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24.11.     
PERJANTAISARJA 6 
Musiikkitalo klo 19.00 

MUUSIKKOJEN LIITTO 100 VUOTTA

Hannu Lintu, kapellimestari
Lisa Batiashvili, viulu

Erkki Melartin: Traumgesicht op. 70 16 min

Anders Hillborg: Viulukonsertto nro 2,  24 min 
ensiesitys Suomessa 

VÄLIAIKA 20 min

Antti Auvinen: Turbo Aria, kantaesitys  20 min
(Ylen ja Muusikkojen Liiton tilaus) 

Aleksandr Skrjabin: Ekstaasin runoelma op. 54 23 min
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MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen 
Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle kuuntelemaan 
esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on numeroimattomat paikat.

Yuki Koyama, huilu
Jorma Valjakka, oboe
Giuseppe Gentile, klarinetti
Otto Virtanen, fagotti
Jukka Harju, käyrätorvi

Joonas Kokkonen: Puhallinkvintetto 13 min
I Andante 
II Allegro vivace
III Moderato, quasi allegretto 
IV Allegro

Väliaika noin klo 19.55. 
Konsertti päättyy noin klo 21.15. 
Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy noin klo 21.45. 
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/areena. 
Konsertti nähdään kahdessa osassa Yle Teeman RSO Musiikkitalossa -ohjelmassa 
3.12. ja 10.12. ja uusintana Yle TV1:ssä 9.12. ja 16.12.



3

LINTUPERSPEKTIIVI

”EKSTAASIN RUNOELMASSA 
ON PALJON KEVEYTTÄ, 
RAUKEUTTA, LEIKKIÄ JA 
VAPAUTUNEISUUTTA”

Kun neljä vuotta sitten esitit RSO:n kanssa 
Melartinin orkesteriteoksen Traumgesicht, 
se oli ollut vuosikymmeniä unohduksissa. 
Miten nyt arvioisit sen asemaa suomalai-
sessa orkesterikirjallisuudessa?

Kun RSO:n ja Ylen modernistiprojekti 
runsas vuosi sitten alkoi, toin julki aja-
tuksen, että haluan samalla koota pie-
nen listan teoksista, jotka mielestäni an-
saitsisivat tulla osaksi perusohjelmistoa. 
Ne ovat tietenkin minun preferensse-
jäni, ja joku muu voisi yhtä hyvin teh-
dä aivan toiset valinnat. Omaan jouk-
kooni kuuluvat mm. Merikannon Pan, 
Raition Kuutamo Jupiterissa, Pingoud’n 
Suurkaupungin kasvot sekä Melartinin 
Traumgesicht, vaikka viimeksi mainit-
tu ei varsinaisesti modernismia edusta-
kaan.

Esitämme Traumgesichtiä nyt jo nel-
jättä kertaa, levytys mukaan lukien, ja 
siitä on jo tullut ikään kuin ”meidän bii-
si”. Olen johtanut sitä myös muualla ja 
aina tuo teos tuntuu herättävän suurta 
iloa ja sympatiaa. Traumgesicht on mah-
tipontinen ja muhkea mutta samalla 
kaunis, soiva ja muodoltaan sopusuhtai-
nen. Ei ole mitään syytä, miksi näin laa-
dukkaasta kappaleesta ei voisi tulla osa 

kantaohjelmistoa. Nykyisessä ohjelmis-
tossa tällaiset lyhyehköt, 20 minuuttia 
tai sen alle kestävät orkesterikappaleet 
ovat olleet paljolti Sibeliuksen sekä joi-
denkin muiden, esimerkiksi Madetojan 
sinfonisten runojen varassa. Nyt raken-
namme Traumgesichtille modernia esi-
tyshistoriaa ja yritämme todistaa, että 
perusohjelmistoa voi edelleenkin laajen-
taa vanhalla.

Otin Traumgesichtin tämän konser-
tin ohjelmaan myös siksi, että konsertin 
päätösnumerona on Skrjabinin Ekstaasin 
runoelma. Kun luin Ekstaasinrunoelmaa ja 
Traumgesichtiä rinnakkain, oivalsin, että 
ne ovat sukulaisteoksia. Ikäeroa niillä on 
vain pari vuotta. Melartin-seuran avus-
tuksella sain selville, että Melartin oli 
pietarilaisen kapellimestarin, Aleksandr 
Silotin hyvä ystävä ja kävi säännöllisesti 
hänen luonaan. Silotin kautta Melartin 
tutustui moneen Suomessa aiemmin 
tuntemattomaan kansainväliseen mes-
tariteokseen.

Suomessa puolestaan Skrjabin-fani 
ja kapellimestari Leo Funtek oli saa-
nut käsiinsä Ekstaasin runoelman piano-
reduktion heti teoksen valmistuttua, ja 
kirjeenvaihdossaan Melartinin kanssa 
analysoi yksityiskohtaisesti sen harmo-
nista maailmaa. Molempien teosten 
alku on hyvin samankaltainen puupu-
hallinsointuineen ja triolihuokailuineen; 
samoin dramaturgiassa ja vääjäämät-
tömissä nousussa on samanlaisia ele-
menttejä. Se tapa miten jousisoitin-
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soolot nivoutuvat soolopuhaltajiin on 
kuin suoraan venäläisen mestarin ky-
nästä. Kuitenkaan ei synny nolostutta-
vaa tunnetta, että Melartin on matkinut 
Skrjabinia; hänen oma kielensä on niin 
vahva.

Miten on mahdollista, että Traumgesichtin 
kaltainen kappale käytännöllisesti katsoen 
unohdettiin?

 
Alkuperäiset orkesteristemmat olivat 
luokattoman huonoja, eikä teokses-
ta myöskään ollut minkäänlaista tal-
tiointia.  Ennen kuin otimme teoksen 
RSO:n ohjelmistoon neljä vuotta sitten, 
sen edellinen esitys oli ollut 30-luvul-
la. Sitten tuli sota joka katkaisi monen 
muun asian lisäksi myös tämän teoksen 
esityshistorian. Sodan jälkeen alkoi taas 
jo nousta uusi Englund–Rautavaara -su-
kupolvi uusine ajatuksineen. Melartin oli 
kuollut juuri ennen sotaa, eikä hänellä 
sen jälkeen ollut enää puolestapuhujia. 

Melartin oli tiettävästi jossain määrin 
kansainvälisesti verkostoitunut. Pian sen 
jälkeen, kun Stravinskin Tulilintu oli kan-
taesitetty Djagilevin toimesta Pariisissa 
1910, Siloti otti Tulilinnun orkesterinsa 
konserttiohjelmaan Pie tarissa, missä 
teos soitettiin suoraan käsikirjoitukses-
ta. Kaksi viikkoa ennen tuota konserttia 
Melartin oli tapaamassa Silotia ja vietti 
aikaa Pietarissa. Todennäköisesti he tut-
kivat yhdessä Tulilintua. Kun ottaa huo-
mioon, miten vaikea tuohon aikaan oli 
saada tietoa mistään, Melartin oli var-
sin onnellisessa asemassa. Mutta mit-
kä olisivat olleet hänen omat mahdolli-
suutensa ulkomailla? Hänellähän ei ollut 
edes kustantajaa ja Silotin lisäksi hänellä 
ei ollut tukijoita Suomen ulkopuolella.

Melko moni vuosisadan alun suomalai-
nen säveltäjä oli vaikuttunut Skrjabinista. 
Mitä he hänen musiikistaan omaksuivat?

Suomessa modernistien sukupolvi piti 
Skrjabinia esikuvallisena ekspressionisti-
na, mutta hänen orkestraationsa ja sä-
vellystapansa ovat loppujen lopuksi aika 
romanttista, vielä Ekstaasin runoelmas-
sakin. Skrjabinilla sävellystapa ja soitin-
nus ovat yhteydessä toisiinsa. Hän ei sä-
vellä ensin jotakin ja orkestroi sitä sitten, 
vaan hänen musiikkinsa syntyy heti or-
kesteritekstuurina. 

Ekstaasin runoelman ensimmäinen 
sointu on kokosävelaskelklusteri, joka 
on osa hänen kuuluisaa mystistä soin-
tuaan (sitä hän käyttää kokonaisuudes-
saan vasta Prometheuksessa).  Aluksi 
esitellään vain pieniä aiheita, ja sen jäl-
keen koko teos on näiden pienten ai-
heiden leikkiä. Teoksen yhteyteen kir-
joittamassaan pitkässä ja aavistuksen 
sekavassa filosofisessa runossa hän ku-
vailee, miten Henki ryhtyy kisailemaan 
ensin ”tummien rytminen värähtelevien 
aavistusten” ja myöhemmin ”säihkyvine 
rytmien kirkkaiden aavistusten” kanssa 
päästäkseen yhteyteen luovan hengen 
kanssa. Kun Henki on voittanut kisai-
lun rytmisen maailman kanssa, se aset-
tuu uupuneena ja vapautettuna nautti-
maan yhteydestään Luovuuden kanssa. 
Ekstaasin Runoelmassa on paljon keveyt-
tä, raukeutta, leikkiä ja vapautuneisuut-
ta; siinä ei haeta nautintoa ja täyttymys-
tä wagnerilaiseen tapaan.

On olemassa piirteitä, jotka mie-
lestäni Skrjabinista vaikutteita otta-
neet suomalaiset säveltäjät (erityisesti 
Merikanto ja Pingoud) ymmärsivät vää-
rin tai tietoisesti sivuuttivat.  He ottivat 
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hänen musiikillisesta ajattelustaan ai-
noastaan pinnan, värimaailman, eivät-
kä sen tematiikkaa, motiivitekniikkaa ja 
niiden välistä vuorovaikutusta. Heidän 
musiikistaan puuttuu jatkuvuus: usein 
jaksosta siirrytään seuraavaan ja unoh-
detaan edellinen, eikä siihen palata kuin 
ehkä jonkun pienen vihjauksen merkeis-
sä. Skrjabinin tiukka, muotoa ja tekstuu-
ria tukeva sävellystapa jäi suomalaisilta 
omaksumatta, Melartinia lukuun otta-
matta. 

Miten Anders Hillborgin musiikki on muut-
tunut niinä parinakymmenenä vuotena, 
jotka erottavat hänen ensimmäistä ja tois-
ta viulukonserttoaan?

Hillborgin tekstuurit selkenevät selkene-
mistään, ja hän on ilmaisussaan yhä var-
mempi, mutta yksinkertaisempi.  Hänen 
musiikkiaan ylipäätään luonnehtii ää-
retön helppous. Hän käyttää myös yhä 
häpeilemättömämmin kolmisointuja 
– oikeastaan toinen viulukonsertto on 
konsonoivaa musiikkia alusta loppuun. 
Toinen konsertto on myös ensimmäis-
tä eeppisempi, mutta molemmissa kon-
sertoissa on samanlainen dramaturgia: 
niissä on hyvin nopeita ja hyvin hitaita 
tekstuureja, kaleidoskooppina kääntyi-
leviä sointuja, ja toisaalta aikamoista lii-
ke-energiaa. Materiaali suppea, mutta se 
on aseteltu hyvin siten, että elementit 
toistuvat luontevalla tavalla, vaikka eivät 
varioi tai sen kummemmin kommuni-
koi keskenään. Tänä iltana kuullaan kan-
taesityksenä Andersin Lisa Batiashvilille 
erityisesti tätä RSO:n konserttia varten 
säveltämä kadenssi. Lisan soittama yli-
määräinen liittyy sekin nyt kuultavaan 
konserttoon.

Millainen teos on kantaesityksensä saava 
Antti Auvisen Turbo Aria?

Antti Auvisen musiikki on suomalaisit-
tain aika poikkeuksellista sekä äärettö-
män komplisoidun rytmiikkansa että 
täydellisen dissonoivan harmoniakie-
lensä suhteen. Täytyy olla melkoisen 
vaikeaa säveltää 20 minuuttia musiik-
kia, joka välttää ainuttakaan konsonans-
sia. Hän käyttää lyömäsoittimia paljon 
ja mielikuvituksekkaasti: teoksessa on 
mitä kummallisimpia soittimia: koiran 
puruleluja, joita lyödään ja jerrykannu-
ja, joita hakataan toisiaan vasten, pil-
lejä, torvia ja metalliromua. Ja mukana 
lähes solistisessa asemassa sampleri, 
joka toistaa sähköisesti muokattuja ää-
nitteitä menneiden aikojen suomalais-
ten oopperalaulajien esityksistä. Näiden 
suunnittelu ja asettaminen soivaan jär-
jestykseen on ollut varmasti huikea työ.  

Turbo Ariassa rytmi on ensisijainen 
lähtökohta. Teoksen sointimaailma syn-
tyy paitsi lyömäsoittimista ja lyömä-
soittimina käytetyistä esineistä, myös 
tekstuurin tavattomasta monimutkai-
suudesta – se on todella erittäin vai-
kea kappale. Lopputulos on soinnillises-
ti aikamoinen ilotulitus, jossa on oma 
vääjäämätön energiansa ja logiikkan-
sa. Olin kertonut Antille jo aikoja sit-
ten, että hänen teoksensa pariksi tu-
lee juuri Skrjabinin Ekstaasirunoelma ja 
pyysin häntä käyttämään lähes samaa 
orkestraatiota. Odotan suurella innolla 
sitä, miten nuo teokset keskustelevat 
keskenään.

haastattelu Lotta Emanuelsson



6

MUUSIKKOJEN LIITTO – ÄÄNEN KANNATTAJA
Kuluvana vuonna Muusikkojen liitto 
täyttää 100 vuotta. Muusikkojen liitto 
edustaa muusikoita ja ajaa heidän oi-
keuksiaan. Noin kolmannes liiton 3 400 
jäsenestä on orkesterimuusikkoja, ja 
kaksi kolmannesta toimii freelancereina 
musiikin eri sektoreilla.

Muusikot perustivat oman liiton 
Uudella ylioppilastalolla Helsingissä juuri 
ennen Suomen itsenäistymistä vuonna 
1917. Perustamislupa pyydettiin ja saatiin 
Pietarista. Järjestö syntyi keskelle myller-
rystä, jota leimasi jyrkkä yhteiskunnalli-
nen kahtiajako.

Alkuaikojen isoja kysymyksiä oli-
vat etenkin palkkataso ja ulko-
maalaiset muusikot. Ensimmäisillä 
tariffeilla koetettiin saada otetta mo-
nenkirjavasta käytännöstä ja kohentaa 
muusikkojen toimeentulomahdollisuuk-
sia. Ulkomaalaiset muu  sikot nähtiin 
paitsi uhkana työmarkkinoilla myös kult-
tuuristen vaikutteiden ja virtausten tuo-
jina, ja osin myös ammatillisina esikuvi-
na. Ulkomaalaisten muusikkojen osuus 
Suomessa oli suurimmillaan vuonna 
1923, jolloin se oli noin puolet. Tuolloin 
liiton jäsenistä yli puolet oli ulkomaalai-
sia. Samat ydinteemat leimasivat muu-
sikkojen ammattijärjestön toimintaa 
vuosikymmenestä toiseen.

Ensimmäisistä tariffeista kehittyi-
vät ajan mittaan oikeat sitovat työ-
ehtosopimukset yhtä jalkaa työmark-
kinoiden yleisen kehityksen kanssa. 
Palkkakehityksessä ovat muusikot eri 
vaiheissa yleensä katsoneet olleensa ver-
tailualoista jäljessä, mutta työmarkkinoi-
den logiikassa verrokkia haetaan yleen-
sä sieltä, missä palkat ovat korkeammat. 
Työehtosopimustoiminta on pitkäjän-

teistä, ja tulokset saattavat näkyä vasta 
vuosikymmenten päästä. Muu sikkojen 
liiton pidemmän kaaren menestystä työ-
ehtosopimustoiminnassa kuvastaa poik-
keuksellisen laaja kirjo sopimuksia niin 
toistaiseksi voimassa olevien kuin free-
lancetyösuhteiden osalta. Aikojen ku-
luessa on luotu omintakeisia ja edistyk-
sellisiä ratkaisuja free lancemuusikkojen 
työmarkkinoille.

Myös tekniikan kehitys nähdään am-
mattiliitossa uhkana ammattikunnan 
tulevaisuudelle paljon herkemmin kuin 
mahdollisuutena. Muusikkojen maa-
ilmaa ovat järkyttäneet niin äänilevy, 
radiolähetykset, äänielokuva kuin sit-
temmin digitaalitekniikkakin. Ensi jär-
kytyksen laannuttua muusikot ovat 
yleensä sopeutuneet tilanteeseen ja par-
haimmillaan valjastaneet teknologian 
edistyksen käyttöönsä.

Suomalaisen orkesterikentän laa-
juus on kansainvälisestikin verraten 
poikkeuksellinen. Orkesterikenttä ja 
Muusikkojen liitto ovat kehittyneet 
monella tapaa yhtä jalkaa. Liiton toi-
minnalla on ollut tärkeä rooli orkesteri-
toiminnan vakiinnuttamisessa ja kehit-
tämisessä, ja samalla liitto on järjestönä 
vahvistunut vakaissa työsuhteissa toimi-
van orkesterimuusikkojoukon kasvusta. 
Orkesterityöstä on voinut tulla elämänu-
ra, johon muusikoilla on mahdollisuus si-
toutua täysipäiväisesti. Taiteellisen tason 
ylläpitäminen ja kohottaminen vaatii si-
toutumista ja panostamista, minkä suo-
tuisa kehitys on mahdollistanut.

Tasapaino eri muusikkoryhmien kes-
ken on vaihdellut eri aikakausina eri 
syistä, mutta varsinkin viime vuosikym-
meninä on freelancekenttä puolestaan 



7

vaatinut paljon panostusta. Täydellistä 
tasapainoa voi olla mahdoton saavut-
taa, ja liiton vahvuutena onkin ollut kyky 
kohdistaa resurssejaan muuttuvien ti-
lanteiden ja tarpeiden mukaan. 

Eri aikakausina vaikuttaneista po-
liittisista suhdanteista huolimatta 
Muusikkojen liiton toiminnan ydin on ol-
lut ammattikunnan edun turvaamisessa. 
Milloin liika politisoituminen on alkanut 
häiritä tämän ydintehtävän hoitamista, 
on suuntaa korjattu tarpeen mukaan. 
Hyviä esimerkkejä tästä löytyy siitä mi-
ten liitossa on hoidettu keskusjärjestö-
suhteita ja suhteita muihin alan järjes-
töihin.

Järjestönä Muusikkojen liitto on elä-
nyt monenkirjavia vaiheita, mutta se on 

vaikeuksista vahvistuneena sadan vuo-
den iässä elinvoimaisempi kuin koskaan. 
Siinä missä merkkivuosi historiikkeineen 
avaa näkymän menneeseen, liiton katse 
on uusin strategioin ja linjauksin suun-
nattu tiukasti eteenpäin. 

Työsuhteisen työn rinnalle on tullut 
musiikkialalla entistä vahvemmin itsen-
sä työllistäminen ja yrittäjämuotoinen 
toiminta. Kaikki työn tekemisen muodot 
mahtuvat liiton uudistettujen sääntö-
jen puitteisiin, ja puhtaan ammatillisen 
edunvalvonnan rinnalle on nostettu esit-
tävän säveltaiteen edistäminen. Tuore 
slogan kuuluukin: Muusikkojen liitto – 
äänen kannattaja.

Ahti Vänttinen, puheenjohtaja

Jean Sibeliuksen nousu kansainväliseen 
maineeseen ei johtanut ns. björn borg 
-ilmiöön, jossa mestarin esimerkki nos-
taa esiin runsaasti uusia lahjakkuuksia. 
Sibeliuksen kansainväliseen menestyk-
seen ei voi verrata kenenkään hänen 
jälkeensä tulleen suomalaissäveltäjän 
polkua, ei edes oman aikamme menes-
tyssäveltäjien, sillä taiteen maailma on 
nykyään toinen. Silti Erkki Melartin pon-
nisti esiin Sibeliuksen varjosta myös ul-
komailla,  jossa hänen musiikkiaan esi-
tettiin aikanaan varsin runsaasti.

Erik Gustaf ”Erkki” Melartin oli 
Sibeliusta 10 vuotta nuorempi ja osasi 
varmaan sen vuoksi ohjata omaa mu-
siikkiaan riittävän etäälle vanhemman 
kollegansa ilmaisusta. Kukas kopiolla mi-
tään tekisikään, jos originaali on ainut-
laatuinen? Kun Sibelius suuntasi viulu-
konserttonsa jälkeen kohti universaalia 

ÖISIÄ NÄKYJÄ
sävelkieltä, Käkisalmesta kotoisin ollut 
Melartin säilyi suurimmaksi osaksi kar-
jalaisena kansallisromantikkona aina 
20-luvulle saakka, jolloin hänen musiik-
kiinsa tuli ekspresiivisiä ja jopa impres-
sionistisia vivahteita.

Melartin oli kosmopoliitti, runsaasti 
matkustellut, taidokkaasti verkostoitu-
nut ja kielitaitoinen mies, joka oli paitsi 
säveltäjä, myös sävellyksenopettaja, ka-
pellimestari, Helsingin musiikkiopiston 
(myöhempi Konservatorio, vielä myö-
hempi Sibelius-Akatemia) johtaja sekä 
lisäksi aforismikokoelman julkaissut kir-
jailija että kaksi julkista näyttelyä jär-
jestänyt kuvataiteilija. Tästä huolimatta 
hän oli omalla tavallaan ulkopuolinen. 
Koko elämän ajan hänen terveytensä oli 
hyvin hauras ja sitä piti hoitaa säännölli-
sin parantolakäynnein. Melartin oli myös 
homoseksuaali aikana, jolloin oman 
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identiteetin mukaan eläminen olisi yhä 
vienyt hänet vankilaan.

Melartin oli varmasti äärimmäisen 
hienovireisesti kokeva taiteilija, ja sii-
nä valossa on erikoista, että hän nojasi 
niin painavasti saksalaiseen sinfoniseen 
traditioon. Hän sävelsi kuusi sinfoniaa, 
joiden esikuviksi on mainittu germaa-
nisten mastodonttisinfonioiden sävel-
täjät Anton Bruckner ja Gustav Mahler. 
Kapellimestarina Melartin johtikin 
Pohjoismaissa ensimmäisenä Mahleria, 
kun hän esitti Viipurin musiikinystävien 
orkesterin kanssa osan Mahlerin sinfo-
niasta vuonna 1908. Runollisena, moni-
taiteellisena sieluna Melartinin olisi kuvi-
tellut suuntaavan esimerkiksi sinfonisen 
runon pariin, mistä monet Melartin-
tuntijat ovatkin maininneet, mutta tä-
män lajityypin teoksia muutoin hyvin 
tuottelias säveltäjä kirjoitti vain kolme: 
Siikajoki (1903) ja Patria (1911) sekä tä-
män konsertin ohjelmassa olevan teok-
sen Traumgesicht (1910).

Traumgesicht, opus 70, on historialtaan 
mielenkiintoinen, ja sen tarina on valot-
tunut viime vuosina huomattavasti, kii-
tos Erkki Melartin -seuran ja tarkemmin 
dosentti Tuire Ranta-Meyerin ja musii-
kin maisteri Jani Kyllösen tutkimusten. 
Teos kuultiin Hannu Linnun johtamassa 
RSO:n konsertissa syksyllä 2013 ensim-
mäisen kerran sitten vuoden 1932, jolloin 
sen esittivät Helsingin kaupunginorkes-
teri ja Georg Schnéevoigt, tuolloin otsi-
kolla Symphonische Musik. Syytä yli 80 
vuotta kestäneelle uinumiselle on vaikea 
keksiä, sillä Traumgesicht on kerrassaan 
erikoislaatuinen teos suomalaisen musii-
kin historiassa. Teoksen korkeaa laatua ja 
vahvaa luonnetta alleviivaa se, että Lintu 
palauttaa sen ohjelmistoon näinkin pian.

Yksi Melartinin tärkeimmistä kontak-
teista oli pietarilainen pianisti ja kapel-

limestari Alexander Ziloti, jolla oli hä-
nen nimeään kantanut konserttisarja 
Pietarissa vuosina 1903–17. Tässä sarjas-
sa kuultiin niin suuri joukko kantaesityk-
siä ja Venäjän-ensiesityksiä niin monilta 
ajan suurimmilta ja nousevilta säveltä-
jiltä, ettei näitä parane luetella; riittää 
kun lukaisee jotakin 1900-luvun alun 
Kuka kukin on -listaa merkittävistä sävel-
täjistä. Esimerkiksi Sibeliuksen Pohjolan 
tytär kantaesitettiin Ziloti-konsertissa 
Pietarissa joulukuussa 1906. Melartin 
toimi kapellimestarina Viipurissa ja vie-
raili ja verkostoitui sieltä käsin säännöl-
lisesti Pietarissa, missä tutustui myös 
Zilotiin. Tämä kiinnostui Melartinin mu-
siikista eikä epäröinyt ottaa sitä konsert-
tisarjaansa.

Melartin toivoi saavansa esille 3. sinfo-
niansa, joka ei kuitenkaan mittansa puo-
lesta sarjaan mahtunut. Sen vuoksi hän 
päätyi säveltämään uuden teoksen, josta 
tuli Traumgesicht, jota sittemmin esitet-
tiin myös nimellä Öinen näky sekä, kuten 
edellä mainitsin, lopulta Symphonisches 
Musik. Melartin oli muutoinkin sangen 
nopea säveltäjä, mutta Traumgesicht 
syntyi aivan erityisen ripeästi parin vii-
kon aikana elo-syyskuussa 1910, ja sävel-
täjä mainitsee kirjeissään pitkiksi venäh-
täneistä työpäivistään, jotka uuvuttivat 
sekä pään että kädet. Nopeaa työtä 
edesauttoi se, että Melartin otti koko 
joukon aiheita suoraan vuonna 1905 
Kansallisteatterille Gabriele d'Annunzion 
näytelmään Kevätaamun unelma kirjoit-
tamastaan musiikista. Todennäköisesti 
Melartin koki tuon musiikin olevan liian 
hyvää jätettäväksi pelkäksi näytelmä-
musiikiksi, ja toki valmiiden aiheiden 
muokkaaminen auttoi myös kiireeseen. 
Kierrätys säästää luontoa – ja säveltäjän 
peffaa.
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Traumgesichtin kantaesitys oli jou-
luaattona 1910 Pietarin aatelisklubilla. 
1400 hengen sali oli täynnä bassotäh-
ti Fjodor Šaljapinia kuulemaan tulleita, 
mutta Melartinin teos huomattiin kyl-
lä. Säveltäjä johti teoksen itse, ja epäi-
lemättä se oli 35-vuotiaalle Melartinille 
huikaiseva kokemus, siihenastisen uran 
huippukohta. Hänen ystävänsä Varvara 
Feodesejeva kirjoitti kirjeessään, että 
”tahtomattaankin yleisö tuli valloitetuk-
si ja se puhkesi suosionosoituksiin, jot-
ka kestivät erittäin kauan sellaista uutta 
tuttavuutta ajatellen, jollainen Erkki oli. 
Hänet huudettiin esiin kolme kertaa.”

Mikä sitten tekee Traumgesichtistä 
erikoislaatuisen? Ensinnäkin esitysko-
koonpano: orkesteri on laajempi kuin 
missään suomalaisen säveltämässä tuo-
hon mennessä. Zilotin orkesteri oli kak-
si kertaa suurempi kuin Filharmonisen 
seuran orkesteri Helsingissä, ja tämä ai-
van varmasti inspiroi Melartinia. Mukana 
on suuri jousisto: ensiviulut on jaet-
tu suurimmillaan viiteen äänijakoon eli 
divisiin, käytössä on kolminkertaiset 
puupuhaltimet sivusoittimineen, ajan-
kohtaan nähden epätavallisen suuri lyö-
mäsoitinsektio sekä vieläpä kaksi harp-
pua. Myöhemmin Helsingissä kuulluissa 
esityksissä osasta näitä on todennäköi-
sesti jouduttu tinkimään. Mukana on 
myös Alexandr Skrjabinin ja Richard 
Straussin soveltama kikka: ajoittain viu-
luista osa on sordinoitu ja osa ei, mikä 
mahdollistaa sointivärin nopeat muu-
tokset; tämä onnistuu vain kun jousisto 
on riittävän suuri.

Toinen erikoinen piirre on sävellys itse. 
Musiikissa ei ole erityisemmin suoma-
laiskansallista tai karjalaista tematiik-
kaa, ja Kalevalan ilmapiiri loistaa pois-
saolollaan (Melartin oli vähän aiemmin 

säveltänyt mm. Aino-oopperan, ja 1. sin-
foniassaan hän käyttää suoraan Ol' kau-
nis kesäilta-melodiaa). Säveltäjä tunsi 
tuossa vaiheessa melko hyvin Skrjabinin, 
Debussyn ja Straussin teoksia, ja oli 
samana vuonna kuullut Pietarissa 
Igor Stravinskyn Tulilinnun Venäjän-
ensiesityksen. Toki sävellys on ehtaa 
Melartinia: hänen sinfonioitaan tuntevat 
aistivat nopeasti samanlaisia melodisia 
ja rytmisiä aiheita kuin esimerkiksi pa-
ria vuotta myöhemmässä 4. sinfoniassa 
tai vuonna 1924 valmistuneessa 6. sin-
foniassa. Etenkin marssiaiheisiin ede-
tessään Melartin käyttää lähes pakko-
mielteisesti trioli-rytmejä (kolme nuottia 
kahden iskun kestolla), mikä on leimal-
linen piirre monissa muissakin hänen 
teoksissaan.

Traumgesicht ei ole nokturnaalista 
tunnelmointia, vaan orgaanisesti kehit-
tyvä, ehjä sinfoninen runo. Jo orkesterin 
koko houkuttaa esiin ajoittain hyvin voi-
makasta musiikkia, ja miksipä ei, ovat-
han unikuvat välillä varsin suoraviivaisia, 
mikä ei tietenkään sulje pois hyvinkin 
kauniita melodioita ja harmonisia raken-
teita.

Teos kuultiin seuraavina vuosina sekä 
Helsingissä että Viipurissa, ja kaksi ker-
taa myös Latvian Riiassa. Se palasi oh-
jelmaan vuoden 1921 Pohjoismaisilla 
musiikkipäivillä, mutta sen jälkeen vas-
ta tuossa edellämainitussa vuoden 1932 
konsertissa, ja sitten – unohdus. Kaikeksi 
onneksi Traumgesicht on nyt löydet-
ty uudelleen, ja vuonna 2016 julkaistu 
RSO:n levytys on tuonut myös pysyvästi 
kuultavaksi tämän suomalaisen musiikin 
varhaisen virstanpylvään.

Osmo Tapio Räihälä
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Kuin konsanaan suomalaispoliitikko jen 
kaapeissa kolisteli suomettuneisuuden 
vuosina ”kotiryssiksi” kutsut tuja naapuri-
vallan vaikuttajia, on monella suomalai-
sella kapellimestarilla oma ”kotisvenski” 
– Anders Hillborg. Tämä ruotsalainen al-
kaa olla yksi esitetyimmistä nykysäveltä-
jistä Suomessa, eikä yhteys rajoitu vain 
Suomeen, sillä saloset, oramot ja kump-
panit poimivat Hillborgin ohjelmiinsa 
myös ulkomailla johtaessaan.

Tämä on raikas ilmiö. Suomen kovasti 
hehkutettu musiikkielämä unohtuu hel-
posti peilin eteen omaa napaansa ihaile-
maan, joten on vain tervehdyttävää, että 
sinivalkoisen selkään taputtelun seassa 
pilkottaa myös sinikeltaista.

Anders Hillborg on noussut kansain-
väliseen menestykseensä vähitellen, ja 
paljolti nimenomaan kansainvälisyyten-
sä kautta, sillä kotimaasta ponnistami-
nen ei ollut hänelle helppoa. Anders on 
itse kertonut, että hänen uransa alussa 
70- ja 80-lukujen taitteessa ammattiar-
vostuksen saaminen Ruotsissa oli sävel-
täjälle vaikeaa. Tuonaikainen ruotsalai-
nen kulttuuri-ilmapiiri jopa kyseenalaisti 
avoimesti sen, onko ylipäätään oikeu-
tettua tehdä musiikkia, jolla ei pyritä ta-
voittamaan kansan syviä kerroksia, vaan 
hiotaan ilmaisua kohti elitismiksi syy-
teltyä huippua – vaadittiin siis erään-
laista Kansankodin reaalisosialismia. 
Hillborgin ihailemat modernistit kuten 
Iannis Xenakis tai Brian Ferneyhough ei-
vät sopineet tuohon muottiin. Onneksi 
Hillborg päätti kulkea omaa tietään.

Sen verran tuttu Hillborg alkaa olla 
myös Radion sinfoniaorkesterin ylei-
sölle, että hänen taustansa monipuo-

SOINTIHEDONISTI PROGEPOLUILLA
lisuuskaan ei ole uutinen. Siksi totean 
ylimalkaisesti hänen tiensä taidemu-
siikin säveltäjäksi kulkeneen kuorolau-
lun, vapaan improvisaation sekä pop- ja 
rockmusiikin myötä. Jotain näistä kaikis-
ta on jäänyt vähintään muistumiksi hä-
nen nykyiseenkin sävelkieleensä. Niinpä 
Hillborg onkin ollut vapaa akateemisen 
taidemusiikin koulukunnista, ja käyttä-
nyt sen mukaisesti niitä musiikillisen il-
maisun välineitä, joita on kulloinkin tar-
vinnut.

Syksyllä 2016 RSO esitti Hillborgin 1. 
viulukonserton (1992). Moni yleisön jou-
kossa muistanee Pekka Kuusiston vai-
kuttavan esityksen, ja täysin puskista tuli 
yhdessä Soila Sariolan kanssa ylimääräi-
senä esitetty laulu Kväll, jonka Hillborg 
oli aikanaan tehnyt Eva Dahlgrenin 
kanssa. Siksi on kutkuttavaa kuulla 2. 
viulukonsertto (2016) näin pian myös 
tässä salissa ja vastaanottimien äärel-
lä. Teos sai kantaesityksensä vuosi sit-
ten Tukholman Konserthusetissä, missä 
Sakari Oramo johti Tukholman filhar-
monikkoja, ja solistina oli tämänkin illan 
tähti Lisa Batiashvili. Miten Hillborg on 
muuttunut 24:ssä vuodessa?

Paljonkin – ja ei sittenkään hirmuises-
ti. Siinä missä nimitin vuoden takaises-
sa esittelyssäni 1. konserton sooloviulua 
sähköjänikseksi, on 2. viulukonserton 
soolo huomattavasti rauhallisempi, si-
säistyneempi ja seestyneempi, mut-
ta tallella on perusasia: sointihedonisti 
Hillborg nauttii pitkälinjaisen orkeste-
risoinnin ekstaattisuudesta, ja seassa on 
aina myös yllättäviä käänteitä.

Myös 2. viulukonsertto on yksiosai-
nen ja noin 25 minuutin mittainen. 
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Yksiosaisuus ei tässäkään ole monoliitti-
suutta, vaan teoksessa on pakottomasti 
toisiaan seuraavia taitteita, joiden aihei-
siin palataan joko sellaisinaan tai uudesta 
näkökulmasta katsellen. Orkesteri ei ole 
suunnattoman suuri, sillä kahdet puupu-
haltimet ja maltillisen kokoiset vaski- ja 
lyömäsoitinosastot riittävät. Jousisto sitä 
vastoin on täyden sinfoniaorkesterin mi-
tassa, ja solistia tukevan jousiston rooli 
onkin konsertossa epätavallisen suuri.

2. viulukonsertto alkaa korkeiden jous-
ten aleatorisella jaksolla, joka purkautuu 
– hör och häpna! – hiljaiseen c-molli-
sointuun. Hillborg ei pelkää käyttää to-
naalisia harmonioita silloin kun niiden 
aika on. Jousiston soitto ilman vibra-
toa tekee musiikkiin urkumaisen soin-
nin. Kun sooloviulu astuu esiin, tekee se 
entréensa avoimilla tersseillä ja kvinteil-
lä, virtuoosisen soiton aika ei ole vielä. 
Ensimmäinen taite päättyy palaamalla 
alussa kuultuun aleatorisuuteen.

Toinen taite (Con fuoco) käynnistyy 
vajaan kahdeksan minuutin jälkeen. 

Sen hurja syke on silkkaa progressiivista 
rockia – kuvittele tilalle sähköiset soitti-
met ja musiikki voisi olla suoraan King 
Crimsonin käsialaa! Tämän lyhyen jak-
son jälkeen musiikki palaa ensimmäisen 
taitteen tunnelmaan, joka purkautuu 
aisteja hivelevään H-duurisointuun.

Kolmas taite rakentuu samanlaiselle 
säestykselle, mutta sooloviulu lähtee nyt 
vikkelään tikutukseen, ja ensimmäisen 
kerran solisti ja orkesteri alkavat erkaan-
tua toisistaan. Hieman yllättäen tästä 
kehittyykin konserton varsinainen hidas 
jakso.

Kun sooloviulun nopea tikutus palaa, 
jousisto jatkaa yhä hitaasti laavan vailla 
eteenpäin vyöryen. Tämä johtaa lopulta 
alun tematiikan ja nopean sykkeen lo-
mittumiseen ja konsertto päättyy hur-
mioituneessa, kirkastuneessa tunnel-
massa.

Osmo Tapio Räihälä

LIIOITTELUA TAITEESSA JA RAKKAUDESSA
Säveltäjien urapolut vaihtelevat. Monet 
ovat osoittaneet jo lapsena lahjakkuutta 
ja määrätietoisuutta, joka kuin itsestään 
kantaa opintoihin ja uuden taidemusii-
kin luomiseen aikuisena. Joillekin pää-
tös on tietoinen: ryhdynpä säveltämään. 
Ja sitten on niitä, jotka vasta aikuisina 
huomaavat kiinnostuksensa suuntautu-
van kohti säveltämistä siinä määrin, että 
siitä tuleekin ammatti ja elämänura. 
Ryhdytään säveltäjäksi, koska on pakko.

Antti Auvinen (s. 1974) ehti nuo-

ruudessaan harrastaa perusteellises-
ti heavy-kitaransoittoa kunnes päätyi 
Jyväskylän konservatorioon tavoittee-
naan kitaristin ammatti. Ja kuten jos-
kus käy, mielenkiinto alkoi vähitellen 
kohdistua musiikin tekemiseen itse. 
Äänten tuottaminen ja sommittelu sä-
vellyksiksi muuttui suunnitelmalliseksi. 
Auvinen lähti opiskelemaan patakonser-
vatiiviseksi osoittautuneeseen Prahan 
konservatorioon, josta siirtyi jatkamaan 
toiseen ääripäähän: Amsterdamin kon-
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servatorion henki oli täydellinen taiteelli-
nen vapaus. Tämä yhdistelmä on kanta-
nut hedelmää, ja Auvinen löysi itselleen 
luontaisen ilmaisun kolmenkympin kor-
valla.

Auvisen varhaisemmat teokset ovat 
pääasiassa kamarimusiikkia vaihteleville 
kokoonpanoille. Suomessa vuosituhan-
nen vaihteeseen jatkuneessa jälkisarjal-
lisessa aallossa säveltäjien mielenkiinto 
kohdistui lähinnä säveltasoihin, mutta 
Auvista kiinnostivat enemmän rytmit ja 
sointivärit, joita hän on laajentanut uu-
silla soittotavoilla ja nyttemmin myös 
tuomalla monenlaisia esineitä ja objek-
teja rikastamaan etenkin lyömäsoitinten 
ääniä.

Ja sitten tuli läpimurto, jonka aiheut-
taman pienimuotoisen räjähdyksen sir-
paleita lentelee yhä ilmassa. RSO:n 2015 
kantaesittämä Junker Twist ja vuoden 
2016 Tampere Biennalessa kuultu or-
kesteriteos Himmel Punk hätkähdyttivät 
yleisöä ja arvostelijoita kuin konsanaan 
Magnus Lindbergin Kraft 30 vuotta 
aiemmin. Niiden äärimmäisen painei-
nen ja räjähdysaltis rytmi- ja sointimaa-
ilma sai vastapainokseen suurenmoi-
sen, monimediallisen kamarioopperan 
Autuus (2015), joka palkittiin viipymättä 
myös Teosto-palkinnolla. Oli epätaval-
lista, että säveltäjä rohkeni kertoa myös 
ideoista teosten takana, vaikka sävellyk-
set olivat kuulijalle absoluuttista musiik-
kia: Junker Twistin taustalla oli peräka-
marin uusnatsin ajatusharhat ja Himmel 
Punk otti kantaa uskonnolliseen väkival-
taan. Autuus käsittelee mielen hajoamis-
ta, joka johtaa väkivallantekoihin saakka.

Kun säveltäjä antaa teokselle nimeksi 
Turbo Aria, herää väkisin kysymys, mikä 
tällä kertaa on idea musiikin takana. 

Säveltäjänä tiedän, kuinka arveluttavaa 
on kertoa mielikuvien kautta musiikis-
ta, joka on ensisijaisesti vain musiikkia. 
Väärin- ja ylitulkintojen riski on suuri. 
Mutta Auvinen uskaltaa avata tämänkin 
teoksen taustaa, ja hyvä niin.

Kun Auvinen seisoi taannoin lap-
si sylissään Välimeren rannalla, hänen 
mieleensä tulvivat kysymykset merta 
ylittämään lähtevistä pakolaisista ja uu-
tiskuvat rantaan ajelehtineesta hukku-
neesta lapsesta. Niin uuteen teokseen 
tuli paljon elastista sointia, alaspäin tai-
puvia asioita, hidastuvia, etääntyviä ja 
”uppoavia” musiikillisia tilanteita, jotka 
ikään kuin vajoavat pinnan alle – mutta 
myös esiin ”huuhtoutuvia”, pintaan nou-
sevia kulkuja. Turbo Arian keskeinen rooli 
on kosketinsoittajan soittamalla sample-
rilla, jolla muokataan ääntä, joka on pe-
räisin sadan vuoden takaisilta suoma-
laisten sopraanoiden savikiekkolevyiltä. 
”Aariat” tulevat Alma Fohströmin, Aino 
Acktén, Maikki Järnefeltin ja soittimien 
äänistä, jotka ovat täydentyneet savi-
kiekkojen ritinöistä, rasahduksista, kohi-
noista ja muusta mekaanisesta hälystä. 
Näitä käsittelemällä säveltäjä luo aivan 
uudenlaisen äänimaailman, josta saa-
daan samplaamalla mitä erikoisimpia 
looppeja, rutinoita, liukuja, kohinoita ja 
niin edelleen, ja näistä syntyy jännittäviä 
ääniä, sointeja ja rytmejä.

Samplerin tuottamat äänet liittyvät 
kahteen asiaan: ne ovat kuin vanho-
ja kuvia ajasta, jolloin ihmiset joutui-
vat lähtemään Suomesta pois toteut-
tamaan unelmiaan. Toinen on kierrätys, 
jätteiden huolto. Soittimistoon onkin 
kasattu esimerkiksi lasisia lastenruoka-
purkkeja, joita ravistellaan juuttisäkis-
sä. Vesi- ja rantatematiikka on mukana 
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myös soinnissa: savikiekon räsähdyksis-
tä voi samplata äänen joka muistuttaa 
rannikkovartioston helikopteria. Ja vesie-
lementti tulee esiin myös alkuperäisen 
waterphone-instrumentin käytöstä.

Yksiosainen, parikymmenminuutti-
nen teos jakautuu neljään taitteeseen. 
Alussa sampleri tuottaa hoketus-tyyp-
pistä laulua, joka laskeutuu kohinaan ja 
nopeutettuun rätinään. Toinen taite on 
hieman staattisempi, mutta kolmannes-
sa sampleria käytetään kuin 70-luvun 
syntetisaattoria, jolla tehdään laajoja, 
nopeita liukuja. Tästä syntyy rytmisiä ti-
lanteita, jotka voivat kääntyä staattisuu-
desta selvään pulssiin. Pieni välike johtaa 
rytmikkääseen viimeiseen taitteeseen, 
josta kasvaa loppuun kantava polyryt-
miikka.

Aaria – kyllä – mutta miksi Turbo? 
Vaikka tämä musiikki on Auvisen mitta-
puulla kenties jopa seesteistä, on se silti 
samalla tavalla turboahdettua kuin hä-
nen aiemmatkin orkesterikappaleensa. 
Materiaalia on niin paljon, että musiik-
ki kasvaa paineiseksi kuin väkisin. Vaikka 
on tiivistettävä, on myös välillä liioitelta-
va ja annettava tilaa ja aikaa; musiikki 
on ohikiitävä taide. Auvinen ajatteleekin, 
että siinä missä muissa yhteyksissä liioit-
telu on pahasta, taiteessa ja rakkaudessa 
meidän tulisi liioitella vielä paljon nykyis-
tä enemmän. Siihen ajatukseen on help-
po yhtyä.

Osmo Tapio Räihälä

NÖYHTÄÄ MAAILMANKAIKKEUDEN NAVASTA
Sadan vuoden takaisen Venäjän tai-
de-elämää ravisteli useampikin voima-
kas aatesuuntaus. Etenkin kuvataiteen 
ja runouden puolella vaikutti Pietarista 
käynnistynyt symbolistinen liike nimel-
tä Mir iskusstva (”taiteen maailma”), joka 
mursi 1800-luvun realismin. Sen johto-
hahmo oli Aleksandr Benois, ja liike vai-
kutti laajasti myös ajan nimekkäimpiin 
suomalaisiin taiteilijoihin. Mir iskuss-
tvan vaikutus ylitti taiteenrajat: runoilijat 
Aleksandr Blok ja Anna Ahmatova kuu-
luivat sen piiriin, ja samoin sen ideat le-
visivät teatteriin, balettiin ja musiikkiin.

Samaan aikaan taiteilijakunnan kes-
kuudessa kävi myös varsinainen kva-
siuskonnollisen mystisismin hyökyaal-
to. Tuon liikkeen isähahmo oli edellä 
mainitun Blokin eno, filosofi ja runoilija 

Vladimir Solovjov, jonka apokalyptiset 
kirjoitukset vaikuttivat nekin voimal-
lisesti yli taiteenlajien rajojen Venäjän 
keisariajan loppuun saakka. Taiteilijat ni-
mesivät tyylinsä “apokalyptismiksi”, “sen-
sualismiksi” tai “prometheaanisuudeksi”. 
Tämän liikkeen kansainvälisin ilmenty-
mä oli säveltäjä Aleksandr Skrjabin.

Skrjabin (1871–1915) oli Moskovan 
konservatorion kasvatti, mutta pyrki 
kansainvälisyyteen. Hän asettui joksikin 
aikaa Sveitsiin ja sitten Pariisiin, ja teki 
laajan konserttikiertueen Yhdysvalloissa, 
kunnes palasi Venäjälle vuonna 1909 
ja asui loppuelämänsä Moskovassa. 
Skrjabin ajautui hänkin mystisismin 
pauloihin ja alkoi kehitellä omaa meta-
fyysistä teoriaansa maailman olemuk-
sesta. Tuon filosofian mukaan hän itse 
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oli koko maailmankaikkeuden keskus. 
Skrjabinista on mainittu, että hän oli 
jo lapsena jokseenkin itsekeskeinen, ja 
vaikka diagnoosien tekeminen (ilman 
psykiatrin koulutusta) yli sata vuotta sä-
veltäjän kuoleman jälkeen on hiukan ar-
veluttavaa, hän lienee potenut vähintään 
jonkinasteista narsismia.

Skrjabinin tuotanto käsittää suuren 
määrän pianomusiikkia sekä viisi or-
kesteriteosta, joista kolme on nimetty 
sinfoniaksi ja kaksi on sinfonisia runo-
ja (jälkimmäinen on Prometheus: Tulen 
runoelma vuodelta 1910). Hän oli ilman 
muuta yksi musiikin suurimmista uudis-
tajista. Hänen alkujaan tonaalinen soin-
timaailmansa kehittyi 1910-luvulle tulta-
essa jatkuvasti kompleksisemmaksi, ja 
perustui hänen kehittämiinsä sointura-
kenteisiin, etenkin nk. prometheus-soin-
tuun. Skrjabin väitti olevansa synestee-
tikko, ja kehitti sen mukaisesti värien ja 
sävellajien suhteisiin perustuvan teorian, 
mutta tuo rakennelma tuntuu minusta 
liian mekaaniselta ja keksityltä ollakseen 
aivan aito. Tämän sanon itse synestee-
tikkona.

Yhtä kaikki Skrjabin vaikutti tavatto-
masti oman aikansa venäläisiin sävel-
täjiin, kuten Stravinskyyn, Prokofjeviin 
ja Roslavetsiin, puhumattakaan Artur 
Louriesta, ja hänen ihailijoihinsa kuu-
luivat myös Sibelius, Aarre Merikanto, 
Ernest Pingoud ja Väinö Raitio. Skrjabin 
menehtyi vuonna 1915 verenmyrkytyk-
seen. Koska tämän kaiken olevaisen kes-
kipisteen poismenosta ei seurannutkaan 
vielä maailmanloppua, tuo hänen edel-
lä mainittu teoriansa näyttäisi joiltakin 
osin hieman vuotavan.

Toki Skrjabinia on myös vastustettu, 
ja hänen musiikkiaan on syytetty milloin 

kaoottiseksi, milloin muodottomaksi ja 
jopa musiikilliseksi masturboinniksi. No, 
voihan sekin olla tyydyttävää.

Vuonna 1908 valmistunut Ekstaasin ru-
noelma (”Le Poème de l’extase”, suomek-
si joskus myös Hurmion runoelma) on 
suurelle orkesterille kirjoitettu yksiosai-
nen sinfoninen runo. Skrjabin liitti sen 
mukaan tekstin, jonka yksiselitteinen 
sanoma on säveltäjän oma kaikkivoi-
paisuus. Teoksen tyylissä on muistumia 
Debussystä ja orkesteri on ajan oloihin 
nähden valtava – toki ilman niin suur-
ta määrää soittajia kuin Mahlerin sinfo-
nioissa tai Schönbergin Gurreliederissä. 
Tyylillisesti Ekstaasin runoelma sijoittuu 
sille raja-alueelle, jolta Skrjabinin aiem-
min tonaalinen sävelkieli otti pitkän loi-
kan pois tonaalisuudesta.

Ekstaasin runoelman musiikki on aluksi 
ilmeeltään rauhallista, joskin intensiteet-
ti ja volyymi kasvavat välillä. Etenkin en-
simmäisen kolmanneksen jälkeen vas-
ket valtaavat äänekkäillä repliikeillään 
huomiota; musiikki muuttuu rytmisesti 
tiheämmäksi ja kaikinpuolinen voimak-
kuus kasvaa mittaviin purkauksiin.

Pienen puupuhallinten sävyttämän 
suvannon jälkeen musiikki suuntaa taas 
kohti hurmiota, joka saavutetaan lopun 
pitkälinjaisissa, huumaavissa tuttisoin-
nuissa. Ekstaasia seuraa hetken lepo, 
jonka kautta noustaan niin juhlavaan 
ja valoisaan päätökseen, että tarvitaan 
useampia kosmologeja todistamaan, et-
tei Skrjabin ollut maailmankaikkeuden 
napa.

Osmo Tapio Räihälä
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LISA BATIASHVILI

Georgiassa syntynyt ja pitkään Saksassa 
asunut Lisa Batiashvili on tämän hetken 
kansainvälisesti arvostetuimpia viuliste-
ja. Batiashvili esiintyy säännöllisesti mm. 
New Yorkin ja Berliinin filharmonikkojen, 
Zürichin Tonhalle-orkesterin, Lontoon 
sinfoniaorkesterin sekä Euroopan kama-
riorkesterin solistina. Kuluvalla kaudel-
la Batiashvili toimii nimikkotaiteilijana 
maailman pitkäikäisimpiin musiikkilai-
toksiin kuuluvassa Accademia Nazionale 
di Santa Ceciliassa.

Batiashvilin viimeaikaisista saavu-
tuksista keskeisimpiä on Deutsche 
Grammophonille tehty levytys Sibe li-
uksen ja Tšaikovskin viulukonsertois-
ta. Yhteistyössä kapellimestari Daniel 
Baremboimin ja Berliinin Staatskapelle-
orkesterin kanssa tehty levy on kerän-
nyt ylistäviä arvioita. Jatkoa seuraa ensi 
keväänä, kun Deutsche Grammophon 
julkaisee Batiashvilin, Yannick Nézet-
Séguin ja Euroopan kamariorkesterin tul-
kitsemaa Prokofjevia. 

Kuluvalla kaudella Batiashvili esiin-
tyy mm. Sydneyn sinfoniaorkesterin, 
Ranskan radion sinfoniaorkesterin, BBC:n 
sinfoniaorkesterin sekä kamariorkesteri 
Orpheuksen solistina. Viime vuonna kan-
taesittämäänsä Anders Hillborgin toista 
viulukonserttoa hän soittaa Helsingin li-
säksi myös  Lontoossa Sakari Oramon 
johtaman BBC:n sinfoniaorkesterin kans-
sa.

Batiashvili korostaa yhteistyön tär-
keyttä musiikin tekemisessä, ja lä-
heinen kommunikointi kapellimesta-
rien, kuten Sir Simon Rattlen, Christian 
Thielemannin ja Sir Antonio Pappanon 
kanssa on ollut olennaista musiikillises-
sa kehittymisessä. Batiashvili korostaa 
kommunikaation tärkeyttä myös laa-
jemmin: musiikki voi toimia kansalliset 
rajat ylittävänä ja ihmisiä yhdistävänä te-
kijänä. Kuunteleminen ja avoimuus tar-
joavat mahdollisuuksia kasvavaan ym-
märrykseen. 

Lisa Batiashvilin soitin on vuoden 1739 
Joseph Guarneri “del Gesu”, jonka hänelle 
on lainannut yksityinen keräilijä. 

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-



16

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. 

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. 


