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29.3.     
KESKIVIIKKOSARJA 12
Musiikkitalo klo klo 19.00 

Konsertin alkuperäinen solisti ja kapellimestari Leonidas Kavakos on 
joutunut peruuttamaan esiintymisensä terveydellisistä syistä. 
Hänen tilallaan orkesteria johtaa tänään Hannu Lintu ja solistina soittaa 
Pekka Kuusisto. Kiitämme molempia taiteilijoita siitä, että he ottivat
esiintymiskutsun nopealla varoitusajalla vastaan.

Hannu Lintu, kapellimestari
Pekka Kuusisto, viulu

Ludwig van Beethoven: Viulukonsertto D-duuri op.61 42 min
I Allegro ma non troppo 
II Larghetto 
III Rondo (Allegro) 

VÄLIAIKA 20 min

Antonin Dvořák: Sinfonia nro 7 d-molli op.70 (B.141) 35 min
I Allegro maestoso 
II Poco adagio 
III Scherzo (Vivace) 
IV Finaali (Allegro)

Väliaika noin klo 20.
Konsertti päättyy noin klo 21.05. 
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/rso.
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Pekka Kuusiston esitys Beethovenin viulu-
konsertosta perustuu osittain hänen tul-
kintaansa teoksen alkuperäisestä nuot-
tikäsikirjoituksesta. Esitys poikkeaa näin 
ollen teoksen painetusta versiosta. 

Beethovenin viulukonserton ensiesi-
tys Wienissä vuonna 1806 oli jännityk-
sentäyteinen. Viulisti Franz Clement sai 
huippuhaastavan, suurta virtuoottisuut-
ta vaativan teoksen nuotit käsiinsä vain 
vähän ennen konserttia ja joutui soitta-
maan sen käytännössä harjoittelematta. 
Clement myös lisäsi teokseen itse kehit-
telemänsä, ylösalaisin pitelemällään viu-
lulla soitetun osuuden. Clementin kik-
kailu oli joko protesti sitä kohtaan, että 
teoksen harjoitteluun ei ollut riittävästi 
aikaa, tai vain osoitus yleisölle siitä, mi-
hin hän pystyy, kun on saanut valmis-
tautua. Niin tai näin, Clement suoriu-
tui aikalaiskuvailujen mukaan vaativan 
konserton tulkitsemisesta hyvin. Teos ei 
kuitenkaan saavuttanut laajempaa suo-
siota – ehkä osittain juuri sen solistille 
aiheuttamien korkeiden vaatimusten 
vuoksi – ja se unohdettiin vuosikymme-
niksi.

Beethovenin ainoaksi jäänyt viulu-
konsertto nousi uudelleen tietoisuuteen 
vasta säveltäjän kuoleman jälkeen vuon-
na 1844, jolloin teokselle uuden elämän 
mestarillisella tulkinnallaan antoi tuol-
loin vasta 12-vuotias Joseph Joachim. 
Aikojen myötä teoksesta on tullut yksi 
suosituimmista viulukonsertoista, ja sen 
säveltämistä on pidetty romanttisen 
konserton lähtölaukauksena. Lukuisat 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827): 
VIULUKONSERTTO 

säveltäjät ja viulistit, kuten Camille 
Saint-Saëns, Alfred Schnittke, Joshua 
Bell sekä Fritz Keisler, ovat muokanneet 
teosta kirjoittamalla sen viulukadenssit 
uusiksi. Viulukonsertto D-duuri edustaa 
Beethovenin sävellysuran hedelmällisen 
keskivaiheen sankaruutta ja vastoinkäy-
misten voittamista tarkastelevaa osas-
toa. Muita tämän kauden teoksia ovat 
muun muassa Eroica-sinfonia sekä ora-
torio Kristus Öljymäellä. 

Konserton ensimmäinen osa, Allegro, 
ma non troppo, alkaa yllättävästi viidellä 
pehmeällä patarumpuiskulla. Muut soit-
timet jäljittelevät tätä musiikillista ideaa 
osan kuluessa. Juhlava orkesterijohdanto 
esittelee temaattisen materiaalin, jota 
myöhemmin muunnellaan. Viulun sula-
va sisääntulo on maaginen, ja sen liuk-
kaat linjat sekä kristallinkirkkaat korkeat 
äänet tavoittelevat toisia todellisuuden 
tasoja. Yllättävät, tonaalisuuden haasta-
vat harmoniat luovat musiikkiin särmää. 
Osa on hyvin dynaaminen: keskittyneen 
hiljaiset lyyriset hetket rikkoontuvat 
aika ajoin sotilaallisten pamahdusten 
myötä. Ehkä tämä on sitä hiljaisen katu-
muksen ja kiivauden dynamiikkaa, jolla 
on kuvattu myös teoksen säveltäjää. 

Tarkkaan harkittu musiikillinen draa-
ma on kuin ajoittain näköpiiriin kirkas-
tuva maisema, joka painuu taas usvaan 
ilmaantuakseen uudelleen esiin. Osassa 
on säästeliään soitinnuksen vuoksi pal-
jon avaruutta, virtuoottisuuden ja muo-
tojen takana piilee hiljaisuus, tuntema-
ton. Nautinnollinen muuntuvuus sekä 
eksperimentaation ja järjestyksen tai-
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dokas balanssi estää pitkän, miltei puo-
li tuntia kestävän osan muodostumisen 
raskaaksi. 

Larghetto on tunnelmaltaan arvokas 
mutta hauras. Teeman ja sen variaatioi-
den varaan rakentuvassa osassa on ko-
raalimaista yksinkertaisuutta. Samoin 
kuin ensimmäisessä osassa, myös tässä 
musiikissa on majesteettista tilaa, joka 
kurkistelee salaperäisesti fraasien väleis-
tä. Puolivälin jälkeen sointikuvaa piris-
tävät pizzicato-jouset. Yllättävät loppu-
soinnut johdattelevat viimeiseen osaan, 

Rondo, joka alkaa ilman taukoa osien vä-
lissä. 

Rondo on teoksen kiihkein osa. 
Energisen virtuoottiset viuluseikkai-
lut hidastuvat ajoittain hakemaan uut-
ta vauhtia. Melodialinjat siirtyvät mie-
lenkiintoisesti soitinryhmältä toiselle. 
Leikkisyyttä, dramatiikkaa, yllättäviä 
sointuvaihdoksia sekä pari ilahduttavan 
yhtäkkistä pizzicato-ääntä sisältävä osa 
päättyy hurjien kieputusten jälkeen va-
kuuttaviin loppuiskuihin.   

Ajanjakso joulukuusta 1884 maalis-
kuuhun 1885 oli intensiivinen tšekkisä-
veltäjä Antonín Dvořákille. Oratorio 
Stabat Materin menestyksen myötä 
Royal Philharmonic Society oli tilan-
nut säveltäjältä sinfonian esitettäväk-
si Lontoossa. Tilaisuus työskennellä 
arvostetun yhdistyksen kanssa – jolle 
Beethoven sävelsi yhdeksännen sin-
foniansa – inspiroi Dvořákia suuresti 
mutta aiheutti myös paineita. Tämä oli 
hänen tilaisuutensa nostaa tunnetta-
vuuttaan uudelle tasolle. 

Kuumeisesti sinfoniaansa työstävä 
Dvořák halusi luoda jotakin koko maa-
ilmaa koskettavaa. Taustalla oli hä-
nen äitinsä kuolema, kollega Bedřich 
Smetanan henkinen luhistuminen, ko-
timaan epävakaat poliittiset olosuhteet 
sekä hänen omat ristiriitaiset pohdin-
tansa nationalismin ja kansainvälisyy-
den tasapainoista sävellystyössä. Nämä 
tekijät yhdessä tilaustyöstä saadun ilon 

ANTONIN DVOŘÁK (1841–1904): 
SINFONIA NRO 7 

kanssa muodostivat sen epäselvän ja 
uhkaavan ilmapiirin, jonka vallitessa 
Dvořák sävelsi sinfoniansa.

Seitsemäs sinfonia onkin Dvořákin 
muuhun, rönsyilevän kirkkaaseen ja 
kansanmusiikkia henkivään tuotan-
toon nähden täsmällinen ja vakava. 
Se on myös saanut epävirallisen lisäni-
men ”traaginen”. Rakenne on tiukas-
ti hahmoteltu ja teos on temaattises-
ti rikas – ehkä Dvořák halusi kuoleman 
ja menetyksen vastapainoksi näyttää, 
miten paljon voi olla elämää ja sointe-
ja. Samoin kuin muut sävellyskauden 
teokset myös seitsemäs sinfonia on yk-
sityiskohtainen, ilmaisullisesti vahva ja 
tiheään muuntuva.

Ensimmäinen osa, Allegro maestoso, 
on synkkä ja dramaattinen. Välillä kuul-
tavien kevyempien, perhosmaisen lii-
hoittelevien osuuksien taustalla vaanii 
aina jonkinlainen riipivä uhka. Onnen 
välähdykset synkkyyden keskellä. Osa 
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päättyy surumielisen odottaviin tun-
nelmiin. 

Toinen osa, Poco Adagio, on teoksen 
emotionaalinen keskiö ja ilmentää sel-
keimmin sitä traagisuutta, josta on sin-
fonian yhteydessä kirjoitettu. Dvořák 
alaotsikoikin sen ”surullisista vuosista 
syntyneeksi”. Sen kukoistavien ääni-
puutarhojen taustalla viipyilee melan-
kolia. Osa soljuu arvaamattomasti tun-
nelmasta toiseen ollen silti yhtenäinen. 
Taidokas instrumentaatio luotaa häi-
käiseviä korkeuksia ja matalimpia to-
dellisuuksia. 

Scherzo on teoksen selkeimmin slaa-
vilaisvaikutteinen osa. Sen rytmises-
ti monitasoinen tanssillisuus tarjoaa 
tervetulleen hengähdystauon painos-
tavasta surumielisyydestä. Dvořákille 
ominainen keinahteleva svengi on silti 
osittain mollissa etenevä ja muistuttaa 
siten vaikeammista ajoista. 

Kuin kontrastina sitä edeltävälle 
tanssahtelevalle Scherzolle viimeinen 
osa on täynnä painostavaa tuskaa. 
Runsas Finale käy silti paikoitellen en-
simmäisen osan tapaan kevyemmis-
sä ja jopa sankarillisissa tunnelmissa. 
Paholaisintervalli tritonuksen sävyt-
tämä ilkikurisuus ja eksotiikka tuovat 
musiikkiin mielenkiintoista särmää. 
Osaa hallitseva pyörteinen synkkyys 
väistyy lopussa toiveikkaiden duuri-is-
kujen sinetöidessä sinfonian.

Samankaltainen draaman kaari to-
teutui myös sinfonian säveltämisessä. 
Epävarmuuden ja surun ilmapiirissä 
kirjoitetun teoksen kantaesitys vuon-
na 1885 oli menestys ja toi Dvořákille 
suurta iloa.            

Matti Mustonen

HANNU LINTU

Hannu Lintu aloitti Radion sinfoniaor-
kesterin kahdeksantena ylikapellimes-
tarina elokuussa 2013 ja jatkaa näin jo 
vuosia jatkunutta menestyksekästä yh-
teistyötä RSO:n kanssa. Ensimmäisen 
kerran Lintu johti RSO:ta tammikuussa 
1995 nauhoittaen tunnusmusiikin Ylen 
uuteen musiikkiohjelmaan Amadeus. 
Ylikapellimestarikautensa alkaessa hän 
on konsertoinut RSO:n kanssa peräti 
40 kertaa. Kaudella 2016–2017 Lintu 
johtaa 18 konserttia Musiikkitalossa ja 
vie orkesterin kotimaan kiertueelle. 

Ennen RSO:a Hannu Lintu toimi 
Tampere Filharmonian taiteellisena 

johtajana ja Helsingborgin Sinfonia-
orkesterin ylikapellimestarina. Lisäksi 
hän on ollut Irlannin kansallisorkesterin 
päävierailija. Lintu työskentelee sään-
nöllisesti myös Avanti! -kamariorkeste-
rin kanssa ja oli vuonna 2005 Avantin 
Suvisoitto -festivaalin taiteellinen joh-
taja. 

Lintu on johtanut merkittävimpien 
suomalaisten orkestereiden lisäksi mm. 
Lontoon Philharmonia -orkesteria, 
BBC:n Skotlannin sinfoniaorkesteria, 
Clevelandin, Houstonin, Minnesotan, 
Detroitin ja St. Louisin sinfoniaorkes-
tereita, Leipzigin ja Kölnin radion sin-
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foniaorkestereita sekä Lyonin kansal-
lisorkesteria. Kaudella 2016–2017 hän 
vierailee johtamassa mm. Berliinin sak-
salaista sinfoniaorkesteria, Wienin ra-
dion sinfoniaorkesteria sekä St. Louisin, 
Detroitin ja Baltimoren sinfoniaorkes-
tereita. 

Aiemmin Lintu on johtanut mm. 
Sallisen Kullervon Savonlinnan Oop-
perajuhlilla 2014 ja Tannhäuserin Tam-
pereen Oopperassa 2012. Viron Kan-
sallisoopperan kanssa hän on taltioinut 
Tauno Pylkkäsen opperan Mare ja hä-
nen poikansa.

Hannu Lintu on tehnyt monia le-
vytyksiä Ondine-, Naxos-, Avie- ja 
Hyperion -levymerkeille. Tuorein tal-
tiointi on kesältä 2015, jolloin hän le-
vytti Tšaikovskin ja Mendelssohnin viu-
lukonsertot Fumiaki Miuran ja Berliinin 
saksalaisen sinfoniaorkesterin kanssa. 
Monet hänen johtamistaan levyistä 
ovat saavuttaneet palkintoja kotimaas-
sa ja ulkomailla. Grammy-ehdokkuuden 
Lintu sai Einojuhani Rautavaaran 
Kaivos-oopperan ensilevytyksestä. RSO 
ja Hannu Lintu ovat levyttäneet mm. 
Fagerlundin, Berion ja Messiaenin mu-
siikkia. György Ligetin viulukonserton 
ja orkesteriteoksia sisältävä levytys 
vuodelta 2013 oli Gramophone-lehden 
Editor’s Choice helmikuussa 2014. 
Kaudella 2015–2016 Lintu ja RSO le-
vyttävät mm. Lindbergiä, Melartinia ja 
Prokofjevia.  

Hannu Lintu on opiskellut pia-
non- ja sellonsoittoa ensin Turun 
Konservatoriossa ja myöhemmin Sibe-
lius-Akatemiassa, jossa hänen or kes-
terinjohdon opettajiaan olivat Jorma  
Panula, Atso Almila, Eri Klas ja Ilja 
Musin. Hän on täydentänyt opintojaan 

mm. Sienan kesäakatemiassa Myung 
Whun Chungin johdolla. Hän voitti 
Pohjoismaiset kapellimestarikilpailut 
1994.

PEKKA KUUSISTO

Pekka Kuusisto on tullut tunnetuksi 
harvinaisen monipuolisena ja avarakat-
seisena muusikkona, joka on yhtä ko-
tonaan niin viulukonserttojen solistina 
kuin vaikkapa elektronisen musiikin 
maailmassa. 2008 Pekka Kuusisto pal-
kittiin Väinö Tannerin säätiön Tanner-
palkinnolla. Palkitsemisen perusteluna 
mainittiin Kuusiston ”rajojen ylittämi-
nen, avoin ja ennakkoluuloton suhtau-
tuminen kaikkeen hyvään musiikkiin 
sekä kirkas näkemys musiikista ihmi-
siä, kulttuureja ja kansakuntia yhdistä-
vänä voimana”.  Samanlaisin perustein 
Kuusisto sai myös Pohjoismaisen mu-
siikkipalkinnon 2013.

3-vuotiaana aloitettu viulunsoi-
ton opiskelu kuljetti Kuusiston Itä-
Helsingin musiikkiopistosta Sibelius-
Akatemian kautta Indianan yliopistoon. 
Tärkeimmät opastajat olivat Géza 
Szilvay, Tuomas Haapanen, Miriam 
Fried ja Paul Biss. Vuonna 1995 Pekka 
Kuusisto voitti ensimmäisenä suoma-
laisena Jean Sibelius -viulukilpailun.

Pekka Kuusisto on kutsuttu vuoden 
2016 alusta ACO (Australian kamarior-
kesteri) Collectiven taiteelliseksi johta-
jaksi. Syyskaudella 2016 Kuusisto aloit-
taa työnsä myös minnesotalaisen Saint 
Paul kamariorkesterin taiteellisena par-
tnerina. Kuusiston taiteellisen työsken-
telyn keskiössä onkin kamarimusiikilli-
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nen yhtyesoitto kamariorkestereiden 
kanssa ilman varsinaista kapellimesta-
ria. Tällaista solistin ja orkesterinjohta-
jan tehtävät yhdistävää työtä hän tekee 
vakituisten orkestereidensa lisäksi sään-
nöllisesti myös mm. Lontoon kamari-
orkesterin, Mahler-kamariorkesterin, 
Deutsche Kammerphilharmonie Bre-
men -orkesterin, Irlannin kamariorkes-
terin ja Britten Sinfonian sekä Tapiola 
Sinfoniettan kanssa. 

Viime kaudella Pekka Kuusisto palasi 
solistiksi mm. Birminghamin ja Toronton 
sinfoniaorkestereihin, Skotl annin kama-
riorkesteriin sekä Helsingin kaupungi-
norkesteriin ja soitti soolokonsertteja 
mm. Amsterdamin Concertgebouw’ssa 
ja Lontoon Wigmore-sa lissa. Elokuinen 
esiintyminen Lontoon Promseilla poiki 
ennennäkemättömän mediahuomion 
paitsi Tšaikovskin viulukonserton lois-
tavan tulkinnan ja ylistävien arvostelui-
den, myös nettivideona levinneen yli-
määräisen takia: Kuusisto soitti ja lauloi 
karjalaisen kansansävelmän Minun kul-
tani kaunis on, ja sai yleisön riemuk-
kaasti mukaan kertosäkeeseen.

 Kuusisto on tehnyt menestyksekästä 
yhteistyötä mm. nykysirkustaiteilija Jay 
Gilliganin, taiteilija Aamu Songin sekä 
tanssiteatteri Richard Alston Dance 
Companyn kanssa. Kuusistolla on myös 
joukko musiikillisia kokoonpanoja ja yh-
teistyötä mm. lauluyhtye Rajattoman, 
Don Johnson Big Bandin, Rinneradion 
ja yhdysvaltalaisen Salsa Duran kans-
sa. Säännöllisiin kamarinmusiikkipart-
nereihin kuuluvat mm. Anne Sofie von 
Otter, Bengt Forsberg, Olli Mustonen, 
Ismo Eskelinen ja Nicolas Altstaedt.  
Kuusisto tekee läheistä yhteistyötä 
myös monien nykysäveltäjien kans-

sa. Heistä mainittakoon Nico Muhly, 
Thomas Adès ja Sebastian Fagerlund, 
jonka viulukonserton Kuusisto on kan-
taesittänyt ja levyttänyt.

Syksyllä 2015 Pekka Kuusisto nou-
si ensimmäistä kertaa myös suurelle 
teatterilavalle. Suomen kansallisteat-
terissa esitettiin Kristian Smedsin oh-
jaama TABU, johon Kuusisto sävelsi 
musiikin ja toimi yhtenä esiintyjistä. 
Teatterityölle on suunnitteilla jatkoa.

Pekka Kuusisto on Järvenpäässä toi-
mivan Meidän festivaalin taiteellinen 
johtaja. Hän suunnitteli konserttisarjat 
myös Hämeenlinnan Verkatehtaaseen 
2009–2011, sekä  kamariorkesteri Avan-
tin Suvisoiton 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


