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18.5.     
KESKIVIIKKOSARJA 15
Musiikkitalo klo 19.00 

David Zinman, kapellimestari

Johannes Brahms: Sinfonia nro 3 F-duuri op.90. 33 min

I Allegro con brio 
II Andante 
III Poco allegretto 
IV  Allegro 

VÄLIAIKA 20 min  
 

Robert Schumann: Sinfonia nro 3 Es-duuri op. 97 33 min 
“Reiniläinen” 
 
I Lebhaft 
II Scherzo (Sehr mässig) 
III Nicht schnell 
IV Feierlich 
V Lebhaft

Väliaika noin klo 19.45. Konsertti päättyy noin klo 20.50. 
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/rso.
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Brahmsin tie sinfonikoksi oli pitkä ja vai-
valloinen. Säveltäessään esikoissinfo-
niaansa hän puuskahti keskellä muuatta 
tyypillistä epäuskon hetkeä ystävälleen 
kapellimestari Hermann Leville: "En tule 
koskaan säveltämään sinfoniaa! Sinulla 
ei ole aavistustakaan, miltä minunkaltai-
sestani miehestä tuntuu, kun kuulee sel-
laisen jättiläisen marssivan takanaan." 
Jättiläisellä Brahms tarkoitti tietenkin 
Beethovenia, jonka sinfoninen perintö 
asetti 1800-luvun säveltäjille valtaisat 
haasteet.

Ensimmäisen sinfonian mahdollises-
ti jopa parinkymmenen vuoden ajalle 
levittäytynyt mutta voitokkaasti päät-
tynyt luomistaistelu vapautti Brahmsin 
sinfoniset voimavarat, teki hänestä jät-
tiläisen itsestäänkin. Seuraavat sinfo-
niat syntyivät jo helpommin, toinen 
vain vuoden kuluttua ensimmäises-
tä ja kolmas kuuden vuoden tauon jäl-
keen lyhyessä ajassa kesällä 1883. Teos 
sai Hans Richterin johdolla erinomaisen 
vastaanoton saman vuoden joulukuussa 
Wienissä.

Brahms sai ihastunutta palautetta 
paitsi yleisöltä myös ystäviltään. Robert 
Schumannin leski ja Brahmsin luottoys-
tävä pianisti Clara Schumann kirjoitti: 
"Mikä teos, mitä runoutta, mitä harmo-
nisin tunnelma läpäisee koko teoksen, 
kaikki osat ovat osia eheästä kokonai-
suudesta, sykkivät elämää, jokainen 
osa kuin jalokivi!" Brahms todella hioi 
teostaan kuin jalokiveä, sillä hän korjaili 
teoksen yksityiskohtia moneen kertaan 
varhaisten esitysten jälkeen ennen sen 

JOHANNES BRAHMS (1833–1897): 
SINFONIA NRO 3

päästämistä kustantajalle. Teosta onkin 
arvioitu orkestraalisesti luonteikkaim-
maksi hänen sinfonioistaan.

Kolmas on Brahmsin sinfonioista ly-
hin mutta toisaalta tonaalisesti oma-
peräisin. Vaikka sen pääsävellaji on 
F-duuri, värittää häilyminen duurin ja 
mollin välillä sen ääriosia. Tämä tulee 
esiin jo ensiosan avaustahdeissa, jois-
sa kuullaan koko sinfonian ydinmotii-
viksi hahmottuvat sävelet f-as-f. Sitä 
on pidetty musiikillisena vastineena 
Brahmsin henkilökohtaiselle motolle 
"frei aber froh" (vapaa mutta iloinen), 
joka oli syntynyt vastaukseksi hänen 
viulistiystävänsä Joseph Joachimin hie-
man pessimistisemmälle motolle "frei 
aber einsam" (vapaa mutta yksinäinen). 
Jousten esittämä teema voisi olla muis-
tuma Schumannin Reiniläisen sinfo-
nian avausosan pääteemasta. Klarinetin 
aloittama sivuteema on tasapainot-
tavan idyllinen, mutta kehittelyssä se 
muuntuu intohimoiseksi cantilenaksi. 
Muutoin kehittely on hillitympi ja tii-
viimpi kuin Brahmsin sinfonioissa yleen-
sä, ja suurimmat voimanpurkaukset 
säästetään koodaan, joka kuitenkin ta-
saantuu kauniiseen loppupyöristykseen.

Hidas osa alkaa pastoraalisissa tun-
nelmissa, mutta kehittelevässä jaksossa 
musiikki saa tummia ja vakavia sävyjä. 
Kolmantena oleva Poco Allegretto on 
sinfonian osista tunnetuin, täynnä hai-
keankaunista ja viehkeää melodisuutta. 
Osan laulullinen luonne on niin ilmeinen, 
että vaikka osa on teoksessa scherzon 
paikalla, se saa kokonaisuudessa mel-
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kein toisen hitaan osan tehtävän. Osaa 
esitettiin aikanaan usein myös erillisenä 
kappaleena.

Finaali alkaa salaperäisesti hiljaisuu-
den rajoilta f-mollissa kiertyvänä jous-
ten ja fagottien unisono-nauhana, jota 
seuraa toisen osan sivuteemasta muo-
kattu koraalimainen aihe, ja vasta sen 
jälkeen musiikki puhkeaa uhmakkaan 
energiseen forteen. Osan yksilöllisin 
rakenteellinen uudistus sijoittuu lop-
puun, jossa musiikki vihdoin kääntyy 
duuriin, ei kuitenkaan suurieleisenä voi-

tonjuhlana vaan seesteisenä epilogina. 
Teoksen hiljenevä, nokturnaalisen hive-
levä päätös oli aikanaan aivan uusi rat-
kaisu sinfonisessa dramaturgiassa. Sen 
ainoa tunnettu edeltäjä oli Haydnin ns. 
Jäähyväissinfonia (1772), mutta Brahms 
on keksinyt ratkaisun tavallaan uudel-
leen omista, Haydnista poikkeavista läh-
tökohdistaan.

Kimmo Korhonen

Schumann saapui syyskuun alussa 
1850 pianistivaimonsa Claran kanssa 
Düssedorfiin aloittakseen työn paikalli-
sen orkesterin johtajana. Schumann oli 
kärsinyt jo jonkin aikaa masennukses-
ta, mutta Düsseldorfissa hänen mielia-
lansa koheni: kaupungin asukkaat otti-
vat Schumannit lämpimästi vastaan ja 
ensimmäinen konsertti syyskuun lopulla 
oli suurmenestys. Schumannit ihastui-
vat Reinin-varren maisemiin ja tekivät 
huviretken Kölniin, jossa Clara kirjasi vai-
kutelmiaan päiväkirjaan: "[Köln] viehätti 
meitä välittömästi jo ensimmäisestä nä-
kymästä lähtien, ja vaikutelma voimistui 
entisestään, kun eteemme avautui ai-
van suurenmoinen näköala mahtavaan 
katedraaliin, joka lähemmin tutkittaessa 
ylitti kaikki odotuksemme. [...] Lounaan 
jälkeen menimme näköalapaikalle, josta 
avautui kaunis maisema Reinille."

Uudet virikkeet saivat Schumannin 
tukoksissa olleen sävelsuonen avau-

ROBERT SCHUMANN (1810–1856): 
SINFONIA NRO 3 “REINILÄINEN”

tumaan. Sellokonsertto syntyi paris-
sa viikossa lokakuussa, ja sitä seurasi 
marras-joulukuussa sinfonia Es-duuri. 
Teos sai ensiesityksessään helmikuussa 
1851 hyvä vastaanoton, vaikka muutoin 
Schumannin vaikeudet orkesterinjoh-
tajana olivat alkaneet herättää epäilyjä 
Düsseldorfin yleisössä. Vähitellen tilan-
ne eteni avoimeksi konfliktiksi, ja loka-
kuussa 1853 Schumann erosi tehtäväs-
tään. Onnellisten tähtien alla syntynyt 
Es-duuri-sinfonia jäi muistomerkiksi 
Düsseldorfin-kauden onnellisista alku-
vaiheista ja viimeiseksi hänen neljästä 
sinfoniastaan. Harhaanjohtava nume-
rointi juontuu siitä, että neljäntenä sin-
foniana tunnetaan alun perin jo toisena 
valmistuneen d-molli-sinfonian uusit-
tu versio, joka ilmestyi vasta Es-duuri-
sinfonian jälkeen.

Es-duuri-sinfoniaa on lähestytty  tul-
kitsijasta riippuen vuoroin puhtaan sin-
fonisesta, vuoroin ohjelmallisesti painot-
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tuneesta näkökulmasta. Jälkimmäisessä 
tapauksessa teos on kytketty nimen-
omaisesti Kölnin-matkan herättämiin 
vaikutelmiin. Teos on saanut lisäni-
men "Reiniläinen", mutta nimi ei ole 
Schumannin antama. Hän kyllä poh-
diskeli otsikon antamista kahdelle osal-
le, jolloin toinen osa olisi ollut "Aamu 
Reinillä" ja neljäs "Juhlallisen seremo-
nian säestyksen tapaan". Jälkimmäinen 
otsake oli mukana vielä teoksen ensi-
esityksen ilmoituksissa mutta ei enää 
julkaistussa partituurissa. Luultavasti 
Schumann jätti otsakkeet pois koros-
taakseen teoksen puhtaasti musiikillis-
ta, absoluuttista luonnetta. Sinfonisen 
tradition kannalta teoksen omaperäisin 
piirre on sen viisiosaisuus.

Energinen avausosa on yksi 
Schumannin kurinalaisimmin hahmo-
telluista sonaattimuodoista, ja se on 
hänen sinfonioidensa avausosista ai-
noa, joka ei ala hitaalla johdannolla. 
Schumann oli aina kiinnostunut tehok-
kaista rytmisistä rakenteista, mikä kuu-
luu osan mahdikkaassa pääteemassa 
synkooppien avulla luodussa kahden 
erilaajuisen kolmijakoisen rytmin limit-
tymisessä eli Brahmsinkin usein suosi-
man hemiolan käytössä.

Kolme väliosaa saavat jokainen oman-
laisensa ilmeen. Toinen osa ei ole pe-
rinteinen scherzo vaan rauhallisempi 
Ländler-tyyppinen osa. Kahdesta hitaas-
ta osasta ensimmäinen on lyyrinen in-
termezzo. Sitä seuraa Schumannin 
vaikuttavimpiin luomuksiin kuuluva, 
bachmaisen kontrapunktin kultaama 
osa, jonka voisi hyvin kuvitella kuvasta-
van juhlallista kulkuetta. Aiemmin osan 
arveltiin liittyvän erääseen seremoniaan, 
jonka Schumann olisi nähnyt Kölnissä, 

mutta Claran päiväkirjoista käy ilmi, et-
tei Schumann ollut edes kaupungissa 
mainitun seremonian aikana.

Finaali palaa ensiosan tunnelmiin ja 
luo teokselle valoisan ja voitokkaan pää-
töksen. Sitä on luonnehdittu astumisek-
si kirkkaaseen auringonvaloon edellisen 
osan holvistojen hämäristä.

Kimmo Korhonen

DAVID ZINMAN 

David Zinman on tullut tunnetuk-
si monipuolisesta ohjelmistostaan 
sekä erityisestä kiinnostuksestaan 
nykymusiikkiin. Hän päätti Zürichin 
Tonhalle-orkesterin musiikillisen johta-
jan tehtävät 19 vuoden jälkeen vuon-
na 2014 ja toimii nykyään musiikilli-
sena johtajana Orchestre Français des 
Jeunes -orkesterissa. Kuluvalla kau-
della Zinman johtaa mm. Chicagon ja 
Cincinnatin sinfoniaorkestereita sekä 
Tukholman ja Bergenin filharmonikko-
ja. Lisäksi hän pitää Zürichissä mesta-
rikursseja.

David Zinman opiskeli Pierre 
Monteux’n johdolla ja teki kapellimes-
taridebyyttinsä Philadelphia-orkesterin 
johtajana 1967. Sittemmin hän toi-
mi Rotterdamin ja Rochesterin filhar-
monikkojen sekä Baltimoren sinfo-
niaorkesterin musiikillisena johtajana. 
Zinman on työskennellyt myös Aspenin 
musiikkijuhlien taiteellisena johtajana 
sekä johtanut 13 vuotta Amerikan ka-
pellimestariakatemiaa.

Zinman on tehnyt yli 100 levytys-
tä, joista hänelle on myönnetty usei-
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ta merkittäviä palkintoja, kuten mm. 
Gramophone-, Grammy-, Grand Prix du 
Disque- ja Edison-palkinto. Viime vuon-
na Zinman palkittiin EchoKlassikilla 
vuoden kapellimestari -kategorias-
sa.  Tonhalle-orkesterin kanssa Zinman 
on tehnyt Mahlerin, Beethovenin, 
Straussin ja Schumannin sinfonioiden 
kokonaislevytykset, jotka kaikki ovat ol-
leet suuria arvostelumenestyksiä.

Ranskan kulttuuriministeriö myön-
si David Zinmanille maan korkeimman 

kulttuurialan arvonimen, Chevalier 
des Arts et des Lettres, vuonna 2000. 
Lisäksi Zinman on saanut Zürichin kau-
pungin taidepalkinnon sekä Thomas 
Theodore -palkinnon. Vuonna 2008 
MIDEM Classical Awards valitsi hä-
net Vuoden taiteilijaksi. Vuonna 1997 
Columbian yliopisto myönsi hänelle ar-
vostetun Ditson-palkinnon hänen an-
sioistaan amerikkalaisten säveltäjien 
teosten esittämisestä.

RADION SINFONIAORKESTERI 

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-
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 
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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.


