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22.9.     
TORSTAISARJA 2
Musiikkitalo klo 19.00 

Pablo Heras-Casado, kapellimestari
Javier Perianes, piano

Joseph Haydn: Sinfonia nro 50 C-duuri 18 min
I Adagio e maestoso – Allegro di molto 
II Andante moderato 
III Menuetti 
IV Finaali (Presto)

Bela Bartók: Pianokonsertto nro 3 23 min 
E-duuri Sz.119 (BB.127) 
I Allegretto 
II Adagio religioso – Poco piu mosso – Tempo 1 
III Allegro vivace

VÄLIAIKA 20 min 
 
Bela Bartók: Konsertto orkesterille Sz.116  36 min
I Introduzione (Johdanto) (Andante non troppo – Allegro vivace)
II Giuoco delle coppie (Allegretto scherzando) 
III Elegia (Andante non troppo) 
IV Intermezzo interrotto (Allegretto) 
V Finale (Finaali) (Pesante – Presto)

Väliaika noin klo 20.00. Konsertti päättyy noin klo 21.10. 



2

JOSEPH HAYDN (1732–1809): 
SINFONIA NRO 50 C-DUURI

Vuosina 1761–1790 Haydnin elämän-
vaiheet kytkeytyivät tiiviisti unkarilai-
seen Esterházyn ruhtinassukuun, jonka 
palveluksessa hän toimi ensin apulais-
kapellimestarina ja vuodesta 1766 läh-
tien varsinaisena kapellimestarina. Työ 
Esterházyjen hovissa oli Haydnille kak-
siteräinen miekka. Yhtäältä hänellä oli 
käytössään ruhtinaan taitava orkesteri, 
jonka kanssa hän saattoi vapaasti teh-
dä erilaisia kokeiluja, toisaalta työ si-
toi hänet suvun palatsien loistokkaa-
seen eristyneisyyteen Eisenstadtiin 
sekä Versaillesin innoittamaan joskin 
arkkitehtuuriltaan lähempänä Wienin 
Schönbrunnia olevaan Esterházan lin-
naan, sivuun keskieurooppalaisen mu-
siikkielämän säteilevästä ytimestä 
Wienistä.

Haydn oli itse tietoinen eristynees-
tä asemastaan ja totesi myöhem-
min: "Minut leikattiin irti maailmas-
ta. Lähelläni ei ollut ketään, joka olisi 
saanut minut epäilemään itseäni, joten 
minusta oli pakko tulla omaperäinen." 
Joskus kuitenkin maailma tuli hänen 
luokseen. Elo-syyskuun vaihteessa 1773 
itse keisarinna Maria Teresia saapui ho-
viväkensä kanssa Esterházaan valta-
kuntansa suurimman maanomistajan 
vieraaksi.

Keisarinnalle järjestettiin hänen 
muutamien Esterházassa viettämien-
sä päivien ajaksi runsas ohjelma, jo-
hon sisältyi paljon musiikkia. Haydn 
johti oopperansa L'infedeltà delusa, 
johti kiinalaispuvussa orkesteria muo-
dikkaaseen kiinalaistyyliin koristellus-

sa juhlasalissa ja lopulta johti palatsin 
uuden marionettiteatterin vihkiäisis-
sä oopperansa Philemon und Baucis 
sekä sen esinäytöksenä oopperan Der 
Göttenrath.

Luultavasti vielä samana syksynä 
Haydn muokkasi Der Göttenrathin al-
kusoitosta täysimittaisen neliosaisen 
sinfonian lisäämällä siihen menuetin 
ja finaalin. Näin syntyi sinfonia nro 50 
C-duuri. Se syntyi aikana, jolloin Haydn 
oli jättämässä taakseen mollisävellajien 
syövereissä tempoilevat dramaattiset 
"Sturm und Drang -sinfoniat", ja niihin 
verrattuna marionettioopperan alkusoi-
tosta täydennetty C-duuri-sinfonia on 
sekä orkestraalisesti että ilmaisultaan 
perinteisempi luomus.

Ensiosan avaa hidas, majesteettisen 
mahdikas johdanto, jonka juhlavuutta 
tummentaa jännitteinen käänne ennen 
musiikin puhkeamista valoisaksi, oop-
pera-alkusoiton tyyliä edustavaksi alle-
gro di moltoksi. On helppo ajatella, että 
johdannon sävyt ovat olleet alkusoiton 
esityksessä kuin kunnioittavan kumar-
rus keisarinnan suuntaan. Tietty ma-
jesteettisuus värittää myös arvokkaasti 
askeltavaa, triolien sävyttämää hidasta 
osaa, jota jousisto hallitsee, kuitenkin 
niin että soolosello irtoaa selloryhmäs-
tä kaksintamaan ensiviulujen melodi-
alinjaa. Oboet liittyvät mukaan vasta 
osan jälkipuolella tehostamaan ja rikas-
tamaan ilmaisua.

Menuetin äärijaksoissa yhdistyvät 
ulospäinsuuntautunut tanssillisuus ja 
valittavat kromaattiset varjostukset. 
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Trio-jakso jatkaa yllättäen pääjakson 
tematiikkaa, ennen kuin oboen myötä 
mukaan tulee trion oma aihe. Presto-

finaali, yksi Haydnin monista monote-
maattisista finaaleista, päättää teoksen 
säihkyvissä merkeissä.

Lokakuun 20. päivänä 1940 Béla Bartók 
ja hänen vaimonsa Ditta Pásztory-
Bartók astuivat Lissabonissa laivaan ja 
liittyivät siihen pitkään riviin eurooppa-
laisia taiteilijoita, jotka pakenivat toi-
sen maailmansodan ja natsismin jalois-
ta Uudelle mantereelle. Vaikka Bartók 
näin pelastui sodan kauhuilta, sujuivat 
Yhdysvaltain-vuodet pääosin synkeis-
sä tunnelmissa. Koti-ikävästä kärsinyt 
säveltäjä sai kuulla lohduttomia uuti-
sia Euroopasta, amerikkalainen yleisö 
ei ollut kiinnostunut hänen modernis-
tiseksi mielletystä musiikistaan, sävel-
suoni kuihtui lähes kolmeksi vuodeksi, 
ankara rahapula suisti Bartókit ajoittain 
suoranaiseen puutteeseen ja lopulta 
Bartókin terveys alkoi horjua. Pitkien 
tutkimusten jälkeen kävi ilmi, että hän 
kärsi vakavasta veritaudista, punasolu-
jen liikatuotannosta.

Onnekseen Bartókilla oli Yh-
dysvalloissa myös tukijansa, ja vaikeas-
sa tilanteessa he astuivat esiin. Bartókin 
viimeisistä vuosista tuli jälleen aktiivi-
sen luovuuden aikaa, joka synnytti kol-
me laajamuotoista teosta – konserton 
orkesterille, sooloviulusonaatin Yehudi 
Menuhinille ja kolmannen pianokonser-
ton – sekä suunnitelmia muista teok-
sista. Jotain katkeran ironista oli kuiten-
kin siinä, että kun Bartókilla vihdoin oli 

BÉLA BARTÓK (1881–1945): PIANOKONSERTTO 
NRO 3; KONSERTTO ORKESTERILLE

jälleen kädet täynnä töitä, aika hänen 
tiimalasissaan valui tyhjiin.

Pianokonsertto nro 3

Kesällä 1945 Bartókilla oli vireillä kolme 
laajaa teosta: seitsemäs jousikvartetto, 
alttoviulukonsertto ja kolmas piano-
konsertto. Näistä vain pianokonsertto 
valmistui, joskin keskeneräiseksi jäänyt 
alttoviulukonsertto on voitu täydentää 
esityskelpoiseksi säveltäjän luonnos-
ten pohjalta. Itse asiassa aivan täysin ei 
valmistunut pianokonserttokaan, vaik-
ka Bartók työskenteli sen parissa vielä 
neljä päivää ennen kuolemaansa New 
Yorkissa 26. syyskuuta 1945. Viimeiset 
17 tahtia jäivät luonnokseksi, jonka pe-
rusteella hänen muusikkoystävänsä Ti-
bor Serly saattoi täydentää teoksen val-
miiksi.

Kolmas pianokonsertto eroaa sekä 
pianistisesti että musiikillisesti Bartókin 
kahdesta aiemmasta konsertosta. Yh-
tenä syynä on se, että muut merkit-
tävät pianoteoksensa Bartók oli mi-
toittanut itselleen, mutta kolmannen 
pianokonserton hän kirjoitti omasta 
kuolemastaan tietoisena syntymäpäi-
välahjaksi ja tulolähteeksi puolisolleen 
Dittalle ja kenties myös tämän erään-
laiseksi pianistiseksi muotokuvaksi. Sii-
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tä teoksen lyyrisempi ja pelkistetym-
pi pianotekstuuri. Kantaesityksen sai 
kuitenkin esittääkseen György Sandór 
Eugene Ormandyn johdolla helmikuus-
sa 1946. Dittakin silti esitti konserttoa 
ja myös levytti sen Tibor Serlyn kanssa.

Konserton keveämmän ilmeen taus-
talla oli uusien pianististen lähtökohtien 
lisäksi tyylillinen murros. Muutamissa 
viimeisissä teoksissaan Bartók kääntyi 
aiemman tuotantonsa terävyydestä ja 
iskevyydestä kohti tasapainoisempaa ja 
soinnillisesti yksinkertaisempaa ilmai-
sua, sellaista seestynyttä "myöhäistyy-
liä", jollainen voidaan hahmottaa mo-
nien säveltäjien tuotannosta. Kolmas 
pianokonsertto on yksi Bartókin vapau-
tuneimmista luomuksista. Sen tekstuu-
ri on pääosin selkeän läpikuultavaa, sen 
tunnelmat pääosin valoisan energisiä 
ja luottavaisia. Vain harvoin, kuten hi-
taan osan lopulla, purkautuu esiin tus-
kaisempia tuntoja.

Muodoltaan kolmas pianokonsertto 
on lähes klassisen selkeä. Sen avausosa 
on kirjoitttu perinteiseen sonaattimuo-
toon kaksine keskeisine teemoineen, 
kehittelyineen ja kertauksineen. Hidas 
keskiosa koskettaa yksinkertaisuu-
dellaan. Ateistiksi itsensä määritellyt 
Bartók käyttää siinä yllättävää esitys-
ohjetta "Adagio religioso", joka viittaa 
ennen muuta musiikin luonteeseen, ja 
osaa on pidetty tietoisena ja kosketta-
vana viittauksena Beethovenin a-mol-
li-jousikvarteton op. 132 hitaaseen 
osaan, otsikoltaan "Sairaudesta toipu-
neen kiitoslaulu". Osan alun jousten ja 
pianon hartaan replikoinnin kontrastik-
si puhkeaa keskivaiheen fantastinen, 
satumaisen värikäs yömusiikki. Finaali 
on elämänriemuinen rondo, jonka voi-

tokasta rientoa rikastavat sivuepisodi-
en asemassa olevat fuuga-taitteet.

Konsertto orkesterille

Konsertto orkesterille merkitsi Bar-
tókille viimeisen sävellyskauden al-
kua muutaman vuoden hiljaiselon jäl-
keen. Vuonna 1943 Bartókin tilanne 
oli kääntynyt niin vaikeaksi, että hä-
nen Yhdysvalloissa asuneet unkari-
laiset ystävänsä päättivät rientää 
apuun. Viulisti Joseph Szigeti ja ka-
pellimestari Fritz Reiner taivutteli-
vat Bostonin sinfoniaorkesterin joh-
tajan Serge Koussevitzkyn tilaamaan 
Bartókilta suurimuotoisen orkesterite-
oksen. Bartókin annettiin kuitenkin jää-
dä siihen uskoon, että ajatus olisi ollut 
Koussevitzkyn oma; pelättiin, ettei yl-
peä säveltäjä olisi suostunut hankkee-
seen, jos hän olisi tiennyt sen olevan 
osa hänen avustusoperaatiotaan.

Orkesterikonserton synty oli hen-
gen voitto aineesta. Vakavasti sairas, 
jo kuoleman merkitsemä Bartók sävelsi 
teoksen kuin siivillä vajaassa kahdessa 
kuukaudessa ja loi yhden elämäntäy-
teisimmistä teoksistaan ja samalla yh-
den uudemman orkesterikirjallisuuden 
mestariteoksista. Kun Koussevitzky 
joh ti orkesterikonserton kantaesityk-
sen Bostonissa joulukuussa 1944, pa-
rantolahoidossa ollut Bartók oli liian 
väsynyt voidakseen saapua paikalle. 
Hän pääsi kuitenkin joulukuun lopus-
sa New Yorkiin uusintaesityksiin, jois-
sa häntä tervehti seisaallaan suosio-
taan osoittanut yleisö. Koussevitzky 
julisti, että Bartók oli säveltänyt hie-
noimman orkesteriteoksen 25 vuoteen. 
Uusintaesityksen ansiosta teoksesta 
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tuli itse asiassa vielä kuultuakin hie-
nompi, sillä Bartók päätti sen jälkeen 
lisätä finaaliin sen 22 viimeistä tahtia.

Orkesterikonsertto on viisiosainen, 
temposuhteiltaan symmetriseksi hah-
mottuva kokonaisuus. Se ei kuitenkaan 
ole sisällöltään ja tunneilmaisultaan 
sellainen palindromidisia aineksia sisäl-
tävä kaarimuoto kuin jotkut Bartókin 
viisiosaiset teokset vaan päämäärätie-
toiseksi prosessiksi hahmottuva koko-
naisuus. Bartókin mukaan ”pilailevaa 
toista osaa lukuun ottamatta teoksen 
yleinen tunnelma heijastaa vähittäistä 
siirtymistä ensiosan ankaruudesta ja 
kolmannen osan synkästä kuoleman-
laulusta viimeisen osan elämänmyön-
teisyyteen”.

Otsikon mukaisesti konsertoiva ele-
mentti on teoksessa keskeisellä sijalla 
ja tulee esiin sekä erillisten soitinryh-
mien osuuksissa että koko soittimis-
tolla. Bartók itse mainitsi esimerkkei-
nä erityisen virtuoosisista jaksoista 
ensiosan kehittelevän fugaton vaski-
osuudet, finaalin jousten ikiliikkujamai-
set kuviot sekä toisen osan pareittain 
esiintyvien soittimien briljantit jaksot. 
Toisaalta teoksessa on nähty myös sin-
fonisia piirteitä kuten osien välisiä te-
maattisia yhteyksiä, ja Bartók itsekin 
puhui siitä "sinfoniankaltaisena orkes-
teriteoksena".

Sinfoninen paino on reunimmaisina 
olevilla sonaattimuotoiseksi hahmottu-
villa dynaamisilla nopeilla osilla. Toisena 
ja neljäntenä on kaksi keveämpää alle-
grettoa, ja Bartókin mainitsemat "pilai-
levat tunnelmat" nousevat esiin myös 
neljännessä osassa, jossa Bartók te-
kee armotonta pilkkaa Šostakovitšin 
Leningrad-sinfonian marssiaiheesta. 

To sin jo Šostakovitšilla teos on laina 
Franz Lehárin operetista Iloinen les-
ki. Teoksen keskellä on vavahduttava, 
tummin sävyin maalattu Elegia, jossa 
salaperäisten yönäkyjen keskelle iskey-
tyy väkeviä purkauksia.

Kimmo Korhonen

PABLO HERAS-CASADO

Espanjan Granadasta kotoisin olevan 
kapellimestari Pablo Heras-Casadon 
poikkeuksellisen monipuolinen reper-
tuaari sisältää suurten sinfonioiden ja 
oopperoiden lisäksi barokkirepertuaa-
ria ja nykymusiikkia. Komeettamaisen 
uran luonut espanjalaiskapellimestari 
on newyorkilaisen St. Luken orkesterin 
ylikapellimestari sekä Madridin Teatro 
Real -oopperan päävierailija. Arvostettu 
Musical America -julkaisu valitsi hänet 
vuoden kapellimestariksi 2014.

Heras-Casado on johtanut mm. 
Chicagon ja San Franciscon sinfonia-
orkestereita, Berliinin ja Wienin filhar-
monikkoja sekä Amsterdamin Con-
cert gebouw-orkesteria ja Leipz gin 
Gewandhaus-orkesteria. Oopperaa hän 
johtaa mm. New Yorkin Metro polita-
nissa ja vanhaa musiikkia Freiburgin 
Barokkiorkesterissa ja Baltha sar Neu-
mann Ensemblessa. Kulu valla kaudel-
la hän johtaa mm. New Yorkin ja Los 
Angelesin filharmonikkoja, Figaron häitä 
Berliinin valtionoopperassa ja Lentävää 
hollantilaista Teatro Realissa.

Heras-Casado on palkittu levytyksis-
tään mm. ECHO Klassik -, Diapason 
D’Or - ja Latin Grammy -palkinnoilla. 
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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 mes-
tariteosten ohella RSO:n ohjelmisto 

RADION 
SINFONIAORKESTERI

Hänen viimeisimpiä levytyksiään on 
Schumannin viulu- ja pianokonsertot 
Isabella Faustin ja Alexander Melnikovin 
kanssa sekä Schubertin sinfoniat 3-4 
Freiburgin barokkiorkesterin kanssa.  
Verdin baritoniaarioita Heras-Casado 
on taltioinut Plácido Domingon ja 
Orquesta de la Comunidad Valenciana 
-orkesterin kanssa. 

JAVIER PERIANES

Javier Perianes palkittiin Espanjan kult-
tuuriministeriön kansallisella musiik-
kipalkinnolla 2012. Äärimmäisen hie-
nostuneesta pianismistaan tunnettu 
Perianes esiintyy vuosittain ympäri-
maailmaa New Yorkin Carnegie Hall’sta 
Lontoon Wigmore Hall’iin, Pariisin 
Salle Pleyeliin, Wienin Musikvereiniin ja 
Tokion Suntory Hall’iin.

Perianes on esiintynyt mm. Wienin, 
Pietarin ja Lontoon filharmonikkojen, 
Chicagon ja Bostonin sinfoniaorkes-
terien ja monien australialaisten or-
kesterien solistina. Soolokonsertteja 
hän on soittanut mm. Madridissa, 
Leipzigissa, Paiisissa ja Hong Kongissa. 
Kamarimusiikkia Perianes esit-
tää säännöllisesti alttoviulisti Tabea 
Zimmermannin ja Quioroga -kvartetin 
kanssa. Quiorogan kanssa hän on le-
vyttänyt Granadoksen ja Turinan kvin-
tettoja. 

Kuluvalla kaudella Perianes debytoi 
mm. Lontoon Philharmonia-orkesterin, 
Münchenin filharmonikkojen ja 
Berliinin radion sinfoniaorkesterin so-
listina. Lisäksi hän esiintyy BBC:n fil-

harmonikkojen ja Pariisin orkesterin 
kanssa ja soittaa mm. Espanjan kansal-
lisorkesterin konserttikiertueella.

Javier Perianes on levyttänyt Griegin 
pianokonserton BBC:n sinfoniaorkes-
terin ja Sakari Oramon kanssa. Lisäksi 
hän on taltioinut Schubertia, Chopinia, 
Debussy’tä ja Beethovenia. 2014 jul-
kaistu Mendelssohnin pianoteoksia si-
sältävä levy sai ylistystä kriitikoilta ja de 
Fallan teoksen Noches en los Jardines 
de España levytys saavutti Latin 
Grammy -ehdokkuuden.
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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.

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.


