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19.5.     
PERJANTAISARJA 15
Musiikkitalo klo 19.00 

Sakari Oramo, kapellimestari
Darren Acosta, pasuuna  

Anders Hillborg: Beast sampler 10 min

Gunther Schuller: Eine Kleine Posaunenmusik 16 min
I Allegro 
II Recitative (Broadly, freely) 
III Scherzo (Vivace) 
IV Chorale (Lento) 
V Allegro energico

VÄLIAIKA 20 min

Edward Elgar: Sinfonia nro 2 Es-duuri op.63 53 min
I Allegro vivace e nobilmente 
II Larghetto 
III Rondo (Presto) 
IV Moderato e maestoso



2

MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen 
Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle kuuntelemaan 
esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on numeroimattomat paikat.

Helsinki Percussion Ensemble:
Kazutaka Morita
Jani Niinimäki
Naoki Yasuda
Xavi Castelló  

Tsuneya Tanabe: Concertino soolomarimballe ja  17 min
kahdelle lyömäsoittimelle 
I Dialogue
II Arietta 
III Divertimento

Jani Niinimäki: Ivalo 13 min

Väliaika noin klo 19.40. Konsertti päättyy noin klo 21.05. 
Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy n. klo 21.50. 
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/rso. 
Konsertin alkupuoli nähdään Yle Teemalla 18.6.
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Anders Hillborgin ensimmäiset musii-
killiset herätteet tulivat kuorolaulusta, 
mutta pian hän oli kokeilemassa sii-
piään improvisoinnin parissa. Hillborg 
opiskeli Tukholman Kuninkaallisessa 
musiikkikorkeakoulussa vuosina 1976–
82 kontrapunktia, sävellystä ja elektro-
nista musiikkia mm. Gunnar Buchtin, 
Lars-Erik Rosellin ja Pär Lindgrenin joh-
dolla. Merkittävinä herätteinä toimivat 
Brian Ferneyhough’n vierailut ja vuo-
desta 1982 lähtien Hillborg on työsken-
nellyt vapaana taiteilijana.

Hillborg on tämän hetken menesty-
neimpiä ja mielenkiintoisimpia ruot-
salaisia nykysäveltäjiä. Hänen tuo-
tannostaan ovat suomalaiskuulijoille 
tulleet tutuksi niin fantastiset ja vir-
tuoosiset orkesteriteokset kuin yhteis-
työ Eva Dahlgrenin kanssa. Erityisen 
vankka Hillborgin suosio on ollut suo-
malaisten kapellimestarien keskuudes-
sa. Hänen musiikkiaan ovat johtaneet 
mm. Esa-Pekka Salonen, Sakari Oramo, 
Leif Segerstam, Jukka-Pekka Saraste, 
Susanna Mälkki, Hannu Lintu ja John 
Storgårds.

Tukholman Kuninkaallisten filharmo-
nikoiden ja Hampurin NDR-orkesterin 
tilaama ja Sakari Oramolle omistet-
tu Beast Sampler vuodelta 2014 voi-
si olla Hillborgin musiikillinen käyn-
tikortti. Otsikon ”villieläin” tai ”peto” 
taitaa tarkoittaa orkesteria, jota sävel-
täjä on luonnehtinut ”saundieläimek-
si”, jossa yksittäiset äänet jakaantuvat 
ja yhdistyvät uudelleen eläväksi ja hen-
gittäväksi orkesterisointien ekosystee-
miksi. Toiminnan takana on suurten 

ANDREAS HILLBORG (s. 1954): BEAST SAMPLER

sointimassojen spektraalinen käsittely, 
mutta villinä vilistävät yksityiskohdat 
ja hyökyvän liikkeen sisältämä vaaran 
tunne kumpuavat Hillborgin surrealisti-
sesta mielikuvituksesta.

Noin kymmenminuuttinen Beast 
Sampler tuntuu joka tahdillaan esit-
televän uusia orkestraalisia tehoja. Ne 
käynnistyvät höyrykoneen lailla puh-
kuvista hengitysäänistä ja levittäyty-
vät viiltävissä soinnuissa ja pulisevassa 
puhallinsatsissa. Säveltasoja taivutta-
vat glissandot, massiiviset soinnut, ky-
räilevä hiljaisuus ja leimuavat vaskiko-
raalit, sekä soitinryhmien erottelu ja 
yhdistely rakentavat sarjan kohtauksia, 
joita Christopher Stark on kuvannut ai-
nutkertaisten sointiveistosten näytte-
lytilaksi. Kyse ei ole (vain) atleettisesta 
voimannäytöstä, vaan suuri osa kappa-
leesta kytee hiljaisuudessa ja uppoaa 
lopussa arvoitukselliseen klusteriin.
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Gunther Schuller edusti amerikkalai-
suuden parhaina pidettyjä piirteitä: 
ennakkoluulotonta pioneerihenkeä, 
valmiutta rajojen rikkomiseen ja maa-
ilmojen syleilemiseen, sekä tinkimätön-
tä ammattimaisuutta ja peräänanta-
matonta uutteruutta. Sodanjälkeisessä 
USA:ssa hänestä kasvoi legendaarinen 
musiikin moniottelija, käyrätorvensoit-
taja, säveltäjä, kapellimestari, opettaja 
ja kirjoittaja. 

Schuller syntyi New Yorkissa saksalai-
seen maahanmuuttajaperheeseen, jon-
ka isä soitti viulua New Yorkin filharmo-
nikoissa. Schuller aloitti säveltämisen 
11-vuotiaana ja käyrätorvensoittajana 
hän debytoi New Yorkin filharmonikko-
jen riveissä Arturo Toscaninin johtaes-
sa Shostakovitshin Leningrad-sinfonian 
USA:n ensiesitystä.

Schullerin sävellykset noihin aikoihin 
olivat kaunis sekoitus Stravinskya ja 
Schönbergiä, mutta mielenkiinto alkoi 
kallistua vahvasti kohti jazzia. Ajatus 
jazzin ja taidemusiikin pohjalta synty-
västä ”kolmannesta suunnasta” (Third 
Stream) näki päivänvalon vuonna 1957. 
”Kolmannella linjalla” ei ollut oppia tai 
määritelmää: ”Se on täysin avoin; se on 
siinä parasta. En ole kiinnostunut sulje-
tuista järjestelmistä”, muisteli Schuller 
jälkeenpäin.

Soittimellisuus ja eri kokoonpa-
nojen tehokas hyödyntäminen ovat 
Schullerin sävellysten tunnusmerkkejä. 
Vahva käsityöperinne kuuluu säveltä-
jälle, jolla ”ei ole diplomeja, eikä loppu-
tutkintoja”, kuten Schuller on ylpeänä 

GUNTHER SCHULLER (1925–2015): 
EINE KLEINE POSAUNENMUSIK

todennut. Schullerin tuotannosta erot-
tuvat vaskisoittimille sävelletyt teokset 
ja noin kaksikymmentä konserttoa. 

Eine kleine Posaunenmusik (”Pieni 
pasuunasoitto”) oli pasunisti John 
Swallow’n tilaus vuodelta 1980. Viisi-
osaisen teoksen kokoonpanona on har-
pulla, pianolla/celestalla ja kontrabas-
solla höystetty puhallinorkesteri. Eine 
kleine Posaunenmusik ei suoranaises-
ti edusta Schullerin ”kolmatta linjaa”, 
mutta teoksesta löytyy runsaasti viit-
teitä jazzin instrumentaatioon – erityi-
sesti erilaisten sordiinojen käytössä – 
sekä svengiin – kuten finaalissa.

Avausosalla (Allegro) on Schullerin 
mukaan johdantomainen ja oikukas 
luonne: sitä pitävät koossa alussa kuul-
lun d-molli-aiheen kertaukset. Ehkä jat-
kuvasti uutta etsivällä musiikilla on vä-
hän Schullerin muotokuvankin piirteitä. 
Kolme keskimmäistä osaa (Resitatiivi-
Scherzo-Koraali) muodostavat oman 
kokonaisuutensa.

Resitatiivi on tyypillisen kaunis, va-
paasti ja leppeästi (Broadly, freely) vir-
taava pasuunasoolo, jota orkesteri seu-
raa valppaasti. Kappaleen loppu viittaa 
kunnianosoituksena Duke Ellingtonin 
orkesterin pasunisti Lawrence Browniin 
ja hänen aistikkaasti vibreeraavaan 
saundiinsa. Lyhyessä ja rytmikkäässä 
Scherzossa (Vivace) pasuuna sukkuloi 
impressionistisesti kimmeltävän orkes-
terin keskellä.

Hidas ja muita laajempi Koraali 
(Lento) muistuttaa pasuunan roolis-
ta, jos ei nyt tuomiopäivän soittime-
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na, niin vakavan ja elegisen ilmaisun 
instrumenttina, jota aiempaa askeet-
tisempi soitinnus tukee. Päätösosa 

(Allegro energico) on vastapainoksi re-
hevä ja äänekäs ja tarjoaa pasunistille 
paikan soolokadenssiin.

Edward Elgarin kaksi valmistunutta 
sinfoniaa syntyivät 1900-luvun alussa 
Englannin imperiumin ollessa mahta-
vimmillaan. Sen vuoksi teosten koettiin 
aikoinaan kuvastavan tuota suuruuden 
aikaa, siirtomaavaltaa, jäykkää isän-
maallisuutta ja Montty Python -tyylisiä 
viiksiä.

Englanti vapautui kuningatar 
Viktorian kuoleman (1901) jälkeen ylen-
palttisesta hyveellisyydestä ja avautui 
Edward VII:n rennompaan ja elämän-
makuisempaan aikakauteen. Ensim-
mäisen maailmansodan jälkeen edwar-
diaaninen Englanti näyttäytyi monille 
ihanteellisena rauhan, kauneuden ja 
toimeliaisuuden periodina, joka ei kos-
kaan tullut takaisin.

Elgarille tuo aika merkitsi pitkään 
haudottujen musiikillisten haaveiden 
toteutumista. Hän oli suunnitellut sin-
fonioiden säveltämistä yli kymmenen 
vuotta ja toteutti ensimmäisen 1908 
ja toisen vuonna 1911. Edward VII kuo-
li vuonna 1910 ja Elgar omisti toisen 
sinfonian hänen muistolleen, minkä 
vuoksi se miellettiin julkisuudessa ed-
wardiaanisen aikakauden musiikilliseksi 
muistokirjoitukseksi.

Julkinen ja yksityinen ovat brittiläises-
sä hengenelämässä tiukasti rajattuja 

EDWARD ELGAR (1857–1934): 
SINFONIA NRO 2 ES-DUURI OP. 63

sfäärejä ja Es-duuri-sinfonia kiinnittyy 
viime kädessä vahvemmin jälkimmäi-
seen. Siitä kertovat Elgarin kirjeet sy-
dänystävälleen Alice Stuart-Wortleylle, 
jolle hän sanoi ”kirjoittaneensa koko 
sielunsa sinfoniaan”. Toinen sinfonia on 
täynnä loisteliasta ja komeaa musiik-
kia – Elgar suunnitteli teoksen huipen-
tumat ensimmäisiksi – mutta sen ydin 
paljastuu persoonallisissa, hiljaisissa ja 
kamarimusiikillisesti väräjävissä tait-
teissa.

Sinfonia oli 1900-luvun alun moder-
nistien silmissä mennyt taidemuoto, 
mutta Elgaria ei voi silti luonnehtia 
konservatiiviksi. Neliosainen raken-
ne ei itsessään tuota yllätyksiä, mutta 
orkesterinkäsittelyn straussilainen uh-
keus on kaukana klassikkojen pidätty-
vyydestä. Ennen kaikkea tapa, jolla ru-
nolliset vinkit ja henkilökohtainen taso 
– joita Elgar enimmäkseen pyrki pitä-
mään piilossa – kytkeytyivät temaatti-
seen ajatteluun, kertoo monitasoises-
ta psykologiasta. Osa musiikista syntyi 
Venetsiassa, joka ehkä kuuluu reheväs-
sä arkkitehtuurissa ja latinalaisessa in-
tohimoisuudessa.

Yksi sinfoniaan liittyvistä runoviitteis-
tä on Shelleyltä: ”Rarely, rarely comest 
thou, spirit of delight.” Ensimmäistä 
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osaa (Allegro vivace e nobilmente) 
hallitsee ensi tahdeista alkaen kamp-
pailun, mutta myös empimisen tunne, 
joka liittyy tuon ”ilon hengen” tavoit-
teluun – sinfonian mottoteemaa Es-
duurissa on usein kutsuttukin tuolla 
nimellä. Ulkoisesti musiikki on silattu 
esitysmerkinnän ”jalostuneisuudella”, 
mut ta sisällä hautuvat epäilykset.

Teemojen muotoilu on latautunutta 
ja energistä, mutta avausosan laajassa 
keskitaitteessa musiikki raukeaa sala-
peräiseen haaveiluun ja toisesta maa-
ilmasta tunkeutuvaan kromatiikkaan 
– kuten Elgarin luonnehtima ’aavetee-
ma’ kehittelyssä. Mutta kun osa alkaa 
koota voimia kertaukseen Elgar rutis-
taa orkesterista pauhua ja loistoa, joka 
vaati esittäjiltään kaiken filharmonisen 
ruudin. Voitto taotaan enemmän jar-
ruttavien epäilyjen kuin tahdonvoiman 
kautta, jonka vuoksi orkesterin viimei-
nen leimahdus koodassa singahtaa si-
täkin korkeammalle.

Hidas osa (Larghetto) ei ole suru-
marssi Edward VII:lle, vaan jousien ele-
ginen sävelmä oli soinut luonnoksissa 
Elgarin ystävänsä Alfred Rodewaldin 
muistoksi suunnittelemassa teoksessa. 
Muuallakin sinfoniassa on linkkejä ystä-
viin, jollaisia Elgar oli käsitellyt itsenäi-
sesti Enigma-muunnelmissaan. Pitkä 
oboesoolo tuo esiin surun yksityisen 
puolen, jota majesteetilliset murheen 
mainingit ja koraalimainen ylevyys ei-
vät peitä. Mottoteema teoksen alus-
ta vierailee hiljenevässä päätöksessä 
eräänlaisena loppusiunauksena.

Scherzo (Rondo: Presto) alkaa laji-
tyypillisen leikkisästi ja virtuoosises-
ti leventyen ronskimpiin tanssiaskeliin 
jousistolla. Liike saa modernimman, 

demonisemman ja epätoivoisemman 
ilmeen, johon Elgar viittasi puhuessaan 
osan yhteydessä ”liiallisesta tai vääräs-
tä intohimosta, joka lähestyy hulluut-
ta”. Tähän liittynevät avausosan ”epäile-
vien” aiheiden vierailut ja riehakkaaksi 
yltyvä loppunousu.

Finaali (Moderato e maestoso) käyn-
nistyy miltei arkisen huolettomuuden 
merkeissä. Vaikeudet tuntuvat pois 
pyyhkäistyiltä ja luottavainen mars-
si tuntuu johtavan volyymin lisään-
tyessä suoraan onnelliseen loppuun. 
Loistokkuutta lisää kehittelyyn liitetty 
fuuga, joka tuo mukaan myös ensiosan 
taisteluhenkeä. Mutta ei komeus, ma-
jesteetillisuus tai lennokkuuskaan saa 
viimeistä sanaa: kooda on hiljenevä ja 
harveneva silmäten nostalgisesti vii-
meisen kerran mottoaiheeseen.

Antti Häyrynen

SAKARI ORAMO

Sakari Oramo on Tukholman filhar-
monikkojen ja BBC:n sinfoniaorkes-
terin ylikapellimestari. Lisäksi hän 
on West Coast Kokkola Operan ka-
pellimestari ja Keski-Pohjanmaan 
Kamariorkesterin taiteellinen johta-
ja. Oramo oli Radion sinfoniaorkeste-
rin ylikapellimestari 2003–2012, min-
kä jälkeen hänet nimitettiin orkesterin 
kunniakapellimestariksi. Hän on myös 
toiminut Birminghamin sinfoniaorkes-
terin (CBSO) musiikillisena johtajana 
1998–2008. 
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Oramo on johtanut mm. Berliinin, 
Wienin ja New Yorkin filharmonikkoja, 
Bostonin, Chicagon ja San Franciscon 
sinfoniaorkestereita, Concertgebouw’n 
orkesteria sekä Dresdenin valtionor-
kesteria. Viime kesänä hän johti kuului-
san Last Night -konsertin arvostetulla 
Proms-festivaalilla Lontoossa. Kuluvalla 
kaudella hän tekee mm. Baltian kiertu-
een Tukholman filharmonikkojen kans-
sa ja vierailee johtamassa mm. Bostonin 
ja Wienin filharmonikkoja.  BBC:n sinfo-
niaorkesterin kanssa Oramo kantaesit-
tää Michael Zev Gordonin viulukonser-
ton ja paljon Edgar Varèsen musiikkia.

Sakari Oramo esiintyy edelleen myös 
viulistina ja soitti 2014 Prokofjevin so-
naatin viulisti Janine Jansenin kanssa 
Proms-festivaalin kamarimusiikkisar-
jassa. 

Oramon viimeisimpiä levytyksiä ovat 
Nørgårdin sinfonioiden nro 1 ja 8 tal-
tiointi Wienin filharmonikkojen kanssa 
sekä Nielsenin, Brucknerin ja Elgarin 
sinfonioiden levytys Tukholman fil-
harmonikkojen kanssa. RSO:n kans-
sa Sakari Oramo on levyttänyt mm. 
Bartókin, Hakolan, Saariahon, Kaipaisen 
ja Kokkosen teoksia sekä Launiksen 
Aslak Hetta -oopperan ensilevytyksen. 
Oramon, RSO:n ja Lisa Batiashvilin tal-
tiointi Lindbergin ja Sibeliuksen viulu-
konsertoista (Sony BMG) sai MIDEM 
Classical Awards -palkinnon 2008. 

Oramo sai Birminghamin yliopiston 
kunniatohtorin arvon 2004. Hänet pal-
kittiin 2008 arvostetulla Elgar-mitalilla 
ja vuonna 2009 Brittiläisen imperiumin 
ritarikunta myönsi Oramolle OBE-arvon 
hänen ansioistaan Britannian musiikki-
elämän kehittäjänä

DARREN ACOSTA

Darren Acosta kasvoi New Orleansissa 
pasuunamusiikin ympäröimänä. Soitta-
misen ilon häneen istutti ensimmäi-
nen soitonopettaja Michael Genevay. 
Ammattiopintonsa Acosta suoritti 
New Englandin konservatoriossa Nor -
man Bolterin johdolla. Hän jatkoi opin-
tojaan Bostonissa mm. Scott Hart-
mannin ja Douglas Yeon ohjauksessa. 
Maisterintutkintonsa Acosta suorit-
ti New Yorkin Juilliard -musiikkikor-
keakoulussa Joseph Alessin johdolla. 
1992 hän voitti NEC -konserttokilpai-
lun Gunther Schullerin teoksella Eine 
Kleine Posaunenmusik.

Valmistuttuaan Juilliardista, Darren 
Acosta teki muutaman viikon sijai-
suuden New Yorkin filharmonikoissa. 
Ensimmäisen vakituisen orkesterikiin-
nityksensä hän sai Hartfordin sinfo-
niaorkesterista ja soitti samaan aikaan 
myös Empire Brass -vaskiorkesterissa. 
Myöhemmin Acosta teki sijaisuuksia 
myös Bostonin sinfoniaorkesterissa ja 
soitti 13 konserttikautta Boston Pops 
-orkesterissa. Hänellä on ollut vakitui-
nen kiinnitys myös Utahin sinfoniaor-
kesterissa ja Rhode Islandin filharmoni-
koissa. 

Suomeen Darren Acosta muutti voi-
tettuaan Suomen Kansallisoopperan va-
raäänenjohtajan paikan 2009. Radion 
sinfoniaorkesterin soolopasunistina hän 
on toiminut vuodesta 2011.  
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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 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-
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.

RADION SINFONIAORKESTERI


