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28.10.     
PERJANTAISARJA 4
Musiikkitalo klo 19.00 

Sir Mark Elder, kapellimestari

Benjamin Britten: Sinfonia da Requiem op.20 20 min
I Lacrymosa (Andante ben misurato) 
II Dies irae (Allegro con fuoco)
III Requiem aeternam (Andante molto tranquillo)

VÄLIAIKA 20 min

Dmitri Šostakovitš: Sinfonia nro 7 C-duuri op.60  69 min
Leningrad-sinfonia  
I Allegretto 
II Moderato (Poco allegretto)
III Adagio 
IV Allegro non troppo

Konsertissa soittaa viisi Taideyliopiston Sibelius-Akatemian opiskelijaa, jotka on valittu 
opiskelemaan Musiikkitalon orkesteriakatemiaan: Olivia Holladay, I viulu, 
Kaia Voitka, II viulu, Valerie Albrecht, alttoviulu, Anna Westerlund, sello, 
Pauli Pappinen, kontrabasso. 
Musiikkitalon Orkesteriakatemia on Helsingin kaupunginorkesterin, Radion sinfoniaorkesterin 
ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian yhteistyömalli, jonka tavoitteena on yhä 
korkeatasoisempi, työelämälähtöisempi ja kansainvälisempi koulutus. Tulevaisuuden 
orkesterisoittajat, kapellimestarit ja säveltäjät osallistuvat orkestereiden toimintaan 
ammattimuusikoiden ohjauksessa. Orkesteriakatemian toiminta käynnistyi syksyllä 2015. 

Väliaika noin klo 19.30. Konsertti päättyy noin klo 21.20. 
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/rso.
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Samana päivänä, kun Englannin musii-
kin vanhempi valtiomies Edward Elgar 
kuoli – 23. helmikuuta 1934 – kan-
taesitti Englannin yleisradioyhtiö BBC 
20-vuotiaan Benjamin Brittenin laajan 
kuoroteoksen A Boy was Born (Poika 
oli syntynyt). Brittenin musiikki herät-
ti silloin ensimmäisen kerran laajem-
paa huomiota, ja tapahtumassa on aina 
teoksen nimeä ja messiaanista sisältöä 
myöten nähty symbolinen sukupolven-
vaihdos englantilaisessa musiikissa, 
olkoonkin että lopullisen läpimurton-
sa Britten teki vasta oopperalla Peter 
Grimes (1945).

Brittenin varhaiskausi oli hänen ak-
tiivisinta orkesterimusiikin luomiskaut-
taan ennen kuin painopiste kallistui 
vokaalimusiikin ja varsinkin oopperan 
puolelle. Merkittävin hänen varhaisis-
ta orkesteriteoksistaan on Sinfonia da 
Requiem (1940). Nimellisesti Britten 
omisti teoksen vanhempiensa muistol-
le - nämä olivat kuolleet vuosina 1934 
ja 1937 – mutta yleisemmässä merki-
tyksessä siitä tuli vahva musiikillinen 
kannanotto sotaan ajautuneessa maa-
ilmassa. Sellaisena se on eräänlainen 
pienimuotoinen orkestraalinen edeltäjä 
suurelle vokaaliteokselle War Requiem 
(1961-62).

Alkusyksystä 1939 Ison-Britannian 
konsuli otti yhteyttä tuolloin 
Yhdysvalloissa asuneeseen Britteniin 
ja välitti tilauksen tuntemattomana py-
sytelleeltä valtiolta, joka halusi teoksen 
suuriin juhlallisuuksiinsa. Britten suos-
tui pyyntöön tietyin varauksin ja sai 

BENJAMIN BRITTEN (1913–1976): 
SINFONIA DA REQUIEM

myöhemmin tietää, että kyseessä oli 
Japani, joka oli tilannut useita teoksia 
hallitsevan dynastian 2600-vuotisjuh-
liin; muihin tilauksen saaneisiin kuului-
vat mm. Richard Strauss (jota Joseph 
Goebbels oli ohjeistanut asiassa) sekä 
Jacques Ibert.

Sinfonia da Requiem valmistui aika-
taulun mukaisesti keväällä 1940, mut-
ta saman vuoden syksyllä Japanista tuli 
täydellinen tyrmäys: teoksen kristillisiä 
viittauksia pidettiin loukkaavina ja mu-
siikin synkkää sävyä sopimattomana 
valtiolliseen juhlaan. Japanilaisen esi-
tyksen peruunnuttua kantaesityksen 
johti John Barbirolli New Yorkissa maa-
liskuussa 1941. Ensimmäisen kerran 
teos kuultiin Japanissa 1956 Brittenin 
johtamana.

Britten ajatteli Sinfonia da Requiemia 
ihmiskunnalle tarkoitetuksi viestiksi, 
vaikka hän olikin tietoinen puhtaan or-
kesterimusiikin rajoituksista minkään-
laisen tarkasti määritellyn sanoman 
välittäjänä. Hän totesi teoksen viimeis-
telyn aikoihin: "Teen siitä niin sodan-
vastaisen kuin mahdollista. [...] En usko, 
että musiikilla voi ilmaista sosiaalisia 
tai poliittisia tai taloudellisia teorioita, 
mutta yhdistämällä uuteen musiikkiin 
tunnettuja musiikillisia aiheita, on us-
koakseni mahdollista tuoda esiin tiet-
tyjä ajatuksia."

Sinfonia da Requiem on Brittenin 
teoksista lähimpänä puhdasta or-
kestraalista sinfoniaa, mutta senkin 
suhde sinfoniseen traditioon on etään-
nytetty. Teoksessa on vain kolme osaa, 
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jotka soitetaan tauoitta yhteen, ja niil-
lä on katolisesta sielunmessusta laina-
tut, japanilaisia tilaajia kuohuttaneet 
otsakkeet. Musiikista kuuluvat nuo-
ren Brittenin esikuvat Mahlerista ja 
Bergistä Stravinskyyn.

Teoksen avaa jyhkeiden iskujen sy-
vyyksistä esiinnouseva, hitaan marssin 
tapaan askeltava Lacrymosa, jota hal-
litsevat tummat värit ja otsikon mää-
rittelemä valittava sävy. Osa rakentuu 
tunnelmiltaan kolmen toisiaan lähel-
lä olevan aiheen varaan ja paisuu vas-
kien kohtalonomaisen septimiliikkeen 
viemänä väkevään nousuun, joka hui-
pentuu pääaiheen painokkaaseen pa-
luuseen.

Dies irae on raju orkestraalinen pur-
kaus, Brittenin sanoin "kuoleman-

Harva sinfonia on verhoutunut 
yhtä sakeaan myyttien usvaan kuin 
Šostakovitšin seitsemäs sinfonia, 
Lenin grad-sinfonia. Sekä sen synnys-
tä, varhaisista esityksistä, sisällöstä että 
sen herättämistä tulkinnoista on synty-
nyt kokonainen ristiriitaisten näkemys-
ten verkosto, jonka alle itse teos on ol-
lut vaarassa hautautua.

Ei ole varmaa tietoa, milloin 
Šostakovitš alkoi säveltää sinfoniaa, il-
meisesti jo ennen kuin Saksa hyökkä-
si Neuvostoliittoon kesäkuussa 1941. 
Hän sävelsi teoksen kolme ensimmäis-
tä osaa Leningradissa, viimeisen Etelä-

tanssi". Sitä terävöittävät särmikkäät, 
kalmanväriset sävyt ja hakkaavat ryt-
mit, joiden keskelle saksofonin muis-
tuma ensiosasta luo epätodellisen ja 
nopeasti haihtuvan suvantovaiheen. 
Kuolemantanssi kärjistyy äärimmil-
leen ja pirstoo musiikin hajoaviksi frag-
menteiksi, joista jää jäljelle päätösosan 
taustalla sykkivä hillitty ostinato.

Kahden ensimmäisen osan synkkien 
ja ruhjovien tuntojen jälkeen Requiem 
aeternam edustaa toivon valoa. 
Huilutrio virittää kuulaan hymniaiheen, 
joka avaa musiikille tien kohti suurem-
paa kirkkautta. Ensiosan pääaihe kie-
toutuu mukaan kudokseen mutta nyt 
duurissa ja kohottaa musiikin luottavai-
sissa tunnelmissa lakipisteeseensä.

DMITRI ŠOSTAKOVITŠ (1906–1975): 
SINFONIA NRO 7 ”LENINGRAD”

Venäjän Samarassa, jonne hänet eva-
kuoitiin sodan jaloista. Leningradin 
sinfoniaorkesteri oli ilmoittanut teok-
sen hyvissä ajoin ohjelmistoonsa kau-
delle 1941–42, mutta ensiesitys oli so-
dan vuoksi Samarassa maaliskuussa 
1942. Teoksen mikrofilmattu partituuri 
lennätettiin Teheranin kautta länteen 
ja teos esitettiin pian mm. Lontoossa 
ja New Yorkissa.

Kuuluisimmaksi varhaisista esityksis-
tä on tullut sen ensiesitys piiritetyssä, 
sodan runtelemassa Leningradissa. Se 
järjestyi suurten vaikeuksien jälkeen 
9. elokuuta 1942, jolloin kaupungissa 
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vielä hengissä olleista nälkiintyneistä 
muusikoista koottu orkesteri soitti sen; 
kertoman mukaan kapellimestari Karl 
Eliasberg kävi hakemassa pikkurum-
mun soittajan ruumishuoneelta, jon-
ne tämä oli kuolleeksi luultuna jo viety. 
Esityksen päivä oli sama, jolloin Hitler 
oli aikonut pitää suuret voitonjuhlat 
Leningradin Astoria-hotellissa, kutsu-
kortitkin oli jo painettu.

Syntynsä ja varhaisen esityshisto-
riansa ansiosta seitsemäs sinfonia sai 
nopeasti aseman liittoutuneiden voi-
tontahdon musiikillisena ilmentymä-
nä. Myöhemmin teoksesta on syntynyt 
toisenlaisiakin tulkintoja. Šostakovitš 
myönsi, että yksi teemoista liittyi fa-
sismiin jatkaen kuitenkin samaan hen-
genvetoon: "Mutta musiikki, todellinen 
musiikki, ei voi koskaan olla sidottuna 
johonkin aiheeseen. Kansallissosialismi 
ei ole ainoa fasismin muoto; tämä 
musiikki ilmentää kaikkia terrorin, or-
juuden ja ihmishengen kahlitsemisen 
muotoja."

Kauempaa katsottuna kyseessä on 
perinteinen neliosainen sinfoniastruk-
tuuri joskin varsin laaja sellainen. 
Teoksen musiikissa ja erityisesti ensi-
osassa on kuitenkin omat erikoisuu-
tensa, ja vaikka sen syntytaustaa ja 
symbolista merkitystä ei tietäisikään, 
voi aistia, että jotain epätavallista sen 
takana on.

Teos alkaa tarmokkaan optimistises-
ti, itsevarmuutta huokuvalla teemalla, 
ja saa jatkokseen lyyrisen toisen tee-
man, joka vähitellen unelmoi itsensä 
kuuluvilta. Sitten musiikki ottaa yllät-
tävän suunnan: seuraa hiljaa ja kepeäs-
ti alkava mutta itsepintaisissa muun-
nelmissaan kolossaaliseksi kasvava 

marssijakso, jota on orkestraalien voi-
mien paisutuksessa verrattu Ravelin 
Boleroon. Se jatkuu niin pitkään, yli 
kaiken kohtuuden ja psyykkisen väsy-
mispisteen, että se ikään kuin kohot-
taa itsensä "pelkän musiikin" tuolle 
puolen, musiikilliseksi vertauskuvaksi. 
Mutta mistä? Hitlerin hyökkäyksestä 
Neuvostoliittoon vaiko Stalinin murs-
kaavasta hallinnosta omaa kansaansa 
kohtaan?

Ensiosan marssiteemaa on kut-
suttu "invaasioteemaksi", jolloin sen 
on ajateltu kuvaavan saksalaisten 
Neuvostoliittoon vyöryviä sotajoukko-
ja. Vaikka teema on monien todistajien 
mukaan syntynyt jo ennen hyökkäys-
tä, on sota-aiheinen tulkinta ymmär-
rettävä. Yhdysvalloissa sotaa paossa 
ollut Bartók ei pitänyt marssiaiheesta 
ja teki siitä armotonta pilkkaa orkeste-
rikonsertossaan, mutta jo Šostakovitš 
on käyttänyt teemaa tietoisen banaa-
lina elementtinä lainaamalla siinä tee-
makatkelmaa Franz Lehárin opere-
tista Iloinen leski (joka sattumalta oli 
Hitlerin lempioperetti). Teeman tulkin-
ta tulee entistä moniselitteisemmäk-
si, kun huipennuksessa siitä avautuu 
viittaus Tšaikovskin viidennen sinfo-
nian ns. "kohtaloaiheeseen", jonka juu-
ret taas johtavat Glinkan Elämä tsaarin 
puolesta -oopperan sanoihin "Älä an-
taudu murheen valtaan".

Kolme jälkimmäistä osaa noudat-
televat perinteisempiä suuntaviivoja. 
Toisena on kepeähkö, scherzon ja hilli-
tymmän intermezzon piirteitä yhdiste-
levä osa ja kolmantena Šostakovitšille 
tyypillinen intensiivinen ja syvämiettei-
nen hidas osa, ja näissä kummassakin 
on teräväilmeisempi, jopa groteskeja 
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sävyjä saava välitaite. Teoksen päät-
tää voitokkaasti päättyvä finaali, jonka 
loppuhuipennuksen kruunaa ensiosan 
pääteeman mahdikas paluu. Moni on 
silti kysynyt, kuinka aito ja vakuuttava 
voitto on. Onko se Šostakovitšin oman 
sisäisen vakaumuksen tuottama vai 
seurausta ulkoisesta poliittisesta pai-
neesta luoda teokselle vapauttava ja 
kohottava päätös?

Kimmo Korhonen

SIR MARK ELDER

Sir Mark Elder on toiminut Hallé-
orkesterin musiikillisena johtajana 
vuodesta 2000. Aiemmin hän työs-
kenteli samassa tehtävässä myös 
Englannin kansallisoopperassa ja 
Rochesterin filharmonisessa orkesteris-
sa Yhdysvalloissa. Päävierailijana Elder 
on ollut mm. Birminghamin sinfonia-
orkesterissa ja BBC:n sinfoniaorkeste-
rissa.

Elder on johtanut mm. Berliinin fil-
harmonikkoja, Chicagon, Lontoon 
ja Bostonin sinfoniaorkestereita se-
kä Amsterdamin Concertgebouw-or-
kesteria. Hän tekee tiivistä yhteistyötä 
Valistuksen ajan orkesterin kanssa ja 
vierailee vuosittain Proms-festivaalilla. 
Oopperaa Sir Mark Elder johtaa mm. 
New Yorkin Metropolitanissa, Lontoon 
Covent Gardenissa, Ranskan kansal-
lisoopperassa ja Glyndebournen sekä 
Bayreuthin maineikkailla festivaaleil-
la. Hallé-orkesterin kanssa hän esitti 
Wagnerin Parsifalin Proms-festivaalilla 
2013.

Elder on levyttänyt niin Verdiä, 
Straussia, Wagneria kuin nykymusiik-
kiakin mm. Lontoon filharmonikoiden, 
BBC:n sinfoniaorkesterin ja Covent 
Gardenin orkesterin kanssa. Elderin ja 
Hallé-orkesterin levytys  Elgarin Geron-
tiuksen unesta sai Gramophone palkin-
non.

Sir Mark Elder aateloitiin 2008. 
Aiemmin hänelle oli myönnetty myös 
Brittiläisen imperiumin ritarikunnan 
CBE-arvo (Commander of the Order 
of the British Empire). Vuonna 1991 
Elder sai Olivier-palkinnon työstään 
Englannin kansallisoopperassa ja 2006 
Royal Philharmonic Society valitsi hä-
net vuoden kapellimestariksi.
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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 
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.

RADION 
SINFONIAORKESTERI

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.


