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19.10.     
TORSTAISARJA 2 
Musiikkitalo klo 19.00 

Hannu Lintu, kapellimestari
Christian Tetzlaff, viulu 

Béla Bartók: Viulukonsertto nro 2 op. BB 117 36 min
1. Allegro non troppo 
2. Andante tranquillo 
3.  Allegro molto

VÄLIAIKA 20 min

Béla Bartók: Viulukonsertto nro 1 op. posth. 26 min
1.  Andante sostenuto 
2.  Allegro giocoso 

Witold Lutoslawski: Sinfonia nro 4 22 min
Hesitant 
Direct

Väliaika n. klo 19.45. Konsertti päättyy noin klo 21.15. 
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LINTUPERSPEKTIIVI

”LUTOSLAWSKI TAJUAA 
AINA, MILLOIN PITÄÄ 
LOPETTAA”

Esitätte RSO:n kanssa samassa konsertis-
sa Béla Bartókin molemmat viulukonser-
tot. Miten vertailisit teoksia keskenään?

Konsertoilla on ikäeroa yli 30 vuotta. 
Ensimmäisestä konsertosta voi kuulla, 
että nuoren Bartókin kotijumalia olivat 
paitsi Bach, Mozart ja Beethoven, myös 
Richard Strauss. Se, että Bartók ei sii-
hen mennessä ollut konserttoja sävel-
tänyt, kuuluu konserton toisessa osas-
sa tiettynä rapsodisuutena – teoksessa 
ei ole sitä koherenssia, mitä konsertol-
ta yleensä voidaan edellyttää mutta 
tarkoitus lienee myös kuvata oikullis-
ta ja taiteellista viuluvirtuoosia, Steffi 
Geyeria.

Toisessa viulukonsertossa sitten taas 
on koherenssia suorastaan esimerkiksi 
asti. Ennen ryhtymistään sävellystyö-
hön hän tilasi luettavakseen ajan tuo-
reimmat viulukonsertot, Bergin, Weillin 
ja Szymanowskin vastaavat teokset. 
Hän halusi paneutua perusteellisesti 
viulukonserton dramaturgiaan. Se kan-
natti; hän oli toiseen viulukonserttoon-
sa itsekin tyytyväinen. Balanssi solistin 
ja orkesterin välillä toimii siinä erin-
omaisesti, vaikka orkesteri on iso.

Tällä kaudella RSO soittaa usei-
ta 1900-luvun viulukonserttoja, joille 

on yhteistä se, että ne ovat syntyneet 
vuosisadan hirveimpien tapahtumien 
paineen alla: juuri kuultiin Brittenin 
konsertto, tässä konsertissa Bartókin 
toinen konsertto ja myöhemmin on 
tulossa vielä Shostakovitshin ensim-
mäinen konsertto. Säveltäjän kokema 
yhteiskunnallinen ahdistus ja historian 
traumaattisuus manifestoituvat musii-
kiksi. Se voi toki olla puhdasta sattu-
maa, mutta myös liittyä jollakin tavoin 
soolosoittimen luonteeseen.  Lisäksi 
nämä teokset ovat esimerkillisiä dra-
maturgisen tasapainon kannalta: viulu 
saa solisisen aseman, mutta myös or-
kesterilla on merkittävä painoarvo.

Toisen viulukonserton partituuria saa 
tutkia aika tarkkaan, ennen kuin huo-
maa miten Bartók oli vetänyt teoksen 
tilaajaa Zoltán Szekelyä nenästä. Bartók 
olisi halunnut säveltää variaatiokappa-
leen, kun taas Szekely halusi suuren 
viulukonserton vanhaan tyyliin. Bartók 
sitten teki itse asiassa molemmat. 

Konserton hidas osa on vanha kun-
non perinteinen variaatiomuoto, mutta 
sen lisäksi kolmas osa on ensimmäisen 
osan variaatio. Ensimmäisen osan tee-
mat toistuvat samassa järjestyksessä 
finaalissa, tosin rytmisesti muunneltui-
na, lähes tunnistamattomina.  Bartók 
ajatteli, että minähän teen variaatio-
muodon vaikka tilaaja ei sitä haluakaan 
– ja silti teos on edelleen suuren mitta-
kaavan konsertto.  

Bartók oli todellakin teknisesti valta-
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van hyvä säveltäjä, mutta hänen kaikki 
konserttonsa ovat äärimmäisen moni-
mutkaista ja haastavaa esitettävää. 

Miten Bartókin rakkaus kansanmusiikkiin 
näkyy hänen sävellyksissään?

Bartókin kansanmusiikkisuhdetta voi 
verrata Sibeliukseen: vielä Sadussa, 
Kullervossa tai Lemminkäisessä voi kuul-
la suoria kansanmusiikkivaikutteita, 
jotka Sibelius myöhemmin ilmiselvässä 
muodossaan hylkäsi voidakseen ryhtyä 
eurooppalaiseksi sinfonikoksi. Hän säi-
lytti kansanmusiikista sen fraseerauk-
sen ja suomalaisen tunnelman mutta 
luopui ilmiselvistä lainauksista. 

Myös Bartókilla varhaistuotannon 
kansanmusiikkielementit olivat il-
meisiä. Hän oli suorastaan maanisen 
kiinnostunut kansanmusiikin kerää-
misestä: hän jopa keräsi romanialai-
sia kansanmelodioita aikana, jolloin 
se oli poliittisesti varsin vaarallista. 
Unkarilaisuuden kyllä kuulee vaikkapa 
toisessa viulukonsertossa, kolmannessa 
pianokonsertossa tai Konsertossa orkes-
terille: tietyt äkilliset rytmiset eleet ja 
aksentit ja tietyn, ostinatomaisen säes-
tystavan. Silti näiden myöhäisempien 
teosten musiikista ei pysty enää erot-
tamaan mitään tunnistettavaa kansan-
musiikkimateriaalia. 

Meiltä suomalaisilta kysytään usein, 
pitääkö olla suomalainen voidakseen 
johtaa uskottavasti Sibeliusta. Kun itse 
kuuntelen unkarilaisten kapellimesta-
rien johtavan Bartókia, minuun tekee 
suuren vaikutuksen se, miten rohkeasti 
he sitä lähestyvät ja miten isoja asioita 
he saavat siitä irti, silti kolistelematta 
ja meuhkaamatta.  Samalla tavoin kuin 

suomalaiset kapellimestarit Sibeliuksen 
parissa, he oikeasti uskaltavat käyttää 
materiaalia rohkeasti ja suvereenisti, 
koska he tuntevat sen niin hyvin ja niin 
läheisesti. 

Millä tavoin Bartók suhtautuu musiikkin-
sa esittäjiin?

Aivan erityisen tarkka hän oli metro-
nomimerkintöjen suhteen. Hän oli en-
simmäinen säveltäjä, joka käytti esitys-
ohjeissaan aikamääreitä: hän saattaa 
ilmoittaa osan keskellä, paljonko siihen 
mennessä on minuutteina ja sekuntei-
na saanut mennä aikaa. Näitä merkin-
töjä saattaa olla osan aikana kolme tai 
neljäkin. 

Toisaalta hänen tapansa antaa noita 
aikamääriä on hauskalla tavalla haasta-
va: se tarjoaa esittäjälle erilaisia mah-
dollisuuksia kierrellä ja kaarrella jakson 
sisällä, mennä eteen tai taaksepäin ha-
luamallaan tavalla, kunhan säilyttää 
määrätyn aikaraamin. Lutoslawski tar-
joaa esittäjälle tavallaan saman fleksi-
biliteetin: hän määrittelee raamin, jon-
ka sisällä saa käyttäytyä luovasti. Ehkä 
Bartókin merkintätapa on esiaskel 
Lutoslawskin aleatoriikan suuntaan.

Bartók ei kuitenkaan aina tunnu 
luottavan esittäjänsä luontaiseen mu-
sikaalisuuteen. Musiikissa on aina koh-
tia, joissa tulkitsija automaattisesti te-
kee pienen rubaton, kiihdyttää hiukan 
tai antaa tilaa pienelle hengitykselle. 
Niitä ei yleensä tarvitse merkitä nuot-
tikuvaan, ne tulevat ihan itsestään.  
Mutta Bartókilla kaikki tämä on mer-
kitty. Hänellä oli pakkomielle huolehtia 
siitä, että pienetkin fraasien loppujen 
pyöristykset tapahtuvat juuri niin kuin 
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hän haluaa.  Sen seurauksena Bartókin 
partituuri on ladattu täpötäyteen tie-
toa. Tuo informaatiomäärä saa esiin-
tyjän joskus käyttäytymään kummalli-
sesti: merkintöjä aletaan liioittelemaan. 
Lopputulos kuulostaa pahimmillaan sil-
tä, että musiikissa on jokin kytkinvika; 
se tempoilee eteen ja taakse eikä tun-
nu oikein päätyvän minnekään. 

Mainitsit, että Bartókin merkintäta-
pa eräällä tavalla ennakoi Lutoslawskin 
aleatoriikkaa. Mitä muuta yhteistä näillä 
säveltäjillä on?

Säveltäjien välinen yhteys on ilmei-
nen, sillä molemmat tutkivat tarkkaan 
oman maansa kansanmusiikkia. Uskon, 
että Lutoslawski näki Bartókissa esi-
merkin siitä, miten olla samanaikaises-
ti oman synnyinseudun ääni ja euroop-
palainen, moderni taiteilija. Säveltäjiä 
yhdistää keskieurooppalaisuus – todel-
lista Keski-Eurooppaahan ovat nimen-
omaan Unkari ja Puola. 

Molemmat maat olivat edeltävän 
vuosisadan mittaan kokeneet valtavia 
traumoja. Unkari menetti ensimmäi-
sessä maailmansodassa muille valtioil-
le tärkeitä maa-alueitaan. Tämän takia 
natsien revanssipolitiikka sai jalansijaa 
myös Unkarissa. Bartókille se oli suun-
nattoman ahdistavaa, ja hän joutui lo-
pulta lähtemään synnyinmaastaan. 
Myös 50–60-luvun Puola oli täynnä eri-
laisia traumoja, eikä säveltäjän asema 
kommunistimaassa ollut helppo.  

Lutoslawskin varhaistuotanto tuo 
uusklassisuudessaan mieleen Bartókin 
ja Hindemithin. Vuonna 1960 hän sit-
ten sattui kuulemaan radiosta säveltä-
jä John Cagen haastattelun jossa tämä 

puhui musiikin ennalta määrittelemät-
tömistä parametreista. Tämän jälkeen 
hän alkoi tehdä kokeita aleatoriikalla, 
jossa pulssi lakkasi, ja soittajille annet-
tiin vapaus tulkinnallisesti improvisoida 
annetun materiaalin pohjalta. 

Näin syntyy sellaisia harmonisia kent-
tiä, jotka perustuvat säveltäjän vank-
kaan suunnitelmaan mutta jotka elävät 
jokaisessa konsertissa eri tavalla esittä-
jien tulkinnan mukaisesti. Lutoslawski 
kuitenkin koki, että pelkkä aleatorisuus 
johtaa tiettyihin ongelmiin muodon 
kannalta. Kahdessa viimeisessä sinfo-
niassa hänen ilmaisukeinonsa, aleatori-
suus ja perinteinen metriikka, ovat lo-
pulta tasapainossa. 

Lutoslawski vihasi neliosaista sinfo-
niamuotoa. Hänen mielestään suurin 
rikollinen oli Brahms, sillä tämän sin-
fonioiden kaikki osat ovat niin valta-
via, että kuulija ei pysty hengittämään. 
Lutoslawski tajuaa aina, milloin pitää 
lopettaa. Hän ei ikinä sano mitään liian 
pitkään. Juuri kun kuulijalle tulee sel-
lainen olo, että nyt pitäisi tapahtua jo-
takin muuta, se jokin muu tapahtuu. 
Samalla teoksen muoto säilyy klassisen 
keveänä. 

Lutoslawskin neljäs sinfonia on yksi 
lempisinfonioistani. Siinä missä kol-
mas sinfonia on eeppinen ja lavea, 
neljäs tuo tiiviydessään mieleen jopa 
Sibeliuksen seitsemännen. Lutoslawski 
operoi kaiken aikaa kromaattisen astei-
kon kahdellatoista sävelellä. Varsinkin 
rajakohdissa hän käyttää usein kaik-
kia 12 säveltä päällekkäin. Hän käyttää 
niitä myös soluina, kolmena neljän ää-
nen ryppäänä, jotka muodostavat jon-
kin tietyn jakson harmonisen perustan, 
minkä jälkeen hän siirtyy seuraavaan 
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jaksoon. Näin syntyy hämmästyttävän 
tiivistä satsia.

Sinfonian aloitta johdanto ja ensim-
mäinen pääjakso, jota seuraa aleatori-
nen taite; pianokadenssi.  Silloin ollaan-
kin jo teoksen puolivälissä, hiljaisessa 
diskanttikilinässä, josta vähitellen la-
ventuu laaja loppujakso. Vielä juuri 
ennen loppua, niin kuin Lutoslawskilla 
aina, tulee pitkä aleatorinen jakso ja 
sen jälkeen viimeinen niitti. Teoksessa 
on siis selvästi kaksi kaarta.

Mitä aleatorisuus merkitsee kapellimes-
tarin kannalta?

Kapellimestarin tärkein tehtävä on 
huolehtia, että noissa jaksoissa jokai-
nen orkesterin soittaja ilmaisee itseään 
yksilönä, sillä se ei ole välttämättä hy-
vän orkesterin vahvinta aluetta. Käy ni-
mittäin usein niin, että pitäisi ilmaista 
paljon ja vapaasti, mutta muusikot al-
kavatkin koulutuksensa ja vaistonsa 
vuoksi automaattisesti seurata toisiaan 
ja tehdä asioita samalla tavalla. 

Kapellimestarille jää erityisesti jak-
sojen keston hallinta. Jaksosta toi-
seen siirtymistä kapellimestari osoit-
taa näyttämällä vasemmalla kädellään 
loputtomasti kaikenlaisia numeroi-
ta.  Yksi opettajistani, Eri Klas, sanoi-
kin, että Lutoslawskia johtava kapel-
limestari näyttää joskus samalta kuin 
”kuuromykkä valuutanvaihtokaupassa”. 
On lisäksi pidettävä huolta siitä, että 
sointipinnat syntyvät sellaisina kuin 
Lutoslawski on ne ajatellut ja että nuo 
vapaat jaksot eivät muuta teoksen ra-
kennetta liikaa.

haastattelu Lotta Emanuelsson

SÄVELTÄJÄ 
RAKKAUDEN 
HUUMASSA

Kuinka monta rakastetun muotokuvaa 
onkaan maalattu, kuinka monta sonet-
tia sommiteltu ihastuksen innoittama-
na, kuinka monta serenadia sävelletty 
sulostuttamaan haaveiden ja intohimo-
jen kohteita!

Rakkaus nuoreen naiseen oli myös 
Béla Bartókin ensimmäisen viulukon-
serton motiivi. Ja jopa niin, että ihas-
tuksen kohteella oli todellakin oma 
sävelmotiivinsa, jonka varaan Bartók 
konserttonsa avausosan rakensi. Mutta 
ei mennä asioiden edelle.

Béla Bartók tuli Unkarin musiikki-
elämään nuorena lahjakkuutena, joka 
soitti erinomaisesti pianoa, toimi mu-
siikkitieteilijänä sekä tietenkin sävel-
si musiikkia itse. Hän sai suurta huo-
miota jo 22-vuotiaana säveltämällään 
sinfonisella runolla Kossuth, joka on 
kansallisromanttinen kunnianosoitus 
vuoden 1848 Euroopan laajuisten val-
lankumoustapahtumien unkarilaiselle 
merkkihahmolle Lajos Kossuthille.

Vuodesta 1905 alkoi Bartókin työ 
etnomusikologina: hän äänitti fono-
grafirullille ja merkitsi käsin muistiin 
valtavan määrän kansanmusiikkia eri 
puolilta Itävalta-Unkarin kaksoismon-
arkiaa. Tutkimusmatkat ulottuivat ny-
kyisten Unkarin, Slovakian, Romanian, 
Moldovan sekä Bulgarian alueille, ja 
vähän ennen 1. maailmansodan sytty-
mistä hän tutki jopa algerialaista kan-
sanmusiikkia. Tämä jätti vahvan jäljen 
Bartókin omaan musiikkiin, ja tuskin 
löytyykään toista yhtä maineikasta ja 
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suosittua säveltäjää, joka olisi kieto-
nut oman sävelkielensä yhtä lujin sitein 
kansanmusiikkiin kuin Bartók. Hänen 
oma ilmaisunsa on silti niin vahva, että 
silloinkin kun kansanmusiikki kuuluu 
läpi, kuulostaa se Bartókilta itseltään.

27-vuotias Bartók lienee ollut um-
pirakastunut teini-ikäiseen viulistiin 
Stefi Geyeriin, jolle helmikuussa 1908 
valmistunut 1. viulukonsertto on omis-
tettu. Geyer oli erittäin lupaava viu-
listi jo tuossa vaiheessa, ja myös teki 
kelvollisen uran. Bartók oli konserttoa 
säveltäessään suorastaan juopunut 
rakkaudestaan, ja sen kuulee etenkin 
kaksiosaisen teoksen ensimmäisestä 
osasta (Andante sostenuto). Viulusoolo 
– ja koko avausosa – lienee runollisinta 
ja haaveellisinta musiikkia, mitä Bartók 
koskaan sävelsi. Teos alkaa neljän säve-
len askelluksella (d-fis-a-cis), joka muo-
dostaa suurseptimisoinnun, jolle en-
simmäinen osa rakentuu. Tuon aiheen 
mollimuunnoksen (cis-e-gis-his) Bartók 
nimesi kirjeessään Geyerille ”sinun joh-
toaiheeksesi”. Avausosa tuo mieleen 
Richard Straussin, jonka teoksia Bartók 
arvosti ja tutki innolla.

Geyer itse totesi, että ensimmäinen 
osa on ”nuori tyttö, jota säveltäjä ra-
kasti”, kun taas toinen (Allegro gioco-
so) on ”viulisti, jota säveltäjä ihaili”. Se 
onkin tempoltaan vilkas ja selvästi vir-
tuoosisempi, ja monin paikoin kansan-
musiikin poljento tulee selvästi esiin. 
Konsertossa ei ole varsinaista kadens-
sia, mutta sooloviulu on muutoin kyllä 
äänessä lähes koko ajan.

Koska Bartók itse poisti konserton 
teosluettelostaan, ovat jälkipolvet kiis-
telleet, saisiko sitä esittää, ja ennen 
kaikkea saisiko sitä nimittää 1. viulu-

konsertoksi ylipäätään.  Olisiko syy 
teoksen hyllyttämiseen ollut niinkin 
henkilökohtainen kuin että kun Bartók 
vuonna 1909 meni naimisiin, vaimon 
nimi ei ollutkaan Stefi, vaan Márta – ja 
edellisen rakkauden henki leijui teok-
sen yllä liian raskaana? Teos kantaesi-
tettiin vasta 1956, kun Bartók makasi jo 
haudassa.

Kun 2. viulukonsertto valmistui vuon-
na 1938, oli Bartók jo lähes toinen ih-
minen, 57-vuotias, kokenut säveltäjä. 
Vaimonkin nimi oli muuten vaihtunut 
– hän erosi Mártasta kesällä 1923 ja 
avioitui välittömästi 19-vuotiaan pia-
no-oppilaansa Ditta Pásztoryn kanssa. 
Tämä esitti kyllä miehensä pianomu-
siikkia, mutta 2. viulukonserton innoit-
taja oli viulisti Zoltán Székely, merkil-
le pantava virtuoosi hänkin. Niinpä on 
konserttokin aivan toista maata kuin 
edellinen, sillä se on kaikella tapaa suuri 
konsertto; kestoa on nelisenkymmentä 
minuuttia (säveltäjä ehdottaa partituu-
rissa 32:a minuuttia, mutta niin nopeat 
tempot lienevät mahdottomia), nuot-
teja on valtavasti, ja rakenne laaja ja 
monivaiheinen. Sen lisäksi se kuuluu 
”suuriin” viulukonserttoihin Brahmsin, 
Tshaikovskin, Sibeliuksen, Bergin ja 
Prokofjevin ohella, suosituimpia maini-
takseni.

Konsertossa on kolme osaa, mutta 
rakenne ei ole kovinkaan perinteinen. 
Ensimmäinen osa on toki ”painava”, 
mutta keskimmäinen ei ole tavanomai-
nen hidas osa, vaan musiikin rytmi 
lähtee tuon tuostakin laukalle. Finaali 
puolestaan on vapaa variaatiosarja. 
Sooloviulu kannattelee tarinaa, ja en-
simmäisen osan lopulla kuullaan iso 
soolokadenssikin; solistin osuus on hy-
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vin vaativa alusta loppuun. Konserton 
lopetuksesta on olemassa kaksi ver-
siota, joista ensimmäisessä sooloviulu 
päättää konserton loistokkaaseen nou-
suun, ja toisessa puolestaan vaikenee 
lopussa kokonaan. Tänään kuullaan tuo 
jälkimmäinen versio.

Sellainen detalji on mainittava, että 
vaikka Bartók ei varsinaisesti lähtenyt 
Arnold Schönbergin kyytiin musiikkin-
sa modernisoituessa, 2. viulukonser-
tossa on 12-sävelisiä teemoja, vaikkei 
harmonia muutoin olekaan dodekafo-
ninen. Onpahan vain siinäkin osoitus 
siitä, että 12-sävelriveillä voi tehdä kau-
niisti soivia melodioita, kaikki sellainen 
ei ole automaattisesti piikkilankaa.

SATTUMAN UHRISTA 
SATTUMAN 
MESTARIKSI

Witold Lutosławski oli siitä harvinainen 
taidemusiikkisäveltäjä 1900-luvun jäl-
kipuoliskon musiikkielämässä, että hä-
nen musiikkinsa puhutteli niin esittä-
jiä, arvostelijoita kuin yleisöäkin. Voiko 
säveltäjä sen enempää toivoa! Vuonna 
1994 kuollut Lutosławski säilytti vitaali-
suutensa ja työkykynsä loppuun saak-
ka: hän sävelsi aktiivisesti suurimuotoi-
sia teoksia lähes kuolemaansa saakka, 
ja esiintyi säännöllisesti kapellimesta-
rina, tosin viime vaiheissa pääasias-
sa vain omia teoksiaan johtaen. Vain 
vuosi ennen kuolemaansa Lutosławski 
johti konsertin sen aikaisessa Helsinki 
Biennalessa (jota jatkaa nykyinen 
Musica nova). Sympaattinen puola-
lainen sai yleisön ponnahtamaan sei-

saaltaan aplodeeraamaan, ja suosion-
osoitukset olivat pitkät. Tämän illan 
yleisössä lienee monia muitakin, jotka 
muistavat tuon maagisen illan.

Kaikesta erinomaisuudestaan huo-
limatta Lutosławski ei vallannut näyt-
tämöä varhain, mikä johtui tosin lä-
hinnä huonosta onnesta ajoituksen 
suhteen: hänen ensimmäinen tyylikau-
tensa huipentui 1. sinfoniaan, joka val-
mistui 1947. Neuvostoliiton nujertaman 
Puolan hallinto tuomitsi teoksen pian 
”formalismiksi”, ja siten esityskieltoon 
yli 10 vuoden ajaksi. Kansainvälisen 
läpimurtonsa Lutosławski teki toi-
sella tyylikaudellaan vasta 60-luvun 
taitteessa, jolloin hän lähestyi viidet-
täkymmenettä ikävuottaan. Suosio 
rakentui paljolti orkesteriteoksen 
Musique funèbre menestykseen, mutta 
kukaties Lutosławskin purjeita pullis-
ti lisää se hurja myötätuuli, joka siivitti 
koko puolalaista modernismia 50-luvun 
lopulta lähtien. Lutosławski kuiten-
kin poikkesi ilmaisultaan merkittäväs-
ti Krszysztof Pendereckistä, Kazimierz 
Serockista ja muista maanmiehistään. 
Tästä eteenpäin Lutosławski pääsi työs-
kentelemään jatkuvasti enemmän rau-
taesiripun länsipuolella, ja teki lukui-
sia tilaisuteoksia parhaille länsimaisille 
esittäjille ja orkestereille.

Lutosławskin kolmas tyylikausi al-
koi 60-luvun alkupuolella, ja silloin hän 
päätyi nk. aleatoriseen kontrapunkti-
in, joka leimasi siitä eteenpäin kaik-
kea hänen säveltämistään. Säveltäjä 
koki sodanjälkeisen, tiukan modernis-
min köyttävän musiikin liian tiukasti, 
sijaa hengittämiselle ja spontaaniudel-
le ei enää ollut. Niin Lutosławski pää-
tyi sijoittamaan teoksiinsa jaksoja, jois-
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sa muusikot saavat soittaa annettuja 
kuvioita vapaassa rytmissä, jolloin jo-
kainen esityskerta tuottaa hiukan eri-
laista musiikkia. Tällä tavalla hän elä-
vöitti musiikkinsa aivan uudella tavalla. 
Tuohon tyylikauteen kuuluvat mm. 
Jousikvartetto (1965), hieno orkesteri-
kappale Mi-parti (1976) sekä sellokon-
sertto, jonka Mstsislav Rostropovitsh 
kantaesitti vuonna 1970. Konsertto 
on sen jälkeen saavuttanut huikean 
suosion, ja se lienee Henri Dutilleux'n 
(sattumalta samalta vuodelta olevan!) 
sellokonserton kanssa 1900-luvun jäl-
kipuoliskon esitetyin teos tuossa lajis-
sa. Kolmannen tyylikauden huipensi 3. 
sinfonia (1983) – tavattoman suosittu 
teos sekin – jonka jälkeen alkoi säveltä-
jän viimeinen tyylikausi. Sille ominaista 
oli aiempaa ohuempi orkestraatio sekä 
yksinkertaisemmat tekstuurit ja har-
moniat. Musiikkiin tuli myös lisää kir-
kasta melodisuutta.

Witold Lutosławskin elinvoiman ja 
jatkuvasti nousevan kehityskäyrän luo-
tettavin todiste on hänen 4. sinfonian-
sa, joka valmistui niinkin myöhään kuin 
1992, jolloin säveltäjä oli jo 79-vuotias. 
Se noudattaa Lutosławskin ihanteel-
lisena pitämää kaksiosaista rakennet-
ta (vaikka on nimellisesti yksiosainen): 
hänen mielestään ensimmäisen osan 
pitää herättää kuulijan kiinnostus, mut-
ta jättää tämä ”tyydyttämättömäksi”, ja 
jälkimmäisen osan kuuluu vastata an-
nettuihin lupauksiin. Ainakin omasta 
mielestäni tämä vajaan parinkymme-
nen minuutin mittainen teos toteuttaa 
tehtävänsä vastustamattomasti.

Lutosławski ei kuitenkaan alleviivaa 
sanomaansa, ja niin hän ei merkitse 
partituuriin sitä, missä kohtaa ensim-

mäinen osa päättyy ja toinen alkaa. 
Teos alkaa hitaana ja hiljaisena, mutta 
aleatoriset jaksot tuovat kohta musiik-
kiin liikettä ja kihinää. Vauhti ja voima 
kasvavat kuin varkain, kunnes eräänlai-
nen pianon kadenssi muuttaa tunnel-
man.

Jälkimmäinen taite keriytyy esiin kor-
keiden puupuhaltimien, viulujen ja kel-
lopelin kilisevällä, helkkyvällä jaksolla. 
Siitä taas kehkeytyy vähitellen vaskien 
rynnistys, joka huipentuu käyrätorvien, 
trumpettien ja pasuunoiden uljaana 
unisonona soittamaan pitkälinjaiseen 
melodiaan. Musiikki kääntyy vielä ker-
ran aleatoriseen jaksoon, joka on kah-
den, välillä kolmen viulun kadensaalista 
vuoropuhelua. Lopussa siirrytään taas 
tarkoin kirjattuun rytmiin, ja teos iskey-
tyy maaliinsa tarkasti ja suurella ener-
gialla.

Osmo Tapio Räihälä

CHRISTIAN TETZLAFF

Christian Tetzlaff kuvailee itseään näyt-
telijäksi, joka puhuu viulunsa kautta ja 
mukautuu teosten edellyttämiin eri-
laisiin rooleihin. Intohimoisesti musiik-
kiin suhtautuva viulisti tutkii sävellyk-
siä salapoliisin lailla pyrkien löytämään 
niiden ydinolemuksen. Tetzlaff pitää 
myös tärkeänä huomion siirtämis-
tä pois tähtisolisteista itse musiikkiin. 
Konsertit hän näkee mahdollisuutena 
arvokkaisiin yhteisöllisiin kokemuksiin.

Hampurissa vuonna 1966 syntynyt 
Tetzlaff soitti nuoriso-orkestereissa yh-
deksänvuotiaasta lähtien. Myöhemmin 
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hän opiskeli Lyypekin konservatorios-
sa Uwe-Martin Haibergin johdolla ja 
Cincinnatissa Walter Levin opettaja-
naan. Nykyään Tetzlaff itse opettaa 
Kronberg-Akatemiassa. 

Monipuolisen Tetzlaffin repertuaa-
ri ulottuu klassismista nykymusiik-
kiin. Hänen tulkintansa Beethovenin, 
Brahmsin, Bergin ja Ligetin viulukon-
sertoista ovat ihastuttaneet ympäri 
maailmaa. Tetzlaff on myös tunnettu 
idearikkaista kamarimusiikkiprojekteis-
taan.

Peter Greinerin rakentamalla viulul-
la soittava Tetzlaff on esiintynyt lu-
kuisten huippuorkestereiden kanssa. 
Näitä ovat mm. Chicagon, Bostonin ja 
Sydneyn sinfoniaorkesterit, Berliinin fil-
harmonikot, New Yorkin Metropolitan-
orkesteri sekä Los Angelesin, Lontoon 
ja Rotterdamin filharmonikot. 
Kapellimestareista Tetzlaff on teh-
nyt yhteistyötä esimerkiksi Sir Simon 
Rattlen, Andris Nelsonin, Susanna 
Mälkin sekä Osmo Vänskän kans-
sa. Mm. New Yorkin Carnegie Hall ja 
Lontoon Wigmore ovat kutsuneet hä-
net residenssitaiteilijakseen.

Tetzlaffin levytykset mm. Mozartin, 
Beethovenin, Dvořákin, Sibeliuksen 
ja Bartókin tuotannosta ovat saaneet 
monia palkintoja, kuten Diapason d’Or- 
sekä MIDEM Classical- ja ECHO Klassik-
palkinnot. 

RADION 
SINFONIAORKESTERI

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. 

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-
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-
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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. 


