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27.10.     
PERJANTAISARJA 4 
Musiikkitalo klo 19.00 

Pietari Inkinen, kapellimestari
Sergei Hatšatrjan, viulu 

Olli Virtaperko: Usvapatsas, kantaesitys (Ylen tilaus) 15 min

Dmitri Šostakovitš: Viulukonsertto nro 1 a-molli op. 99 35 min
1. Nokturni (Moderato) 
2. Scherzo (Allegro) 
3. Passacaglia (Andante) 
4. Burleski (Allegro con brio – Presto)

VÄLIAIKA 20 min

Antonin Dvořák: Sinfonia nro 8 G-duuri op. 88 35 min
1. Allegro con brio 
2. Adagio 
3. Allegretto grazioso – Molto vivace 
4. Allegro, ma non troppo
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MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen 
Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle kuuntelemaan 
esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on numeroimattomat paikat.

Ilari Angervo, alttoviulu
Emil Holmström, piano 

Dmitri Šostakovitš: Sonaatti alttoviululle ja pianolle  34 min
C-duuri op.147 
1. Moderato 
2. Allegretto 
3. Adagio

Väliaika noin klo 20.05.
Konsertti päättyy noin klo 21.15. 
Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy noin klo 22.
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/areena. 
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OLLI VIRTAPERKO (s. 1973)

Edinburghin yliopistossa ja Sibelius-
Akatemiassa sävellyskoulutuksensa 
saaneen Olli Virtaperkon läpimurto sä-
veltäjänä tapahtui vuonna 2009 Radi-
on sinfoniaorkesterille kirjoitetun or-
kesteriteos Kurun myötä. 

Sitä seuranneet mm. kaksoiskonsert-
to Calvinon viisi sanaa (sellolle, harmo-
nikalle ja sinfoniaorkesterille, 2010), 
konsertto Ambrosian Delights (2013) 
analogisyntetisaattori knifoniumille ja 
barokkiorkesterille, sekä Romer’s Gap 
(2016) konsertto vahvistetulle selol-
le ja orkesterille ovat vakiinnuttaneet 
Virtaperkon aseman ikäpolvensa kes-
keisiin kuuluvana säveltäjänä.

Aktiivisena kulttuuripoliittisena kes-
kustelijana profiloitunut Virtaperko on 
säveltämisen ohessa toiminut Tampere 
Biennalen taiteellisena johtajana 
(2011–2014), luotsannut barokkisoit-
timin oman aikamme musiikkia esit-

tävää Ensemble Ambrosius -yhtyettä 
(vuodesta 1995), laulanut Ultra Bra -yh-
tyeesä (1995–2001) sekä toiminut vuo-
desta 2007 lähtien musiikkijournalisti-
na Yle Radio 1:ssä. Hän kuuluu myös 
Suomen Säveltäjät ry:n hallitukseen. 
Virtaperkon oma soitin on barokkisello, 
jonka soittoa hän on opiskellut Markku 
Luolajan-Mikkolan johdolla.

Säveltäjänä Virtaperko on ollut kiin-
nostunut uudella tavalla vanhasta mu-
siikista sekä vanhoista, uusista ja et-
nisistä soittimista. Orkesteriteoksissa 
erilaisten sävel- ja viritysjärjestelmien 
kitka on johtanut omaperäiseen väri-
maailmaan, jossa menneisyys ja tule-
vaisuus soivat yhtä aikaa. ”Musiikki on 
sekoitus tunnetta ja järkeä, tiedettä ja 
taidetta, sattumanvaraisuutta ja järjes-
tystä; kuin elämä itse”, Virtaperko on 
todennut sävellystyönsä yhteydessä.

Säveltäjä Olli Virtaperko kertoo, että 
nimen löytäminen uudelle teokselle 
oli työlästä. Nimeä alettiin hakea vas-
ta kun sävellystyö oli valmis, ja se löy-
tyi lähes sattumalta, erään kirjan selkä-
myksestä. Usvapatsas on hyvä nimi: se 
tavoittaa Virtaperkon uuden teoksen 
omimman olemuksen monine merki-
tyksineen. Sana kuvaa samanaikaises-
ti staattista ja jatkuvasti muuttuvaa, 
samaa mutta silti aina erilaista koh-
detta. Tekstuuri on häilyvää, rikkaasti 
kuvioitua kärhineen, jotka kiemurte-

OLLI VIRTAPERKO (s. 1973): USVAPATSAS 

levat ja tihkuvat maaperästään tuot-
taen harmoniaytimen, johon teoksen 
rakenne perustuu. Silti tuntuu kuin se 
olisi kaiken aikaa lipsahtamassa ottees-
ta taittaessaan ympäröivän maiseman 
vaihtelevaa chiaroscuro-valoa valtaisan 
prisman lailla.

Harmoninen ydin, joka kehittyy pit-
kinä, hitaina, syvinä henkäyksinä, on 
kaikkea muuta kuin vakaa. Teos perus-
tuu vastakkainasetteluun länsimaisen 
musiikin jalostaman tasavireisyyden ja 
raa’an, epätasavireisen luonnollisen ylä-
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sävelikön välillä (minkä voi nähdä myös 
sivilisaation ja villin, kesyttömän luon-
non välisenä vuoropuheluna). Kahden 
järjestelmän leikkauspisteessä syntyy 
yksityiskohtaisen tarkasti eroteltujen 
äänten virta, joka aaltoilee ja loittonee 
säärakenteiden lailla, muuntuen kirk-
kaasta diatonisuudesta paksuksi dis-
sonanssimassaksi. Tasavireisyydestä 
poikkeava elementti syntyy jousten ja 
vaskien – lähinnä käyrätorvien – luon-
nollisesta yläsävelisyydestä sekä kla-
rinetin hauraanhienojen multifonien 
verkosta.  Kuuntelun kannalta kiehto-
vaa on akustinen ”beating”-ilmiö, ää-
nen rytminen huojunta, joka syntyy 
mikrotonaalisesti läheisten taajuuksien 
pilvistä ja joka tuo teoksen mikroraken-
teeseen lisäkerroksen rytmistä rikkaut-
ta.

Musiikki ei ole luonteeltaan temaat-
tista. Sen alkutahdit esittelevät kolme 
tekstuurin käyttötapaa: vaskien ja puu-
puhaltimien hitaasti muotoutuvat ja 
hajoavat soinnut; puupuhaltimien ja 
lyömäsoittimien kiertyvät, kromaatti-
set asteikkoeleet sekä jousten harmo-
nioiden luoma kirkas ulkoinen halo. 
Tekstuurit muuttavat hitaasti muo-
toaan kautta koko orkesterin, niiden 
värit tihkuvat pikku hiljaa muihin ryh-
mittymiin, kunnes vaskista alkava ja 
muualle tarttuva mikrotonaalisuus su-
mentaa vähitellen alun jousten kauniin 
sointikuvan.

Hiljaisimmillaan nämä sointuraken-
teet ovat kuin ääriviivoja sumussa. 
(Mieleeni tulevat Kanadan pohjoisosis-
ta inuksuit-merkit, kivimuodostelmat, 
joita on käytetty opasteina pohjoisen 
karussa erämaassa.) Kovimmillaan ne 
tuntuvat sisuskaluissa asti mahtavina, 

riipivän riitasointuisina. Karun verti-
kaalisen ja rehevän lyyrisen sävelvuon 
vastakohtaisuus tuo teokseen oman 
dramaattisen jännitteensä. Metalliset 
lyömäsoittimet, harppu ja kosketin-
soittimet ovat tärkeässä tehtävässä 
koko teoksen ajan; niiden kipinöivien, 
säkenöivien eleiden loiste määrittää 
ja muokkaa kaiken aikaa musiikin reu-
na-alueita.

Kiemurtelevat kromaattiset linjat 
peittävät aina uudestaan ryöpyten hi-
taamman, tektonisen perustan päät-
tyen voimakkaisiin, koviin sointuihin ja 
hiljaisuuteen. Elementaaliset kliimak-
sit kulminoituvat heti puolen välin jäl-
keen pitkittyneeseen, hurjaan huippu-
kohtaan, jota työstetään kauan. Tämän 
keskeisen tapahtuman vanavedessä 
äänen hopeisen patinoitunut ydin hii-
puu vähittäin suoraa ääntä soivien 
jousten havinaan. Tämä Virtaperkon 
suosima jousten soittotapa tuo mie-
leen kaukaisen serkun: jousten harmo-
nian Mahlerin ensimmäisen sinfonian 
avausosassa. Theodor W. Adornon ku-
vaus siitä sopii hyvin tähänkin: ”Ohut 
verho, kulunut mutta tiivisti kudottu, 
riippuu taivaasta kuin haaleanharmaa 
pilvipeite, silti ärsyttäen herkkiä sil-
miä.”¹ Viimeiset sekunnit palauttavat 
mieleen alkutahtien konsonoivan jou-
simusiikin, joka on kuin aukko sumus-
sa ennen yllättävää vapautumista avoi-
meen maisemaan. 

Matthew Whittall
Suomennos Sirpa Hietanen 
¹ Theodor W. Adorno, 
Mahler: A Musical Physiognomy, s. 4.
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Dmitri Šostakovitšin musiikin luon-
teenomaisimpia piirteitä on julkinen 
itsetutkiskelu. Mietteliäästä sisään-
päinkääntyneisyydestä tuli pysyvä osa 
Šostakovitšin sävellyksiä toisen maail-
mansodan ja yhdeksättä sinfoniaa seu-
ranneen polemiikin jälkeen. Tilittävä 
ote ei edustanut pakoa ankeasta ny-
kyhetkestä ja määräilevistä kulttuuri-
viranomaisista, sillä filosofinen pohdis-
kelu tuli näkyviin jo varhaisemmissa 
jousikvartetoissa.

Nuo sisäiset äänet olivat tulleet sel-
vimmin kuuluviin hitaissa osissa sekä 
kuudennen, kahdeksannen ja kymme-
nennen sinfonian eeppisissä avaus-
osissa. Kymmenennessä sinfoniassa 
Šostakovitšin teemavalikoimaan ilmes-
tyi myös musiikillinen signatuuri D-Es-
C-H, joka usein esiintyi jonkinlaisena 
avunhuutona karskin aggressiivisessa 
ympäristössä.

Ensimmäisellä viulukonsertolla on 
tässä sisäisessä evoluutiossa välittä-
vä rooli. Teos sai alkunsa viulutaiteilija 
David Oistrahin aloitteesta jo vuonna 
1948, mutta sai odottaa esitysvuoroa 
yhdeksännen ja kymmenennen (jon-
ka julkaisemista Šostakovitš viivyt-
ti Stalinin kuoleman yli) sinfonian jäl-
keen. Konserton elegisen perusvireen 
voi yhdistää Alban Bergin kymmenisen 
vuotta nuorempaan viulukonserttoon 
”Erään enkelin muistolle”.

Viulukonsertto nro 1 a-molli op. 9 
jat kaa neliosaisuudessaan 20. vuosi-
sadan sinfonisten konserttojen lin-
jaa. Orkesterikoneisto on suuri ja 

DMITRI ŠOSTAKOVITŠ (1906–1975): 
VIULUKONSERTTO NRO 1 A-MOLLI OP. 99

pai nokkuutta lisää ankaraa tyyliä hen-
kivä polyfonia. Teos alkaa hitaalla osal-
la (Notturno), tiiviin ja intensiivisen 
yötunnelman hallitsemalla esipuheel-
la. Sen pysähtynyttä, hämärään sulau-
tuvaa sointikuvaa eivät riko viulistiset 
tempaukset eivätkä muodolliset kont-
rastit.

Toinen osa (Allegro) on Šostakovitšin 
galleriaan kuuluva demoninen scherzo, 
jonka tiukkaa otetta korostaa jäyhä 
kontrapunkti, mm. välitaitteen fuu-
gassa. Scherzo-perinteeseen kuulu-
vaa ironiaa ja bravuuria kuvasta-
vat terävä soitinnus ja tanssilliset 
rytmit. Variaatiomuotoinen hidas osa 
(Andante) uppoaa syvälle barokin esi-
kuviin: Šostakovitš antaa Bachin passa-
caglia-muodolle pettämättömästi ve-
näläisen tunnelatauksen.

Konsertoivasta vuoropuhelusta on 
etäännytty niin kauas, että on kohtuul-
lista antaa sooloviulun sanoa muuta-
ma painava sana passacagliaa ja finaa-
lia yhdistävässä kadenssissa. Päätös 
on avoimesti ulospäinsuuntautunut, 
vauhdikas rondo-burleski (Allegro con 
brio), jonka huumori ei edelleenkään 
ole varauksettoman hyväntahtoista. 
Viulistinen ja orkestraalinen virtuoosi-
suus tekevät finaalista kuitenkin mus-
tanpuhuvan loisteliaan, bensankatkuis-
ta eleganssia huokuvan voimannäytön.
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Antonin Dvořákin siunaukseksi, mut-
ta jossain määrin myös taakaksi koi-
tui ystävyys Johannes Brahmsin 
kanssa. Brahms auttoi böömiläissävel-
täjää kohti mainetta ja kunniaa Keski-
Euroopassa, mutta saattoi samalla 
lokeroida Dvořákin provinsiaalisen koti-
seuturakkauden edustajaksi.

Brahms ihaili – ja ehkä kadehtikin 
– Dvořákissa välittömyyttä, jolla tämä 
siirsi luonnonelämykset, kansanmusii-
kin, historiansa ja kulttuurinsa klassi-
sesti kestäviin muotoihin. Sivuun jäi-
vät usein Dvořákin persoonallisimmat, 
slaavilaisesta perinteestä kasvaneet 
ratkaisut ja wagnerilaisen orkesterinkä-
sittelyn ja johtoaihetekniikan vaikutus.

Paljolti tästä syystä Dvořákin varhai-
nen sinfoniatuotanto jäi pimentoon ja 
on sitkeästi siellä pysynytkin. Brahmsin 
suosittelema saksalainen kustantaja 
Simrock aloitti Dvořákin sinfonioiden 
numeroinnin uudelleen ja käsitteli böö-
miläissäveltäjän teoksia toisinaan alen-
tuvasti. Kahdeksatta sinfoniaa Simrock 
ei halunnut julkaista, jolloin mainetta jo 
kerännyt Dvořák kääntyi lontoolaisen 
kustannusyhtiö Novellon puoleen. Siitä 
polveutui teoksen ammoinen lisänimi 
”Englantilainen”.

Vuonna 1889 valmistunut kah-
deksas sinfonia op. 88 on ulkoisesti 
Brahmsin optimistisen toisen sinfo-
nian innoittama, mutta lähemmässä 
tarkastelussa erot ovat huomattavia. 
Pastoraalihenkinen kahdeksas sinfonia 
on liitetty Dvořákin elämään kotitilal-
laan Vysokassa, jossa säveltäjä kasvatti 

ANTONIN DVOŘÀK (1841–1904): 
SINFONIA NRO 8 G-DUURI OP. 88

kyyhkysiä ja tarkkaili luontoa ja elämää. 
Dvořákin kansallinen romantiikka on 

elämäntuntoista, enemmän luontovai-
kutelmista kuin sankariteoista kum-
puavaa, pikemmin lempeän ymmär-
tävää kuin pateettisen intohimoista. 
Musiikin voimakkaimpana traagisuu-
den asteena oli useimmiten riipaise-
va kaiho – koti-ikävä. Kahdeksatta sin-
foniaa hallitsee musiikillinen rikkaus 
– jatkuvana melodisena ja rytmisenä 
variointina – sekä tunnetilojen dra-
maattinen, mutta vapautunut vaihtelu. 
Punaisena lankana tuntuisi olevan elä-
män totaliteetin ylistys.

Sinfonian kaksi ensimmäistä osaa 
kiinnittävät huomiota monilla omape-
räisillä ratkaisuillaan. Ensimmäinen osa 
(Allegro con brio) lähes hukuttaa kuuli-
jan hehkeisiin sävelmiin, joita säveltäjä 
ammensi Vysokan loppukesän luonnos-
ta ja linnunlaulusta. Juhlallinen johdan-
toteema g-mollissa selloilla, fagotilla 
ja klarinetilla valmistelee huilun esitte-
lemän vapautuneen G-duuri-teeman, 
jota pienen kiihdytyksen jälkeen seuraa 
sellojen ja alttojen hymnimäinen sävel-
mä. 

Orkesteri kuohahtaa uudelleen ja toi-
sessa jaksossa esitellään kolme uutta 
teemaa: eleginen jousiteema h-mollis-
sa, päättäväinen marssiaihe H-duurissa 
sekä pieni hymnimäinen idea. Orkesteri 
riistäytyy vielä voimallisempaan pur-
kaukseen löytääkseen itsensä lopulta 
alusta, juhlavasta johdantoteemasta.

Kuvailu kertoo Dvořákin pyrkivän sin-
foniseen yhtenäisyyteen uusin mene-
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telmin. Teemoja on tarjolla yltäkylläi-
sesti ja vain osaa niistä kerrataan tai 
kehitellään – näistä tärkeimpänä hui-
lun esittelemä mottoaihe. Myös joh-
dantoaihe on kehittelyssä mukana 
kohotessaan ensimmäisessä orkeste-
rihuipennuksessa trumpettien fortissi-
moon. Usein kehittely jätetään sivuun 
energiavirtojen rynnistäessä eteenpäin 
ja turboahdetun soitinnuksen ryöstäes-
sä pääosan viimeistään voitokkaasti va-
saroivassa loppunousussa.

Hidas osa (Adagio) on itse asiassa 
sävelrunoelma, jonka luonnontuntua 
korostavat puhaltimien liverrys- ja kut-
suaiheet. Jousien tarttuessa aiheisiin 
alun hienoinen melankolia kärjistyy su-
ruksi, joka väistyy onnellisen duuritait-
teen tieltä. 

Tässä jaksossa Dvořák jäljittelee maa-
laiskylän kansansoittajien tyyliä sooloi-
neen ja säestyskuvioineen nostaen 
koko näkymän fortehuipennuksessa 
lintuperspektiiviin. Sen jälkeen sävelku-
vat virtaavat ohi käänteisessä järjestyk-
sessä. Tuskainen mollivariaatio tyhjen-
tää taustalla kehittyneen jännitteen ja 
pelimannikohtauksen kertaus hälven-
tää pahat aavistukset, vaikka vielä pää-
töstahdeista erottuu varjoja.

Kolmas osa (Allegretto grazioso) on 
intermezzo Dvořákin ystävän Brahmsin 
sinfonisten väliosien tapaan, mutta 
muistuttaa myös Tšaikovskin viiden-
nen sinfonian (1888) valssia. Dvořákin 
kaihoisa ranskalaistyylinen (3/8) valssi 
kehystää kansanomaista triotaitetta ja 
osan päättää erikoinen marssimainen 
kooda, jonka loppudiminuendosta kas-
vaa esiin finaalin (Allegro ma non trop-
po) käynnistävä trumpettifanfaari.

Viimeinen osa, teema muunnelmi-
neen ja kertauksineen, on ratkaisuil-
taan yksinkertaisempi kuin edeltäjänsä. 
Raikuva fanfaari on peräisin ensimmäi-
sestä osasta ja se huipentaa tapahtu-
mat myös keskellä turkkilaisittain lon-
ksuvaa muunnelmaa. Tunnelmallinen 
hidastus pitkine puhallinsooloineen 
näyttäisi saattavan teoksen rauhan sa-
tamaan, mutta repäisevä loppukiihdy-
tys iskee peliin kaiken mitä hihasta löy-
tyy.

Antti Häyrynen

PIETARI INKINEN 
Pietari Inkinen on Saarbrückenin ra-
dion sinfoniaorkesterin ylikapellimesta-
ri sekä Japanin filharmonikkojen, Prahan 
sinfoniaorkesterin ja Ludwigsburg 
Schlossfestspiele -festivaalin ylikapelli-
mestari. Vuosina 2008–2016 hän työs-
kenteli Uuden-Seelannin sinfoniaor-
kesterin musiikillisena johtajana, ja on 
nykyään orkesterin kunniakapellimes-
tari.

Vierailevana kapellimestarina Inkinen 
on työskennellyt mm. Leipzigin 
Gewandhaus -orkesterin, Münchenin fil-
harmonikkojen, Dresdenin Staatskapelle 
-orkesterin, Ranskan radion sinfoniaor-
kesterin, Santa Cecilia -orkesterin sekä 
Amsterdamin Concertgebouw -orkes-
terin kanssa. Oopperaa hän on johtanut 
Suomen Kansallisoopperassa, Berliinin 
valtionoopperassa, Palermon Teatro 
Massimossa sekä Australian oopperas-
sa, jossa hän johti Wagnerin Nibelungin 
sormus-tetralogian. Kuluvalla kaudel-
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SERGEI HATŠATRJAN

Sergei Hatšatrjanin ura käynnistyi ko-
measti vuonna 2000, jolloin hän voitti 
arvostetun Sibelius-viulukilpailun. Ar-
menian pääkaupungissa Jerevanissa 
vuonna 1985 syntynyt Hatšatrjan on 
kautta aikojen nuorin Sibelius-kilpailun 
voittaja. Kilpailumenestys jatkui vuonna 
2005, jolloin hän voitti Queen Elisabeth-
kilpailun Brysselissä. 

Sittemmin Hatšatrjan on tehnyt yh-
teistyötä monien huippuorkestereiden 
kanssa. Hän on esiintynyt mm. Wienin, 
Berliinin ja Los Angelesin filharmonik-

la Inkinen esittää Ringiä myös konsert-
tiversiona Japanin filharmonikkojen 
kanssa. Kansallisoopperassa hän johtaa 
Puccinin Madame Butterflyn ja Suomi 
100 -gaalakonsertin.

Viulistina muusikon uransa aloittanut 
Inkinen toimii edelleen aktiivisesti myös 
viulistina. Hän opiskeli Kölnin musiikki-
korkeakoulussa Zakhar Bronin oppilaa-
na, voitti Kuopion viulukilpailun ja tuli 
neljänneksi Sibelius-viulukilpailussa. 
Inkinen on myös esiintynyt useimpien 
suomalaisorkesterien solistina. 

Inkinen on levyttänyt Wagnerin aa-
rioita ja orkesteriteoksia Simon O’Neillin 
ja Uuden-Seelannin sinfoniaorkeste-
rin kanssa. Šostakovitšin ja Brittenin 
sello-orkesteriteoksia hän on taltioi-
nut Kölnin radion sinfoniaorkesterin ja 
Johannes Moserin kanssa ja Sibeliuksen 
sinfonioiden kokonaislevytyksen hän 
on johtanut sekä Uuden-Seelannin sin-
foniaorkesterin kuin Japanin filharmo-
nikkojen levytyksissä.

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 

RADION 
SINFONIAORKESTERI

kojen, Amsterdamin Concertgebouw-
orkesterin sekä Lontoon, Sydneyn ja 
Bostonin sinfoniaorkesterien solistina. 

Hatšatrjan tekee paljon yhteistyö-
tä pianistisiskonsa Lusinen kanssa. 
Sisarukset ovat konsertoineet duona 
mm. Amsterdamin Concertgebouw’ssa, 
New Yorkin Carnegie Hall’ssa sekä 
Lontoon Wigmore Hall’ssa. He ovat 
myös levyttäneet armenialaista mu-
siikkia sekä Brahmsin kolme sonaat-
tia viululle ja pianolle. Sergein mui-
ta levytyksiä ovat mm. Sibeliuksen ja 
Hatšaturjanin konserttojen taltioin-
ti Varsovan sinfoniaorkesterin kanssa 
sekä Šostakovitšin konserttojen levy-
tys Ranskan kansallisorkesterin ja Kurt 
Masurin kanssa.

Sergei Hatšatrjanin instrumentti on 
vuoden 1740 Ysaÿe Guarneri-viulu, jon-
ka hänelle on lainannut Nippon Music 
Foundation.



9

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. 

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-
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 


