
1

10.3.     
PERJANTAISARJA 10
Musiikkitalo klo klo 19.00 

Dima Slobodeniouk, kapellimestari
Johannes Piirto, piano
Musiikkitalon Kuoro, valm. Jani Sivén

Maurice Ravel: Alborada del gracioso (Narrin aamulaulu) 8 min

Uuno Klami: Pianokonsertto nro 1 20 min 
”Une nuit à Montmartre” op. 8 

I Grave
II Rhytme las et nerveux d'une Valse Boston
III Ronde 

VÄLIAIKA 20 min

Väinö Raitio: Kuutamo Jupiterissa, fantastinen 10 min 
sävelrunoelma op.24, orkesterille  
 
Aleksandr Skrjabin: Prometheus, pianolle, kuorolle ja 25 min 
orkesterille, op. 60

Väliaika noin klo 19.40. Konsertti päättyy noin klo 20.55. 
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/rso.
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Aina siitä lähtien, kun Maurice Ravel 
oli ensimmäisessä julkaistussa teokses-
saan Sites auriculaires (1897) käyttänyt 
habaneran rytmejä, hän oli ollut espan-
jalaisuuden lumoissa. Se heijastui hä-
nen teoksissaan sekä maan musiikista 
ammennettuina aineksina että espan-
jalaisten aiheiden käyttönä. Sinänsä 
innoituksen etsiminen oman kulttuu-
ripiirin ulkopuolelta ei ollut hänelle 
mitenkään tavatonta, ja hän maustoi 
mielellään musiikkiaan mm. itämaisuu-
della sekä mustalaismusiikista ja jazzis-
ta saaduilla virikkeillä. Usein tyylittelyä 
eri aineksilla on pidetty eräänlaisena 
naamiona hänen todellisten kasvojen-
sa edessä, mutta se saattoi yhtä hyvin 
olla hänen ominta itseään. Hän totesi-
kin olevansa "luonnostansa keinotekoi-
nen".

Kiinnostuksesta espanjalaisuuteen 
todistavat mm. pianoteos Pavana kuol-
leelle prinsessalle (1899), orkesteriteos 
Rapsodie espagnole (1907) ja ooppera 
L'heure espagnole (1909). Kaikki nämä 
teokset syntyivät jo ennen kuin Ravel 
vuonna 1911 kävi ensimmäisen kerran 
Espanjassa, ja sen jälkeen syntyivät vie-
lä mm. orkesteriteos Bolero (1928) sekä 
hänen viimeiseksi teoksekseen jäänyt 
laulusarja Don Quichotte à Dulcinée 
(1933).

Vuonna 1905 valmistuneessa piano-
sarjassa Miroirs (Peilejä) espanjalaisvai-
kutteet rajoittuvat viisiosaisen teoksen 
neljänteen osaan Alborada del gracio-
so (Narrin aamulaulu). Ravel teki sarjan 
kahdesta osasta orkesterisovitukset, 

MAURICE RAVEL (1875–1937): 
ALBORADA DEL GRACIOSO 

joista Alborada del gracioson sovi-
tus on vuodelta 1918, ja kummassakin 
muodossa kappale kuuluu Ravelin suo-
situimpiin. Otsikon termi "alborada" 
viittaa pohjoisespanjalaisen Galician 
aamuiseen serenadi-traditioon, kun 
taas "gracioso" on Calderónin, Lope de 
Vegan ja muiden espanjalaisklassikoi-
den komedioissa arkkityyppisenä hah-
mona esiintyvä rikkaan miehen palve-
luksessa oleva narri.

On hämmästyttävää – mutta Ravelin 
muiden orkesterisovitusten valossa 
tuskin yllättävää – että niinkin luon-
teenomaisesti pianistinen teos kuin 
Alborada del gracioso on kääntynyt 
soittimellisesti yhtä luonteenomaisek-
si ja taiturilliseksi orkesterimusiikiksi. 
Iskevien rytmien elävöittämä ja säih-
kyvien värien kirjoma joskin keskitait-
teessa myös verhotumpia tunnelmia 
maalaileva musiikki on toteutettu juu-
ri sellaisella vivahteikkaalla tarkkuudel-
la, joka sai Stravinskyn luonnehtimaan 
Ravelia "sveitsiläiseksi kellosepäksi". 
Ravelin musiikin vangitsevia tunnelmia 
ja hehkuvaa loistoa Stravinskyn sanat 
eivät kuitenkaan tavoita. Ravel on ollut 
Alborada del gracioson sovitustyössä 
uskollinen alkuteokselle. 

Orkesteritekstuurissa kiinnittävät huo-
miota mm. kitaramaisten näppäilyjen 
jäljitteleminen harpulla ja jousten pizzi-
catoilla, tehokas lyömäsoittimien käyt-
tö, fagotin esiintyminen hitaammassa 
välitaitteessa eräänlaisena narrin soitti-
mellisena alter egona, fagottia säestävän 
jousitekstuurin hienostunut monivivah-
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teisuus, erilaiset glissandot (joissa ovat 
paikoin lähtökohtana alkuteoksen eri-
koiset kaksoisglissandot) sekä alkute-

Kun Uuno Klami loppukeväällä 1924 
nuorena musiikinopiskelijana saapui 
Pariisiin, hän kohtasi aivan uudenlaisen 
maailman – mutta sellaisen, jota hän 
oli vaistonvaraisesti jo osannut kaivata. 
Monissa hänen aiemmissa teoksissaan 
oli oraallaan kansainvälisen ja nimen-
omaisesti ranskalaisen tyylin element-
tejä, joille hän sai nyt lopullisen vah-
vistuksen. Suomalaisista 1920-luvun 
modernisteista Pariisi jättikin vahvim-
mat jäljet juuri Klamin musiikkiin.

Klamin Pariisin-matkaa olivat edel-
täneet nuoruusvuodet musiikillisesti 
syrjäisellä Vironlahdella sekä katkelmal-
liset opinnot Helsingin musiikkiopis-
tossa. Pariisissa hän kohtasi energiaa 
kuhisseen miljoonakaupungin, joka eli 
1920-luvun kiihkeää jazz-aikaa ja tar-
josi erilaisia esteettisiä impulsseja suo-
ranaisena hyökyaaltona, Stravinskyn 
ja Prokofjevin venäläistä modernis-
mia, Ravelin häikäisevää orkesteriru-
noutta, uusien espanjalaissäveltäjien 
teoksia, Les Six -ryhmän antiromant-
tista uusklassismia, ripauksen eksoot-
tista orientalismiakin. Tästä vaikuttei-
den vyörystä kuoriutui esiin Klamin 
ensimmäinen pianokonsertto (1925), 
yksi aikakautensa tunnelmien ikonisis-
ta ilmentymistä Suomen musiikissa. 
Lisänimi Une nuit à Montmartre on lii-

UUNO KLAMI (1900–1961): PIANOKONSERTTO 
NRO 1 ”UNE NUIT À MONTMARTRE”

mautunut teokseen myöhemmin sävel-
täjäkollega Ernest Pingoud'n ehdotuk-
sesta, mutta siitä on tullut olennainen 
osa teoksen pariisilaista ajanhenkeä.

Une nuit à Montmartre kuultiin en-
simmäisen kerran Klamin sävellyskon-
sertissa Helsingissä syyskuussa 1928. 
Hyvä että kuultiin, sillä osa orkeste-
rin muusikoista protestoi saksofonien 
käyttöä ja teoksen jazz-sävyjä vas-
taan ja halusi kieltäytyä esityksestä. 
Kyseessä olikin ilmeisesti ensimmäinen 
kerta, kun saksofonit esiintyivät suo-
malaisessa taidemusiikissa. Orkesterin 
vastahankaisesta asenteesta huolimat-
ta yleisö otti Klamin uudenlaisen "parii-
silaistyylin" riemastuneena vastaan.

Vuoden 1928 ensimmäisestä sävel-
lyskonsertista lähtien Klamin ura sujui 
onnellisten tähtien alla, eikä hän juu-
ri kohdannut sellaista epäluuloa, josta 
häntä hiukan vanhemmat modernis-
tit Pingoud, Raitio ja Aarre Merikanto 
joutuivat kärsimään. Ensimmäisen 
pianokonserton kansainvälinen suun-
tautuminen pysyi hänellä musiikillisen 
ajattelun keskeisenä piirteenä, mutta 
hän saattoi yhdistää siihen myös suo-
malaiskansallisia aineksia kuten or-
kestraalisessa pääteoksessaan Kalevala-
sarjassa (1933/43).

Klamin ensimmäinen pianokonsert-

oksen tiheiden säveltoistojen toteutta-
minen pääosin puhaltimien voimin.

Kimmo Korhonen
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to on lajissaan suppea, vain suunnil-
leen neljännestunnin pituinen teos, 
mikä ilmentää irtaantumista romant-
tisen "suuren konserton" lähtökohdis-
ta. Teoksen kolme osaa soitetaan tau-
oitta yhteen. Sävyt ovat vakavimmat 
teoksen avaavassa, muita laajemmas-
sa Grave-osassa. Orkestraatio on enim-
mäkseen ohueksi riisuttua ja jättää 
näyttämön suosiolla solistille. Hidas 
osa – esitysmerkinnältään Rythme las 
et nerveux d'une Valse Boston (Boston-
valssin väsyneessä ja hermostuneessa 
rytmissä) – on osista vahvimmin tyy-
litelty, kuin kohtaus hämyisen pariisi-

laisen yökerhon aamuöisellä tanssilat-
tialla. Hitaan Boston-valssin käyttö ei 
edustaa varsinaista jazz-ainesta mut-
ta kyllä ajan suomalaisessa musiikis-
sa uudenlaista populääriä tyyliä, jon-
ka raukeaan tunnelmaan saksofonit 
tuovat oman sensuellin lisänsä. Finaali 
puhkeaa esiin rytmisesti vauhdikkaa-
na ja oikukkaana rondona. Se on kuin 
yhdistelmä Stravinskyn rytmisyyttä ja 
Ravelin kirpeää toccata-tyyliä – vuosia 
ennen kuin Ravel sävelsi omat piano-
konserttonsa.

Kimmo Korhonen

Väinö näki unta, että hän oli jännittä-
vällä matkalla avaruudessa, näki jopa 
seitsemän kuutakin. Aamulla herät-
tyään hän ryhtyi heti siirtämään pa-
perille avaruusnäkyjään musiikillisina 
mietteinä, syntyi tämä teos, josta Väinö 
itse piti ehkä eniten."

Näin muisteli Väinö Raition leski 
Hildur vuonna 1980 miehensä uninäky-
jä ja 1920-luvun alkua, jolloin sävelruno 
Kuutamo Jupiterissa (1922–23) valmis-
tui. Elettiin aikaa, jolloin Raition varhais-
ten teosten myöhäisromantiikka oli jo 
vaihtunut värikylläiseksi, impressionis-
tisia ja ekspressionistisia aineksia yh-
distäväksi modernismiksi. Ratkaisevan 
virikkeen hän oli saanut opiskelles-
saan talvikaudella 1916-17 Moskovassa, 
jossa hän kuuli kaiken muun ohella 
Skrjabinin musiikkia. Moskovaan Raitio 
oli lähtenyt, kun maailmansodan vuok-

VÄINÖ RAITIO (1891–1945): KUUTAMO 
JUPITERISSA

si opinnot Keski-Euroopassa eivät ol-
leet mahdollisia.

Raition parhaan kauden teokset val-
mistuivat suhteellisen lyhyessä ajassa. 
Suosittu sävelruno Joutsenet (1920) on 
uudenlaisine aineksineenkin vielä vah-
vasti romanttissävyinen, mutta jo seu-
raavana vuonna valmistunut Fantasia 
estatica on läpikäyvästi modernistis-
ta ja ajan Suomessa radikaalia musiik-
kia. Sen ja Kuutamo Jupiterissa -runo-
elman lisäksi Raition keskeisiä teoksia 
ovat Antigone (1922), Fantasia poetica 
(1923) sekä Puistokuja sopraanolle ja 
orkesterille (1926). 1920-luvun lopulta 
lähtien päärooliin nousivat näyttämö-
teokset, baletit ja oopperat.

Orkesteri oli sen tarjoamine erilaisine 
maalauksellisine väritehoineen Raition 
omin ja luonteenomaisin instrument-
ti. Suuntautuminen orkesterimusiik-
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kiin oli kuitenkin uran kannalta sikä-
li ongelmallista, että juuri 1920-luvulla 
suomalainen orkesterielämä oli lamas-
sa,ja monen vuoden ajan Helsingin 
kaupunginorkesteri oli maan ainoa 
toimiva ammattiorkesteri. Lisäksi on-
gelmia aiheutti Raition modernistisen 
kauden teoksissaan käyttämä suuri or-
kesterikokoonpano, jollaista oli tuolloin 
vaikea koota Suomessa. Raition mu-
siikkia esitettiinkin vain harvakseen, 
joskus vasta vuosia teosten valmistu-
misen jälkeen ja Puistokuja vasta pos-
tuumisti. Kuutamo Jupiterissa sai kan-
taesityksensä Kajanuksen johtamana 
Helsingissä joulukuussa 1928.

"Kuutamo Jupiterissa" – mikä visio-
näärinen otsikko! Varsinkin kun muis-
taa, että Galilein aikanaan löytämän 
neljän suuren kuun lisäksi jättiläisp-
laneettaa kiertää useita kymmeniä 
pienempiä kuita (tätä nykyä niitä on 
löydetty jo 67), tosin monet niistä hal-
kaisijaltaan vain parin kilometrin kiven-
murikoita. Raition fantastinen öinen 

näky seitsemine kuineen on puhjennut 
ylenpalttisen rikkaiksi sointiväreiksi, 
jotka tuovat mieleen hänen taiteellisen 
credonsa: "Musiikki on väriä." 1920-lu-
vun suomalaisista modernisteista juuri 
hänellä väriulottuvuus on korostetuin, 
usein jopa musiikillista ilmaisua hallit-
seva.

Kuutamo Jupiterissa rakentuu va-
paamuotoiseksi, näynomaisesti väläh-
tävinä kohtauksina jäsentyväksi runo-
elmaksi. Sen vuoroin debussymäisen 
hivelevästi värjyvät sointipinnat, vuo-
roin skrjabinmaiseen hehkuun yltyvät 
purkaukset eivät hahmotu perintei-
sen, selkeisiin teemoihin tukeutuvien 
muotoratkaisujen mukaan. Tematiikka 
vaihtelee tiiviistä melodisista muodos-
telmista signaalimaisiin motiiveihin, 
jotka piirtyvät eräänlaisten korostettu-
jen ääriviivojen lailla esiin teoksen run-
saina vellovista sointikentistä.

Kimmo Korhonen

Prometheus oli kreikkalaisen myto-
logian titaani, joka loi savesta ihmi-
sen, varasti jumalilta tulen ja lahjoitti 
sen ihmiskunnalle. Kostoksi Zeus antoi 
kahlita Prometheuksen kallioon, jossa 
korppikotka kävi päivittäin nokkimas-
sa uhmakkaan titaanin maksaa. Joka yö 
maksa kasvoi uudelleen, jotta rangais-
tus olisi ollut ikuinen. Helpotusta tun-
tien lukee niitä myytin versioita, joissa 
Herakles käy muiden urotekojensa li-

ALEKSANDR SKRJABIN (1872–1915): 
PROMETHEUS

säksi lopulta surmaamassa korppikot-
kan ja vapauttaa Prometheuksen.

Prometheuksen myytti ymmärret-
tiin varsinkin romantiikan kaudella 
taiteilijana olemisen vertauskuvaksi. 
Taiteilija on sankari, joka uhraa itsen-
sä taiteelleen ja oman kärsimyksen-
sä uhallakin tuo korkeamman ymmär-
ryksen valon ihmisille. Ei ollut ihme, 
että Prometheuksen hahmo vetosi 
Aleksandr Skrjabiniin niin kuin ennen 
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häntä mm. Beethoveniin ja Lisztiin. 
Skrjabinilla Prometheus-myytti su-
lautui yhteen hänen mystis-teosofi-
sen, utopistisen elämännäkymyksen-
sä kanssa. Hänen suuri toteutumaton 
unelmansa oli ei vain eri taidemuotoja 
kuten musiikkia, runoutta, draamaa ja 
tanssia vaan myös tuoksuja ja värejä yh-
distävä suurteos Mysteeri, joka oli mää-
rä esittää Intiassa varta vasten raken-
netussa temppelissä ja joka olisi ollut 
uutta sivistystä merkinneen kosmisen 
uudestisyntymän airut. Ensimmäisen 
maailmansodan syttymisen Skrjabin 
koki riemukkaana ensiaskeleena mat-
kalla kohti tätä kosmista täyttymystä.

Mystinen elämänkatsomus mullis-
ti Skrjabinin musiikillisen ilmaisun. 
Tyylillisenä rajakohtana on kolmas sin-
fonia Jumalainen runoelma (1904), jos-
sa hän alkoi kääntyä pois siihenastis-
ta tuotantoaan hallinneesta vuolaasta 
myöhäisromantiikasta, mutta vielä sel-
vemmin uusi tyyli tuli esiin hänen vii-
meisissä orkesteriteoksissaan Ekstaasin 
runoelma (1908) ja Prometheus, tulen 
runoelma (1910). Ilmaisun yltiöromant-
tinen vuolaus säilyi niissäkin mutta yh-
distyneenä tonaalisesti vapaampaan ja 
rohkeampaan sävelajatteluun.

Prometheus on sävelletty saman-
tapaiselle vuosisadanvaihteen jättiläi-
sorkesterille, jollaisia myös esimerkik-
si Mahler ja Richard Strauss suosivat. 
Mukana ovat mm. kahdeksan käyrä-
torvea, viisi trumpettia, nelinkertaiset 
puupuhaltimet, kaksi harppua, urut, sa-
natonta osuutta laulava kuoro ja solisti-
nen piano, jonka osuuden Skrjabin soit-
ti itse Serge Koussevitzkyn johtamassa 
kantaesityksessä Moskovassa maalis-
kuussa 1911. Partituuriin on merkitty 

osuus myös valouruilla toteutettaville 
väritehoille, joita ei kuitenkaan käytet-
ty kantaesityksessä, eikä värielement-
tiä ole myöhemminkään yleensä otettu 
mukaan teoksen esityksiin.

Skrjabin laati Prometheusta varten 
yksityiskohtaisen, teosofisia ajatuk-
sia heijastavan ohjelman, joka irtaan-
tuu monessa suhteessa alkuperäisestä 
myytistä. Sen mukaan teoksen sala-
peräiset avaustahdit kuvastavat alku-
kaaosta, joita ilmentävä sointu, ns. 
"Prometheus-sointu" tai "mystinen 
sointu" (perusmuodossaan alhaalta lu-
kien sävelet A-Dis-G-Cis-Fis-H), saa 
teoksessa keskeisen aseman ja tuo mu-
siikkiin tonaalista häilyvyyttä. Muita 
ohjelman elementtejä ovat mm. luova 
tahto (trumpetin kutsu), ihminen (soo-
lopiano), tietoisuuden aamunkoitto 
(huilun lempeä melodia) ja inhimillinen 
rakkaus (sooloviulu). Teos hahmottuu 
vapaasti polveilevaksi, ilmaisultaan jat-
kuvasti tihentyväksi sinfoniseksi runok-
si. Skrjabin käyttää kolossaalista esittä-
jistöään sekä impressionistisen herkkiä 
sointivärejä maalaillen että yhä väke-
vämmäksi kasvavien, kohti korkeuksia 
kurkottautuvien nousujen esiinmanaa-
miseen. Vapautus koittaa päätöksen 
hurmioituneessa Fis-duuri-soinnussa.

Kimmo Korhonen
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DIMA SLOBODENIOUK

Dima Slobodeniouk on urallaan yhdistä-
nyt tulkinnoissaan aineksia niin venäläi-
sistä juuristaan kuin nykyisen kotimaan-
sa Suomen musiikkikulttuurista. Hän 
aloitti Sinfonia Lahden ylikapellimestari-
na ja Sibelius-festivaalin taiteellisena joh-
tajana syksyllä 2016 ja työskentelee myös 
Galician sinfoniaorkesterin musiikillisena 
johtajana. 

Moskovassa syntynyt Slobodeniouk 
opiskeli kotikaupungissaan viulunsoit-
toa Zinaida Gilelsin ja J. Chugajevin joh-
dolla 1980–1989. Hän jatkoi opintojaan 
myöhemmin mm. Sibelius-Aka temiassa 
Olga Parhomenkon ohjauksessa. 
Kapellimestariopintonsa Slo bo deni ouk 
aloitti niin ikään Sibelius-Akatemiassa. 
Hän opiskeli Atso Almilan kapelli-
mestariluokalla 1996–1998, minkä jäl-
keen hän sai opettajikseen Almilan 
lisäksi Leif Segerstamin ja Jorma 
Panulan. Hän on opiskellut myös Esa-
Pekka Salosen ja Ilja Musinin johdolla. 
Kapellimestaridiplominsa Slobodeniouk 
suoritti vuonna 2001 parhain mahdollisin 
arvosanoin.

2016–2017 Slobodeniouk vierailee 
johtamassa mm. Lontoon filharmo-
nikkoja, Ranskan kansallisorkesteria ja 
Ranskan radion sinfoniaorkesteria sekä 
Stuttgartin radion sinfoniaorkesteria. 
Solisteina näissä konserteissa esiinty-
vät mm. viulisti Baiba Skride ja pianis-
tit Nikolai Lugansky, Paul Lewis ja Katja 
Buniatishvili.

Dima Slobodeniouk työskentelee mie-
lellään myös nuorten muusikkojen kans-
sa ja on opettanut mm. Verbierin mu-
siikkifestivaalin oheen perustetussa 

akatemiassa. Galiciassa hän aloitti vii-
me vuonna hankkeen, jossa kapellimes-
tariopiskelijat pääsivät harjoittelemaan 
johtamista Galician orkesterin edessä. 

Slobodeniouk johtaa mieluiten 
mm.  Beethovenin, Verdin, Mahlerin ja 
Stravinskyn teoksia sekä nykymusiikkia 
niin Kaija Saariaholta, John Corigilianolta 
kuin Pierre Boulez’lta. Hän on levyttä-
nyt mm. Sebastian Fagerlundin musiik-
kia Göteborgin orkesterin kanssa BIS-
levymerkille. Vuonna 2015 Slobodeniouk 
ja RSO julkaisivat Lotta Wennäkosken 
teoksia sisältävän Soie-levyn Ondinelle.
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JOHANNES PIIRTO

Johannes Piirto on yksi Suomen mo-
nipuolisimmista ja kiinnostavimmis-
ta pianisteista, jolle improvisaatio ja 
sävellys ovat aina olleet olennainen 
osa muusikkoutta. Hän kantaesit-
ti teoksensa Virta Helsingin uuden 
Musiikkitalon avajaisissa syksyllä 2011 
ja tilausteos Prologi pianolle ja orkeste-
rille sai kantaesityksensä Tammisaaren 
Kesäkonserteissa kesällä 2012 Jukka-
Pekka Sarasteen johtaessa Suomalaista 
Kamariorkesteria. Piirron uusin teos 
Kehä puolestaan kantaesitettiin Jukka-
Pekka Sarasteen 60-vuotisjuhlakonser-
tissa Helsingissä huhtikuussa 2016.

Piirto on esiintynyt muun muassa 
RSO:n, Tampere Filharmonian, Sinfonia 
Lahden, Turun filharmonisen orkesterin, 
Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin, 
Helsingin kaupunginorkesterin sekä 
Pärnun kaupunginorkesterin kans-
sa, ja tehnyt yhteistyötä muun muas-
sa Jukka-Pekka Sarasteen, Santtu-
Matias Rouvalin, Sakari Oramon, Dima 
Slobodenioukin, Okko Kamun ja Olari 
Eltsin kanssa. 

Paitsi orkesterisolistina, Johannes 
Piirto on tuttu näky myös lukui-
silla festivaaleilla Suomessa ja ul-
komailla: näihin lukeutuvat muun 
muassa Mikkelin Valery Gergiev 
-musiikkijuhlat, Kauniaisten sekä 
Mäntän Musiikkijuhlat, Tammisaaren 
Kesäkonsertit, PianoEspoo, Rauma 
Festivo, Hetan Musiikkipäivät sekä 
Cziffra-säätiön festivaali Wienissä, 
Sveitsissä ja USA:ssa. Hän on soit-
tanut kamarimusiikkia muun muas-
sa Lilli Paasikiven, Mari Palon, Petteri 

Salomaan, Cecilia Zilliacuksen, Natalia 
Gutmanin, sekä Alexander Chaushianin 
kanssa. 

Piirto on palkittu monissa kansal-
lisissa ja kansainvälisissä kilpailuis-
sa, muun muassa Dorothy MacKenzie 
Artist Recognition Scholarship Awards 
-pianokilpailu New Yorkissa vuonna 
2008 sekä Kansainvälinen Maj Lind 
-pianokilpailu Helsingissä vuonna 2012. 
Suomen Kulttuurirahasto on myöntä-
nyt Piirrolle apurahaa, ja Pro Musica 
-stipendin hän on saanut kolmesti.

Johannes Piirto on opiskellut pia-
nonsoittoa Sibelius-Akatemiassa Jussi 
Siiralan, Matti Raekallion, Antti Siiralan 
ja Liisa Pohjolan oppilaana, sekä sä-
vellystä Tapio Tuomelan ja orkesterin-
johtoa Jorma Panulan johdolla. Lisäksi 
hän on osallistunut muun muassa 
András Schiffin, Menahem Presslerin ja 
Dmitri Baskirovin mestarikursseille, ja 
kauden 2013-14 hän opiskeli Wienissä 
Universität für Musik und darstellen-
de Kunst -yliopistossa professori Stefan 
Vladarin oppilaana.

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 lau-
lajan sinfoniakuoro.

Musiikkitalon Kuoro tekee yhteistyö-
tä Musiikkitalon kaikkien päätoimijoi-
den, Helsingin kaupunginorkesterin, 
Radion sinfoniaorkesterin ja Sibelius-
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Akatemian kanssa. Kuoron taiteellise-
na johtajana vuosina 2011–2016 toi-
mi Tapani Länsiö. Uudet johtajat ovat 
Nils Schweckendiek ja Jani Sivén, jotka 
aloittivat tehtävissään 14.1.2017.

 Kuoro debytoi vuonna 2012 esittä-
mällä Jukka-Pekka Sarasteen johdol-
la Brahmsin teoksen Ein deutsches 
Requiem Radion sinfoniaorkesterin 
konsertissa. Ensimmäinen toiminta-
vuosi huipentui Leif Segerstamin joh-
dolla Oodiin ilolle, Beethovenin yh-
deksänteen sinfoniaan Helsingin 
kaupunginorkesterin kanssa.

Kuoron ohjelmisto muodostuu pää-
osin sinfonisista kuoro- ja orkesteri-

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-

RADION SINFONIAORKESTERI

teoksista. Ohjelmistoa suunnitellaan 
pitkäjänteisesti yhdessä Musiikkitalon 
päätoimijoiden kanssa. Kuoron a cap-
pella -ohjelmisto muodostuu suu-
relle kuorolle sävelletystä musiikis-
ta aikamme musiikkia unohtamatta. 
Musiikkitalon Kuoron oma a cappella 
-konsertti Hymnien yö pidetään vuosit-
tain Pyhäinpäivän iltana Musiikkitalon 
konserttisalissa.

 Kuoro konsertoi kahdeksasta kym-
meneen kertaan vuodessa, pääosin 
Musiikkitalossa, mutta myös festivaa-
leilla. Kuorolaiset ovat intohimoisia lau-
lunharrastajia.
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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-
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.


