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6.5.     
LAUANTAIUUSINTA
Musiikkitalo klo 16.15 

Hannu Lintu, kapellimestari
Daniil Trifonov, piano  

Sebastian Fagerlund: Drifts, kantaesitys (Ylen tilaus) 11 min

Maurice Ravel: Pianokonsertto G-duuri 23 min
I Allegramente – Andante – Tempo 1 
II Adagio assai 
III Presto

VÄLIAIKA 20 min

Carl Nielsen: Sinfonia nro 4 op. 29 ”Sammumaton” 36 min
I Allegro 
II Poco allegretto
III Poco adagio quasi andante 
IV Allegro

Väliaika noin klo 16.50. Konsertti päättyy noin klo 18.00.
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LINTUPERSPEKTIIVI

”SAMMUMATON ON 
LUONNON YLISTYS” 

Suunnittelet usein ohjelmia, joiden teok-
sia yhdistää jokin teema. Tässä konsertis-
sa punainen lanka ei kuitenkaan ole ihan 
ilmiselvä. Onko ohjelmassa kuitenkin sel-
lainen?

Kannattaa kuunnella konsertti ensin. 
En suunnittele ohjelmakokonaisuuk-
sia läheskään aina kovin tietoisesti, 
ajattelen enemmän värejä tai fiiliksiä. 
Hyvä ohjelma ei välttämättä ole juu-
ri se, joka näyttää paperilla näpsäkäl-
tä. Ja kun ohjelmassa on kantaesitys, 
niin kuin tänään, en edes voi etukäteen 
tietää, mitä on tulossa. Joskus keskus-
telen säveltäjän kanssa ja kysyn, onko 
hänen tulevassa teoksessaan taustal-
la vaikkapa jokin kirjallinen ajatus, tai 
olisiko hänellä kenties jokin idea siitä, 
mitä hänen teoksensa ohessa soitettai-
siin. Toisaalta en halua häiritä säveltäjiä 
utelemalla yhtenään, mitä he aikovat 
säveltää.

Nyt kun Fagerlundin teos on val-
mis, huomaan, että Nielsenin sinfonian 
energia ja Fagerlundin musiikki kuulu-
vat osittain samaan maailmaan. Ravelin 
konsertto on tässä ohjelmassa kahden 
sammumattoman energian ympäröi-
mä. Mutta ei tämä erityisen mietittyä 
ole! Veikkaan, että peräkkäin kuultuna 
teokset asettuvat keskinäiseen balans-
siin ja kuulija tuntee itsensä kylläiseksi.

Sebastian Fagerlundilla on huomattavaa 
kansainvälistäkin nostetta. Mikä tekee 
Fagerlundista niin varteenotettavan sä-
veltäjän?

Fagerlundille on käymässä samalla 
tavalla kuin Magnus Lindbergille 30 
vuotta sitten: orkesteri alkaa tuntea 
musiikin omakseen. RSO:n ja säveltä-
jän välille on syntynyt symbioosi, joka 
tuottaa toivottavasti säveltäjällekin 
inspiraatiota. Hän tuntee jo orkesterin 
vahvuudet ja alkaa ehkä jopa säveltäes-
sään miettiä ihan henkilötasolla, keille 
hän kirjoittaa.  

Sebastianin musiikkia luonnehtii 
tietynlainen muusikkous. Soittaja ei 
tarvitse harppia, viivoitinta tai tasku-
laskinta, vaan hän voi vain heittäytyä 
musiikkiin. Drifts on Fagerlundin mui-
ta viimeaikaisia kappaleita lyhyempi, ja 
siinä on hieman erilainen dramaturgia. 
Usein hänen teoksissaan on ollut sel-
keä nopea-hidas-nopea -rakenne, jos-
sa taustalla nakuttava peruspulssi on 
sama. 

Drifts-kappaleen muoto on jollakin 
lailla amebamainen: kuulijan saattaa 
olla vaikea hahmottaa milloin se on hi-
das ja milloin nopea. Koko kappaleen 
läpi kulkee toki nytkin sama pulssi, 
mutta orkestraatio ja motiivitekniik-
ka saavat välillä jotkut jaksot kuulos-
tamaan paljon hitaammilta. Jaksot 
limittyvät kaleidoskooppimaisesti toi-
siinsa, niin että lopputuloksena onkin 
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jatkumo, jossa pulssi tuntuu muuttu-
van, vaikka se on todellisuudessa sama.   

Olen nyt jo tehnyt niin paljon 
Sebastianin musiikkia, että alan tunnis-
taa hänellä samanlaisia tempofiksaa-
tioita kuin muissa RSO:n paljon soit-
tamissa nykysäveltäjissä. Aivan kuten 
vaikkapa Magnus Lindbergillä tai Kaija 
Saariaholla, Fagerlundilla on oma omi-
naistemponsa, johon teoksen kaikki 
tempot liittyvät, ja jotka ovat alkutem-
pon kerrannaisia. 

Fagerlundille ominainen orkeste-
risointi syntyy perinteisin, hyviksi ha-
vaituin keinoin vaikka kieli onkin mo-
dernia. Teoksessa pohjimmaisena oleva 
materiaali on hitaammin liikkuvaa, ja 
mitä ylemmäs mennään, sitä enem-
män löytyy nopeasti liikkuvaa tavaraa. 
Kun pohjalla liikutaan hitaammin, se 
tuottaa enemmän yläsäveliä ja sointi 
kantaa sieltä ylöspäin. Esimerkiksi täs-
sä teoksessa kaiken perustana on lähes 
koko ajan puhdas kvintti. Harmoninen 
pohja on hyvin soiva ja se muu mate-
riaali siinä päällä on ikään kuin kuorru-
tusta. Ajatus ei itse asiassa ole moderni 
vaan jo myöhäisromantiikan ajalta pe-
räisin.

Maurice Ravel puhui Mozartin vaikutuk-
sesta G-duurikonserttoonsa. Millä tavalla 
se näkyy?

Ravel kyllä puhui nimenomaan 
Mozartin klarinettikvinteton hitaasta 
osasta oman pianokonserttonsa hitaan 
osan esikuvana. Yhteys ei ole kovin il-
meinen, mutta se näyttäytyy tavassa, 
jolla soittimet tulevat sisään, tai jolla 
pääteeman on koristeltu kertaukses-
saan. Ravel on lainannut Mozartilta 
orkestraatioon ja soitinnukseen liitty-

viä väriajatuksia. Itse hän sanoi halua-
vansa säveltää pianokonserton, joka on 
Mozartin ja Saint-Saënsin tyyppinen, 
nämä säveltäjät kun ”eivät ole niin syväl-
lisiä”! Ainoastaan ranskalainen voi mai-
nita Mozartin ja Saint-Saënsin samassa 
lauseessa, ja samalla täysin olla huo-
maamatta Mozartin pianokonserttojen 
syvällisyyttä. 

Ravelin musiikin elementit, baskilai-
nen tausta, klassinen ranskalainen tra-
ditio ja jazz-vaikutteet ovat orgaanisel-
la tavalla sulassa sovussa keskenään. 
Pianokonserton ensimmäisen osan si-
vuteema voisi olla Gershwiniä. Ravelia 
kiehtoi jazz ja hän käytti tilaisuutta 
hyväkseen tietäessään, että kappa-
le oli menossa Amerikan markkinoille. 
Konserton tikuttavasta materiaalista, 
jossa piano sulautuu osaksi orkesteria, 
tulee taas mieleen Petruška: mekaani-
suudessaan ne ovat sukulaiskappaleita. 
Klassisuuteen puolestaan viittaa vaik-
kapa finaalin lyhyys: se on yhtä pitkä 
kuin esimerkiksi Haydnin sinfonioiden 
muutaman minuutin mittaiset finaalit. 

Ravel halusi antaa G-duuri konser-
tolleen nimen divertissement ja tiet-
tyä miellyttämisen tarvettahan siinä 
on havaittavissa. Ravelin konsertto on 
höyhenenkevyt. Hän sävelsi molem-
pia konserttojaan yhtä aikaa, ne olivat 
molemmat rinnakkain siinä työpöydäl-
lä. Olisiko käynyt niin, että vasemman 
käden konserttoon loiskahti enemmän 
siitä graviteettipurkista kuin tähän kon-
serttoon?

Kuten tunnettua, Stravinsky kutsui 
Ravelia sveitsiläiseksi kellosepäksi. Tekikö 
hän siinä vääryyttä Ravelin säveltäjän-
luonteelle?
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Henkilönä Ravel saattoi sellainen olla-
kin. Ehkä Stravinsky viittasi ylihuolitel-
tuun, hillittyyn ja kelloja ja mekaanisia 
esineitä rakastavaan henkilöön enem-
mänkin kuin musiikkiin. On Ravelin 
musiikissakin parhaimmillaan tiettyä 
tarkkuutta siinä mielessä, että ne ovat 
viimeiseen asti harkittuja ja mietittyjä. 
Ravelin parhaiten orkestroiduissa teok-
sissa, kuten Tombeau de Couperinissa, 
Hanhiemossa tai Dafniksessa jokai-
sen äänen paikka on mietitty, mitään 
ei roiskita ja sointivärit on sekoitettu 
tarkkaan. Ehkä Stravinsky koki jopa ka-
teutta Ravelin itsekurista ja tyylillises-
tä johdonmukaisuudesta, mihin taas 
Stravinsky ei oikein tuntunut pystyvän. 

Millainen on suhteesi Nielsenin sinfonioi-
hin?

Aikanaan olin Helsingborgissa ylika-
pellimestarina, ja sehän on Nielsen-
seutua. Nielsen toimi Götebor gissa 
Sinfonikoissa viulistina ja Kööpen-
haminakin on lähellä, joten Nielseniä 
pidetään siellä lähes omana poikana. 
Johdin silloin paljon kolmatta, neljättä 
ja viidettä sinfoniaa. Muita en ole esit-
tänyt. Kahdesta ensimmäisestä pidän 
kovasti mutta kuudes on minulle vielä 
arvoitus: se on niin läpivalaistu ja anka-
ra kappale, että siihen tarttuminen vä-
hän pelottaa. Neljäs sinfonia on suosik-
kini, ja sitä olen viimeksi johtanut mm. 
Tokiossa, Moskovassa.

Neljännessä sinfoniassa minua vie-
hättää sen hillitön energia ja toisaalta 
muoto, jonka kanssa energia on tasa-
painossa. Jo vuoden 1914 paikkeilla hä-
nellä oli mielessään yksiosainen sinfo-
nia, eli samaan aikaan kuin Sibeliuskin 

pohdiskeli aihetta, vaikka Sibelius kir-
joitti seitsemännen sinfoniansa lopulta 
vasta 20-luvulla. Nielsenin yksiosaisuus 
on kuitenkin erilaista. Se muistuttaa 
Sibeliuksen viidennen sinfonian ideaa. 
Osilla ei ole nimiä eikä numeroita, vaik-
ka on selvää, milloin ne alkavat ja lop-
puvat. Nielsenin yksiosaisuuden idea 
assosioituu enemmän menneisyyteen 
kuin siihen, mitä Sibeliuksen konsepti 
edustaa. Nielsen ihaili Lisztin h-mol-
lisonaattia, jonka vaikutteet puoles-
taan ovat myöhäisessä Beethovenissa. 
Toinen esikuva hänelle oli Schönbergin 
ensimmäinen kamarisinfonia. joka 
myös on yksiosainen, mutta jakaantuu 
tunnistettaviin jaksoihin.

Minua kiehtoo Nielsenissä myös hä-
nen tapansa käsitellä sävellajeja. Ne 
seuraavat toistaan välillä todella ou-
dosti, mutta samalla erittäin harkitusti 
ja punnitusti. Modulaatiot ja tiettyihin 
pääsävellajeihin saapumiset aiheutta-
vat melkein fyysisiä reaktioita. Nielsen 
oli tietoinen siitä, että tavallinen kuuli-
ja, joka ei yleensä osaa analysoida tai 
antaa asioille nimiä, voi kuitenkin ko-
kea ja tunnistaa harmoniset proses-
sit. Hän pelaa todella taitavasti kuuli-
jan odotusten kanssa, aiheuttaa heille 
shokkeja. Suuriin huipennuksiin saapu-
misessa ja niiden valmistelussa Nielsen 
on mielestäni nerokas, yksi parhaista. 

Kahden patarummun taistelu on 
tässä teoksessa aivan ainutlaatuinen 
instrumentointiajatus. Se ei ole mikään 
kiva stereofoninen efekti, vaan todella 
silkkaa väkivaltaa, yksi sinfoniakirjalli-
suuden aggressiivisimpia kohtia. Tätä 
aggressiivisuutta ei kannata peitellä, 
vaikka nuo kohdat pitää tietenkin soit-
taa soinnikkaasti ja hyvin. 
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Tunnen tiettyä läheisyyttä Nielsenin 
persoonan kanssa. Hänhän oli tun-
netusti vähän kiukkuinen ja kärsimä-
tön eikä kestänyt hitautta, mutta oli 
samalla kuitenkin aika huumoritajui-
nen. Olen nähnyt hänestä nuoruuden-
kuvia, joissa hän ilmeilee ja pelleilee. 
Eräässä kuuluisassa lapsuudenkuvassa 
hän esiintyy vakavana armeijan univor-
mussa, kornetti kädessä. Kornetti on 
melkein yhtä iso kuin poikakin. Häntä 
käy jotenkin sääliksi, mutta samalla 
kertaa hänen määrätietoisuutensa te-
kee vaikutuksen. Kun aina välillä tulee 
mietittyä, onko säveltäjän luonteen ja 
hänen musiikkinsa välillä mitään yh-
teyttä, Nielsenin tapauksessa näin tun-
tuisi olevan.

Mitä Nielsen mielestäsi tarkoittaa ”sam-
mumattomalla”?

Monet ajattelevat ’sammumattoman’ 
tarkoittavan sitä, että sinfoniassa ei py-
sähdytä, syöksytään jatkuvasti eteen-
päin. Näinhän toki tapahtuukin, mutta 
se ei kuitenkaan ole tässä se sammu-
maton, vaan ”Sammumaton” on luon-
non ylistys, kaiken sen, mikä on uusiu-
tuvaa. Vaikka maailmassa tapahtuisi 
mitä, aina jostakin alkaa kasvaa jotakin 
uutta, jostakin alkaa vesi pulputa.

Suomalaisia tuppaa hymyilyttämään 
se, että tanskalainen kuvailee luon-
toa, sillä eihän meidän mielestämme 
Tanskassa mitään luontoa ole, vähän 
tasamaata, ruohotupsuja ja joku puro 
jossakin. Ajattelemme, että vain me 
ymmärrämme alkukantaisen luonnon 
ja ihmisyyden suhdetta. Sibeliuksen 
luontokäsitys on meille niin pyhä ja niin 
pelottavan syvä. Mutta kaikilla on oma 

luontonsa: sitä on niin Beethovenin 
Pastoraalisinfoniassa kuin Straussin 
Alppisinfoniassakin, ja se Alpeilla am-
muva lehmä on ihan yhtä syvällinen 
luontokappale kuin suomalainen iki-
honka jossakin Karjalan perukoilla. 

Nielsen vietti nuoruudessaan pal-
jon aikaa Fynin saarella ja koki läheltä 
tuulen, sateen ja maasta ponnistavat 
kasvit. Hän näki musiikin tuon uusiu-
tumisen symboliksi ja teki sinfonias-
taan elämän manifestin. Se symboliik-
ka, mitä ”Sammumaton” edustaa, on 
minulle tärkeämpää kuin se, että tämä 
kappale ei tunnu musiikillisestikaan 
sammuvan.

Hannu Lintua haastatteli 
Lotta Emanuelsson
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Sebastian Fagerlund tunnetaan parhai-
ten loisteliaasti soivien, värikkäiden ja 
väkeväsykkeisten orkesteriteosten sä-
veltäjänä. Urbaanisti iskevien rytmien 
ja usein lähes hengästyttäväksi tihenty-
vän energisyyden vastapainona on her-
kästi maalattuja, sisäistyneitä ja mie-
tiskelyssään pysähtyneitä sointipintoja. 
Fagerlundin musiikkia sävyttää vah-
va suunnan ja päämäärän tuntu, olipa 
sitten kyse matkasta läpi soinnillisten 
maisemien tai eläytymisestä sielullisiin 
prosesseihin. Fagerlund on säveltäjänä 
tyylisynteetikko, jonka musiikissa su-
lautuu yhteen aineksia monelta suun-
nalta, ei postmodernistisina tyylikol-
laaseina vaan teosten omaa maailmaa 
kunnioittavana eheytenä.

Fagerlund nousi säveltäjänä esiin jo 
vuosituhannen vaihteessa, mutta varsi-
nainen läpimurto ja tyylillisen vapautu-
misen hetki koitti klarinettikonsertos-
sa (2005–06). Sen jälkeen konserttoja 
on syntynyt viululle (Darkness in Light, 
2012), kitaralle (Transit, 2013) ja fago-
tille (Mana, 2013–14), joista viimek-
si mainittu oli Pohjoismaiden neuvos-
ton sävellyspalkinnon ehdokkaana. 
Orkesteriteoksista laajamuotoisin on 
Ignite (2010), joka sai arvostetun Teo-
sto-palkinnon 2010. Fagerlundin esi-
koisooppera on Suomen sodan vai-
heisiin kytkeytyvä kamariooppera 
Döbeln (2009), joka saa seuraa tä-
män vuoden syyskuussa Suomen 
Kansallisoopperassa kantaesitettävästä, 
Ingmar Bergmanin aiheeseen perustu-
vasta oopperasta Höstsonaten (2014–

SEBASTIAN FAGERLUND (s. 1972): DRIFTS

16), pääosassa ruotsalainen mezzosop-
raanotähti Anne Sofie von Otter.

Fagerlund on ikäpolvensa suomalai-
sista säveltäjistä kansainvälisesti me-
nestynein. Taustatukena on perintei-
käs ja arvostettu kustantaja Edition 
Peters, ja tilauslista ulottuu jo useam-
man vuoden päähän. Tällä hetkellä 
hän toimii Amsterdamin konserttita-
lon Cnocertgebouw'n residenssisävel-
täjänä. Osaltaan Fagerlundin menes-
tystä kuvastaa sekin, että uusimmat 
teokset ovat syntyneet useamman ta-
hon yhteistilauksina. Hänen uudella, 
nyt kantaesitettävällä teoksella Drifts 
(2016–17) tilaajia on kolme: Radion 
sinfoniaorkesteri, Göteborgin sinfonia-
orkesteri ja Galician sinfoniaorkesteri. 
Teos on omistettu Hannu Linnulle.

Drifts liittyy keskimmäisenä teokse-
na laajempaan orkesteritriptyykkiin. Jo 
säveltäessään edellistä orkesteriteos-
taan Stonework (2014–15) Fagerlund 
ryhtyi miettimään kolmen teoksen 
kokonaisuutta, josta Drifts muodos-
taa keskimmäisen osan. Trilogian kol-
mantena, sen laajimpana ja tavallaan 
kokoavana osana on seuraavaksi syn-
tyvä, Amsterdamin Concertgebouw'n, 
BBC-sinfoniaorkesterin ja RSO:n ti-
laama teos, jonka kantaesitys on 
Amsterdamissa huhtikuussa 2018. 
Teokset liittyvät toisiinsa eräänlaisen 
väljän perheyhtäläisyyden ja osittais-
ten yhteisten materiaalisten lähtökoh-
tien tasolla, mutta jokainen niistä on 
itsenäinen ja omaehtoinen teoksensa. 
Fagerlund ei silti sulje pois mahdolli-
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suutta, että teokset voisi esittää myös 
yhtenäisenä kokonaisuutena.

Orkesteritrilogian lisäksi Fagerlund 
näkee uudessa Drifts-teoksessa yhte-
yksiä myös juuri sitä edeltäneeseen 
oopperaan Höstsonaten. Ooppera val-
mistui vuoden 2016 kesällä, jolloin 
Fagerlund oli jo alkanut hahmotella 
Driftsiä, ja hän kokee, että oopperaan 
kuin luonnostaan kuuluvaa pitkälinjais-
ta melodisuutta on kulkeutunut myös 
uuteen orkesteriteokseen. Ylipäätään 
hän pitää tärkeänä kirjoittaa teoksia 
erilaisille kokoonpanoille ja antaa nii-
den heittää virikkeitä toisilleen.

Asema orkesteritriptyykin keskim-
mäisenä teoksen antoi Fagerlundille sä-
vellysprosessin alkuvaiheita hallinneen 
ajatuksen, että Drifts olisi tempoltaan 

pääosin hidas teos. Sellaisena se alkaa-
kin, hitaalla musiikilla esitysmerkinnäl-
lä Largo misterioso. Mutta niin kuin 
niin moni säveltäjä myös Fagerlund 
sai huomata, että liian tarkoista en-
nakkosuunnitelmista ei aina voi pitää 
kiinni, ja musiikillinen materiaali osoit-
tautui tavallaan itseohjautuvaksi – tai 
kenties oli kyse säveltäjän pintatason 
tietoisuutta viisaammasta alitajunnas-
ta. Hitaasta alustaan Driftsin musiikki 
taittuu nopeammaksi Energicoksi. Näin 
esitellyt kaksi perustempoa hallitsevat 
teosta, mutta vaikka nopea materiaali 
alkoi kuin puoliväkisin työntyä esiin, on 
hitaan musiikin ajatus sikäli läsnä, että 
kaksi erilaista tempovyöhykettä voivat 
myös limittyä toisiinsa tai asettua pääl-
lekkäisiksi kerrostumiksi.

MAURICE RAVEL (1875–1937): 
PIANOKONSERTTO G-DUURI

Eräillä illallisilla 1920- ja 1930-lukujen 
taitteessa Maurice Ravel kääntyi vie-
ressään istuneen pianisti Marguerite 
Longin puoleen: "Sävellän parhaillani 
teille konserttoa. Onko teillä mitään 
sitä vastaan, että se päättyy pianissi-
mossa, trilleihin?"

Ravelin kysymys tuli Longille täyte-
nä yllätyksenä. Mistään hänelle sävel-
lettävästä konsertosta hän ei ollut sii-
hen mennessä kuullut puhuttavankaan, 
joskin hänen oli toki helppo hyväksyä 
maineensa huipulla eläneen säveltä-
jän tarjous. Aluksi Ravel oli luonnos-
tellut vapaamuotoista "baskilaista rap-
sodiaa" omaan käyttöönsä, mutta hän 

luopui pian ajatuksesta ja ryhtyi sävel-
tämään konserttoa G-duuri, johon hän 
sijoitti rapsodiaan ajateltuja aiheita. 
Konserton sävellystyön keskeytti kui-
tenkin tilaus konsertosta vasemmalle 
kädelle; tilaajana oli Paul Wittgenstein, 
filosofi Ludvig Wittgensteinin veli, joka 
oli menettänyt ensimmäisessä maa-
ilmansodassa oikean kätensä. Ravel 
kirjoitti teoksen valmiiksi 1930 ja pa-
lasi työstämään G-duuri-konserttoa, 
joka valmistui loppuvuodesta 1931. 
Marguerite Long soitti Ravelin joh-
taman kantaesityksen tammikuussa 
1932. Menestys oli myrskyisä.
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Toisiinsa kietoutuvista syntyhis-
torioistaan huolimatta Ravelin kaksi 
pianokonserttoa eroavat luonteeltaan 
jyrkästi toisistaan. Vasemman käden 
konsertto on tummansävyinen, täyte-
läisesti soiva ja dramaattinen teos, kun 
taas G-duuri-konsertto on olennaises-
ti kevyempää ja valoisampaa musiik-
kia. Ravel kertoikin alkaneensa säveltää 
G-duuri-konserttoa "siitä perinteises-
tä lähtökohdasta, että konserton tu-
lee olle viihdyttävä [divertissement]". 
Teosta siivittää säkenöivä eleganssi ja 
kirpeä keveys, ja Ravel viittasi sen yh-
teydessä Mozartiin ja Saint-Saënsiin. 
Omaa keveyttään konserttoon tuo 
myös siinä käytetty hillityn kokoinen 
orkesteri, jossa esimerkiksi jousisto on 
määritelty vain 32 soittajan vahvui-
seksi. Toisaalta Ravel käyttää soittajis-
toaan eloisan taiturillisesti, puhaltimien 
osalta usein lähes konsertoivaan tyyliin 
niin kuin esimerkiksi finaalin ketterissä 
fagottikuvioissa.

Eroista huolimatta kahdessa konser-
tossa on myös yhtymäkohtansa, niistä 
merkittävimpänä se, että kummassakin 
ajankohtaisilla jazz-vaikutteilla on tär-
keä rooli. Ravel oli 1928 käynyt neljän 
kuukauden kiertueella Yhdysvalloissa 
ja kuunnellut useampana iltana jazzia 
New Yorkin Harlemissa. Jazz oli toki hä-
nelle tuttua jo Pariisin iloisen 1920-lu-
vun tunnelmista, mutta nyt hän sai 
siihen syvemmän ja aidomman kontak-
tin.

G-duuri-konsertto seuraa kokonais-
muodoltaan totunnaista kolmiosaista 
konserttomallia. Teos alkaa sähäkäs-
ti piiskaniskulla, joka käynnistää syn-
koopein terästetyn baskivaikutteisen 
tanssiaiheen. Vastakohtaisena ele-

menttinä on raukea toinen teema, jon-
ka lyyristä tunnelmointia jazz-ainekset 
paikoin värittävät. Energisten jakson 
toccata-tyylinen pianismi huipentuu 
kadenssin jälkeisessä loppujaksossa.

Keskiosa on mietteliään tunnelmal-
linen ja herkkävireinen. Sen pääaiheen 
mallina ja esikuvana on ollut Mozartin 
klarinettikvinteton hidas osa, Ravelin 
mukaan Mozartin kaunein kappale, 
mutta osassa on myös ripaus Satien 
musiikin koskettavaa naivismia. Niin 
sulavan eheä kuin pääaihe onkin, sen 
säveltäminen tuotti Ravelille suurta vai-
vaa: "Kuinka minä työstinkään sitä tah-
ti tahdilta! Se melkein tappoi minut!"

Finaalissa ensiosan liikkuvampien 
jaksojen riento palaa entistäkin vauh-
dikkaampana, paikoin kirpeän huumo-
rin maustamana. Ja niin kuin voi kuul-
la, jossain vaiheessa sävellystyötä Ravel 
luopui ajatuksestaan päättää teos pia-
nissimossa trilleihin.
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Samoin kuin Sibeliuksella myös Carl 
Nielsenillä sinfoniat muodostavat tuo-
tannon jykevän selkärangan. Mutta 
kun Sibeliuksella suunta oli varhais-
ten teosten kuohuvasta romanttisuu-
desta neljännen sinfonian sielunripin 
kautta kohti viimeisten sinfonioiden 
kirkastuvaa klassisuutta ja tasapainoa, 
oli Nielsenillä suunta toinen. Brahms-
vaikutteisesta esikoissinfoniasta (1892) 
hän kasvoi sinfonikkona täyteen mes-
taruuteen sinfoniasarjansa kolmannes-
sa teoksessa, energiaa ja valoisaa ee-
tosta huokuvassa Sinfonia espansivassa 
(1911). Sen jälkeen edessä oli yhä syve-
nevien ristiriitojen tie. Nielsenin sinfo-
nikonuran lakipisteen muodostavissa 
neljännessä (1914–16) ja viidennessä 
(1921) sinfoniassa ristiriidat voitetaan 
joskin valtaisien taistelujen jälkeen, 
mutta kuudennessa sinfoniassa (1925) 
haavat jäävät avoimiksi.

Neljäs sinfonia on dramaattista mu-
siikkia, joka syntyi keskellä dramaattisia 
aikoja, ensimmäisen maailmansodan 
varjossa. Monet ovatkin kuulleet teok-
sen hurjissa voimapurkauksissa sodan 
kaikuja. Mutta Nielsen eli dramaattisia 
aikoja myös yksityiselämässään, sillä 
hänen ja hänen kuvanveistäjävaimon-
sa Anne Marie olivat ajautuneet syvään 
aviokriisiin, joka erotti heidät moneksi 
vuodeksi toisistaan.

Olipa teoksen taustalla sitten ylei-
nen tai yksityinen kriisi, Nielsen joka 
tapauksessa nousi sen yläpuolelle. Hän 
oli tietoinen teoksen yhteyksistä ajan 
myllerryksiin mutta korosti, ettei teos 

CARL NIELSEN (1865–1931): 
SINFONIA NRO 4, SAMMUMATON

ollut niinkään peili, josta maailman-
sodan kauhut heijastuisivat, kuin so-
dan kauhujen synnyttämä protesti. 
Sellaisena se on suorastaan beethove-
niaaniset mitat saava voitontunteen il-
maus. Sinfonian poikkeuksellinen ener-
gialataus heijastuu jo sen lisänimessä 
"Det Uudslukkelige" (Sammumaton). 
Nielsen on halunnut otsikossaan "yh-
dellä sanalla viitata siihen, mitä vain 
musiikki kykenee täysin ilmentämään: 
perustavanlaatuista elämäntahtoa. 
Musiikki on elämää ja sen tavoin sam-
mumatonta." Nielsenin sanojen valos-
sa sinfonia onkin joskus tulkittu myös 
ilmentymäksi filosofi Henri Bergsonin 
tuolloin muodikkaasta vitalistisesta 
"elämänvoiman" (élan vital) ajatukses-
ta.

Nielsen pyrki neljännessä sinfonias-
sa aivan tietoisesti kohti uudenlaista 
sinfonista ilmaisua. Hän totesi sävel-
lystyön aikana useampaan kertaan ys-
tävilleen, että teos tulisi poikkeamaan 
melkoisesti edeltäjistään. Sen ääriviivat 
ovat terävöityneet, sen draaman kaar-
rokset tulleet jyrkemmiksi ja vastakoh-
dat rajummiksi, joskus jopa erilaisten 
musiikkien yhteentörmäyksiksi, mikä 
ajatus sitten tehostui entisestään vii-
dennessä sinfoniassa. Uutta on myös 
neljän eriluonteisen osan kytkeminen 
tauottomaksi, "sammumattomaksi" 
kokonaisuudeksi, mikä olennaisesti ti-
hentää teoksen sinfonista dramaa.

Sinfonian purkauksenomainen alku 
heittää kuulijan ilman mitään johdat-
televia eleitä keskelle kiihkeää kuo-
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huntaa. Poikkeuksellisen energistä 
pääteemaa seuraa rauhanomaisem-
paa vaihtoehtoa tarjoava, klarinettien 
rinnakkaistersseillä alkava lyyrinen si-
vuteema, josta tosin esiintyy myös 
lopputeeman aseman saava voimak-
kaampi versio. Taitavana sinfonisena 
dramaturgina Nielsen avaa kehittelyn 
odotuksentäyteisissä ja jännitteisissä 
tunnelmissa, jotka lopulta puhkeavat 
hurjaksi musiikillisten voimien taiste-
luksi. Kertauksessa sivuteemasta esiin-
tyy vain sen lopputeemaversio, mutta 
pois jätetyn lyyrisen elementin korvaa 
välittömästi seuraavan Poco allegret-
to -osan pastoraalinen lämminhenki-
syys. Pääosin puhaltimille kirjoitettu 
osa on sinfoniassa scherzon asemas-
sa mutta vastaa luonteeltaan enem-
män Brahmsin sinfonioiden intermez-
zo-tyyppisiä keveämpiä väliosia.

Kolmantena olevaa hidasta osaa hal-
litsee jousten pitkälinjainen, pakah-
duttavan intensiivinen laulavuus. Osan 
lopulla musiikki puristuu suureen nou-
suun, josta jousten viuhuvat juoksutuk-
set vievät energiseen finaalijaksoon. 
Taistelu ei vielä ole silti ohi ja kärjistyy 
kahden patarumpalin kuuluisaan kak-
sintaisteluun. Osan lopulla positiivista 
ratkaisua edustava ensiosan sivuteema 
alkaa vähitellen työntyä esiin kudokses-
ta ja vie sinfonian riemuitsevaan pää-
tökseensä.

Kimmo Korhonen

DANIIL TRIFONOV

Nizhniy Novgorodissa 1991 synty-
nyt Daniil Trifonov on nuoresta iäs-
tä huolimatta jo konkari pianokil-
pailujen voittajana. Hän voitti 2011 
sekä Rubinstein-kilpailun Tel Avivissa 
että Tšaikovski-kilpailun Moskovassa. 
Vuotta aiemmin hän tuli kolmannek-
si Chopin-kilpailussa Varsovassa. Royal 
Philharmonic Society valitsi Trifonovin 
vuoden solistiksi 2016. 

Kilpailumenestyksen myötä tunne-
tuksi tullut Trifonov on sittemmin herät-
tänyt huomiota suurenmoisilla esityk-
sillään ja musiikillisilla näkemyksillään. 
Hän aloitti musiikkiopintonsa 5-vuoti-
aana ja opiskeli ensin Moskovan Gnesin 
musiikkikoulussa Tatiana Zelikmanin 
johdolla. Vuonna 2009 Trifonov siirtyi 
Clevelandin musiikki-instituuttiin Sergei 
Babayanin oppilaaksi. 15-vuotiaasta asti 
hän on opiskellut myös säveltämistä.

Viime vuosina Daniil Trifonov on de-
bytoinut mm. Wienin filharmonikkojen, 
Lontoon ja Chicagon sinfoniaorkeste-
rien ja Los Angelesin filharmonikkojen 
solistina. Kaudella 2015–2016 hän esit-
ti kaikki Rahmaninovin pianokonsertot 
New Yorkin filharmonikkojen kanssa 
Lincoln Centerissä sekä Philharmonia-
orkesterin kanssa Royal Festival 
Hall’ssa, Lontoossa. Samalla kaudel-
la Pittsburghin sinfoniaorkesteri kan-
taesitti Trifonovin oman pianokonser-
ton Manfred Honeckin johdolla.                                                     

Kuluvalla kaudella Daniil Trifonov 
on Dresdenin Staatskapelle -orkeste-
rin nimikkotaiteilija, joka esiintyy or-
kesterin kanssa mm. BBC:n Proms-
festivaalilla ja Wienin Musikvereinissa. 
Mariinski-teatterin orkesterin ja Valeri 
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Gergijevin kanssa Trifonov soittaa 
kaikki Rahmaninovin pianokonser-
tot. Lisäksi hän esiintyy mm. Berliinin  
ja Los Angelesin filharmonikko-
jen, Clevelandin ja Sydneyn sinfonia-
orkesterien sekä Zürichin Tonhalle-
orkesterin solistina. Soolokonsertteja 
Daniil Trifonov soittaa mm. Lontoon 
Barbican keskuksessa ja Wigmore 
Hall’ssa, Berliinin Filharmoniassa, New 
Yorkin Carnegie Hall’ssa ja Amsterdamin 
Concertgebouw’ssa.

Kamarimusiikkia Trifonov esittää mm. 
viulisti Renaud Capuçonin, viulisti Vilde 

Frangin ja sellisti Gautier Capuçonin 
sekä Pavel Haas -kvartetin kanssa. 

Trifonovilla on levytyssopimus 
Deutsche Grammophon -levy-yhtiön 
kanssa. Hänen viimeisin julkaisunsa 
on Rahmaninovin Corelli-variaatioiden 
taltiointi Philadelphian sinfoniaorkes-
terin ja Yannick Nézet-Séguinin kans-
sa. Aiemmin hän on levyttänyt mm. 
Tšaikovskin ensimmäisen pianokonser-
ton Mariinski-teatterin orkesterin kans-
sa ja taltioinut Chopinin sooloteoksia 
Deccalle. 

RADION SINFONIAORKESTERI

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 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 
teosta ja esittelee myös suomalai-
sen modernismin pioneereja, ku-
ten Väinö Raitiota ja Uuno Klamia. 
Lisäksi ohjelmassa on muun muassa 
Stravinskyn orkesteriteoksia, Mahlerin 
ja Brucknerin sinfonioita, Haydnin 
Vuodenajat -oratorio ja nykysäveltä-
jien konserttoja. Vieraaksi saapuvat 
mm. sopraano Karita Mattila ja mez-
zosopraano Michelle DeYoung, kapel-
limestarit 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 -ooppe-
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ran ensilevytyksen. Orkesterin levy-
tyksiä 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 joulukuussa 2015. 
Lisäksi levytys toi RSO:lle ja Hannu 
Linnulle kotimaisen Emma-palkinnon 
Vuoden klassinen albumi 2015 -kate-
goriassa. Kaudella 2016–2017 orkesteri 
levyttää mm. Sibeliusta, Prokofjevia ja 
Fagerlundia.

RSO tekee säännöllisesti konsertti-
kiertueita ympäri maailmaa. Kaudella 
2016–2017 orkesteri esiintyy Hannu 
Linnun johdolla Suomussalmella, Ka-
jaanissa, 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.


