
1

29.9.     
PERJANTAISARJA 2 
Musiikkitalo klo 19.00 

Edward Gardner, kapellimestari
Marko Ylönen, sello 

Maurice Ravel: Le Tombeau de Couperin 16 min
I Preludi (Vif)
II Forlane (Allegretto)
II Menuetti (Allegro moderato)
IV Rigaudon (Assez vif)

Bernd Alois Zimmermann: Canto di Speranza 19 min

VÄLIAIKA 20 min

Thomas Adès: Three Studies from Couperin   12 min
I Les Amusemens
II Les Tours de Passe-passe
III L’Âme-en-Peine
 
Maurice Ravel: Daphnis & Chloé, balettisarja nro 2  16 min
I Päivänkoitto
II Pantomiimi
III Danse generale
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MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen 
Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle kuuntelemaan 
esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on numeroimattomat paikat.

Emma Vähälä, viulu
Taija Angervo, viulu
Jakob Dingstad, alttoviulu
Tomas Nuñes-Carces, sello 

Maurice Ravel: Jousikvartetto F-duuri 30 min
I Allegro moderato – Tres doux 
II Assez vif – Tres rythme 
III Tres lent 
IV Vif et agite

Väliaika n. klo 19.50. Konsertti päättyy noin klo 20.40. 
Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy n. klo 21.20. 
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/areena. 
Konsertin alkupuoli nähdään Yle Teemalla 8.10. ja Yle TV1:ssä 14.10. ja jälkipuoli 
Yle Teemalla 15.10. ja Yle TV1:ssä 21.10.
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KELLOSEPÄN TYÖTÄ

Maurice Ravel oli salaperäinen veikko, 
hänestä ei monikaan ottanut selvää. 
Ravel ei päästänyt edes lähimpiä ystä-
viään kovin lähelle, eikä hänen koskaan 
tiedetä seurustelleen edes ohimennen 
kenenkään kanssa. Kun asiasta naljail-
tiin, Ravel totesi, että hän ja musiikki 
ovat rakastavaisia. Toinen silmiinpistävä 
piirre oli tavattoman huoliteltu pukeutu-
minen. Ravel oli jopa sadan vuoden ta-
kaisessa vaatetuskulttuurissa dandy, ai-
kansa hipsteri.

Kolmas persoonallinen seikka oli hä-
nen pieni kokonsa. Ei hän aivan kitu-
kasvuinen ollut, sillä 157-senttisenä hän 
oli sentään sellaisia ”suuruuksia” kuten 
Franz Schubertia (1,52) ja Edvard Griegiä 
(1,51) kookkaampi. Vuodesta 1921 kuole-
maansa saakka Ravel asui Le Belvedere 
-talossaan pienessä Montfort-l'Amauryn 
kaupungissa Pariisin lounaispuolella. 
Hän sisusti viehättävän talon vastaa-
maan omia mittojaan, ja siksi siellä käy-
vä joutuu kääntyilemään varoen, ettei 
tönäise alas hyllyille ja lipastojen päälle 
aseteltuja eksoottisia koriste-esineitä, 
puhumattakaan kaikista niistä mekaani-
sista leluista, joita Ravel elämänsä aika-
na keräsi. Paikka on ilman muuta visiitin 
arvoinen, mikäli liikutte Pariisin suun-
nalla. Juna vie sinne Montparnassen ase-
malta noin puolessa tunnissa. Vierailulle 
pitää ilmoittautua viimeistään edellise-
nä päivänä.

Miksi moinen johdatus? Siksi, että 
se antaa kuvan myös siitä, millaista on 
Ravelin musiikki. Mekaaniset lelut ei-
vät olleet sattumaa, sillä Ravel peri hil-
littömän kiinnostuksensa erilaisiin lait-

teisiin keksijä-insinööri -isältään, joka 
oli yksi polttomoottorin alkuperäisistä 
keksijöistä (hänen veljensä seurasi isää 
insinöörin ammattiin). Jotkut tuttavat 
nimittivätkin Ravelia ”sveitsiläiseksi kel-
losepäksi”. Sellaista työtä ovat nimittäin 
hänen sävellyksensäkin. Niiden hieno-
varaiset kaiverrukset ja siselöinnit ovat 
kuin taskukelloja, koruja tai soivia sudo-
kuja.

Pieni koko ja heikko terveys estivät 
Ravelia pääsemästä rintamalle, kun 1. 
maailmansota puhkesi vuonna 1914 – 
tuolloin taiteilijat vielä ryntäsivät en-
simmäisinä ilmoittautumaan sotaan, 
niin Ravelkin (nykyään on päinvastoin). 
Säveltäjä päätyi sentään kuorma-auton 
kuljettajaksi, ja joutui ajoittain myös lä-
helle taisteluita. Ravel innostui sodan 
pyörteissä aloittamaan ”ranskalaisen 
sarjan”, pianoteoksen, johon hän aikoi 
sijoittaa perinteisiä ranskalaisia barokki-
tansseja. Hän tosin huomautti, ettei aio 
tehdä uutta Marseljeesia, tai rypeä muu-
tenkaan isänmaallisessa hurmoksessa.

Suunnitelmat kuitenkin muuttuivat. 
Ravel kärsi itse sairastelusta, ja kohta 
uutiset kertoivat hänen ystäviensä jää-
neen yksi toisensa jälkeen lopullisesti 
maailmansodan kentille. Mieliala kään-
tyi sotaa vastaan sitä mukaa kun viestit 
käsittämättömistä uhriluvuista saavut-
tivat kotirintaman. Tammikuussa 1917 
myös hänen armas Marie-äitinsä me-
nehtyi sairauksiinsa, ja Ravelin mieliala 
romahti. Hän kykeni saattamaan aloit-
tamansa teoksen loppuun, mutta sen 
luonne oli muuttunut.

Le tombeau de Couperin (Couperinin 
hauta) ei ole sankarillista musiikkia, ei 
sinne päinkään. Se on kuusiosainen 
pianosävellys, jonka nimi viittaa tietys-
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ti barokkisäveltäjä François Couperiniin 
– barokin aikana tuollaisilla Le tombeau 
-nimisillä teoksilla kunnioitettiin pois 
menneitä. Ravel nimesi kunkin osan so-
dassa kaatuneiden ystäviensä mukaan.

Vaikka Le tombeau de Couperin on hie-
no pianoteos, Ravel kuuli siinä isomman 
väripaletin mahdollisuudet, ja niin hän 
orkestroi vuonna 1919 neljä sen osis-
ta. Kyse ei ole tavanomaisesta surumu-
siikista, vaan tuskaa ja kaipausta tun-
tiessaankin Ravel on itsensä näköinen. 
Elegantti orkestrointi tekee musiikista 
entistä viehättävämpää.

Sarjan käynnistävä Prélude on leikkisä 
ja liikkuva. Sen vauhdikas keinunta vie 
nopeasti huipentumaan, jonka harpun 
unelmoivat soinnut päättävät. Forlane 
tasapainottelee duurin ja mollin rajalla, 
ja on kuin peiliä ihastelemaan unohtu-
nut nuori neito, joka löytää kuvajaises-
taan vain kauniita yksityiskohtia, mut-
tei vielä rypyn ryppyä. Menuetti on toki 
sukua pari sataa vuotta vanhemmalle 
barokkitanssille, mutta musiikin virtailu 
on vähemmän säännönmukaista. Kuten 
Préludessakin, oboe esittää tässä jak-
sossa hyvin näkyvää osaa. Sarjan päät-
tävä Rigaudon on alkujaan provencelai-
nen, kiihkeä tanssi. Vaikka se poikkeaa 
muista osista temponsa ja yleisilmeen-
sä osalta, muodostaa se lyhyehkössä in-
nossaan osuvan päätöksen sarjalle.

Haudoista puheen ollen, Ravel itse 
lepää saman kiven alla isänsä, veljensä 
ja rakkaan äitinsä kanssa. Tuo hauta si-
jaitsee Pariisin länsilaidalla sijaitsevalla 
Levallois'n hautausmaalla, jonne hauta-
bongari pääsee näppärimmin linjan 3 
metrolla, jos tulee kaupungin suunnalta.

Sergei Djagilevin Ballets russes, 
Venäläinen baletti, perustettiin vuon-
na 1909. Se esitteli pariisilaisille venä-
läistä balettia ja tilasi jatkuvasti uusia 
teoksia eläviltä säveltäjiltä. Näin syn-
tyivät monet musiikin historiaa muut-
taneet teokset, kuten Igor Stravinskyn 
Tulilintu, Petrushka sekä Kevätuhri. 
Vuosien mittaan Djagilevin baletis-
sa soivat mm. Debussyn, Poulencin, 
Milhaudin, Prokofjevin, Satien, de Fallan 
ja Straussin sävelet, monien muiden li-
säksi. Koko Djagilevin koneisto oli muu-
tenkin priimaa: koreografeina olivat 
Vaslav Nižinski, Mihail Fokin ja Leonid 
Mjasin, lavastajina Pablo Picasso, 
Georges Rouault ja etenkin häikäisevä 
Leon Bakst. Menestystarina päättyi en-
simmäisen maailmansodan myötä.

Maurice Ravel oli Djagilevin ensimmäi-
siä yhteistyökumppaneita, sillä hän sai jo 
1909 toimeksiannon säveltää musiikin 
Fokinin balettiin Daphnis et Chloè, jonka 
juoni seurasi löyhästi vanhaa kreikkalais-
ta tarinaa. Sävellystyö valmistui vuonna 
1911 muilta osin, mutta lopun bakkanaali 
oli vielä keskeneräinen, kun balettia har-
joiteltiin jo kuumeisesti.

Harjoitukset menivät kaaokseksi, sillä 
Fokin ja Nižinski riitelivät koreografias-
ta loputtomasti. Djagilev sai jatkuvas-
ta eripurasta niin tarpeekseen, että oli 
keskeyttää koko produktion. Muitakin 
ongelmia oli: Ravel vaati mukaan suur-
ta kuoroa. Vaikkei Djagilev varsinainen 
tyhjätasku ollutkaan, piti hän kuoroa tar-
peettoman kalliina kotkotuksena. Kaiken 
kaikkiaan harjoitusjakso repi seuruetta 
rajusti ja samalla Fokinin ja Djagilevin 
välit kärysivät lopullisesti. Baletti sai en-
si-iltansa kesäkuussa 1912. Pääosia tans-
sivat Nižinski ja Tamara Karsavina.
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Vastaanotto oli ristiriitainen eikä teok-
sen arvosta oltu yksimielisiä. Eniten 
hiersi kokonaisuuden pettäminen: ko-
reografia, lavastus ja musiikki eivät ol-
leet riittävän kiinteässä keskinäisessä 
yhteydessä. Musiikin arvoa ei kiistetty. 
Säveltäjä itse kuvasi teosta ”kolmiosai-
seksi koreografiseksi sinfoniaksi”, sil-
lä baletti on rakenteeltaan sinfoninen 
ja keskittymällä muutamaan sävellajiin 
ja teemaan se luo yhtenäisen vaikutel-
man. Teemoja ei kuitenkaan kehitellä 
sinfonisesti, vaan kokonaisuutta ohjaa-
vat eri henkilöhahmojen johtoaiheet. 
Orkestrointi on Ravelia parhaimmillaan: 
sen värikylläisyyden tuottamia keinoja 
ovat lukemattomat säveltäjät sittem-
min jäljitelleet. Ravel muokkasi baletista 
kaksi orkesterisarjaa, joista jälkimmäi-
nen kuullaan tässä konsertissa.

Baletin tapahtumat ovat tiivistetysti 
seuraavat: paimenet Daphnis ja Chloé 
ovat rakastavaisia. Nuoria miehiä ja 
naisia saapuu tuomaan lahjoja metsän 
nymfeille. Naiset näkevät Daphnisin 
ja käyvät Chloén mielipahaksi viette-
levään tanssiin tämän ympärillä. Pian 
puolestaan Chloéta lähestyvät mie-
het, karkea lehmipaimen Dorcon etu-
rivissä. Mustasukkainen, sirosti tans-
siva Daphnis kilvoittelee kulmikkaan 
Dorconin kanssa Chloén suosiosta. 
Paikalle ryntää merirosvoja, jotka ryöstä-
vät Chloén. Daphnis pyörtyy. Yö saapuu 
ja nymfit heräävät eloon. Nämä kutsu-
vat avukseen Pan-jumalan ja satyyrien-
sa avustamana tämä pelastaa Chloén 
merirosvojen kynsistä. Daphnisin ja 
Chloén jälleennäkeminen johtaa lopun 
riehakkaaseen bakkanaaliin.

TOIVON KANTAATTI

Milloin alkuräjähdys tapahtui, ja missä? 
Vastaus on, että nyt ja tässä, sillä alkurä-
jähdyshän on yhä meneillään jokaisessa 
maailmankaikkeuden kolkassa.

Idea on sama kuin Bernd Alois 
Zimmermannin käsitteessä ”pallon muo-
toinen aika”. Zimmermannin oivallus oli, 
että intervallit (kahden sävelen väli) ovat 
havaittavissa sekä lineaarisesti että verti-
kaalisesti, ja näiden eron tunnistaminen 
tapahtuu ajassa; aika ja intervalli kietou-
tuvat siten toisiinsa. Zimmermann ulot-
ti oman ”aikapallonsa” ulkoreunat siihen 
saakka, mihin pystyi historian kautta nä-
kemään, ja siksi hän koki musiikissaan 
olevan läsnä kaikki vaikutteet keskiajalta 
aina 2. maailmansodan jälkeiseen jazz- 
ja popmusiikkiin. Zimmermannin musii-
killinen filosofia kiteytyy yhteen sanaan: 
pluralismi.

Tämä ei tarkoita jatkuvaa kollaashia 
– vaikka sitäkin Zimmermannilla esiin-
tyy – vaan hänen musiikkinsa sointi-
kuva kytkeytyy toki kiinteästi 50-lu-
vun modernismiin. Seassa vilahtelee 
kyllä aivan tunnistettavia jazz-aihei-
ta kuten Viulukonsertossa (1950) ja 
Trumpettikonsertossa (1954), mutta 
etenkin 50-luvun loppupuolella hän so-
velsi sarjallisuutta, joskaan ei (onnek-
si!) läheskään yhtä dogmaattisesti kuin 
Pierre Boulez, Luigi Nono tai Karlheinz 
Stockhausen. Zimmermannin tärkein 
sävellys on epäilemättä ooppera Die 
Soldaten (Sotilaat, 1965), ja merkkiteos 
on myös äänikollaashi Requiem nuorelle 
runoilijalle (1969). Traagista on, että koh-
ta tuon sielunmessun jälkeen, elokuussa 
1970, masentunut Zimmermann teki it-
semurhan 52-vuotiaana.
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Canto di Speranza on vuodelta 
1957, viimeistelty Villa Massimossa, 
Roomassa, jonne Zimmermann oli pääs-
syt taiteilijaresidenssiin. Teoksen alaot-
sikko on Kantaatti sellolle ja pienelle or-
kesterille, ja eräänlaisesta laulusta on 
todella kysymys. Italian sana ”speranza” 
tarkoittaa toivetta tai toivoa, ja varmaan 
Zimmermann koki vielä 50-luvulla jon-
kinlaista intoa ja toivoa sarjallisen musii-
kin ilmaisukeinojen suhteen.

Tämä yksiosainen sävellys alkaa ja 
päättyy hiljaisena, aivan Anton Webernin 
myöhäisten sävellysten hengessä. Toisin 
kuin suurin osa Darmstadtin kesäkurs-
sien ns. kulta-ajan modernismista, 
Zimmermann rakentaa tämän ”toivon 
laulun” siten, että sävellyksestä on tun-
nistettavissa kokonaismuoto. Se tietysti 
edellyttää juuri tuota menneen, tulevan 
ja nykyhetken läsnäoloa – pallon muo-
toista aikaa.

Suhteellisesta pienuudestaan huo-
limatta Canto di speranza on sellistien 
suosiossa, sillä sen vaatima tekninen 
virtuoosisuus on suuri, innostava haas-
te soittajalle kuin soittajalle, ja samalla 
teokseen uppoutuva löytää siitä juuri 
tuota laulullista kauneutta.

COUPERININ
JALANJÄLJISSÄ 
KANSALLIS-
GALLERIAAN

Thomas Adèsin nousu musiikkielämän 
tähtikaartiin tapahtui 1990-luvulla niin 
nopeasti, että esimerkiksi maamme suu-
rin sanomalehti kirjoitti hänen hieman 
epäenglantilaisen nimensä ensimmäi-
sessä jutussaan ”Addis” – varmaankin 

kuulovaikutelman pohjalta. Oikaisu tuli 
toki nopeasti, kuten hyvään journalis-
miin kuuluu.

Vuonna 1971 syntynyt Adès oli juuri 
sitä, mitä Britannian musiikkipiirit olivat 
kirkuneet: nuori, erittäin lahjakas sävel-
täjä, pianisti ja kapellimestari samassa 
persoonassa. Adès tuntui osaavan tehdä 
kaiken oikein ja senkin jälkeen vielä yllät-
tää myönteisesti. 90-luvun sävellyksistä 
esim. Living Toys (1994) ja Asyla (1997) 
saavuttivat välittömästi vankan aseman 
ohjelmistoissa, ja kamariooppera Powder 
Her Face (1995) vakiinnutti mielenkiin-
non. Tähän teokseen liittyy kiinnosta-
valla tavalla toinenkin läpimurto: Adès 
oli vuoden 1999 Helsinki Biennalen (ny-
kyisen Musica novan) fokus-säveltäjä, ja 
Susanna Mälkki johti Powder Her Facen 
esityksen festivaalilla. Adèsia seurattiin 
tuolloin tarkasti, joten hieno kapellimes-
tarityökään ei jäänyt huomaamatta, ja 
niin Mälkki tempaistiin kiertoradalle, 
joka on vienyt häntä sittemmin menes-
tyksestä toiseen.

Adèsin suosio kertoo kiinnostavan 
piirteen Britannian musiikkielämästä: 
hän ei nimittäin ole lainkaan avantgar-
de-säveltäjä, vaan ammentaa vuosisa-
tojen mittaisesta musiikkiperinnöstä, 
barokki mukaan lukien. Oman taide-
musiikkiperinnön ohuus ei ole pakot-
tanut brittejä katkaisemaan siteitään 
traditioon, ja siksi hieman kuulijaystäväl-
lisempi nykymusiikki on siellä uponnut 
aina paremmin kuin ns. sadomodernis-
mi. Esimerkiksi kompleksisen musiikin 
ruhtinas Brian Ferneyhough on englan-
tilainen, muttei ole  koskaan lyönyt kun-
nolla läpi kotimaassaan, kun taas Adèsin 
menestys olisi varmasti ollut vähäisem-
pää, jos hän olisi vaikkapa saksalainen. 
Ja että asian perspektiivi selvenisi, mai-
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nittakoon, että Philip Oliver Halen maa-
laama muotokuva ääritympääntyneen 
näköisestä Adèsista on ollut jo vuodesta 
2002 National Portrait Galleryn seinällä 
(Lontoon-kävijät tietävät tuon hienon 
museon siinä Trafalgar Squaren kupees-
sa). Kuinka moni taiteilija nostetaan 
31-vuotiaana sellaisen kansakunnan kuin 
Iso-Britannia kansallisgalleriaan?

Adèsin kolmiosainen sarja kamarior-
kesterille, Three Studies from Couperin 
noudattaa edellä mainittua yllätyksel-
lisyyttä, sillä se on täysverinen barok-
kipastišši. Toki nykyään on yleistä, että 
barokkimusiikkiin erikoistuneet yhty-
eet tilaavat teoksia eläviltä säveltäjiltä, 
mutta usein säveltäjät kuitenkin pysyt-
televät oman aikamme harmonioissa ja 
hyödyntävät barokkispesialisteilta lähin-
nä sointivärejä ja soittotapoja. Mutta ei 
Adès: hän käyttää François Couperinin 
(1668–1733) virtuoosisia cembalolle (tai 
muulle klaviatuurille) säveltämiä kappa-
leita, ja muuntaa ne taidokkaasti pienel-
le orkesterille, joka koostuu moderneista 
puu- ja vaskipuhaltimista, muutamista 
lyömäsoittimista sekä kahdesta jousisoi-
tinsektiosta. Näistä syntyivät Baselin ka-
mariorkesterin tilaamat kolme Couperin-
tutkielmaa vuonna 2006. Säveltäjä johti 
kantaesityksen itse.

Teoksen avaava Les Amusemens 
(Huvituksia) on sordinoitu, pehmeän 
nautinnollinen tuokio. Les Tours de 
Passe-passe (Silmänkääntötemppuja) 
jakaa sävelaiheita näppärästi soitinryh-
mien välillä valoisassa ilmapiirissä, kun 
L'Âme-en-Peine (Ahdistunut sielu) puo-
lestaan sulkee sarjan mollissa.

Osmo Tapio Räihälä

EDWARD GARDNER 

Edward Gardner ajattelee musiikin 
olevan jatkuvassa muutostilassa, jos-
sa lopullisia totuuksia ei ole olemassa. 
Orkesterien vaihtelevat ominaispiirteet 
ja yleisön muuntuvat kokemukset te-
kevät hänen mielestään minkä tahansa 
teoksen jokaisesta esityksestä ainutlaa-
tuisen.

Gloucesterissa, Englannissa syntynyt 
Gardner lauloi kuoroissa yli kaksikym-
menvuotiaaksi asti. Kapellimestarin työt 
alkoivat kiinnostaa häntä vaikuttavien 
oopperakokemusten myötä. Gardner 
opiskeli Cambridgessa ja Royal Academy 
of Music -korkeakoulussa ja työskenteli 
valmistuttuaan Mark Elderin apulaiska-
pellimestarina Hallé-orkesterissa.

Edward Gardner toimi Englannin kan-
sallisoopperan musiikillisena johtajana 
kahdeksan vuotta vuoteen 2015, jolloin 
hän aloitti nykyisessä virassaan Bergenin 
filharmonikkojen ylikapellimestarina. 
Gardner vierailee säännöllisesti myös 
New Yorkin Metropolitan-oopperassa, 
Chicagon lyyrisessä oopperassa, 
Milanon La Scalassa ja Lontoon Covent 
Gardenissa. Hän on johtanut mm. New 
Yorkin filharmonikoita, Chicagon ja 
Bostonin sinfoniaorkestereita, Leipzigin 
Gewandhaus-orkesteria ja Amsterdamin 
Concergebouw-orkesteria. BBC:n sin-
foniaorkesterin kanssa Gardner esiintyi 
vuonna 2011 maailmanlaajuisesti televi-
sioidussa Last Night of the Proms -kon-
sertissa. 

Gardner työskentelee myös pal-
jon nuorten muusikkojen kanssa New 
Yorkin Juilliard -musiikkikorkeakoulussa 
ja johtaa Britannian kansallista nuori-
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so-orkesteria, Lontoon Barbican keskuk-
sen nuoriso-orkesteria ja Birminghamin 
sinfoniaorkesterin nuoriso-orkesteria. 
Vuonna 2002 Gardner perusti Hallé-
nuoriso-orkesterin Manchesteriin.

Edward Gardnerin viimeisin levytys 
Englannin kansallisoopperan kanssa si-
sältää mm. Janáčekin, Mendelssohnin, 
Lutoslawskin ja Brittenin musiikkia. 

Gardner on palkittu Royal 
Philharmonic Societyn parhaan kapel-
limestarin palkinnolla 2008 ja ooppe-
ratyöstään Olivier-palkinnolla 2009. 
Vuonna 2012 Brittiläisen imperiumin ri-
tarikunta myönsi Gardnerille OBE-arvon 
hänen musiikillisista ansioistaan. 

MARKO YLÖNEN

Concert Artists Guild -kilpailun voittaja, 
Pohjoismaisten sellokilpailujen kakko-
nen sekä Moskovan Tšaikovski-kilpailun 
ja Turun sellokilpailun finalisti Marko 
Ylönen on yksi tunnetuimmista suoma-
laisista sellisteistä ja kamarimuusikoista.

Ylönen on esiintynyt mm. Camerata 
Salzburgin, Englantilaisen kamariorkes-
terin ja Prahan kamariorkesterin solis-
tina. Soolokonsertteja hän on soitta-
nut mm. New Yorkin Carnegie Hall’ssa 
ja Amsterdamin Concertgebouwssa. 
Ylönen on toiminut myös Tapiola 
Sinfoniettan sellon äänenjohtajana ja 
RSO:n 1. soolosellistinä. Lisäksi hän on 
ollut Korsholman musiikkijuhlien tai-
teellinen johtaja vuosina 2003, 2008 ja 
2010–12, ja LuostoClassic -tapahtuman 
taiteellinen johtaja 2014–2017.

Kamarimusiikkia Marko Ylönen soit-
taa eri kokoonpanoissa kotimaisten 

muusikoiden lisäksi mm. sellisti Natalia 
Gutmanin, viulisti Gerhard Schulzin, 
sellisti Gary Hoffmanin ja pianisti Leif 
Ove Andsnesin kanssa. Hän on ollut 
myös Uusi Helsinki -kvartetin jäsen. 
Lisäksi Ylönen toimii kamarimusiikin 
professorina Taideyliopiston Sibelius-
Akatemiassa. Mestarikursseja hän on 
pitänyt mm. Australiassa, Egyptissä, 
Yhdysvalloissa ja useissa Euroopan 
maissa. 

Klassisen kantaohjelmiston lisäksi 
Ylönen on esittänyt myös nykymusiik-
kia, ja hän on soittanut useita suoma-
laisten sävellysten kantaesityksiä. Ylösen 
levytysluettelo sisältää sekä uusia sello-
konserttoja että perinteistä ohjelmistoa 
Ondine-, BIS- ja Finlandia-levymerkeille. 
Viimeisimpinä on julkaistu Sibeliuksen 
kaksi lyhyttä sellokappaletta sisältävä 
levy Sinfonia Lahden ja Osmo Vänskän 
kanssa, Peteris Vasksin sellokonserton 
levytys Tampere Filharmonian ja John 
Storgårds kanssa sekä Joonas Kokkosen 
sellokonsertto RSO:n ja Sakari Oramon 
kanssa. 

Ylönen on opiskellut Csaba Szilvayn, 
Erkki Raution, Heikki Rautasalon ja 
Heinrich Schiffin oppilaana. Hänen 
instrumenttinsa on Cappa-koulun sello 
1720-luvulta Torinosta.
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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-
jelmassa on kolmen oopperan konsert-

RADION SINFONIAORKESTERI

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. 


