
16.11.     
KESKIVIIKKOSARJA 5
Musiikkitalo klo 19.00 

Gustavo Gimeno, kapellimestari 
Martin Grubinger, lyömäsoittimet

Charles Ives: Central Park in the dark 9 min

Kalevi Aho: Sieidi, lyömäsoittimille ja orkesterille 36 min

VÄLIAIKA 20 min

Antonin Dvořák: Sinfonia nro 9 “Uudesta maailmasta”  40 min 
 e-molli op.95 
I  Adagio – Allegro molto 
II  Largo 
III  Scherzo (Molto vivace – Poco sostenuto) 
IV  Allegro con fuoco

Väliaika noin klo 20.00. Konsertti päättyy noin klo 21.10. 
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New Yorkin Keskuspuisto on yksi maail-
man elokuvatuimpia ympäristöjä, 341:n 
hehtaarin viherkeidas keskellä miljoo-
nakaupunkia. Vuonna 1858 valmistu-
nut puisto aloitti uuden aikakauden 
Yhdysvaltojen urbaanissa maisemasuun-
nittelussa. Kaikille avointa luontoreser-
vaattia pidettiin myös merkittävänä de-
mokratian edistysaskeleena.

Charles Ives asui vuonna 1906 
Keskuspuiston laidalla ja sävelsi kama-
riorkesterille ”Kaksi tutkielmaa” (Two 
Contemplations), An Unanswered 
Questionin (”Kysymys vailla vastaus-
ta”) sekä Central Park in the Darkin 
(”Keskuspuisto hämärässä”). Ives vau-
rastui vakuutusalalla voidakseen jatkaa 
musiikissa polytonaalisia kokeilujaan, 
joiden merkitys tunnustettiin vasta 
vuosikymmeniä myöhemmin.

Ivesille ominaisesti Central Park in 
the Dark yhdistää hämärään maise-
maan ihmisen mielenliikkeet: ”Kappale 
on soiva kuva yön äänistä ja toimin-
nasta, joita olisi voinut kuulla kolmi-
senkymmentä vuotta sitten (ennen 
kuin polttomoottori ja radio valtasivat 
maan ja ilmatilan) istuessaan penkillä 
Keskuspuistossa kuumana kesäiltana.”

Teoksen kokoonpano ja soittimien si-
joittelu ovat epätavallisia ja kahdesta 
pianosta Ives toivoi toisen olevan kon-
serttiflyygeli ja toisen mekaanisen pia-
non. Hänen mukaansa “jouset edustavat 
yön ääniä ja hämärän hiljaisuutta, johon 
sekoittuu ääniä läheiseltä kasinolta, ka-
tulaulajien esittämiä päivän iskelmiä 
tai joidenkin yökyöpeleiden viheltele-
miä marssinpätkiä, satunnainen katupa-

CHARLES IVES (1874–1954):  
CENTRAL PARK IN THE DARK

raati, kaukaisuudesta kaikuvat lehden-
myyjäpoikien huudot, kerrostalossa 
ragtime-sotaa käyvät pystypianot, ohi-
kulkevat palovankkurit ja hevosen vetä-
mä raitiovaunu, sekä ohikulkijoiden huu-
telua – kunnes hiljaisuus jälleen palaa ja 
kiirii lammen yllä ja me lähdemme pois.”

Luonnon hiljaisuus ja arvoituksellisuus 
sekä ihmisen siihen jättämät hälyisät jäl-
jet on Central Park in the Darkin perus-
asetelma. Ivesin kollaasi nyt jo ajan pa-
tinoimista urbaaneista äänistä – kukapa 
enää muistaisi Hello My Baby -ragtimen 
aiheuttamaa hypeä – on enemmän poh-
diskeleva kuin syyllistävä. Luonto on py-
syvä, mutta ei oikeastaan meitä varten. 
Ihmisen ilot ovat äänekkäitä, mutta ohi-
meneviä. Vaikka kappaletta kokeiltiin 
tuoreeltaan 1900-luvun alussa, varsinai-
sen kantaesityksensä se sai vuonna 1946.

Antti Häyrynen

KALEVI AHO (S.1949): 
SIEIDI, KONSERTTO 
LYÖMÄSOITTIMILLE JA 
ORKESTERILLE 
”Säveltäjän työllä ei ole merkitystä, ellei 
säveltäjällä ole jotain tärkeää sanottavaa 
ja annettavaa ennen kaikkea muille ihmi-
sille, omille aikalaisilleen”, kirjoitti Kalevi 
Aho (s. 1949) vuonna 1996.

Aho on säveltäjänä ollut oman tien-
sä kulkija ja vaalinut itsenäisyyttään 
modernististen ja traditionalististen 
pyrkimysten välissä. Vaikka hän pyrkii 
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tavoittamaan teoksillaan aikansa ih-
miset, Aho ei ole missään vaiheessa 
päästänyt kuulijoitaan helpolla.

Ahon kaltaisen taiteilijan tehtävä on 
toimia ajassaan totuuden etsijänä ja 
vaihtoehtojen löytäjänä. ”Taideteoksen 
tulee ilmentää tietyn ihmisen koke-
musmaailmaa tietyssä ajassa ja ympä-
ristössä. Mutta meidän on annettava 
kuulijoillemme samalla toivoa, etsit-
tävä vaihtoehtoja ja tuotava näkyville 
myös se utopioiden todellisuus, joka 
nykyisestä kalseasta yhteiskunnallises-
ta elämästämme puuttuu. Jos emme 
me avaa visioita kaiken nykyisen ma-
terialistisuuden ja illuusiottomuuden 
yläpuolelle, kuka muu niitä siiten avai-
si?”, kysyi Aho vuonna 1992.

Ahon tuhoa ennustavissa dysto-
pioissa ja toiveita herättävissä uto-
pioissa soi Peter Weissin Vastarinnan 
estetiikka (1981), joka ei lupaa ihmis-
kunnalle pelastusta ennen kuin ih-
minen tarttuu itse toimeen. Näihin 
asetelmiin pohjautuu usein Ahon mu-
siikin draamallinen jännite, joka kuljet-
taa säveltäjän luonnehtimaa ”psykolo-
gista kehitystä”. Tuo kehitys ei tarkoita 
musiikin ulkopuolista ohjelmaa, vaan 
teokset seuraavat omaa vääjäämätön-
tä, käänteissään ja viitteissään usein 
hurjaa tietään.

Nuoren Ahon totuuden etsintää 
parhaiten vastannut sävellysmuoto oli 
sinfonia, joita on vuodesta 1969 alkaen 
kertynyt kuusitoista. Sinfonioiden sä-
veltäjänä Aho on osoittautunut orkes-
terinkäsittelyn taituriksi, joka pystyy 
antamaan soittimille ja soitinryhmille 
erilaiset persoonallisuudet. Orkesterin 
käsittelyssä kuuluu myös rikas ja yl-
lätyksellinen fantasia, jonka kautta 

Aho on tunnistettavissa Einojuhani 
Rautavaaran oppilaaksi.

Monet Ahon sinfonioista sisältävät 
solistisia soitinosuuksia, mutta pe-
rinteisiä soitinkonserttoja hän sävel-
si 1900-luvun loppuun mennessä vain 
kolme. 2000-luvulla tahti on muuttu-
nut ja vuoteen 2016 mennessä Aho 
on säveltänyt peräti 25 uutta soitin-
konserttoa. Osa näistä on syntynyt 
hyvinkin epätavallisille soolosoittimil-
le, kuten thereminille, kontrabassolle, 
kontrafagotille, sopraano- ja tenori-
saksofonille, sekä harmonikalle.

Antti Häyrynen

Sieidistä Kalevi Aho kertoo 
näin:
”Toukokuussa 2009 lyömäsoitinvirtu-
oosi Colin Currie soitti Helsingin naa-
purikaupungissa Espoossa toimivan 
Tapiola Sinfonietta -orkesterin solistina 
James MacMillanin konserton Veni, veni, 
Emmanuel. Colin halusi samassa yhtey-
dessä tavata minut, ja tapaamisessam-
me hän esitti asiansa – että säveltäisin 
hänelle lyömäsoitinkonserton. 

Lupasin tehdä teoksen, ja sii-
tä tuli myöhemmin kolmen ins-
tituution, London Philharmonic 
Orchestran, Luosto Classic -festi-
vaalin ja Göteborgin sinfoniaorkes-
terin yhteistilaus. Kantaesitys ta-
pahtui Lontoossa 18.4.2012, London 
Philharmonic Orchestraa johti Osmo 
Vänskä. Myöhemmin myös itävaltalais-
virtuoosi Martin Grubinger otti teoksen 
ohjelmistoonsa, ja hän esitti sen en-
simmäistä kertaa Wienin Sinfonikkojen 
(Wiener Symphoniker) konsertissa 
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Wienissä 17.6.2015. Sieidistä on tullut 
lyhyestä ajasta yksi kaikkein soitetum-
mista teoksistani. 

Konserton säveltämiselle ylimääräi-
sen haasteen muodosti se, että Luosto 
Classic -festivaalilla esityspaikka poikke-
si akustisilta olosuhteiltaan ratkaisevasti 
Lontoon ja Göteborgin konserttisalikon-
serteista, sillä kyseessä oli ulkoilmakon-
sertti Luostotunturin rinteellä. Koska tie-
sin, että samassa konsertissa Luostolla 
esitettiin elokuussa 2012 myös 12. sin-
foniani (2002–03), joka myös on sävel-
letty ulkoilma-akustiikkaan tälle festi-
vaalille, lyömäsoitinkonserton piti olla 
sellainen, että se sopii hyvin yhteen li-
säksi ”Luosto-sinfonian” kanssa.

Normaalisti lyömäsoitinkonsertoissa 
solisti joutuu soittamaan suuren lyömä-
soitinarsenaalin ympäröimänä, monesti 
orkesterin takana. Sieidissä solistin käyt-
tämiä soittimia on vain yhdeksän, ja so-
listi on koko ajan muun orkesterin edes-
sä. Hänen käyttämänsä instrumentit 
on sijoitettu riviin lavan eteen, alkaen 
djembestä lavan oikealla reunalla (kat-
somosta katsoen) ja päätyen tam-ta-
miin vasemmalla reunalla. Solisti soit-
taa teoksessa vain yhtä lyömäsoitinta 
kerrallaan. Teos alkaa djembe-soololla, 
jota seuraa orkesterin välikkeen jälkeen 
darabuka-osuus. Käsirumpusoittimista 
siirrytään rumpukapuloin soitettaviin 
kalvosoittimiin, viiteen tom-tomiin ja 
pikkurumpuun. Näitä seuraavat pui-
set lyömäsoittimet, 5-oktaavinen ma-
rimba sekä puublokit ja temppeliblokit 
(wood blocks, temple blocks). Lopulta 
solisti päätyy metallisiin lyömäsoitti-
miin vibrafoniin ja tam-tamiin, lavan 
etuosan vasemmalle reunalle. Tam-
tam-kadenssi on teoksen käännekoh-

ta; sen jälkeen solisti palaa käänteisessä 
järjestyksessä takaisin ja päättää teok-
sen djembellä, jolla sen aloittikin. Tällä 
tavoin kuulija voi myös visuaalisesti 
seurata teoksen etenemistä.

Orkesteriin kuuluu lisäksi kolme muu-
ta lyömäsoittajaa, jotka rummuttavat 
eri instrumentteja kuin solisti. Yksi or-
kesterin lyöjistä soittaa orkesterin taka-
na, ja kaksi on salin keskellä vastapäätä 
toisiaan sen kummallakin sivulla. Tällä 
tavoin olen pyrkinyt luomaan teokseen 
myös musiikillisia tilaefektejä.

Teoksen nimi Sieidi on saamen kiel-
tä. Se tarkoittaa muinaisten lappalais-
ten kulttipaikkaa, jonka tunnusomaise-
na piirteenä oli jokin suuri, muodoltaan 
poikkeava kivi, harvemmin myös erikoi-
nen kallionrinne tai jopa kokonainen 
tunturi. On mahdollista, että Luoston 
aluetta hallitseva jyhkeä Luostotunturi 
on ollut tällainen ’sieidi’ alueella mui-
noin asuneiden metsäsaamelaisten 
keskuudessa. Alun ja lopun djembe- ja 
darabukarummutus on luonteeltaan 
shamanistista, ja kuulija voisi hyvin ku-
vitella sen tapahtuvan vaikkapa juuri 
jonkun ’sieidin’ juurella.

Sieidi-konsertto on yksiosainen, mut-
ta jakautuu useihin nopeampiin ja hi-
taampiin, villin rytmisiin ja lyyrisempiin 
ja staattisempiin jaksoihin. Solistille 
teos on erittäin vaativa, koska hän jou-
tuu vaihtamaan soittotekniikkaansa 
koko ajan – djemben ja darabukan kä-
sirumputekniikka kun poikkeaa olen-
naisesti tom-tomien tai pikkurummun 
kapularumputekniikasta tai säveltasol-
listen lyömäsoitinten marimban ja vib-
rafonin soittotekniikasta.” 

Kalevi Aho
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ANTONIN DVOŘÁK (1841–1904): SINFONIA NRO 9 
“UUDESTA MAAILMASTA”
1800-luvun lopulla Yhdysvaltojen nou-
sevalta musiikkikulttuurilta puuttui 
suurmiehiä, vaikka kotoiset perinteet 
ulottuivat pitkälle historiaan. Tällaista 
musiikkijulkkista ryhtyi 1890-luvun alus-
sa etsimään New Yorkin kansallisen 
konservatorion perustanut Jeanette M. 
Thurber, rikkaan tukkukauppiaan rouva.

Antonin Dvořák oli vanhan mante-
reen valovoimaisimpia säveltäjänimiä. 
Kiinnostavaa kyllä, Mrs. Thurberin wie-
niläiskontakti oli ehdottanut Dvořákin 
vaihtoehdoksi nuorta Sibeliusta. 
Sibelius sai tilaisuutensa tehtävästä kiel-
täytymiseen lopulta 1920-luvulla.

Böömiläisessä maalaiskodissaan viihty-
nyt Dvořák suhtautui myönteisesti ame-
rikkalaisten sievoiseen palkkiotarjouk-
seen ja kun kutsujat viimeisenä täkynään 
lähettivät säveltäjälle allekirjoitusta vaille 
valmiin paperin, houkutus kävi ylivoimai-
seksi ja höyrylaiva yli valtameren.

New Yorkin kansallisessa konservatori-
ossa Dvořákilla oli myös mustia oppilai-
ta, joihin hän oitis solmi myötämieliset 
suhteet julistaen New York Heraldissa: 
“Neekerien sävelmissä Amerikka löytää 
kaiken mitä tarvitaan suurta ja ylvästä 
sävelkoulua varten… Olen varma, että tä-
män maan musiikin tulevaisuus on pe-
rustettava näille nk. neekeri-sävelmille.” 

Konservatoriosopimukseen kuulunut 
sävellysvelvoite otti hitaammin tulta. 
Dvořák spekuloi pitkään Longfellown 
Hiawathaan pohjautuvalla teoksel-
la. Tuolloisten luonnosten joukossa oli 
teema, joka myöhemmin löytyi yh-
deksännen sinfonian hitaasta osasta. 
Yhdeksättä sinfoniaa Dvořák ryhtyi hah-

mottelemaan alkuvuodesta 1893 ja kii-
rehti sen valmiiksi toukokuussa, ennen 
matkaa Iowan Spillvilleen.

Yhdeksännen sinfonian op. 95 yhtey-
dessä käytiin julkisuudessa keskustelua, 
oliko teoksen hitaan osan englannintor-
vimelodia aito intiaanisävelmä. Dvořák 
kiisti itse käyttäneensä sinfoniassaan 
mitään autenttista intiaanien tai mus-
tan väestön musiikkia. Sen sijaan uusi 
sinfonia välitti vaikutelmia “Uudesta 
maailmasta” (”Z nového světa“), vieste-
jä nousevasta, elinvoimaisesta ja moni-
kulttuurisesta kansakunnasta. 

Böömiläisen kansallisromantikon 
kyky ja ennakkoluulottomuus kohdata 
kaikki tuo uusi on e-molli-sinfonian kes-
tävän tuoreuden ja suosion tae. Uutta 
oli myös sinfonian nojaaminen entistä 
vahvemmin syklisille periaatteille, joissa 
toistuvat ydinaiheet ilmoittautuvat eri 
osissa. Aiemmin lujasti brahmsilaiseen 
klassismiin luottanut säveltäjä tunkeu-
tui uuteen maailmaan myös wagnerilai-
sittain sävyttyneessä orkestroinnissaan. 

E-molli-sinfonian rakenne on epä-
tavanomainen, toisinaan episodimai-
nen, mutta aina dramaattinen. Suuri 
osa kehittelyä perustuu soitinnuksen 
muunteluun. Orkestrointi on täynnä 
nerokkaita yksityiskohtia ja tunnettuja 
kummallisuuksia: ensiosan optimistisen 
teeman tulkitsee 1. huilu ja jatkossa 2. 
huilu, tuubaa tarvitaan vain hitaan osan 
majesteetillisissa kehyksissä sekä finaa-
lin loppurutistuksessa.

Ensimmäisen osan synkkä johdanto 
(Adagio) puhkeaa äkkipikaiseen draa-
maan ja suoraviivaisella retoriikalla  
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laUkaistaan nopea Allegro-taite (mol-
to) liikkeelle. Huilu ja oboe esittelevät 
haikeanlyyrisen toisen teeman, joka ei 
saa paljon mahdollisuuksia intohimoi-
sessa myllerryksessä. Vasta soolohuilun 
muotoilema pääteema tuo ensimmäi-
sen viestin “uudesta maailmasta” ja op-
timisesti odottava aihe muuntuu pian 
vaskien innostuneeksi sotahuudoksi. 
Kehittelyjaksossa teemoja ei varsinaises-
ti kehitellä, mutta niiden näyttävät esiin-
tulot lisäävät joka kerran kierroksia. 

Hidas osa (Largo) aukeaa ylhäises-
sä Des-duurissa. Vaskikuoron vetäydyt-
tyä englannintorvi soittaa nostalgisen 
sävelmänsä, saaden peräänsä jousit-
remoloiden (myöh. bassopizzicatojen) 
säestämän, koti-ikävän täyttämän puu-
puhallinaiheen. Böömiläinen tunnelma 
vahvistuu iloisessa duuripoikkeamas-
sa, jonka pasuunat keskeyttävät en-
siosan pääteeman uljaalla ulostulolla. 
Tunnelmalliset kertaukset vievät osan 
päätökseen.

Scherzossa (Molto vivace) Dvořákin 
kotiseutujen rytmit iskevät entistä te-
rävämmin. Pentatonisessa sivuteemas-
sa kaikuu uuden ympäristön eksotiikka, 
kun taas valoisassa triotaitteessa tanssi-
taan kedolla lähes Schubertin ländlerien 
tahdissa. Ylimenot ja kertaukset purevat 
jälleen nasevan orkesterinkäsittelyn an-
siosta ja osan loppua levennetään tutuksi 
käyneen ydinaiheen ilmoittautumisella.

Finaalin (Allegro con fuoco) dramaat-
tinen avaus lupaa paljon, mutta jatkos-
sa sinfoninen liike on vaarassa juuttua 
parempaa sävellajia hakeviin kuljetuk-
siin ja aiempien teemojen nostalgisiin 
cameo-vierailuihin. Musiikin läpäisevä 
energia ja orkestroinnin fyysinen voima 
takaavat monta repäisevää nousua ja 

laskua, ennen kuin säveltäjä jättää hy-
västit vapaiden uudisraivaajien ja ava-
rien maisemien maalle.

Antti Häyrynen

GUSTAVO GIMENO 
Valenciassa syntynyt Gustavo Gimeno 
on toiminut viime kaudesta lähtien 
Luxemburgin filharmonikkojen mu-
siikillisena johtajana. Hänen kansain-
välinen uransa alkoi Mariss Jansonsin 
apulaiskapellimestarina Amsterdamin 
Concertgebouw-orkesterissa. Aiemmin 
hän oli avustanut myös Bernard 
Haitinkia ja Claudio Abbadoa.

Gimeno on johtanut mm. 
Birminghamin ja Clevelandin sin-
foniaorkestereita, Concertgebouw-
orkesteria, Ranskan kansallisorkesteria 
ja Münchenin filharmonikkoja. 

Kuluvalla kaudella hän esittää 
Luxemburgin filharmonikkojen kans-
sa orkesterikirjallisuuden suurteok-
sia Mahlerin 4. sinfoniasta Stravinskyn 
Kevätuhriin ja Beethovenin 7. sinfoniaan.  
Lisäksi Gimeno vierailee johtamassa 
Bostonin ja Chicagon sinfoniaorkeste-
reita, Wienin sinfonikkoja ja Japanin ra-
dion sinfoniaorkesteria. Tulossa on myös 
Brucknerin 1. sinfonian esitys Münchenin 
filharmonikkojen kanssa, Schumannin 
1. sinfonia Concertgebouwn johta-
jana ja Mahlerin 1. sinfonia Lontoon 
Philharmonia-orkesterin kanssa.

2015 Gustavo Gimeno debytoi oop-
perakapellimestarina johtamalla Bellinin 
Norman Valencian Oopperassa. Ensi 
vuonna hän johtaa oopperaa myös 
Luxemburgissa, ohjelmassa on tällöin 
Verdin Simon Boccanegra.  
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MARTIN GRUBINGER
Itävaltalainen Martin Grubinger tunne-
taan niin monipuolisena taiteilijana, että 
hän on saanut lisänimen ”lyömäsoitin-
velho”. Grubinger hallitsee niin klassiset 
konsertot ja sooloteokset kuin lyömäsoi-
tinyhtyeensä Planet Ensemblen ohjel-
miston.

Salzburgissa syntynyt Grubinger opis-
keli Linzin Bruckner-konservatoriossa ja 
Salzburgin Mozarteumissa. Hän herät-
ti lahjakkuudellaan huomiota jo varhain 
menestymällä monissa kansainvälisissä 
kilpailuissa mm. World Marimbaphone 
-kilpailussa Japanissa ja EBU-kilpailussa 
Norjassa.

Martin Grubinger valittiin Leipzigin 
Gewandhaus -orkesterin nimikkotaitei-
lijaksi 2008. Samassa roolissa hän on 
sittemmin toiminut myös Camerata 
Salzburgissa, Kölnin ja Münchenin 

Filharmoniassa, Wienin Konzerthausissa 
ja Schleswig-Holstein musiikkijuhlilla. 
Grubinger on esiintynyt mm. Wienin 
ja Los Angelesin filharmonikkojen, 
Pittsburghin sinfoniaorkesterin ja BBC:n 
filharmonikkojen solistina. Baritoni 
Thomas Hampsonin kanssa Grubinger 
on esittänyt resitaaliohjelmaa mm. 
Wienin Konzerthausissa ja Milanon La 
Scalassa.

Monet nykysäveltäjät ovat säveltä-
neet Martin Grubingerille teoksia. 2007 
hän kantaesitti Avner Dormanin Frozen 
in Time ja seuraavana vuonna Friedrich 
Cerhan lyömäsoitinkonserton Wienin 
filharmonikkojen solistina. Lisäksi 
Grubinger on kantaesittänyt Tan Dunin 
ja Peter Eötvösin teoksia. 

Martin Grubinger on palkittu 
Schleswig-Holsteinin musiikkijuhlien 
Bernstein Award palkinnolla ja Würthin 
Jeunesses Musicales -palkinnolla. 


