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13.12.     
KESKIVIIKKOSARJA 8 
Musiikkitalo klo 19.00 

Hannu Lintu, kapellimestari
Gerald Finley, baritoni

Uuno Klami: Sarja baletista Pyörteitä 23 min
Prelude: Päivän poika ja päivän neidot
Ronde IV
Kuun poika
Ronde V 
Finale: Pohjantähden ja Kuun pojan jäähyväistanssi

 
Kaija Saariaho: True Fire, ensiesitys Suomessa 30 min
1.  Proposition I
2.  River 
3.  Proposition II
4.  Lullaby
5.  Proposition III
6.  Farewell

VÄLIAIKA 20 min
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Igor Stravinsky: Petruška, 4-kohtauksinen  35 min
burleski baletti (1947)  
1.  Kohtaus: Markkinat laskiaisaikaan – Väkijoukko –    
 Silmänkääntäjän koju – Venäläinen tanssi
2.  Kohtaus Petruška: Petrushkan huoneessa
3.  Kohtaus: Maurin huoneessa – Ballerinan tanssi –
 Ballerinan ja maurin valssi 
4. Kohtaus: Markkinailta – Imettäjien tanssi – Talonpojan ja 
 karhun tanssi – Mustalaistyttöjen tanssi – Ajurien tanssi –    
 Naamiaiset – Maurin ja Petrushkan tappelu – Petrushkan 
 kuolema – Poliisi ja jonglööri– Petrushkan haamu

Väliaika noin klo 20.05. Konsertti päättyy noin klo 21.10. 
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/areena. 
Konsertti nähdään Yle Teeman RSO Musiikkitalossa -ohjelmassa 17.12. ja
uusinta Yle TV1:ssä 23.12.

Lyrics by Seamus Heaney 
Copyright © Chester Music
Printed with permission of Edition Wilhelm Hansen AS, Copenhagen and Faber & Faber.
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LINTUPERSPEKTIIVI

PETRUŠKA YHDISTÄÄ 
VENÄLÄISEN TRADITION JA 
MODERNISMIN

Uuno Klamin musiikissa on usein kiusal-
lisenkin helppo huomata tiettyjä esiku-
via. Miten tämä tulee näkyviin Pyörteitä-
baletissa?

Klami ei tosiaan oikein aluksi pääs-
syt eroon taipumuksestaan suoranai-
seen kopiointiin. Esimerkiksi Merikuvia-
sarjan osa 3Bf osa muistuttaa Ravelin 
Boleroa siinä määrin, että nykyisten te-
kijänoikeuslakien vallitessa Klami var-
maankin joutuisi oikeuteen. Kalevala-
sarjan rakenne ja dramaturgia on 
mallinnettu Stravinskin Tulilinnun or-
kesterisarjasta kaikkine kehtolaului-
neen, tansseineen ja elevoivine lop-
puineen. Pyörteitä-baletin yhteydessä 
on ehkäpä liioitellusti kyselty, pitäisikö 
siitä kiittää ennemminkin Prokofjevia, 
Stravinskia ja Hatšaturjania kuin Kla-
mia itseään. Mutta vaikka esikuvat tu-
levatkin Klamin musiikissa usein pin-
taan, suuri osa hänen musiikistaan on 
suurenmoista ja 1930-luvulta lähtien 
hänen oma äänensä on hyvin vahva.

Pyörteitä-baletin synty ja kohta-
lo ovat varsin mystisiä. Klami itse il-
moitti vuonna 1960, että Pyörteitä, hä-
nen pääteoksensa, on valmis. Mutta 
oliko se? Kukaan ei tiedä totuutta.  
Ensimmäisestä näytöksestä on nimit-

täin olemassa vain pianoversio; jos 
Klami ehti orkestroida sen, hän on 
saattanut tuhota lopullisen version. 
Entä tuhosiko hän jo valmiin kolman-
nen näytöksen? Ajatteliko hän 60-lu-
vun vaihteessa, että hänen aavistuksen 
synkretistisen musiikkinsa aika on ohi? 

On hienoa, että täydellisenä säi-
lyi edes toinen näytös. Tarinan osana 
tuo näytös on tosin kaikkein kummal-
lisin – se tapahtuu avaruudessa. Tässä 
konsertissa esitämme Pyörteitä-baletin 
musiikista viisiosaisen sarjan, jonka 
olen itse koonnut olemassa olevista 
osista. Valitsin nimenomaan osia, jotka 
alleviivaavat Klamin baletin suhdetta 
Stravinskiin ja ranskalaiseen musiikkiin. 
Se antaa teoksesta hyvän käsityksen ja 
toivoakseni toimii sysäyksenä tutustua 
siihen, mitä baletista nykyään on tarjol-
la – mukaan lukien Kalevi Ahon ansio-
kas orkestraatio ensimmäisestä näytök-
sestä sekä hänen Sinfoniset tanssinsa, 
jotka perustuvat Klamin luonnoksiin. 
Monen mielestä Pyörteitä on kaikesta 
huolimatta Klamin pääteos ja vaikutta-
vinta, mitä hän kirjoitti Kalevala-sarjan 
ja Psalmuksen ohella.

Kaija Saariahon vokaalimusiikki assosioi-
tuu vahvasti naisääneen. Miten hän kir-
joittaa True Fire -sarjassa baritoniäänelle?

Saariahon laulutuotannossa lienee to-
siaan määrällisesti enemmän naisää-
nelle sävellettyä musiikkia. Se johtuu 
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osaltaan hänen läheisistä yhteistyö-
kumppaneistaan, joihin kuuluvat sel-
laiset laulajat kuin Dawn Upshaw ja 
Karita Mattila.  Mutta esimerkiksi mo-
nissa hänen oopperoissaan on hienoja 
miesrooleja ja lisäksi Kaija on säveltä-
nyt Shakespeare-laulujaan sekä barito-
nille että sopraanolle. Niistä olen aina 
kovasti pitänyt. Niiden orkestraatio on 
taianomainen, ja niiden fantastinen 
tunnelma tavoittaa Shakespearen ka-
raktäärin mainiosti.

True Fire -laulusarjan runoja lukiessa 
on ilmiselvää, että tämä ovat nimen-
omaan baritonin kappale. Jälleen on ky-
seessä luottolaulaja, suurenmoinen tai-
teilija, jolle Kaija on halunnut säveltää.  
Mielestäni hän ei kuitenkaan kirjoita 
baritonille radikaalisti eri tavalla kuin 
sopraanolle. True Firen laululinja on toki 
tasaisempaa ja sisältää vähemmän vo-
kaaliakrobatiaa kuin korkeille äänille 
säveltämä musiikki. Baritoni tuo ko-
konaissointiin tiettyä tummuutta, joka 
ei pelkästään liity siihen, että kyseessä 
on miesääni, vaan koko orkestraatio on 
sen myötä tummempi.

True Firen runot käsittelevät ihmisen 
luontosuhdetta monelta eri kantilta. 
Myös Pyörteitä-baletissa on lopultakin 
kyse siitä, vaikka sen dramaturgisena 
aiheena onkin Sammon taonta: se on 
jonkinlaisen suomalaisen ja kalevalai-
sen luonnon pelkistetty kuva. 

 
Eräässä aikaisemmassa keskustelussam-
me mainitsit, että pidät Petruškaa jossakin 
mielessä modernimpana kuin Kevätuhria. 
Mitä tarkalleen tällä tarkoitit?

Petruška on nähdäkseni vielä kiin-
ni venäläisessä traditiossa, Rimski-

Korsakovissa, Glazunovissa ja Tšaikovs-
kissa. Petruška on yksi tämän tradition 
viimeisiä edustajia, mutta tuon tradi-
tion sisällä se on todella moderni. Sen 
tavassa käsitellä harmonioita ja teks-
tuureja, on paljon sellaista, joka enna-
koi uutta. Kevätuhri riuhtaisee itsensä 
sitten pidemmälle tuosta traditiosta.

Stravinskin 1910-luvun alun teokset 
Tulilintu, Petruška ja Kevätuhri mielle-
tään usein virheellisesti erillisiksi teok-
siksi. Olen kuitenkin sitä mieltä, että 
Petruškassa on jo etiäisiä Kevätuhrista. 
Ajatellaan vaikka vaunumiesten tans-
sia, kaikkia niitä raskaita, täyteen pa-
kattuja harmonioita, tai toisteisuutta ja 
viisijakoista rytmiikkaa. Jokainen noista 
suurista baleteista teoksista on välittä-
mätön siinä kehityksessä, jonka seu-
rauksena Stravinskista tuli Stravinski.  
Samalla tavoin Sibeliuksen kohdalla 
helposti ajatellaan, että kolmas ja neljäs 
sinfonia ovat omituisia tapauksia siellä 
muiden välissä, että ne eivät johda mi-
hinkään. Mutta kyllä esimerkiksi nelo-
nen on välttämätön vitoselle. Näin se 
menee hyvillä säveltäjillä aina. 

Kun Tulilinnussa on vielä vanhoja ve-
näläisiä kansanlauluja, Kevätuhrissa ne 
ovat jalostuneet ja abstrahoituneet. 
Petruškakin on vielä täynnä kaikenlaisia 
renkutuksia.  Venäjällä Petruškaa arvos-
teltiin kovasti siitä, että se on huonoa 
mainosta venäläiselle kansankulttuuril-
le.  Teos on tekijöidensä – Stravinskin 
ja Fokinen – ylistyslaulu lapsuuden 
Venäjälle. Petruška on venäläisen ma-
rionettiteatterin vakiohahmo, eikä hän-
tä tuossa traditiossa pidetä aina uhrina 
vaan myös sietämättömänä kiusanhen-
kenä. Stravinskin teoksessa Petruška 
on kuitenkin kaltoin kohdeltu rassuk-
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ka, jonka tunteita ei kukaan ymmärrä. 
Stravinskin sympatia hahmoaan koh-
taan on lähes liikuttavaa. Petruška -nu-
ken kuolinkohtaus on sävelletty häm-
mästyttävän pelkistetysti: säveltäjän 
ohjeiden mukaan lyömäsoittajan pitää 
kevyesti pudottaa lattialle tamburiini. 
Tuo yksittäinen pieni helähdyksen ko-
ristama kolahdus kuvaa sitä hetkeä kun 
Petruška kupsahtaa kuolleena maahan. 

Petruška jäi aikanaan Kevätuhrin ja 
siitä aiheutuneen skandaalin varjoon. 
Djagilevin poppoohan loi tuon skandaa-
lin tarkoituksella – he olivat sellaisessa 
todella taitavia. Mutta myös Petruškan 
harjoituksissa soittajat nousivat vasta-
rintaan, ja tanssijoiden oli aivan yhtä 
vaikea tajuta sitä kuin Kevätuhria. 
Nämä molemmat baletit alkoivat sit-
ten varsin pian elää omaa elämäänsä 
konserttilavalla. Balettina Petruškasta 
tuli kuitenkin varsinainen hitti. Kaikista 
Djagilevin projekteista Petruška on kä-
sitykseni mukaan kaikkein esitetyin.

Kevätuhri on tunnetusti vaikea, mut-
ta myös Petruška on todella monimut-
kainen siksi, että asiat tapahtuvat siinä 
niin nopeasti, melkein kuin piirretyssä 
filmissä. Siinä on myös aikakauden ba-
lettimusiikille vielä harvinaista narratii-
visuutta. Kun Tulilintu on vielä nume-
robaletti, joka jakaantuu numeroihin ja 
niiden välisiin lyhyisiin pantomiimeihin 
tai musiikillisiin siltoihin, Petruškassa 
on puolestaan kerrontaa, jossa vie-
dään tarinaa eteenpäin. Samanlaista 
uudenlaista tarinankerrontaa voi ha-
vaita saman aikakauden oopperois-
sa, kuten Pelléaksessa tai Salomessa. 
Näyttämömusiikki alkoi vuosisadan 
taitteessa muuttua enemmän kerto-
vaksi kuin numeroittain eteneväksi ra-
kenteeksi. 

Stravinski selitti mielestäni aika haus-
kasti Petruškan modernismia myöhäi-
sinä vuosinaan 60-luvulla. Hänen mu-
kaansa Petruška on yhtä moderni kuin 
vaikkapa Schönbergin Viisi kappaletta 
orkesterille ja Webernin Kuusi kappaletta 
orkesterille, vaikka se ei enää kuulosta 
siltä. ”Schönbergin ja Webernin kappa-
leita ei soita kukaan, joten ne kuulosta-
vat aivan tuoreilta”. Mutta koska hänen 
Petruškaansa soitetaan koko ajan, jo-
ten se ei kuulosta enää yhtä modernil-
ta kuin nuo toisen Wienin koulukunnan 
teokset, vaikka sitä onkin.

haastattelu Lotta Emanuelsson
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On todellinen latteus sanoa, että 
Kalevala on keskeinen suomalainen tai-
deteos, mutta tottahan se on. Se on 
vaikuttanut jokseenkin kaikkiin taiteen-
lajeihin enemmän kuin mikään muu, ja 
Kalevalan tarinat ja hahmot lävistävät 
koko suomalaisen kulttuurin myös tai-
teen ulkopuolella – ajatellaanpa vaikka 
monien yritysten, urheiluseurojen, yh-
distysten, rakennusten ynnä muiden 
nimiä. Parasta tässä on, että Kalevala 
on aivan loistava kirja. Se on vauhdikas, 
monipuolinen ja ennen kaikkea varsin 
humoristinen teos, jonka kanssa lukija 
saa monet naurut. Ja Lönnrotin luoma 
kieli on yksiselitteisesti ihanaa! Sen sa-
nonnat elävät nykysuomessa yhtä vah-
voina kuin Shakespearen fraasit ny-
kyenglannissa.

Kalevalan vahvuutta todistaa se, et-
tei se joutunut sivuun silloinkaan kun 
Suomen taiteessa alkoi itsenäisyyden 
myötä modernisoituminen. Esimerkiksi 
musiikin uudistajista Ernest Pingoud 
lienee ollut ainoa, joka ei koskaan sä-
veltänyt mitään Kalevalaan viittaavaa, 
mutta uussuomalaisena hän ei kenties 
kokenutkaan sitä samalla tavalla lähei-
seksi kuin kantasuomalaiset.

20-luvun Pariisista urbaania innoitus-
ta hakenut Uuno Klami uppoutui hän-
kin tuohon eepokseen pidäkkeittä. Jo 
30-luvun alussa hän suunnitteli suurta 
Kalevala-aiheista balettia, kukaties sil-
mällä pitäen sen tulevia 100-vuotisjuh-
lia vuonna 1935. Balettia ei syntynyt, 
mutta sitä vastoin toki Klamin suurin 
menestysteos, Kalevala-sarja, jonka lo-
pullinen versio valmistui sotavuonna 

ONNEA JA RIKKAUTTA TAKOMASSA

1943. Sen työnimenä oli ”Koreografisia 
kuvia Kalevalasta”, joten kaiketi Klami 
hahmotteli siitä alunperin juuri tuo ba-
letti mielessään.

Klami ei ollut ainoa, joka valmisteli 
aiheesta balettia. Sysäys tulikin aivan 
toiselta suunnalta: puvustaja-lavasta-
ja Regina Backbergillä oli aiheesta ole-
massa jo pitkälle vietyjä suunnitelmia, 
ja kapellimestari Martti Similä vihjasi 
asiasta Klamille vuonna 1944. Säveltäjä 
kiinnostui heti, mutta hanke raukesi 
pian, sillä Kansallisoopperassa ei innos-
tuttu siitä. Mutta aihe jäi kytemään.

Kun Wihurin rahasto järjesti vuonna 
1957 oopperasävellyskilpailun, Klami 
vainusi tilaisuuden. Hän voitti kilpailun 
balettisarjan Pyörteitä-baletin ensim-
mäisen osan harjoituspartituurilla. Työ 
oli kuitenkin pahasti kesken, kun Klami 
menehtyi sydäninfarktiin vuonna 1961.

Kun Kalevalan seuraava juhlavuo-
si 1985 lähestyi, professori Erkki 
Salmenhaara alkoi tutkia Klamin sävel-
lyksiä aiheesta, ja silloin keskeneräinen 
Pyörteitä-baletti pulpahti pintaan. Sen 
materiaaleja etsittiin kaikkialta, koska 
Klami oli ehtinyt kehaista työn valmis-
tuneen, mutta vain 2. näytös löytyi val-
miina. Sen Klami ehti jakaa kahdeksi 
orkesterisarjaksi, jotka myös esitettiin 
60-luvun taitteessa. Mutta 1. näytös oli 
vain tuo harjoituspartituuri, ja kolmatta 
osaa ei kai oikeasti ollut olemassakaan. 
Säveltäjä Kalevi Aho kiinnostui aiheesta 
niin paljon, että orkestroi 1. näytöksen, 
ja kokonaisuus esitettiin konserttiver-
siona Turun musiikkijuhlilla elokuussa 
1988. Jos yleisössä on muitakin, jotka 
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sattuivat tuohon Jacques Mercier'n joh-
tamaan konserttiin, he kenties muista-
vat, että menestys oli ylenpalttinen.

Vuonna 2000 Kansallisoopperan sil-
loinen johtaja Juhani Raiskinen tila-
si Aholta puuttuvan kolmannen näy-
töksen, ja tämä tekikin sen, mutta tie 
nousi pystyyn, kun Kansallisbaletin uusi 
johtaja Dinna Bjørn hyllytti baletin il-
man selityksiä. Kului liki 10 vuotta en-
nen kuin Pyörteitä lopulta näki päivän-
valon Oulun musiikkijuhlilla. Klamin 
osuudet baletista on toki levytetty ja 
teos on siltä osin milloin vain kuulta-
vissa.

Mistä Pyörteitä sitten kertoo? 
Kyseessä on Sammon tarina, joten pää-
henkilö on seppä Ilmarinen, joka takoo 
esineen toisensa jälkeen ja punnitsee, 
olisiko jokin niistä se Sampo, joka tuo 
onnen ja rikkauden. Miekka ei hänelle 
kelpaa, sillä aseistautuminen ei ole ih-
miskunnan onni. Entä vene – olisiko 
vastaus kaupankäynnissä? Ei sekään, 
kuten ei kelpaa myöskään Orjien tans-
si – teollisuus ja tehdastyö eivät ole 
vastaus (tässä huomataan, että Klami 
edusti jo urbaania Suomea). Ei kelpaa  
maanviljelyskään. Lopulta Ilmarinen ta-
koo nuoren tytön, joka symboloi elä-
mänvoimaa ja rakkautta – siinä on vih-
doin Sampo, onnen ja vaurauden lähde.

Kuten niin monet balettimusii-
kit, myös Pyörteitä on ilmaisuvoimai-
nen ilman tanssiakin, ja osia siitä voi 
esittää itsenäisenä orkesterisarjana. 
Tämän konsertin sarja on kapellimesta-
ri Hannu Linnun valitsema. Sen aloit-
taa Prelude, alaotsikoltaan Päivän poi-
ka ja päivän neidot, jonka käynnistää 
käyrätorvisoolo. Sen modaalisessa yk-
sinkertaisuudessa on kieltämättä jo-

tain arkaaista, sanoisinko suorastaan 
kalevalaista. Osan loppupuolella myös 
trumpetti soittaa kirkkaan ja avoimen 
melodian.

Ronde IV pamahtaa liikkeelle stra-
vinskiaanisesti, musiikissa on sel-
vää sukulaisuutta Igor Stravinskyn 
Tulilintu-baletin Kuningas Kaštšein hor-
nantanssiin, ja säestyksen askellus on 
kuin Kevätuhrista. On myönnettävä, 
että nämä esikuvat tulevat mieleen lä-
hes vaivaannuttavan selvästi, mikä ei 
ollut Klamin tapauksessa lainkaan har-
vinaista. Hänhän plagioi ilmeisesti silk-
kaa naiiviuttaan myös Maurice Ravelin 
Boleron sarjansa Merikuvia päätösosas-
sa 3 Bf, ja Opernredoute-orkesterivalssin 
rytmiikka on kiusallisen lähellä Ravelin 
La valsea. Ja Stravinsky saattoi olla hä-
nen keskeinen kotijumalansa.

Kuun poika on sarjan lyhyehkö hidas 
jakso. Sellojen ja viulujen soittamat 
melodiat ovat jälleen hieman kansan-
laulumaisia, ja celestan kimmeltävä as-
kellus tuo musiikkiin kuun valoa. Ronde 
V – Yön tanssit – on taas vilkkaampaa 
musiikkia. Trumpetit ja käyrätorvet 
käyvät vuoropuhelua, jonka välistä pic-
colo pilkahtelee esiin.

Pohjantähden ja Kuun pojan jäähyväis-
tanssi on 2. näytöksen finaali. Musiikki 
alkaa hitaana ja melodiat kuullaan 
taas puhaltimista, tällä kertaa mitta-
van soolon soittaa huilu. Esiin kasvaa 
vähitellen täyteläinen ja seesteinen 
orkesterisointi, kunnes urkumainen 
C-duurisointu ilmoittaa, että on tultu 
loppuun.

Osmo Tapio Räihälä
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Keskustelin 90-luvun taitteessa sävel-
täjä Aulis Sallisen kanssa hänen sii-
henastisesta urastaan. Hän ei tykän-
nyt yhtään siitä, että hänet ja Joonas 
Kokkonen oli leimattu ”menestysoop-
peroiden” säveltäjiksi. ”Ei kai kukaan sä-
vellä oopperaa siksi, että se olisi menes-
tys, vaan siksi, että voisi sillä koskettaa 
kuulijoiden tunteita!”, Aulis parahti. No, 
enpä ole vielä tavannut taiteilijaa, joka 
ei silti myhäilisi tyytyväisenä, jos hänen 
työnsä tuottaa myös menestystä, sekä 
taiteellista että taloudellista. Menestys 
luo mahdollisuuden uusiin työtilaisuuk-
siin, ja mitä enemmän menestystä, sitä 
helpommin taiteilija voi valita tarjolle 
tulevista töistä haastavimmat ja kieh-
tovimmat.

Syntini ei siis liene suuren suuri, kun 
totean myös Kaija Saariahon olevan ny-
kyään ”menestysoopperoiden” säveltä-
jä. Menestys nostaa aina esiin taidete-
osten lisäksi niiden tekijän itsensä, ja 
siihen osaan Saariaho on sopeutunut 
melko vaivalloisesti, sillä hän on hie-
man ujo eikä tuo mielellään itseään eri-
tyisesti esiin. Onneksi työt puhuvat hä-
nen puolestaan, ja oopperat Kaukainen 
rakkaus (2000), Adriana mater (2006), 
monodraama Emilie (2010) sekä Only 
the Sound Remains (2016) ovat saa-
neet innostuneen vastaanoton ja lu-
kuisia esityksiä ja uusintaproduktioita 
maailman suurimmissa oopperatalois-
sa. Saariaho on nykyään ilman muuta 
yksi maailman esitetyimmistä elävistä 
säveltäjistä.

Kaikki ei toki alkanut oopperasta, 
vaan nuoren Saariahon erityinen kiin-

MENESTYSSÄVELTÄJÄ LUONNON OSANA

nostuksen kohde oli elektronimusiikki 
ja live-elektroniikka, joihin hän perehtyi 
Pariisin elektronisen musiikin instituu-
tissa Ircamissa 80-luvun alussa. Saman 
vuosikymmenen loppua kohden hän 
siirtyi kohti orkesterimusiikkia, ja elekt-
ronimusiikin monitasoinen äänimaail-
ma leimasi sitä selvästi: orkesterisävel-
täjänä Saariahon tunnusmerkki olivat 
pitkään ”samettiset”, kuulaat, pitkälin-
jaiset ja mikrotonaalisuuden ryydittä-
mät harmoniat, joiden säveltasoja hän 
sekoitteli kuin maalari uusia sävyjä öl-
jyväreillään. Hänet oli melko helppo lo-
keroida ranskalaisten spektraalisäveltä-
jien seuraan.

Vokaalimusiikki puolestaan nou-
si esiin Saariahon tuotannossa pit-
kin 90-lukua, yleensä osana orkeste-
rimusiikkia, kuten teoksissa Château 
de l'âme (1996), Cinq reflets (2001) ja 
Quatre instants (2002). Joissakin teok-
sissa orkesterin mukana on kokonai-
nen kuoro, kuten Oltra marissa (1999) 
sekä Simone Weilista kertovassa ora-
toriossa La passion de Simone (2006). 
Vokaalimusiikki on tuonut jälleen uu-
den piirteen Saariahon musiikkiin, sillä 
laulumelodioiden myötä hän on siirty-
nyt lähemmäs perinteisiä tasavireisiä 
harmonioita, ja musiikin verkamainen 
pinta on monin paikoin terävöitynyt ja 
kirkastunut.

Saariahon sävellykset saavat nykyään 
nopeasti runsaasti esityksiä ympäri 
maailmaa, mikä johtuu etenkin siitä, 
että ne ovat eri orkestereiden yhteis-
tilauksia. Sellainen teos on myös True 
Fire orkesterille ja baritonille. Saariaho 
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sävelsi sen vuonna 2014 Los Angelesin 
Filharmonikkojen, Pohjois-Saksan ra-
dion NDR-orkesterin, BBC:n sinfoniaor-
kesterin ja Ranskan kansallisorkesterin 
yhteistilauksesta. Kantaesitys kuul-
tiin toukokuussa 2015 Los Angelesissa 
Gustavo Dudamelin johdolla, ja solisti 
oli tämänkin konsertin solistina laula-
va baritoni Gerald Finley, jolle teos on 
myös omistettu.

Saariaho on itse kertonut tekstivalin-
nan vaikeudesta – tuohon ongelmaan 
on törmännyt moni muukin säveltäjä, 
sillä usein luovan taiteilijan mieli as-
kartelee jo musiikin parissa ennen kuin 
sopiva teksti löytyy. Saariaho ratkaisi 
asian lopulta ottamalla mukaan kuusi 
eri tekstiä. Mukana ovat runot Seamus 
Heaneyltä, Mahmoud Dawishilta sekä 
teksti pueblo-intiaanien kansanlau-
lusta, ja nämä on upotettu Ralph 
Waldo Emersonin kolmen Proposition-
fragmentin sisään. Teoksen otsikko 
(”Tosi tuli”) on poimittu niistä viimei-
sestä.

Ensimmäinen Proposition (”Väite”) 
avaa teoksen mietteliäässä sävyssä. 
Lyyrisyys vuorottelee orkesterin vah-
vojen sointujen kanssa, ja baritoni käy 
jo tässä jaksossa hieman salavihkaa 
teoksen korkeimmassa huipussaan. 
Heaneyn tekstiin sävelletty River (”Joki”) 
lähtee tämän jälkeen virtailemaan ja 
mutkittelemaan hieman nopeammas-
sa tempossa. Toinen Proposition on ly-
hyydessään vahvan ekspressiivinen, ja 
säveltäjän itsensä mukaan teoksen sy-
dän.

Neljännen osan Lullaby (”Kehtolaulu”) 
teksti tulee intiaanifolkloresta. Sen idea 
ei ole niinkään tuudittaa lapsi uneen 
kuin kertoa tälle kiehtova tarina. Ja tä-

män musiikin keinahteleva ja salaperäi-
nen tunnelma on totta vie kuin suoraan 
lastenkamarin jännittävästä satumaail-
masta.

Farewell (”Jäähyväiset”) on luonteel-
taan hyvin erilainen. Se on sävyltään 
paljon Kehtolaulua tummempi, ja lau-
lumelodian linja katkeilee alati lähelle 
puhelaulua. Vajaan puolen tunnin mit-
taisen teoksen sulkeva kolmas Väite on 
lyhyt, tempoltaan nopea, ja häipyy hil-
jaisuuteen jo kohta liikkeelle päästyään.

Saariaho on kertonut huomanneen-
sa vasta teoksen valmistuttua teks-
tien keskinäisen yhteyden. Vaikka ne 
kontrastoivat keskenään, niiden yhtei-
nen teema on lopulta ihminen luonnon 
ympäröimänä ja itsensä käsittäminen 
osaksi sitä. Se on tärkeä oivallus meistä 
jokaiselle.
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Kaikki länsimaisen taiteen lajit mullis-
tuivat 1900-luvun alussa. Romantiikan 
ajan ihanteet olivat alkaneet kupruilla 
kuvataiteessa ja kirjallisuudessa jo var-
hemmin 1800-luvun puolella, ja samat 
muutokset tulivat vähitellen esiin myös 
musiikissa ja tanssissa. Myös näyttä-
mötaide muuttui ekspressiivisemmäksi 
ja elokuvahan oli sata vuotta sitten tyk-
känään uusi taiteen laji. Nämä muutok-
set kulkivat yhtä jalkaa yhteiskuntien 
muuttumisen ja teollistumisen myötä. 
Valitettavasti nuo kehitykset eivät vält-
tyneet veripäiseltä nationalismilta, joka 
sitten syöksi Euroopan mielettömään 
sotaan vuonna 1914.

Impressaario Sergei Djagilevin johta-
ma Pariisin Venäläinen baletti, Ballets 
Russes, oli tuon taiteiden vallankumo-
uksen ytimessä, sillä se toi esiin sekä 
aivan uudenlaisen tanssin, useita roh-
keasti kokeilevia kuvataiteilijoita että 
tietysti lukuisia aikansa modernin mu-
siikin merkkiteoksia, jotka ovat jääneet 
konserttielämän vakio-ohjelmistoksi ja 
muokanneet tulevien polvien musiikki-
käsitystä.

Venäläisen baletin menestyksen 
keskiössä oli puolestaan kolme Igor 
Stravinskyn sävellystä, läpimurtoteos 
Tulilintu (1910), Kevätuhri (1913) sekä 
näiden välissä valmistunut Petruška 
(1911). Säveltäjä muokkasi niistä jokai-
sesta myös orkesterisarjan, ja vaikka 
itse baletit ovat harvemmin esitetty-
jä, nämä sarjat kuuluvat taidemusiikin 
suosituimpiin ja arvostetuimpiin teok-
siin.

MARKKINAPELLE MUSIIKIN MULLISTUKSESSA

Petruškan piti alun perin olla teos pia-
nolle ja orkesterille, mutta Djagilev tai-
vutteli Stravinskyn tekemään sen ba-
lettimusiikiksi. Säveltäjä oli epävarma 
uuden kappaleen suunnasta, kunnes 
hänen mieleensä juolahti vanha venä-
läinen kansantarina Petruška-nukesta, 
joka Stravinskyn mukaan edustaa kaik-
kien markkinoiden surullista ilveilijä-
hahmoa.

Petruška on eräänlainen elävä nuk-
ke, jolle kehittyy laskiaismarkkinoiden 
aikaan kolmiodraama mauri-hahmon 
ja molempien tavoitteleman ballerinan 
kesken (maureiksi nimitettiin aikanaan 
mustia afrikkalaisia). Syntyvässä kon-
fliktissa mauri surmaa Petruškan, joka 
kuitenkin palaa markkinoille kummitte-
lemaan. Tästä asetelmasta Stravinskyn 
oli suhteellisen helppo kirjoittaa hyvin 
ohjelmallista ja maalailevaa musiikkia, 
jossa on helppo kuulla markkinahu-
mua, kohtalokkaita tunteita, kiihkoa, 
alakuloa, pettymystä, raivoa ja kauhua. 
Siinä on sikin sokin jonglööriä, hevosa-
juria, poliisia, kaupunkilaista, maalais-
ta karhuineen ja jopa posetiivaria. Yksi 
Petruškan pääaiheista onkin poimittu 
oikean posetiivarin soitosta, ja tämä sit-
ten johti lopulta siihen, että Stravinsky 
joutui maksamaan korvauksia tuon 
sävelmän tekijälle, sillä se oli tekijän-
oikeussuojan alainen. Dollareistaan 
luopuminen oli itaraksi tunnetulle 
Stravinskylle hyvin tuskallista.

Petruškan musiikki oli, paitsi mon-
taaši lukuisista kansansävelmistä, uut-
ta, kiehtovaa ja jännittävää. Joissakin 
kohdissa säveltäjä asettelee eri teemo-
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ja päällekkäin siten, että kuullaan var-
haista bitonaalisuutta. Toisilleen ää-
rimmäisen etäisten C- ja Fis-duurien 
asettaminen päällekkäin luo voimakas-
ta riitasointia, jota oli selvästi ilmassa 
vuonna 1911 – samana vuonna Jean 
Sibelius kirjoitti 4. sinfoniaansa tuon 
saman dissonanssin, ja järkytti sillä 
osaa yleisöstään.

Petruška-baletti jakautuu neljään 
näytökseen, joista ensimmäinen ja vii-
meinen tapahtuvat markkinoilla ulko-
tilassa ja keskimmäiset sisällä, ensin 
Petruškan ja sitten maurin kojuissa. 
Kohtausten välit Stravinsky on mer-
kinnyt tom-tomien ja pikkurummun 
tremoloilla. Petruškan tarina on voi-
makkaan symbolistinen. Vaikka tämä 
markkinapelle on vain nukke, sillä 
on hyvin inhimilliset ominaisuudet. 
Petruška on sijaiskärsijä, joka saa aina 
kohdata epäoikeudenmukaisuutta, vai-
noa ja vääryyttä. Tässä asetelmassa 
nuken on nähty symboloivan Venäjän 
kansaa, joka joutui kitumaan herrojen-
sa ja maaorjuuden ikeessä. Joku voi-
si tähän siteerata Sinuhe Egyptiläistä, 
joka totesi, että ”näin on aina ollut ja 
näin on aina oleva”...

Petruškan ensi-ilta kesäkuussa 1911 
oli suuri menestys. Koolla oli samo-
ja tekijöitä kuin kaksi vuotta myö-
hemmin Kevätuhrissa: päärooleissa 
tanssivat Tamara Karsavina ja Vaslav 
Nižinski, balettimestarina oli Mihail 
Fokin ja tahtipuikkoa heilutti Pierre 
Monteux. Musiikki maalaa tapahtuma-
kuvat osuvasti, soitinnus on kristallin-
kirkasta, melodiat säkenöiviä ja rytmit 
houkuttelevat mielikuvituksen liikkeel-
le ilman tanssijoiden näkemistäkin. Oli 
siis itsestään selvää, että tällainen sä-

velkieli tehoaisi myös orkesterisarjana. 
Stravinsky teki niitä jopa kaksi, joista 
jälkimmäinen (1947) lienee esitetym-
pi. Pianon ja orkesterin teokseksi aiottu 
sävellys palasi siten alkuperäisille juu-
rilleen konserttikappaleeksi, toki teh-
tyään ensin mutkan yhtenä kaikkien 
aikojen vaikuttavimmista balettimusii-
keista.

Osmo Tapio Räihälä
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GERALD FINLEY

Kanadalainen Gerald Finley on suku-
polvensa johtavia laulajia, ja monipuo-
lisella urallaan hän on tehnyt yhteis-
työtä lukuisten huippuorkestereiden ja 
-kapellimestarien kanssa. Montrealissa 
syntynyt Finley aloitti uransa kuo-
rolaulajana, ja opintonsa hän suorit-
ti Lontoossa Royal College of Music 
-korkeakoulussa ja National Opera 
Studiossa sekä Cambridgen King’s 
Collegessa. Nykyään Finley on Royal 
College of Music -korkeakoulun vierai-
leva professori.

Finleyn ooppera-ura käynnistyi 
Mozart-tuotannoilla: hän lauloi krei-
vi Almavivan roolin Figaron häis-
sä sekä Don Giovannin nimiroolin. 
Molempia rooleja hän on sittemmin 
esittänyt ympäri maailman. Finleyn 
muita rooleja ovat mm. Hans Sachs 
Nürnbergin mestarilaulajissa, Amfortas 
Parsifalissa, Jago Otellossa, nimiroo-
li Wilhelm Tellissa, Jaufré Rudel Kaija 

Saariahon L’amour de loinissa sekä J. 
Robert Oppenheimer John Adamsin Dr. 
Atomicissa. DVD-julkaisu viimeksi mai-
nitusta voitti Grammy-palkinnon vuon-
na 2012. 

Monipuolisten oopperatöiden lisäksi 
Finley konsertoi ahkerasti, ja hänen oh-
jelmistonsa ulottuu uuteen musiikkiin 
asti. Finley on esittänyt teoksia esimer-
kiksi Mahlerilta, Šostakovitšilta, Mark 
Anthony Turnagelta sekä Einojuhani 
Rautavaaralta. Viime vuosina hän 
on esiintynyt mm. Amsterdamin 
Concertgebouw-orkesterin, Los Ange-
le sin filharmonisen orkesterin ja 
Bostonin sinfoniaorkesterin solistina. 
Finley työskentelee tiiviisti myös pia-
nisti Julius Draken kanssa, ja duon le-
vytykset ovat keränneet lukuisia palkin-
toja.

Lauluperinnettä vaaliva ja kehittä-
vä Finley pitää mestarikursseja ympä-
ri maailman. Hänet on palkittu saa-
vutuksistaan Brittiläisen imperiumin 
komentajan arvonimellä sekä Order of 
Canada-kunniamerkillä. 

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävä-
nä on tuottaa ja edistää suomalaista 
musiikkikulttuuria. Orkesterin ylikapel-
limestarina on vuodesta 2013 toimi-
nut Hannu Lintu. Häntä ennen RSO:n 
ylikapellimestareita ovat olleet Toivo 
Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, Paavo 
Berglund, Okko Kamu, Leif Segerstam, 
Jukka-Pekka Saraste ja Sakari Oramo. 

RADION SINFONIAORKESTERI

Kaudella 2017–2018 RSO juhlii 
90-vuotissyntymäpäiväänsä – 10-jäse-
ninen Radio-orkesteri esiintyi ensim-
mäisen kerran 1.9.1927 Aleksanterinkatu 
46:n studiossa, Helsingissä. Muutama 
vuosi myöhemmin aloitettiin myös 
julkinen konserttitoiminta ja sinfonia-
orkesterin mitat RSO saavutti Paavo 
Berglundin ylikapellimestarikaudella 
1960-luvulla. Nyt orkesteri nauttii suo-
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siosta niin konserttikävijöiden mää-
rän kuin menestyneiden levytysten 
ja kiertueidenkin suhteen. Täyttöaste 
Musiikkitalon konserteissa oli vuonna 
2016 95 % ja verkossa sekä television 
äärellä konsertteja seurasi yli 1,4 miljoo-
naa katsojaa. Radiolähetyksien kuulijoi-
ta oli n. 100 000 lähetystä kohti.

Suurten klassis-romanttisten mesta-
riteosten ohella RSO:n ohjelmisto si-
sältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen or-
kesterimusiikin taltioiminen kantanau-
hoille Yleisradion arkistoon. Kaudella 
2017–2018 orkesteri kantaesittää kuusi 
Yleisradion tilaamaa teosta. Lisäksi oh-
jelmassa on kolmen oopperan konsert-
tiesitykset, ensimmäinen oma RSO-
festivaali ja keskeisiä viulukonserttoja 
1900-luvulta.

RSO on levyttänyt mm. Mahlerin, 
Ligetin, Eötvösin, Sibeliuksen, Ha-
kolan, Lindbergin, Saariahon, Sallisen, 
Kaipaisen ja Kokkosen teoksia sekä 
Lau niksen 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 -katego-
riassa. Kaudella 2017–2018 julkaistavat 
levyt sisältävät teoksia Sibeliukselta, 
Prokofjevilta, Lindbergiltä ja Bartókilta. 
RSO esiintyy myös Ylen tuottamassa 

dokumentissa, joka esittelee säveltai-
teemme varhaisia modernisteja. 

RSO konsertoi säännöllisesti ympä-
ri maailmaa. Kaudella 2017–2018 or-
kesteri tekee Hannu Linnun johdol-
la Euroopan kiertueen mm. Berliiniin, 
Kölniin ja Madridiin. RSO:n kotikanava 
on Yle Radio 1, joka lähettää orkeste-
rin kaikki konsertit yleensä suorina lä-
hetyksinä niin Suomesta kuin ulko-
mailtakin. Yle Areenassa (yle.fi/areena) 
voi konsertteja kuunnella sekä katsella 
korkealaatuisen livekuvan kautta. Yle 
Teemalla nähdään sunnuntaisin RSO:n 
konserttitaltiointeja, jotka uusitaan 
myös Yle TV 1:ssä. 


