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18.3.
PERJANTAISARJA 10      
Musiikkitalo klo 19.00 

Dima Slobodeniouk, kapellimestari 
Jonathan Roozeman, sello
 

Sebastian Fagerlund: Isola 15 min

Pjotr Tšaikovski: Rokokoo-muunnelmia sellolle ja 18 min
orkesterille op.33
  
I Johdanto (Moderato assai quasi Andante) 
II Teema (Moderato simplice) 
III Muunnelma nro 1 (Tempo della Thema) 
IV Muunnelma nro 2 (Tempo della Thema) 
V Muunnelma nro 3 (Andante sostenuto) 
VI Muunnelma nro 4 (Andante grazioso) 
VII Muunnelma nro 5 (Allegro moderato) – Kadenssi 
VIII Muunnelma nro 6 (Andante) 
IX Muunnelma nro 7 (Allegro vivo) – Coda (Allegro moderato 
e con anima)

VÄLIAIKA 20 min

Sampo Haapamäki: Motto, kantaesitys (Ylen tilaus) 25 min
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MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen 
Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle kuuntelemaan 
esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on numeroimattomat paikat.

Petri Aarnio, viulu 
Taija Angervo, viulu 
Camilla Vilkman, alttoviulu 
Anton Kukkonen, sello

Edvard Grieg: Jousikvartetto g-molli op. 27  32 min

I Un poco andante – Allegro molto ed agitato 
II Romanssi (Andantino – Allegro agitato) 
III Intermezzo (Allegro molto marcato – Piu vivo e scherzando)
IV Finaali (Lento – Presto al Saltarello)

Väliaika noin klo 19.50. Konsertti päättyy noin klo 20.50. 
Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy noin klo 21.35. 
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/rso.
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SEBASTIAN FAGERLUND (S. 1972): ISOLA

Yksikään ihminen ei ole saari, mutta 
joillekin saarille passitetaan ihmisiä, joi-
ta muut eivät halua nähdä. Sebastian 
Fagerlund vieraili Turun saaristossa 
Seilin (Själö) saarella ja kohtasi siellä 
kauniin ja rauhallisen maiseman, jonka 
alta huokui synkkä menneisyys. 

1600-luvulla Seiliin siirrettiin spitaa-
lisia, noituudesta syytettyjä sekä mie-
lisairaita, joiden kertomaan mukaan 
piti tuoda mukanaan ruumisarkkuihin-
sa tarvittavat laudat. Fagerlundin Isola 
(”Saari”, 2007) ei ole kuvaus Seilin saa-
resta, mutta ajatus kauniin luonnon 
kätkemistä kauheuksista on istutettu 
monitasoiseen musiikkiin. 

Musiikin elokuvallinen liike voi pa-
lauttaa mieleen valkokankaan saarifan-
tasioita King Kongista (1933) Martin 
Scorsesen Shutter Islandiin (2010). 
Isolan kiihtynyt ja väkivaltainen johdan-
to (Introduzione. Agitato e violento) 
avaa laajakangasnäkymän, joka esitte-
lee tiiviisti koko teoksen musiikillisen 
materiaalin.

Johdantoa seuraa laaja hidas taite 
(Largamente espressivo), jonka melo-
dista olemusta suuntaa sellon hymni-

mäinen, kärsimyksellä ladattu soolo. 
Hidas taite aukeaa edetessään laajakaa-
riseen aaltoliikkeeseen, josta itää intohi-
moa ja uhkan tuntua. 

Näkymää huuhtovan aaltoliikkeen 
jatkuessa matalat soittimet alkavat pro-
vosoida epäsäännöllisiä rytmejä, jotka 
riistäytyvät pääosaan Isolan jälkipuolis-
kolla (Agitato capriccioso). Siitä syntyy 
tanssirytmien ja kiehuvien orkesteri-
tekstuurien näytös, jossa voi kuulla niin 
muinaisten noitarumpujen kuin moder-
nin maallisuuden jyskettä.

Seilin asukkaiden kerrotaan myös 
keittäneen ja myyneen pontikkaa ohi 
purjehtiville merimiehille. Siitä polveu-
tunut sanonta ”olla seilissä” voi käy-
dä mielessä Isolan musiikillista riehaa 
kuunnellessa. Kokonaisuutena teos on 
kuitenkin vangitseva spektaakkeli kau-
neudesta ja julmuudesta, menneisyy-
destä ja nykyisyydestä, jossa vanhoja 
rikoksia ei pääse pakoon. Teoksen sul-
keutuessa hiljaisuuteen myös saari jää 
hautomaan salaisuuksiaan.

Antti Häyrynen

PJOTR TŠAIKOVSKI (1840–1893): ROKOKOO-
MUUNNELMIA SELLOLLE JA ORKESTERILLE OP.33

Pjotr Tšaikovski lähestyi mennyttä ai-
kakautta, ihailemaansa 1700-lukua, ro-
manttisen runollisesti, ihannoiden klas-
sisen musiikin tasapainoa, herkkyyttä 

ja tyyliä. Neljättä orkesterisarjaansa 
(”Mozartiana”) varten hän kaivoi esiin 
joukon Mozartin unohdettuja pikkukap-
paleita, mutta niiden orkestroinnissa tai 



4

sävellyksessä. Rokokooteema ja -tyyli 
ovat teoksessa lähinnä tunnelmaa luo-
via elementtejä ja 1700-luvun ajankuva 
on tyylitelty aristokraattiseksi sulavuu-
deksi.

Rokokoo-muunnelmien orkesterin-
käsittely on herkullisen säästeliästä, 
esimerkkinä tyylikäs johdanto: jousien 
ja puupuhallinten vuoropuhelu, pizzi-
catojen kannattelema siirtymä käyrä-
torvisooloon sekä sellon viehättävästi 
esittelemä teema hyvätapaisine lopuk-
keineen. 

Muunnelmat, eräänlaiset runolliset 
muotokuvat, vaihtelevat paljon paino-
tuksiltaan. Hitaassa jaksossa kuulija 
kääritään romanttiseen pumpuliin, vä-
lillä tapaillaan otsikkoa muistellen me-
nuettieleganssia ja lopussa päästetään 
lennokas taituruus valloilleen. 

Antti Häyrynen

SAMPO HAAPAMÄKI (S. 1979): MOTTO

Sampo Haapamäki opiskeli sävel-
lystä Sibelius-Akatemiassa Tapio 
Nevanlinnan ja Veli-Matti Puumalan 
johdolla valmistuen musiikin maisterik-
si 2005. Hän jatkoi opintojaan Claus-
Steffen Mahnkopfin kanssa Leipzigissa 
sekä Tristan Murailin johdolla New 
Yorkin Columbia-yliopistossa, josta hän 
valmistui musiikin tohtoriksi 2012.

Kotimaisen yleisön tietoisuuteen 
Haapamäki nousi vuonna 2006 Musica 
nova -konsertillaan ja tunnustuksi-

soinnutuksessa hän ei kiinnostunut his-
toriallisesta näkökulmasta sen enem-
pää kuin ns. hyvä maku kehottaa.

1700-luku edusti Tšaikovskille enem-
män kodikkaan rauhan, kauneuden 
ja sopusuhtaisuuden mielikuvitus-
maailmaa, vähän samaan tapaan kuin 
lapsuusmuistot. Nämä idealisoidut 
mielikuvat hallitsevat vuonna 1876 val-
mistuneita Rokokoo-muunnelmia sel-
lolle ja orkesterille.

Teoksen epävirallisena tilaajana toimi 
sellotaiteilija Wilhelm Fitzenhagen, joka 
myös toimi virtuoosijaksojen pyrotekni-
senä asiantuntijana. 

Tšaikovski oli käyttänyt muunnelma-
muotoa enimmäkseen salonkityyppisis-
sä pikkukappaleissa, eikä hän tässäkään 
tapauksessa halunnut hämmästyttää 
kuulijaansa motiiviteknisellä kekseliäi-
syydellään, vaan ennen muuta välttää 
konsertto- tai fantasiamuodon aiheut-
tamat hankaluudet pastissityyppisessä 

na työstään hänelle on myönnetty 
Gaudeamus-palkinto (2004), ISCM:n 
Nuorten säveltäjien palkinto (2005)sekä 
Teosto-palkinto (2006). 

Haapamäen teosten mielenkiinnon 
kohteena on ollut pitkään mikrotonaa-
lisuus, tarkemmin neljäsosasävelaske-
liin pohjautuva musiikki, jossa oktaavi 
jakaantuu tavanomaisen kahdentois-
ta sävelen sijaan 24:ään sävelaske-
leen. Konsertoissa Velinikka (2008) 
ja Conception (2012) se on tarkoitta-
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nut myös teoksia varten rakennettuja 
soolosoittimia. Mikrotonaalisuus ja sii-
hen sovellettu spektraalinen harmonia 
eivät silti ole ilmaisua monopolisoivia, 
vaan mahdollistavia tekijöitä.

Monissa teoksissaan Haapamäen pyr-
kimyksenä on ollut kokonaisvaltainen, 
musiikin eri elementit huomioiva muo-
to. Se on tuottanut yhtä hyvin pursuile-
vaa rikkautta kuin terävästi kohdistettua 
draamaa. Uudessa orkesteriteoksessa 
Motto (2015) on myös materiaalia ja 
muotoa yhteen vetävät piirteensä, jois-
ta teoksen otsikko juontuu. 

Haapamäki kirjoittaa teoksestaan: 
”Motto (2015, 25 min) on ensimmäinen 
sävellykseni täysimittaiselle sinfoniaor-
kesterille, mutta järjestyksessä seitse-
mäs orkestraaliselle instrumentaatiolle. 
Ennen Mottoa syntyivät kolme kamari-
orkesteriteosta (Signature 2003, Fresh 
2004 ja Design 2005) ja kolme konsert-
toa (bassoklarinettikonsertto Kirjo 2006, 
neljäsosasävelaskelharmonikkakonsert-
to Velinikka 2008 ja neljäsosasävelas-
kelkitara-neljäsosasävelaskelharmonik-
ka-kaksoiskonsertto Conception 2012).

Eräs yleisistä tavoitteistani säveltäjä-
nä on ollut pyrkiä rakentamaan teoksia, 
joissa musiikin eri parametrien kehitys-
kaaret kommunikoisivat symbioottises-
ti keskenään muodostaen jäntevän ko-
konaismuodon. Musiikin parametrien 
kommunikaatiolla tarkoitan esimer-
kiksi tilannetta, jossa tietyllä nyt-het-
kellä tapahtuu jokin muutos vaikkapa 
orkestraatiossa, jolloin ikään kuin musii-
kilta itseltään kuulostellaan, miten har-
monia luontevasti reagoisi muutokseen, 
tai vastaisiko rytmiikka siihen jotenkin 
ja miten se vaikuttaisi esimerkiksi dy-
namiikkaan. Tällaisten teoksen sisäisen 

logiikan vuorovaikutusvirtausten muo-
dostamisen avulla voi pyrkiä luomaan 
ajallisesti pidempiäkin musiikin para-
metrien kehityskaaria. Niiden toisiinsa 
suhteutuva tasapainoilu voi osaltaan 
synnyttää ja purkaa jännitteitä sävellyk-
sen jaksojen välillä, päämääränä raken-
taa kestävää omalakista kokonaisuutta.

Alkaen 12 vuoden takaisesta teok-
sestani Haljennut (2004), kaikissa sä-
vellyksissäni on neljäsosasävelaskeluut-
ta. Nuottinimet määräytyvät siten, 
et tä ¼-sävelaskelylennetyt ovat US-
päätteisiä ja ¼-sävelaskelalenne-
tut OS-päätteisiä. Täten esimerkik-
si C:stä ylöspäin sävelnimet ovat C, 
Cus, Cis, Dos, D, Dus, Dis, Eos, E, jne. 
Neljäsosasävelaskelintervallien nimityk-
set muodostuvat etuliitteillä neljäsosa-
vähennetty, neutraali ja neljäsosayli-
nouseva. Tällä tavoin esimerkiksi terssit 
nimetään laajenevassa järjestyksessä: 
vähennetty, neljäsosavähennetty, pieni, 
neutraali, suuri, neljäsosaylinouseva ja 
ylinouseva terssi.

Täysimittaisen sinfoniaorkesterin ja 
neljäsosasävelaskeluuden yhdistäminen 
oli pitkäaikainen unelma. Motto-teoksen 
neljäsosasävelaskelharmonia on muo-
dostettu sekä spektraalisesti taajuuk-
sien näkökulmasta että säveljoukolli-
sesti intervallien näkökulmasta. Motossa 
kaikilla orkesteri-instrumenteilla, joil-
la se vain on käytännössä mahdollista, 
soitetaan neljäsosasävelaskelia, kuten 
puilla, vaskilla, jousilla, patarummuilla 
sekä mikrosävelisesti viritetyllä harpulla. 
Tavallisesta poikkeavasti, jokaisella jousi-
pultilla on oma itsenäinen stemmansa. 
Koin, että jousistemmojen itsenäisyys 
avarsi sävellyksellisiä mahdollisuuksia 
ryhmitellä ja eriytellä jousistoa tarpeen 
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mukaan vilkkaastikin, tuttijousiston ja 
viidenkymmenen itsenäisen soolojou-
sen välillä.

Kiitän Radion sinfoniaorkesteria laa-
jamuotoisen 25-minuuttisen teoksen ti-
laamisesta. Partituurin sävellysprosessi 
kesti puolisentoista vuotta. Olen onnelli-
nen, että RSO kapellimestarinaan Dima 
Slobodeniouk kantaesittää tänään sä-
vellyksen Motto.”

Teosesittely: Sampo Haapamäki
Säveltäjäesittely: Antti Häyrynen

DIMA SLOBODENIOUK

Dima Slobodeniouk aloittaa Sinfonia 
Lahden ylikapellimestarina ja Sibelius-
festivaalin taiteellisena johtajana syksyl-
lä 2016. Tällä hetkellä hän työskentelee 
myös Galician sinfoniaorkesterin musii-
killisena johtajana. Dima Slobodeniouk 
on urallaan yhdistänyt tulkinnoissaan 
aineksia niin venäläisistä juuristaan kuin 
nykyisen kotimaansa Suomen musiikki-
kulttuurista. 

Moskovassa syntynyt Slobodeniouk 
opiskeli kotikaupungissaan viulunsoit-
toa Zinaida Gilelsin ja J. Chugajevin 
johdolla 1980–1989. Hän jatkoi opin-
tojaan myöhemmin mm. Sibelius-
Akatemiassa Olga Parhomenkon oh-
jauksessa. Kapellimestariopintonsa 
Slo bodeniouk aloitti niin ikään Sibelius-
Akatemiassa. Hän opiskeli Atso Almilan 
kapellimestariluokalla 1996–1998, min-
kä jälkeen hän sai opettajikseen Almilan 
lisäksi Leif Segerstamin ja Jorma Pa-

nulan. Hän on opiskellut myös Esa-
Pekka Salosen ja Ilja Musinin johdolla. 
Kapellimestaridiplominsa Slobodeniouk 
suoritti vuonna 2001 parhain mahdolli-
sin arvosanoin.

Kaudella 2015–2016 Dima Slobo-
deniouk vierailee johtamassa mm. 
Lyonin kansallisorkesteria, Stuttgartin 
ja Hollannin radion sinfoniaorkestereita, 
Luzernin sinfoniaorkesteria ja Islannin 
sinfoniaorkesteria. Solisteina näissä kon-
serteissa esiintyvät mm. viulistit Patricia 
Kopatchinskaja ja Viktoria Mullova, sop-
raano Barbara Hannigan ja sellisti Anssi 
Karttunen. Galician sinfoniaorkesterin 
kanssa Slobodeniouk esiintyy pianisti 
Yefim Bronfmanin kanssa Madridissa 
ja pianisti Javier Perianesin kanssa Abu 
Dhabissa.

Slobodeniouk johtaa mieluiten 
mm. Beethovenin, Verdin, Mahlerin ja 
Stravinskyn teoksia sekä nykymusiik-
kia niin Jonathan Harveylta, Magnus 
Lindbergilta kuin Unsuk Chiniltakin. 
Hän on levyttänyt mm. Sebastian 
Fagerlundin musiikkia Göteborgin or-
kesterin kanssa BIS-levymerkille. Viime 
vuonna Slobodeniouk ja RSO julkaisivat 
Lotta Wennäkosken teoksia sisältävän 
Soie-levyn Ondinelle.
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JONATHAN ROOZEMAN

Jonathan Roozeman (s. 1997) opiske-
lee Sibelius-Akatemian nuorisokou-
lutuksessa professori Martti Rousin 
johdolla. Hän on osallistunut myös mo-
nille mestarikursseille mm. Menuhin-
aka temiassa, Kronberg-akatemiassa, 
Kuh  mon Kamarimusiikissa, Naantalin 
musiikkijuhlilla sekä Savonlinnan Mu-
siikkiakatemiassa.

Roozeman on menestynyt monissa 
kilpailuissa. Hän pääsi vain 12-vuotiaa-
na semifinaaliin Turun (2010) ja Paulon 
(2013) sellokilpailussa ja Gaspar Cassado 
-kilpailussa Japanissa (2013). Samana 
vuonna hän oli myös yksi kolmesta fina-
listista Porton Premio Suggia -kilpailus-
sa (Portugali). Amsterdamin Nationaal 
Celloconcour -kilpailussa 2012 hän voitti 
toisen palkinnon kilpailun historian nuo-
rimpana osaanottajana. Viime lokakuus-
sa Roozeman oli finalistina arvostetussa 
Naumburg-kilpailussa New Yorkissa.

Todellisen läpimurtonsa Roozeman 
teki saavutettuaan kuudennen sijan 
kansainvälisessä Tšaikovski-kilpailussa. 
Tämän menestyksen myötä hänet on 
kutsuttu esiintymään mm. Mikkelin ja 
Turun Musiikkijuhlille Valeri Gergievin 
ja Mariinski-teatterin orkesterin kans-
sa tulevana kesänä. Lisäksi Roozemania 
on kutsuttu esiintymään solistina ja pi-
tämään soolokonsertteja niin Pietariin, 
Lontooseen, Chicagoon, Italiaan, Turk-
kiin kuin Itävaltaankin.

Jonathan Roozeman on esiinty-
nyt mm. Mariinski-teatterin orkeste-
rin, Pietarin filharmoonikkojen Tapiola 
Sinfoniettan, Porin kaupunginorkesterin 
ja Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin 

solistina mm. Valeri Gergijevin, Nikolai 
Aleksejevin, Sakari Oramon ja Jukka-
Pekka Sarasteen johdolla. Tulevana ke-
sänä hän esiintyy Turun ja Mikkelin 
Musiikkijuhlilla Mariinski-teatterin 

Kamarimusiikkia Roozeman on 
esittänyt monilla festivaaleilla mm. 
Liettueassa, Virossa, Saksassa, Hol-
lannissa, Sysmän Suvisoitossa, Kangas-
niemen Musiikijuhlilla ja Oulaisten 
Musiikkipäivillä. Kesällä 2014 hän esit-
ti Crusell-viikoilla Olli Mustosen selloso-
naatin Mustosen itsensä kanssa.

Jonathan Roozemanin instrumentti 
on Suomen Kulttuurirahaston omista-
ma David Tecchler -sello vuodelta 1707.
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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 mesta-
riteosten ohella RSO:n ohjelmisto si-
sältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n teh-
täviin kuuluu myös koko suomalai-
sen orkesterimusiikin taltioiminen 
kantanauhoille Yleisradion arkistoon. 
Kaudella 2015–2016 orkesteri kan-
taesittää kuusi Yleisradion tilaamaa 
teosta. Lisäksi ohjelmassa on mm. 
Beethovenin ja Prokofjevin pianokon-
serttoja, Šchumannin ja Brahmsin sin-
fonioita sekä Mendelssohnin oratorio 
Elias. Vieraaksi saapuvat mm. pianistit 
Murray Perahia, Nelson Freire ja András 
Schiff, kapellimestarit David Zinman, 
Tugan Sohijev ja Mandfred Honeck 
sekä sopraano Karita Mattila ja mez-
zosopraano Anne Sofie von Otter.

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

RADION 
SINFONIAORKESTERI 

bergin, Saariahon, Sallisen, Kai pai sen 
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. Ligetin viulukon-
serton ja orkesteriteoksia sisältävä levy 
oli Gramophone-lehden Editor´s Choice 
helmikuussa 2014. 

RSO tekee säännöllisesti konsert-
tikiertueita ympäri maailmaa. Kau-
della 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 lähetyksi-
nä Yle Teemalla.


