jousten, vaskien ja lyömäsoitti-
mien johdattamilla fanfaareilla sinfonia 
kohoaa lopulta majesteetillisen riemuk-
kaaseen päätökseen. Eli kyllä vaan: tässä 
sinfoniassa taitaa tosiaan olla koko sen 
aikainen maailma.

Osmo Tapio Räihälä
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LI-WEI QIN 

Shanghaissa syntynyt Li-Wei Qin muut-
ti 13-vuotiaana Australiaan, jossa hänel-
le myönnettiin Young Australian of the 
Year -palkinto 2002. Musiikkiopinnot 
toivat hänet myöhemmin myös Euroop-
paan, Manchesterin Royal Northern 
College of Music -kouluun, josta hän jat-
koi Lontoon Guildhall School of Music 
and Drama -korkeakouluun David 
Takenon oppilaaksi. 

Toisen palkinnon voitto arvoste-
tussa Tšaikovski-kilpailussa avasi Li-
Weille tien kansainväliseen menestyk-
seen, jo ta siivitti myös ensimmäinen 
palkinto Naumburg-kilpailussa New 
Yorkissa 2001. Sittemmin Li-Wei 
on esiintynyt mm. Los Angelesin ja 
Lontoon filharmonikkojen, Berliinin ja 
Hampurin radion sinfoniaorkesterien, 
BBC:n sin fo niaorkesterin ja Sydneyn 
sinfoniaor kesterin solistina. Hän on soit-
tanut myös Pekingin ja Lontoon olym-
pialaisissa.

Soolokonsertteja ja kamarimusiikki-
konsertteja Li-Wei esittää säännöllises-
ti mm. Lontoon Wigmore Hall’ssa ja 
New Yorkin Lincoln Centerissä. Hän on 
esiintynyt myös BBC Proms -, Schleswig 
Holstein-, ja Mecklenburg -festivaaleilla. 
Kamarimusiikkia hän on soittanut mm. 
alttoviulisti Vladimir Mendelssohnin, 
sellisti Misha Maiskyn ja sellisti David 
Finckelin kanssa.

Li-Wei on levyttänyt kaikki Beet-
hovenin sellosonaatit sekä Rah ma-
ninovin teoksia pianisti Albert Tiun 
kanssa. Elgarin ja Waltonin sellokonser-
tot hän on taltioinut Lontoon filharmo-
nikkojen solistina. Sony Classical julkaisi 

2013 Li-Wein livelevytyksen konsertista 
Shanghain sinfoniaorkesterin ja kapelli-
mestari Yu Longin kanssa.

Li-Wei opettaa YST-konservatoriossa 
ja toimii vierailevana opettajana Shang-
hain Central Conservatory of Music -op-
pilaitoksessa. Aiemmin hän opetti myös 
myös Royal Northern College of Music 
-koulussa Manchesterissa.

Li-Wein instrumentti on vuoden 1780 
Joseph Guadagnini -sello, jonka hänelle 
ovat lainanneet tohtori ja rouva Wilson 
Goh.
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Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävänä on 
tuottaa ja edistää suomalaista musiikki-
kulttuuria. Orkesterin ylikapellimestari 
on Hannu Lintu, joka aloitti kautensa 
syksyllä 2013. RSO:n kunniakapellimes-
tarit ovat Jukka-Pekka Saraste ja Sakari 
Oramo. 

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

Suurten klassis-romanttisten mes-
tariteosten ohella RSO:n ohjelmisto si-
sältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen or-
kesterimusiikin taltioiminen kantanau-
hoille Yleisradion arkistoon. Kaudella 
2015–2016 orkesteri kantaesittää kuu-
si Yleisradion tilaamaa teosta. Lisäksi 
ohjelmassa on mm. Beethovenin ja 
Prokofjevin pianokonserttoja, Šchu-
mannin ja Brahmsin sinfonioita sekä 
Mendelssohnin oratorio Elias. Vieraaksi 
saapuvat mm. pianistit Murray Perahia, 
Nelson Freire ja András Schiff, kapelli-
mestarit David Zinman, Tugan Sohijev 
ja Mandfred Honeck sekä sopraano 
Karita Mattila ja mezzosopraano Anne 
Sofie von Otter.

RSO on levyttänyt mm. Ligetin, 
Eötvösin, Nielsenin, Hakolan, Lind-

RADION 
SINFONIAORKESTERI 

bergin, Saariahon, Sallisen, Kai paisen 
ja Kokkosen teoksia sekä Launiksen 
Aslak Hetta -oopperan ensilevytyk-
sen. Orkesterin levytyksiä on palkittu 
mm. BBC Music Magazine -, Académie 
Charles Cros’n ja MIDEM Classical Award 
-palkinnoilla. Sibeliuksen Lemminkäisen 
ja Pohjolan tyttären levytys oli 
Gramophone-lehden Critic’s Choice jou-
lukuussa 2015. Lisäksi levytys toi RSO:lle 
ja Hannu Linnulle kotimaisen Emma-
palkinnon Vuoden klassinen albumi 
2015 -kategoriassa.

RSO tekee säännöllisesti konserttikier-
tueita ympäri maailmaa. Kaudella 2015–
2016 orkesteri esiintyy Hannu Linnun 
johdolla Japanissa sekä Itävallassa. 

RSO:n kotikanava on Yle Radio 1, 
joka lähettää orkesterin kaikki kon-
sertit yleensä suorina lähetyksinä niin 
Suomesta kuin ulkomailtakin. RSO:n 
verkkosivuilla (yle.fi/rso) voi konsertteja 
kuunnella sekä katsella korkealaatuisen 
livekuvan kautta. Konserteista suuri osa 
myös televisioidaan suorina lähetyksinä 
Yle Teemalla.


