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30.9.     
PERJANTAISARJA 2
Musiikkitalo klo 19.00 

Hannu Lintu, kapellimestari
Helena Juntunen, sopraano
Topi Lehtipuu, tenori
Neal Davies, baritoni
Musiikkitalon Kuoro, valm. Tapani Länsiö

Joseph Haydn: Vuodenajat 134 min
I Kevät
II Kesä

VÄLIAIKA 20 min

  
III Syksy
IV Talvi

Väliaika noin klo 20.15. Konsertti päättyy noin klo 21.40.
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/rso.
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LINTUPERSPEKTIIVI

VUODENAJOISSA 
KÄYDÄÄN PIENTEN JA 
TAVANOMAISTEN ELEIDEN 
KAUTTA ELÄMÄN YTIMEEN

Kaksi vuotta sitten teitte RSO:n kans-
sa Haydnin toisen suuren oratorion, 
Luomisen. Millaisia eroja on Luomisen ja 
Vuodenaikojen välillä?

Vuodenajat on selvästi jo vanhan mie-
hen teos. Musiikkikirjailija Michael 
Steinberg on todennut, että Haydnia 
voidaan verrata sellaisiin taiteilijoihin 
kuin esimerkiksi Tizian, Michelangelo, 
Turner, Goethe, Mann, Verdi tai 
Stravinsky, jotka kaikki saavuttivat vie-
lä vanhoilla päivillään aivan uuden ta-
son luovuudessaan. Ei voi olla ihmet-
telemättä sitä, miten Vuodenajoissa 
pienoismuotojen sisällönhallinta entei-
lee jopa Schubertia – tällä en siis tar-
koita musiikillista tyyliä vaan teoksen 
aarioiden kristallisoitunutta, keskitty-
nyttä maailmaa ja niiden yksinkertai-
sella musiikilla ilmaistujen metataso-
jen määrää. Oratorion ”tarina” ei kuvaa 
mitään arkipäiväistä erityisempää: pu-
hutaan hyvin yksinkertaisista asioista, 
mutta äärimmäisen syvällisellä tavalla. 
Vuodenajoissa tapahtuu sama kuin par-
haissa liedeissä: pienten eleiden kautta 
käydään asian, eli elämän ytimeen. 

Luomisen esitimme englanniksi. Sen 
libretto oli ilmeisesti jo Händeliä varten 

suunniteltu ja Haydnin ystävän ja tu-
kijan Gottfried van Swietenin piti vain 
kevyesti muotoilla Drydenin Miltonin 
pohjalta kirjoittamaa vaikuttavaa teks-
tiä. Vuodenajat päätimme tehdä sak-
saksi, sillä siinä samaisen paroni van 
Swietenin kynäilemän tekstin lapselli-
suus muuttuu englanniksi laulettuna 
suorastaan sietämättömäksi, ja yksi 
Haydnin hienoimmista saavutuksista 
saattaa näin vesittyä. 

Vuodenaikojen libreton trivialitee-
tit olivat varmaankin osaltaan syy sii-
hen, että teoksen sävellystyö eteni 
kovin tahmeasti. Haydnin tiedetään 
tuskailleen tekstin epäinspiroivaa ta-
vallisuutta. Toisaalta, juuri tuo tavalli-
suus on osa kappaleen viehätysvoimaa. 
Esittäjältään se vaatii enemmänkin ka-
rakterin ja sisällön kuin draaman tajua.

Haydnin sävellystyötä saattoi hidas-
taa myös rimakauhu: häneltä odotet-
tiin toista, Luomisen kaltaista hittiä. 
Monen mielestä Vuodenajat onkin 
Luomisen jatko-osa: Adam ja Eva jatka-
vat elämäänsä Lukaksena ja Hannena. 
Luomisen aihepiiri oli kenties ollut 
Haydnille kiinnostavampi haaste. Hän 
pyrki Vuodenajoissa toistamaan joitakin 
yleisön rakastamia efektejä, esimerkik-
si säveltämällä taas yhden suurenmoi-
sen auringonnousun. Luomisessa esiin-
tyvät leijonat, antiloopit ja valaat olivat 
olleet inspiraation lähde, nyt Kesän lop-
pupuolella esiintyvä sammakko oli ajaa 
säveltäjän raivon partaalle.
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Mitä kohtia oratoriossa kuuntelijan 
kannattaa mielestäsi erityisesti seura-
ta?

Oma suosikkini on Talvi. Se sisältää 
kolme aariaa, jotka ovat Haydnin tuo-
tannon kauneimpia: Hannen Cavatinan 
(nro. 30) ”Licht und Leben sind 
geschwächet”, Lukasin aarian nro. 32 
”Hier steht der Wand´rer nun” ja lopulta 
Simonin lohduttoman aarian ”Erblicke 
hier, betörter Mensch” (nro. 38). Haydnin 
ehtymätöntä nerokkuutta sävelmaalai-
lussa edustaa esimerkiksi metsästävää 
koiraa tarkkanäköisesti kuvaava nro. 24. 
Kannattaa myös tarkkailla millaisin kei-
noin Haydn kuvaa kuumuuden nään-
nyttämiä ihmisiä ja eläimiä osassa 13. 
Suurissa kuorofuugissa kuuluu Haynin 
vuosikymmenten saatossa kertynyt 
tietämys kontrapunktista: esimerkiksi 
osat 20 (”O Fleiss, o edler Fleiss”) ja 39 
(”Uns leite deine Hand, o Gott”) saisivat 
varmasti osakseen itsensä J.S.Bachin 
hyväksynnän.

Eräät jaksot taas enteilevät suoras-
taan wieniläistä operettia: kuunnelkaa 
esimerkiksi Talven loppupuolella ole-
vaa sopraanoaariaa ”Ein Mädchen, das 
auf Ehre hielt” (36). Se voisi olla suoras-
taan Lehária tai ketä tahansa Johann 
Straussia. Aikaisemmin jo mainitsin, 
että monen Haydnin aarian maail-
massa häivähtää Schubert ja toisaalta 
kaukana Vuodenajoista ei myöskään 
ole Mendelssohnin biedermeier-tyyli. 
Beethovenin taas tiedetään tutkineen 
Vuodenaikojen myrsky-osaa tarkkaan 
Pastoraali-sinfoniaa säveltäessään. 

Miten teos pysyy koossa, kun siinä ei juuri 
ole draamallista juonta?

Se muodostuu oikeastaan neljästä kan-
taatista, samaan tapaan kuin Bachin 
Jouluoratorio muodostuu kuudesta 
kantaatista. Jokaisella vuodenaika-kan-
taatilla on sama rakenne: ensin johdan-
to, sitten resitatiiveja ja aarioita, ja osan 
lopuksi kuorokohtaus. Tällainen toistei-
suus luo oratorion kokonaisrakentee-
seen yhtenäisyyttä. 

Jokin tarkoitus lienee myös sillä, että 
vuodenajat ovat Haydnin teoksessa 
juuri siinä järjestyksessä kuin ne ovat. 
Voidaan ajatella, että ne on asetettu 
symbolisoimaan ihmiselämän krono-
logiaa; tähän talven loppupuolella itse 
asiassa viitataankin. Keväällä aloitta-
minen ja talveen lopettaminen takaa-
vat sen, että vaikka Talvessa murehdi-
taankin ihmiselämän katoavaisuutta, 
luonnon väistämätön valmistautumi-
nen uuteen elämän sykliin korostuu. 
Kesä toimii kokonaisuuden hitaana 
osana sillä sen keskellä tapahtuu rau-
hoittuminen: myrskykohtausta edeltää 
tuo hirvittävän painostava jakso, jossa 
kuumuus näännyttää kaiken elollisen ja 
musiikki on täynnä loputtomia adagioi-
ta ja largoja. 

Ihmiset saattavat suhtautua hyvin-
kin emotionaalisesti yksinkertaisiin 
luonnon tapahtumiin. On siis todella-
kin mahdollista liikuttua aariasta, joka 
ylistää maamiehen onnea onnistuneen 
kylvön jälkeen tai jossa kuvataan yksi-
tyiskohtaisesti riistan vainuavan koiran 
käytöstä. Käydessäni vanhainkodissa 
huomaan usein, että sen asukkaat ei-
vät tunnu aina niinkään muistelevan 
elämänsä dramaattisia käännekohtia 
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vaan lapsuutensa kesiä, auringonnou-
suja ja -laskuja. Vuodenajoissa on juu-
ri tuota nostalgiaa, jotakin jonka kaik-
ki ovat kokeneet: kuumat kesäpäivät, 
myrskyt tai syksyn taittumisen talvek-
si. Nämä ilmiöt ovat tunnistettavia ja 
tämä onkin Vuodenaikojen valttikortti 
verrattuna Luomiseen, jonka aihepiiris-
tä aika harvalla on omakohtaisia koke-
muksia.

Seuraavassa konsertissamme soitam-
me Beethovenin Pastoraalisinfonian. 

Tuo konsertti muodostaa parin tämän 
illan teoksen kanssa. Vuodenajoissa on 
pohjimmiltaan kyse valistuksen ajan 
luontokäsityksestä, mutta Pastoraalissa 
jo orastavasta romantiikasta, ja siksi 
niiden maailmat ovat kovin erilaiset. 
Mutta tästä aiheesta enemmän ensi 
viikolla.

Haastattelu Lotta Emanuelsson

Vuosi 1790 oli käännekohdan vuosi 
Joseph Haydnin uralla. Syyskuussa kuoli 
hänen työnantajansa ruhtinas Nikolaus 
Esterházy, jonka palveluksessa hän oli 
ollut lähes 30 vuoden ajan. Uusi ruhti-
nas Anton Esterházy lakkautti hovior-
kesterin, ja vaikka Haydnille jäi nimel-
lisesti hovikapellimestarin arvo, hänet 
vapautettiin varsinaisista muusikonvel-
vollisuuksista. Esterházyjen kultaisen 
häkin ovi oli nyt auki, ja Haydn oli va-
paa lentämään suureen maailmaan.

Saman vuoden joulukuussa Haydnin 
ovelle ilmestyi mies, joka ilmoitti: "Minä 
olen Salomon Lontoosta ja olen tullut 
hakemaan teidät mukaani." Saksalaisen 
viulistin ja konserttijärjestäjän Johann 
Peter Salomonin kutsumana Haydn 
teki kaksi pitkää Lontoon-vierailua 
(1791-92 ja 1794-95), jotka huipensivat 
hänen uransa sinfonikkona ja toivat 
hänet ensimmäistä kertaa läheiseen 
kosketukseen suuren yleisön kanssa. 
Lisäksi hän kuuli Lontoossa Händelin 

JOSEPH HAYDN (1732–1809): VUODENAJAT

oratorioita, jotka herättivät hänessä 
kiinnostuksen tähän monien mielestä 
jo vanhentuneeseen teoslajiin.

Kun Haydn palasi Lontoosta Wieniin, 
hän oli varakas mies ja olisi voinut ve-
täytyä hyvin ansaitulle eläkkeelle. Sen 
sijaan hän heittäytyi uransa viimei-
seen huikeaan luomiskauteen, jonka 
aikana hän sävelsi useita upeita mes-
suja sekä suuret oratoriot Luominen ja 
Vuodenajat.

Vaivalloinen sävellystyö

Luominen saavutti loistavan menes-
tyksen ensimmäisissä yksityisissä esi-
tyksissään Wienissä 1798. Sen innos-
tamana Haydn ja hänen libretistinsä, 
Wienin keisarillisen kirjaston johtaja 
paroni Gottfried van Swieten ryhtyivät 
pian suunnittelemaan uutta oratorio-
ta Vuodenajat. Kun Luominen sai en-
simmäisen julkisen esityksensä maa-
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liskuussa 1799, oli Vuodenajoista jo 
ensimmäinen osa sävellettynä.

Luomisen libreton van Swieten oli 
muokannut kertoman mukaan aika-
naan Händelille kirjoitetusta mutta 
käyttämättä jääneestä tekstistä, jonka 
lähteinä olivat John Miltonin runoelma 
Paradise Lost sekä katkelmat Vanhasta 
testamentista. Myös Vuodenajoissa oli 
vahva brittiläinen kytkentä, sillä libre-
ton runkona on skotlantilaisen kirjaili-
jan James Thomsonin pitkä runo The 
Seasons. Se oli ilmestynyt useassa vai-
heessa vuosina 1726-30 ja oli suosionsa 
siivittämänä kasvanut lopulta yli 5000 
säkeen mittaiseksi. Van Swietenin teh-
tävänä oli tiivistää teksti saksalaisen 
käännöksen pohjalta noin 650 säkee-
seen.

Lupaavasta alusta huolimatta 
Haydnin sävellystyö eteni vaivalloisesti. 
Haydn oli jo iäkäs mies, ja hänen tervey-
tensä alkoi reistailla. Luomista Haydn ja 
van Swieten olivat tehneet suhteellisen 
hyvässä yhteisymmärryksessä, mutta 
nyt he ajautuivat erilaisiin näkemyksiin 
tekstistä ja sen arvosta. Joitakin koh-
tia Haydn piti latteina tai jopa nauret-
tavina, ja kun van Swieteniä miellytti-
vät tekstin monet runollisesti värikkäät 
luonnonkuvaukset, koki Haydn tekstin 
paikoin liiankin maalaukselliseksi.

Vuodenajat valmistui reilun kahden 
vuoden uurastuksen jälkeen kevääl-
lä 1801. Samoin kuin Luominen myös 
Vuodenajat esitettiin ensin yksityisesti 
Wienissä ruhtinas Schwarzenbergin pa-
latsissa huhtikuun lopulla 1801. Julkinen 
ensiesitys oli Wienin Redoutensaalissa 
19. toukokuuta. Teos saavutti suuren-
moisen menestyksen mutta ei synnyt-
tänyt aivan samanlaista hurmiota kuin 

Luominen, joka oli kuluneina vuosina jo 
ehtinyt vakiinnuttaa paikkansa aikan-
sa suosituimpana oratoriona, ei vain 
Wienissä vaan myös Itävallan ulkopuo-
lella.

Kun Vuodenaikojen valmistumis-
ta seuranneina vuosina Haydnilta esi-
tettiin oratorio esimerkiksi hyvänte-
keväisyystapahtumissa, kyseessä oli 
yleensä Luominen, ei Vuodenajat. 
Myöhemminkin Vuodenajat on jäänyt 
edeltäjänsä varjoon. Ja kuitenkin ky-
seessä on Haydnin kypsän mestaruu-
den leimaama teos, jota monet asian-
tuntijat ovat pitäneet täysin Luomisen 
veroisena, jotkut – kuten tunnettu klas-
sisen tyylikauden tuntija Charles Rosen 
– jopa Luomista hienompana.

Lavea fresko 
maalaiselämästä

Vuodenajat on helppo kokea erään-
laiseksi Luomisen jatko-osaksi. Luo-
misessa on nimen mukaisesti kyse 
maailman luomisesta sellaisena kuin 
Raamattu ja kristillinen maailmankuva 
sen määrittelevät; Vuodenajoissa kuva-
taan näin syntyneen maailman ikuista 
vuosittaista kiertokulkua. Luominen 
on ylevä ja dramaattinen, ikään kuin 
täynnä myyttisen kultauksen säihkettä, 
Vuodenajat on maanläheisempi ja "rea-
listisempi" ja lähestyy aihettaan enem-
män tavallisen ihmisen perspektiivistä. 
Haydn kuvasi itse tätä eroa toteamal-
la, että Luomisessa laulavat enkelit, 
Vuodenajoissa talonpojat.

Vuodenajat koostuu neljästä osasta, 
jotka maalaavat lavean freskon maalai-
selämästä. Teoksessa kuvataan keväis-
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tä luonnon heräämistä, kesän helteitä 
ja ukkosmyrskyjä, syksyn metsästys-
kautta ja sadonkorjuuta ja vihdoin elä-
män hiljenemistä talven ankaruuden 
alla. Samalla sen vuotuisessa kierrossa 
on nähty vertauskuva ihmiselämän vai-
heista nuoruudesta vanhuuteen. Itse 
asiassa tähän viittaa varsin suorasti 
tekstikin Talvi-osassa Simonin aariassa 
Erblicke hier, betörter Mensch.

Luomisen tavoin Vuodenajat oli suu-
ri hanke, ja Haydn saattoi käyttää siinä 
ajan oloissa suurta orkesteria. Vaskien 
osalta soittimisto on jopa suurempi 
kuin Luomisessa, sillä mukana on neljä 
käyrätorvea, kolme trumpettia ja kolme 
pasuunaa. Haydn käyttää soittajistoaan 
monipuolisesti erilaisten maalauksel-
listen ja kuvauksellisten tehojen luo-
misessa. Solisteja on kolme (sopraa-
no, tenori ja basso) eli sama määrä ja 
sama koostumus kuin Luomisessa. 
Solistit edustavat perinteisiä maalais-
hahmoja: Simon (basso) on talonpoika, 
Hanne hänen tyttärensä ja Lukas nuori 
talonpoika, joka paljastuu Hannen ra-
kastetuksi, vaikka mitään varsinaista 
yksilöivää henkilökuvausta ei hahmo-
jen yhteydessä sovelleta. Kuoro esiin-
tyy vuoroin henkilöhahmoina (talon-
poikina, maalaisväkenä, metsästäjinä), 
vuoroin kertojana. Jokaisessa osassa on 
komeasti huipentuvia kontrapunktisia 
jaksoja, minkä lisäksi Haydn rikastaa 
muutaman kerran kuoroilmaisua jaka-
malla kuoron naisten ja miesten kuo-
roiksi.

Jokainen osa alkaa kuvauksellisella 
orkesterijohdannolla. Vokaalinumerot 
koostuvat resitatiiveista, aarioista, 
duetoista, trioista ja kuorokohtauksis-
ta, joita Haydn yhdistelee suhteellisen 

vapaasti. Yhdessä resitatiivissa voivat 
kaikki kolme solistia päästä ääneen, 
siirtymät solistien osuuksista kuoroihin 
ovat joustavia ja musiikillisesti tehok-
kaita.

Vuodenaikojen kiertoa ja 
värikästä sävelmaalailua
Teos alkaa osalla Kevät, mutta orkeste-
rijohdanto maalaa vielä kuvan hyytä-
västä umpitalvesta, ennen kuin kevät 
vihdoin puhkeaa esiin pastoraalisesti 
6/8-tahtilajissa keinuvassa kuorojaksos-
sa Komm, holder Lenz! Vuodenaikojen 
soolojaksoissa Haydn tukeutuu pää-
osin perinteisen Singspielin tyyliin, 
ja Simonin aaria Schon eilet froh der 
Ackersmann voisi olla Taikahuilun 
Papagenon esittämä, vaikka tässä ei ole 
kyse linnustajasta vaan pellolleen rien-
tävästä maanviljelijästä. Lisäksi aarias-
sa putkahtelee esiin katkelma Haydnin 
Rummunisku-sinfoniasta. Muita varsi-
naisia aarioita ei Kevät-osassa ole, sen 
sijaan kyllä solistien resitatiiveja ja trio-
ja. Kuoro-osuudet huipentuvat kahteen 
komeaan kontrapunktiseen jaksoon.

Kesä-osan orkesterijohdanto alkaa sa-
laperäisesti aamuhämärän tunnelmis-
sa, joiden keskelle solistit ilmestyvät. 
Aurinko nousee lopulta esiin mahdik-
kaassa fortissimo-purkauksessa, joka 
on kuin pienimuotoinen muunnelma 
Luomisen kuuluisasta Tulkoon valkeus 
-  kohdasta ja saa jatkokseen uljaan au-
ringon ylistyksen. Vuodenaikojen soolo-
jaksoista hienoimpiin kuuluu Hannen 
resitatiivi ja aaria Willkommen jetzt, o 
dunkler Hain, jossa oboe nousee mer-
kittävään obbligato-rooliin. Kesä-jakso 
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huipentuu solistien resitatiivien jäl-
keen puhkeavaan hurjaan rajuilmaan, 
Beethovenin Pastoraalisinfonian myrs-
kykohtauksen edeltäjään ja kenties esi-
kuvaankin. Muut oratorion osat päät-
tyvät komeisiin kuoronousuihin, mutta 
Kesän päätös on rauhallisesti seestyvä; 
osa ikään kuin nukahtaa uneen yön las-
keutuessa maaseudun ylle.

Syksy-osan orkesterijohdanto kuvaa 
levollisin sävyin maanviljelijöiden tyyty-
väisyyttä hyvästä sadosta. Sama tunne 
saa ilmentymänsä myös hiukan myö-
hemmässä triossa ja kuorossa, jossa 
ylistetään ahkeruutta (Fleiss). Haydnia 
itseään kohta hiukan huvitti, ja hän 
totesi olleensa aina säveltäjänä ahke-
ra, mutta tämä oli ensimmäinen kerta, 
jolloin ahkeruus oli hänen aiheenaan. 
Tunnollisena työntekijänä hän som-
mitteli kohtauksesta fuugan. Hanne ja 
Lukas ovat jo oratorion aiemmissa vai-
heissa laulaneet duona yhtenäisin sä-
vyin ja rytmein, ja viimeistään heidän 
duetossaan Ihr schönen aus der Stadt 
käy ilmi, että he ovat rakastavaisia.

Syksy-jakson kuuluisimpia ja vaikut-
tavimpia jaksoja ovat kaksi kuorokoh-
tausta. Niistä ensimmäinen kasvaa 
Simonin ja Lukasin soolojaksojen poh-
jalta uljaaksi metsästyskohtaukseksi 
asianmukaisessa "metsästystahtilajis-
sa" 6/8. Ja yhtä asianmukaista on, että 
metsästystorvesta kehitetyt käyrätor-
vet pääsevät tässä loistokkaasti esiin. 
Kohtaus on dramaattisessa voimassaan 
yksi Haydnin orkestraalisista neronlei-
mauksissa, ja voi vain kuvitella, minkä 
vaikutuksen se on tehnyt aikalaisylei-
söön. Kuvausvoimainen on myös osan 
päättävä viininkorjuujuhla, jossa yliste-
tään viiniä, pistetään tanssiksi ja yritel-

lään riehakkaasta tunnelmasta huoli-
matta fuugaakin.

Syksy-osan värikylläisistä huipennuk-
sista siirrytään Talvi-osan avauksessa 
keskelle hyytävää, sumuista talvimaise-
maa. Suomalainen kuulija panee ehkä 
merkille, että Hannen resitatiivissa kyl-
män talven arvellaan tulevan Lapista 
saakka. Talvi on sisälläolon ja tarinoi-
den aikaa. Kuoron eloisan kehruukoh-
tauksen (Knurre, schnurre, Rädchen, 
schnurre!) etäisenä seuraajana hää-
möttää Wagnerin Lentävän hollantilai-
sen kehruulaulu. Tarinankerrontaa puo-
lestaan edustaa kertomus aatelismiestä 
huijaavasta neitosesta, jonka Hanne 
kertoo aktiivisesti kuuntelevalle maa-
laisväelle. Mietteliäimmillään oratorion 
tunnot ovat Simonin aariassa Erblicke 
hier, betörter Mensch, jonka pohdinnat 
vanhuudesta ja kaiken katoavaisuudes-
ta ovat saattaneet osua lähelle Haydnia 
hänen säveltäessään tätä viimeisimpiin 
kuuluvaa suurteostaan. Jotta teos ei oli-
si päättynyt liian vakaviin tunnelmiin, 
van Swieten täydensi Thomsonin ru-
noelmaa omalla tekstillään, jonka myö-
tä Vuodenajat saa kauniin, toiveikkaan 
loppupyöristyksen.

Kimmo Korhonen
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TOPI LEHTIPUU

Topi Lehtipuu tunnetaan yhtenä Suomen 
persoonallisimmista artisteista. Lehtipuu 
on tehnyt merkittävän kansainvälisen 
uran, ja hän aloitti juuri Helsingin juhla-
viikkojen toiminnanjohtajana ja taiteelli-
sena johtajana. Monipuolinen, innovatii-
vinen ja poikkitaiteellinen festivaali on 
Suomen suurin festivaali, ja huomattava 
tapahtuma Suomen kulttuurivuodessa. 
Lehtipuu on lisäksi toiminut taiteellisena 
johtajana Turun musiikkijuhlilla vuosina 
2010–2015, sekä kamarimusiikkijuhla 
Joroisten musiikkipäivillä.

Laulajana Lehtipuu on esiintynyt kon-
sertti- ja oopperalavoilla ympäri maail-
man. Hän on monipuolinen taiteilija ja 
taitava lavaesiintyjä, ja hänet tunnetaan 
laajasta repertuaaristaan, joka kattaa 
varhaisen musiikin, Bachin ja Mozartin 
kautta klassisiin säveltäjiin ja nykymu-
siikkiin asti.  Hän on kantaesittänyt usei-
ta oopperoita ja konserttikappaleita, 
säveltäjinä mm. Peter Eötvös ja Jukka 
Tiensuu. Lehtipuu on tehnyt yhteistyö-
tä mm. kapellimestarien Emmanuelle 
Haïmin, Sir John Eliot Gardinerin, 
Riccardo Mutin, Sir Simon Rattlen ja 
Esa-Pekka Salosen kanssa.

HELENA JUNTUNEN

Helena Juntunen on yksi tämän het-
ken valovoimaisimmista kansainvälisistä 
uraa luoneista nuorista sopraanoistam-
me. Suomessa Juntusen ura käynnistyi 
monista kilpailuvoitoista, tärkeimpänä 
Lappeenrannan laulukilpailun naisten-
sarjan voitto 2002. Lokakuussa 2006 
hänelle myönnettiin Karita Mattila -pal-
kinto.

Helena Juntunen aloitti lauluopinton-
sa 15-vuotiaana Oulun konservatorios-
sa Airi Tokolan oppilaana. Hän on val-
mistunut Sibelius-Akatemiasta musiikin 
maisteriksi opettajanaan Anita Välkki. 
Juntusen ammatillisena läpimurto oli 
Margarethan rooli Gounod’n oopperas-
sa Faust Savonlinnan Oopperajuhlilla 
2002. Samalla roolilla hän deby-
toi Connecticutin oopperassa 2004. 
Euroopan sydämeen Juntunen lau-
loi Wienin Juhlaviikoilla 2006 Mozartin 
Taikahuilun Paminana. Paminan roo-
lin hän on sittemmin esittänyt mm. 
Brysselissä, Nancyssa, Minnesotassa, 
Wienissä, Aix-en-Provencessa ja Suomen 
Kansallisoopperassa.

Viime vuosien roolidebyyttejä ovat 
olleet mm. Mozartin Figaron häiden 
Kreivitär, Puccinin La Bohèmen Mimì, 
Tšaikovskin Jevgeni Oneginin Tatjana 
ja Jennyn rooli Kurt Weillin oopperas-
sa ”Mahagonnyn kaupungin nousu 
ja tuho. Lisäksi Juntunen on laulanut 
Mikko Heiniön Eerik XIV -oopperan ja 
Jüri Reinveren Puhdistuksen kantaesi-
tyksissä. Savonlinnan Oopperajuhlilla 
2014 hän debytoi Puccinin oopperan 
Madama Butterflyn nimiroolissa ja ke-
vään 2015 hän lauloi Korngoldin Kuolleen 

kaupungin Mariettan roolia Nantesissa 
ja Nancyssa ja teki kiertueen Lontoon 
Philharmonia-orkesterin kanssa kapel-
limestari Vladimir Ashkenazyn johdolla.

Kuluvalla kaudella Juntunen laulaa mm. 
Kuollut kaupunki -oopperaa Baselissa ja 
Salomen nimiroolia Strasbourgissa.
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NEAL DAVIES

Lontoon King’s Collegessa ja Royal 
Academy of Music -korkeakoulus-
sa opiskellut Neal Davies voitti Lieder-
palkinnon vuoden 1991 Cardiffin Singer 
of the World -kilpailussa. Hän on esiinty-
nyt mm. Oslon filharmonikkojen, BBC:n 
sinfoniaorkesterin, Clevelandin orkeste-
rin sekä Lontoon sinfoniaorkesterin ja 
Wienin filharmonikkojen solistina. Davies 
on säännöllinen vierailija Edinburghin ja 
BBC Proms -festivaaleilla.

Daviesin lukuisiin levytyksiin si-
sältyvät Händelin Messias-oratorio, 
Saul ja Theodora, Jenufa, Vanessa 
sekä Gramophone-palkittu Haydnin 
Luominen ja Grammy-palkittu Brittenin 
Billy Budd. 

Oopperalavoilla Daviesia on kuul-
tu mm. Julius Caesarissa ja Figargon 
häissä Kuninkaallisessa opperas-
sa  Covent Gardenissa, Radamistossa 
Marseillen oopperassa, Don Giovannissa 
Skotlantilaisessa ja Montrealin oopperas-
sa sekä Così fan tuttessa, Taikahuilussa 
ja Madama Butterflyssä Walesin kansal-
lisopperassa. Davies debytoi Chicagon 
lyyrisessä oopperssa Arthur Sullivanin 
The Pirates of Penzance -oopperassa 
ja hän on esittänyt William Christien ja 
Les Arts Florissants -orkesterin kanssa 
Charpentierin David et Jonathas -ooppe-
raa Aix-n-Provencen ja Edinburghin fes-
tivaaleilla sekä New Yorkissa.

Tällä kaudella Davies esiintyy mm. 
Ryan Wigglesworthin uudessa teok-
sessa Englannin kansallioopperassa 
sekä laulaa Bergenin filharmonikkojen, 
Berliinin saksalaisen sinfoniaorkesterin 
ja Melbournen sinfoniaorkesterin solis-
tina. 

MUSIIKKITALON 
KUORO

Syksyllä 2011 perustettu Musiikkitalon 
Kuoro sai alkunsa kapellimestarei-
den Hannu Linnun, Jukka- Pekka 
Sarasteen ja John Storgårdsin aloittees-
ta. Musiikkitalon Kuoro on noin 80 laula-
jan sinfoniakuoro.

 Musiikkitalon Kuoro tekee yhteistyötä 
Musiikkitalon kaikkien päätoimijoiden, 
Helsingin kaupunginorkesterin, Radion 
sinfoniaorkesterin ja Sibelius-Akatemian 
kanssa. Taiteellisena johtajana on kuo-
ron perustamisesta lähtien toiminut sä-
veltäjä Tapani Länsiö.

Kuoro debytoi vuonna 2012 esittä-
mällä Jukka-Pekka Sarasteen johdol-
la Brahmsin teoksen Ein deutsches 
Requiem Radion sinfoniaorkesterin 
konsertissa. Ensimmäinen toimintavuo-
si huipentui Leif Segerstamin johdolla 
Oodiin ilolle, Beethovenin yhdeksänteen 
sinfoniaan Helsingin kaupunginorkeste-
rin kanssa.

Kuoron ohjelmisto muodostuu pääosin 
sinfonisista kuoro- ja orkesteriteoksista. 
Ohjelmistoa suunnitellaan pitkäjäntei-
sesti yhdessä Musiikkitalon päätoimi-
joiden kanssa. Kuoron a cappella -oh-
jelmisto muodostuu suurelle kuorolle 
sävelletystä musiikista aikamme musiik-
kia unohtamatta. Musiikkitalon Kuoron 
oma a cappella -konsertti Hymnien yö 
pidetään vuosittain Pyhäinpäivän iltana 
Musiikkitalon konserttisalissa.

Kuoro konsertoi kahdeksasta kym-
meneen kertaan vuodessa, pääosin 
Musiikkitalossa, mutta myös festivaaleil-
la. Kuorolaiset ovat intohimoisia laulun-
harrastajia.
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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.


