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2.2.
PERJANTAISARJA 8
Musiikkitalo klo 19.00 

Johannes Gustavsson, kapellimestari
Timo Korhonen, kitara 
Kasmir Uusitupa, viulu

Richard Strauss: Kuolema ja kirkastus,  23 min
sinfoninen runo op. 24    
I Onnellisia muistoja lapsuudesta (Largo)
II  Kuolinkamppailu (Allegro molto agitato)
III  Kuolevan unelmia – Kuolema (Meno mosso,
 ma sempre alla breve
IV  Kirkastus (Moderato)

Toru Takemitsu: To the Edge of Dream     13 min
 

VÄLIAIKA 20 min

Toru Takemitsu: Spectral Canticle, ensiesitys Suomessa 15 min
Calm and Mysteriously

Jean Sibelius: Sinfonia nro 7 C-duuri op. 105 21 min
Adagio – Un pochett, meno adagio – Vivacissimo –
Adagio – Allegro molto moderato – Allegro moderato – 
Vivace – Presto - Adagio – Largamente molto – Affettuoso



2

MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen 
Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle kuuntelemaan 
esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on numeroimattomat paikat.

Sivan Magen, harppu 
Kaisa Kortelainen, huilu
Ezra Woo, alttoviulu

Yoshihisa Taira: Sublimation 7 min

Pierre Sancan: Thème et variations 7 min

Toru Takemitsu: And then I knew 'twas wind  13 min

Väliaika noin klo 19.50. Konsertti päättyy noin klo 21.00. 
Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy noin klo 21.45. 
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/areena. 
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Keski-iän tunnistaa siitä, että ihminen 
oivaltaa aikansa rajallisuuden: kaikki ei 
olekaan loputonta nousukiitoa. Tästä ai-
heutunut ahdistus helpottaa, kun lähes-
tyvän kuolemansa oppii hyväksymään – 
kukaties tätä on sitten vanhuus. Nuoren 
ihmisen maailmankuvaan oman kuo-
leman mahdollisuus ei vielä sovi, eikä 
kuulukaan sopia. Ennen aikojaan lähellä 
kuolemaa käyneen ihmisen näkökulma 
elämään voi järkkyä radikaalisti.

Richard Strauss kärsi parikymppisenä 
1880-luvun puolivälissä vakavista hen-
gitystieinfektioista. Aikana ennen anti-
biootteja ihminen saattoi kuolla nykyi-
sin vähäpätöisiltä tuntuviin tauteihin, ja 
Strausskin päätyi välillä hyvin heikkoon 
kuntoon. Näitä vaivoja hän hoidatti ita-
lialaisessa parantolassa. Nuori säveltä-
jä-kapellimestari oli kirjoittanut jo kak-
si sinfoniaa, mutta tuo matka innoitti 
hänet säveltämään ensimmäisen sin-
fonisen runonsa Aus Italien (1887), jon-
ka kuullut voisi kuvitella Straussin sen 
myötä voittaneen tautinsa. Se on har-
haluulo, ja talven 1888–89 Strauss vietti 
jälleen suureksi osaksi sairausvuoteella, 
ja oli välillä kirjaimellisesti niin heikossa 
hapessa, ettei hänen kuolemansa olisi 
ollut yllätys.

Kuinka turhauttavaa: 24-vuotias 
Strauss oli epätavallinen lahjakkuus 
sekä säveltäjänä että kapellimestarina, 
varsinainen kansakunnan toivo, jolla oli 
koko maailma voitettavanaan. Eihän 
tämä näin saa päättyä!

Kaikeksi onneksi niin ei käynytkään, 
ja Strauss parani vähitellen taudistaan. 
Hän ei itse erityisesti nostanut esiin sai-

KAMPPAILU JOTA EI VOI VOITTAA

rastamistaan kertoessaan sinfonisen ru-
nonsa Tod und Verklärung (Kuolema ja 
kirkastus) taustoista, vaan nosti mie-
luummin esille työtoverinsa, viulis-
ti Alexander Ritterin kanssa käymän-
sä keskustelut musiikista, elämästä ja 
kuolemasta. Joka tapauksessa Strauss 
sävelsi itsensä ”ulos” kuolemanpelos-
taan hyväksymällä elämän rajallisuu-
den jo nuorena miehenä. Kuolema ja 
kirkastus valmistui loppuvuodesta 1889, 
ja säveltäjä johti sen kantaesityksen 
Eisenachissa alkuvuodesta 1890.

Ritter kirjoitti teoksen ”tapahtumia” 
kuvailevan runon, jonka Strauss liit-
ti sittemmin partituuriin. Voi siis olet-
taa, että säveltäjä hyväksyi tuon tekstin 
teoksensa selitykseksi, joten kelvatkoon 
se meillekin. Neljään pääjaksoon jakau-
tuva, toki keskytyksettä soitettava teos 
alkaa hitaalla ja synkällä taitteella, jos-
sa sairas taiteilija makaa vuoteellaan ja 
käy epätoivoista, synkkää kamppailua 
Kuoleman kanssa. Sairauden väsyttä-
mänä hän vaipuu uneen, joka ei kuiten-
kaan tuo rauhaa, vaan paini kuolemaa 
vastaan alkaa uudelleen. Toinen taite 
onkin elämänhalun ja Kuoleman kyl-
män syleilyn välistä kiihkeää taistelua. 
Tämä vääntö kestää aikansa, jonka jäl-
keen sairas taiteilija näkee elämänsä ta-
pahtumien kulun lapsuuden aamusta 
nuoruuden leikkeihin ja aikuisuuden in-
tomieliseen tavoitteellisuuteen. Hänellä 
on yhä päämäärä, jonka hän haluaisi niin 
kiihkeästi vielä saavuttaa. Sävellyksen 
viimeinen pääjakso johtaa kuitenkin oi-
vallukseen: taistelua kuolemaa vastaan 
ei voi voittaa. Majesteettinen kirkastu-
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misen teema muodostaa teoksen hui-
kaisevan loppukoraalin. Taiteilija hyväk-
syy kohtalonsa, ”kirkastuu”, ja saa sen 
kautta sielulleen rauhan.

Strauss palasi kirkastumiseensa van-
hoilla päivillään. 60 vuotta myöhem-
min sopraanolle ja orkesterille sävelle-
tyn Vier letzte Liederin (Neljä viimeistä 

laulua, 1948) päätösosassa Im Abendrot 
(Iltaruskossa) hän palasi Kuoleman ja 
kirkastuksen päättävään ”Verklärung”-
teemaan. Se oli kaunis tapa tunnustaa, 
että Strauss koki oman aikansa olevan 
päättymäsä. Oli aika ”kirkastua” ja ottaa 
vastaan kuolema rauhallisin mielin.

Mielikuvamme ulkoeurooppalaisista 
kult   tuureista ovat niin vahvoja, että 
ne synnyttävät helposti stereotypioita. 
Amerikkalaiset ovat sitä, kiinalaiset tätä, 
afrikkalaiset tuota. Käsitykset vahvistu-
vat yksittäisten, voimakkaiden esimerk-
kien kautta. Ajatellaanpa vaikka Japanin 
tunnetuinta länsimaisen taidemusiikin 
säveltäjää Toru Takemitsua: hänessä ja 
hänen musiikissaan ruumiillistuvat ja-
panilaisuuden voimakkaat stereotypiat. 
Läsnä ovat zenbuddhalaisuus, sumu, 
pilvet, sade ja meri – Japania ympäröi 
maailman suurin meri – ja kuin kynsi-
saksilla viimeistellyt puutarhat. Ja se 
musiikki: rauhallinen tempo, kalligrafia-
mainen tekstuuri ja miniatyyrimäisyys, 
josta syntyy kuin soivia bonsaipuita. 
Konnichiwa, arigato ja sayonara!

Hyvä niin, mutta Takemitsun oma 
lähtökohta säveltäjänä oli niin anti-ja-
panilainen kuin olla voi. Kun Japanin so-
tamenestys 2. maailmansodassa alkoi 
kääntyä uhkaavaksi tappioksi, vuonna 
1930 syntynyt tuleva säveltäjä joutui 
hänkin jo varhaisteininä sotapalveluk-
seen. Ei tosin taisteluihin, mutta soti-
laskoulutusta saamaan. Tämä kokemus 
herätti hänessä raivokkaan antinatio-

JAPANILAISESSA PUUTARHASSA

nalistin, jota militaristinen kansallis-
kiihkoilu suorastaan yökötti. Rauhan 
tultua Takemitsu antautui siksi tutki-
maan länsimaista taidemusiikkia, johon 
japanilainen nationalismi ei kuulunut. 
Hän uppoutui ranskalaisiin impressio-
nisteihin, etenkin Claude Debussy'hin, 
ja 50-luvun eurooppalaiseen avantgar-
deen. Hän kehitti jopa elektronista ja 
konkreettista musiikkia täysin irrallaan 
eurooppalaisista alan pioneereista (ku-
ten Pierre Schaeffer, Herbert Eimert ja 
Karlheinz Stockhausen), ja eteni tietä-
mättään yhtä jalkaa näiden kanssa. On 
merkillepantavaa, että tämä tutkimus 
tapahtui omin päin, Takemitsu ei hake-
nut eikä saanut juuri lainkaan muodol-
lista säveltäjänkoulutusta, vaan oli lähes 
kokonaan itseoppinut.

Takemitsun kansainvälinen läpimur-
to tapahtui kuin vahingossa. Japanissa 
vieraillut Igor Stravinsky kuuli aivan sat-
tumalta Takemitsun Requiemin (1957) 
taltioinnin, ja viritti kehuillaan kiinnos-
tuksen häntä kohtaan Yhdysvalloissa. 
Kohta jopa Koussevitzky-säätiö tilasi 
musiikkia nuorelta japanilaiselta.

Debussyn ohella kaksi Takemitsulle 
tärkeää vaikuttajaa sekä ihmisinä että 
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musiikillaan olivat John Cage ja Olivier 
Messiaen. Hän sisällytti musiikkiinsa 
molempien tekniikkaa ja ajattelutapo-
ja, mutta suodatti ne oman ilmaisun-
sa läpi. Zeniläisen Cagen kiihkeä into 
sointiväreihin tarttui Takemitsuun, joka 
kuitenkin pidättäytyi perinteisessä soit-
timien ja ihmisäänen käytössä, vailla 
Cagen fluxus-henkistä käsitetaiteelli-
suutta. Messiaen puolestaan vaikutti 
suoraan Takemitsun harmonioihin ja 
melodioihin, minkä tämä myös avoi-
mesti tunnusti, kera vuolaiden kiitos-
ten.

Ja niinhän siinä kävi, että taisteltuaan 
aikansa juuriaan vastaan Takemitsu 
kiinnostui sittenkin japanilaisesta pe-
rinteisestä musiikista ja sen soittimis-
ta. 60-luvulta eteenpäin japanilainen 
traditio nousi esiin hänen musiikissaan, 
ja yhä voimakkaammaksi se muodos-
tui seuraavina vuosikymmeninä, jolloin 
Takemitsu innostui ensin juuri merestä 
ja sateesta, ja 80-luvulla erityisesti japa-
nilaisista puutarhoista. Näitä ympäröi-
vää tunnelmaa hän alkoi siirtää mää-
rätietoisesti musiikkiinsa. Vesi, sade ja 
meri myös esiintyvät sanoina monissa 
hänen teostensa nimissä. Liekö muuten 
sattumaa, että myös oman aikamme 
johtavalle japanilaissäveltäjälle Toshio 
Hosokawalle valtameret ovat keskeinen 
inspiraatio? Näin ne stereotypiat vah-
vistuvat... Toru Takemitsu kuoli 65-vuo-
tiaana vuonna 1996 kesken yhä jatku-
neen, vahvan luomiskauden.

Tässä konsertissa kuultavat To the 
Edge of Dream ja Spectral Canticle edus-
tavat erinomaisesti Takemitsun tyyliä. 
Molemmissa on soolosoittimena ki-
tara (jälkimmäisessä myös viulu), jota 
Takemitsu soitti itsekin ilmeisen kelvol-

lisesti. Kitara oli hänelle läheinen instru-
mentti.

To the Edge of Dream (”Unen rajal-
le”, 1983) on noin 13-minuuttinen yksi-
osainen concertino, joka on kirjoitettu 
tyypilliselle Debussyn suosimalle orkes-
terille kaksine harppuineen. Suuresta 
kokoonpanosta huolimatta musiikki on 
pääosin hiljaista, kitara soittaa toistu-
vasti yksin, ja orkesteri osallistuu sääs-
teliäästi soinnuilla, jotka nousevat ja 
laantuvat kuin hengitys. Teoksen lopul-
la kuullaan hieman mittavampi kadens-
si, jonka jälkeen ollaan ikään kuin tultu 
tietoisuudesta unen rajamaille, ja sävel-
lyksen sulkevat orkesterin arvoitukselli-
set, unenomaiset soinnut.

Viululle, kitaralle ja orkesterille sä-
velletty Spectral Canticle (”Spektrinen 
kappale”; sana spektri suomentuu hie-
man hankalasti kuvaamaan jonkin il-
miön kirjoa) on vuodelta 1995. Se on 
Takemitsun viimeisiä sävellyksiä. Vajaan 
varttitunnin mittainen teos osoit-
taa hämmästyttävästi, kuinka vähäi-
nen ylös-alas askeltava sävelaihe (jota 
etenkin viulu soittaa) voi toimia poh-
jana kokonaiselle orkesterisävellykselle. 
Tässä Takemitsun uusimpressionismi 
on vahvimmillaan, mutta pikemminkin 
Messiaenin kuin Debussyn hengessä. 
Teoksen otsikko on peräisin symbolis-
tirunoilija Emily Dickinsonin (1830–86) 
runosta My Cricket (”Sirkkani”). Runo 
kuvaa ihmisen syvää yksinäisyyttä pien-
ten heinäsirkkojen elämän kautta. Ne 
eivät tietenkään osoita inhimillisiä tun-
teita, mutta soittavat kuitenkin hiljaista 
melodiaansa elokuisessa puutarhassa. 
Ja tässä tulee esiin Takemitsun kiinnos-
tus japanilaisiin puutarhoihin: säveltä-
jän kuvauksen mukaan orkesteri muo-
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dostaa tarkoin rakennetun puutarhan, 
jonka polkuja kitaran ja viulun edusta-
mat vierailijat kulkevat kukkaistutuksia, 
kasviasetelmia, lampia ja puroja katsel-
len. Hitaasti ja mietiskelevänä askeltava 

musiikki on kuin sulkakynällä piirrettyä, 
riitasoinnutkin tähtäävät absoluutti-
seen kauneuteen. Jos musiikista haluaa 
etsiä zeniläistä mielenrauhaa, kannat-
taa aloittaa suoraan Spectral Canticlesta.

Kun Suomen nuori musiikkielämä al-
koi 1800-luvun lopulla järjestäytyä, suu-
ret eurooppalaiset sinfonikot olivat yhä 
voimissaan. Wienissä kävivät kamp-
pailuaan Johannes Brahms ja Anton 
Bruckner – kohta tuota keitosta tuli 
hämmentämään myös Gustav Mahler 
– ja slaavilaisen näkökulman sinfo-
niaan toivat Pjotr Tšaikovski ja Antonín 
Dvořák. Suuntaansa hakeva suoma-
lainen musiikki omaksui sinfonian sä-
vellysmuodoista jaloimmaksi, sillä oli-
han jo musiikin titaaneista suurin eli 
Beethoven osoittanut tuon lajityypin 
keskeisyyden.

Ei siis ihme, että sinfonisilla runoillaan 
läpimurtonsa tehnyt Jean Sibelius kään-
tyi sinfonikoksi jo vuonna 1899, ja jälki-
polvien on nyt helppo lukea Sibeliuksen 
kehitys säveltäjänä suoraan hänen sin-
foniatuotannostaan, joka kattoi koko-
naista 44 vuotta. Toki niistä viimeiset 
20 Sibelius kamppaili valmistumatta 
jääneen 8. sinfoniansa parissa eikä siitä 
ole jäljellä kuin pari oletettua fragment-
tia. Kun Sibeliuksen ainutlaatuisuus ja 
nerokkuus sinfonikkona tunnustettiin 
jo varhain myös ”suuressa maailmassa”, 
oli Suomessakin helppo hakata lain kir-
jaimet kiveen: germaaninen sinfonia oli 
ja on tärkein ja korkein musiikin sävel-
lysmuoto. Asia selvä.

TAIVAANLAEN TAKOJA

Yksi särö tässä laintaulussa kuitenkin 
on: monet Sibeliuksen sinfonioista eivät 
mahdu lainkaan tuon germaanisen sin-
fonian muottiin. Klassisessa sinfonias-
sa on neljä osaa, joista ensimmäinen 
on sonaattimuotoinen, toinen yleensä 
hidas, kolmas osa on scherzo, ja finaali 
sitoo loogisesti teoksen langat yhteen. 
Olihan tästä joitakin arvostettuja poik-
keuksia, kuten Mozartin kolmiosainen  
39. sinfonia tai Beethovenin viisiosainen 
Pastoraalisinfonia, mutta Brucknerillakin 
kolmiosaisuus oli oo-koo vasta, kun itse 
Jumala päätti keskeyttää hänen viimei-
sen sinfoniansa säveltämisen kolmen 
valmistuneen osan jälkeen (näin uskoi 
ainakin Bruckner itse).

Sibeliuksen ainutlaatuisuus tuleekin 
esiin siinä, kuinka nerokkaasti hän rik-
koi sinfonian vakiintunutta muotoa ja 
takoi silti teoksiinsa niin teräksenlujat 
rakenteet, että ne kuulostavat korvis-
samme – niinpä niin – sinfonioilta. Jo 
2. sinfoniassa (1902) hän rikkoi avaus-
osan muodon, sillä siinä on kahdeksan 
kontrapunktista pääteemaa eikä so-
naattimuodosta tietoakaan, ja 3. sin-
fonia (1907) on kolmiosainen, jossa 
scherzo ja finaali on yhdistetty. 5. sin-
fonian (1915–19) pihtisynnytys on hyvin 
tunnettu, ja sen kuluessa Sibelius nitoi 
alunperin neliosainen teoksen avaus-
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osan ja scherzon yhdeksi paketiksi. 6. 
sinfoniassa (1923) ei ole hidasta osaa, 
vaan ikään kuin kaksi lyhyttä scherzoa.

Silti se, minkä me tunnemme sin-
foniana numero 7 sai Sibeliuksenkin 
epäröimään. ”Sibba” johti 6. sin-
foniansa suurella menestyksellä 
Tukholmassa kevättalvella 1923, joten 
sikäläinen Konsertföreningen (nykyi-
nen Kuninkaallinen Filharmonia) esitti 
hänelle pikaisen uusintakutsun ja toivoi 
uutta teosta jo seuraavaan kevätkau-
teen. Teos kyllä valmistui ja säveltäjä 
johti kantaesityksen huhtikuussa 1924 
vanhassa Auditoriossa, joka sittem-
min purettiin pois Norra Bantorgetilta 
– Tukholman maamerkkeihin kuuluva 
myrkynvärinen Konserttitalo rakennet-
tiin Hötorgetin kupeeseen vuonna 1926. 
Mutta kolmen konsertin ohjelmassa 
teos kuultiin nimellä Fantasia sinfonica. 
Edes Sibelius itse ei siis aluksi luottanut 
teoksen sinfoniseen voimaan.

Tuuli kääntyi kuitenkin välittömästi, 
sillä konsertit olivat suuria menestyk-
siä, yleisö ja arvostelijat haltioituneita 
ja kuulijoiden joukossa Ruotsin kruu-
nunprinssipari ihastuksissaan. Niinpä 
”Janne” saattoi kirjoittaa Tukholmasta 
Aino-vaimolleen, että ”Uusi teokseni on 
kyllä eräs parhaita. Sointi ja ’väri’ vah-
vat.” Fantasia sinfonica -teksti sai pääl-
leen viivan punakynästä ja ylleen mer-
kinnän Sinfonia 7.

Tämän epäröinnin taustalla on teok-
sen yksiosaisuus. Se ei sinänsä ollut 
vallankumouksellista, sillä yksiosai-
sia sinfonioita oli tehty ennenkin, jopa 
Suomessa, jossa Ernest Pingoud'n vain 
vähän aiemmin valmistunut 2. sinfonia 
on yksiosainen. Mutta silti: oliko tämä 
sittenkään sinfonia? Ehdottomasti kyl-

lä, sillä 7. sinfonia on absoluuttista 
musiikkia eikä siten sinfoninen runo, 
jollainen kaksi vuotta myöhemmin val-
mistunut Tapiola taas ilman muuta 
on. Nimeämällä teoksen 7. sinfoniaksi 
Sibelius ratkaisi koko sinfonian proble-
matiikan kuin Aleksanteri Suuri, joka löi 
halki Gordionin solmun: sinfonia ei ole 
rakenne vaan käsite.

7. sinfonian valmistuminen oli jopa 
Sibeliuksen ”takomisessa” ainutlaatui-
nen voimannäyte. Ensimmäiset sinfo-
niaan päätyneet merkinnät ovat jo vuo-
delta 1914, jolloin Sibelius vielä kirjoitti 
5. sinfonian ensimmäistä versiota, ja 
välissä valmistui siis myös 6. sinfonia. 
Seitsikon aiheet ja problematiikka kui-
tenkin palasivat kerta toisensa jälkeen 
säveltäjän työpöydälle, ja Sibeliuksen 
visio teoksen sisällöstä ja muodos-
ta vei työn järkkymättömästi maa-
liinsa. Tuloksena oli täydellisen uniik-
ki teos, joka toimii kuin filosofi Baruch 
Spinozan kuvailema maailmankaikkeu-
den geometrinen verkko – kaikki vai-
kuttaa kaikkeen. 7. sinfonia on täydel-
lisen orgaanisesti etenevä mestariteos. 
(Voi vaikuttaa siltä, että kirjoittajan suu-
pielistä valuu jo vaahto, minkä suonette 
anteeksi.)

Hieman yllättäen sinfonian kokonais-
rakenne on lopulta kuitenkin melko yk-
sinkertainen. Syvyydestä kohottautuva 
a-molliasteikko purkautuu as-mollisoin-
tuun, jonka jälkeen kuullaan huilujen 
soittama viehkeä sävelaihe. Polyfonista 
alkujaksoa seuraa reilun viiden minuu-
tin jälkeen taivaallinen pasuunasoolo, 
joka osoittautuu eräänlaiseksi maa-
merkiksi, sillä se kuullaan hieman myö-
hemmin mollimuotoisena. Kertauksen 
jälkeen kuullaan ns. keskusallegro, jota 
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Sibelius nimitti ”helleeniseksi rondok-
si”, ja teoksen lopulla pasuunasoolon 
teeman ottavat haltuunsa käyrätorvet. 
Loppunousun jälkeen palataan alus-
sa kuultuun huilujen aiheeseen, minkä 
jälkeen seuraa ällistyttävä, lyhyt sitaatti 
Valse tristestä, Sibeliuksen suurimmas-
ta hitistä. Siunatuksi lopuksi kuullaan 
C-duurisointu, johon tullaan yhtä aikaa 
kahdelta suunnalta.

7. sinfonian vaikutus musiikkiin ei 
kuitenkaan ollut välitön, sen nerokkuu-
den tunnistivat todella vasta myöhem-
mät sukupolvet. Esimerkiksi Ranskassa, 
jossa Sibelius ei ole koskaan nauttinut 
arvostusta, alkoivat 80-luvulla spekt-
raalisäveltäjät Gérard Grisey ja Tristan 
Murail kilvan kehua teoksen visionää-
risyyttä. Parhaiten sinfonian ainutker-
taisuuden lienee kuitenkin tunnistanut 
Jean Sibelius itse. Tämä teos lienee ol-
lut hänelle itselleenkin niin ylittämätön, 
että 8. sinfonian käsikirjoitus päätyi ai-
kanaan Ainolan takkaan. Zeniittiä ylem-
mäs ei hänkään voinut päästä.

Osmo Tapio Räihälä

JOHANNES 
GUSTAVSSON

Johannes Gustavsson on Oulu Sin-
fonian ylikapellimestari ja yksi Keski-
Pohjanmaan kamariorkesterin neljästä 
pääkapellimestarista. Lisäksi hän toimii 
Västerås Sinfoniettan päävierailijana ja 
Värmlannin oopperan ylikapellimestari-
na.   

Gustavsson voitti Ruotsin kapel-
limestaripalkinnon vuonna 2003 ja 

TIMO KORHONEN

Timo Korhonen on jo 1980-luvun al-
kupuolelta kuulunut Suomen valovoi-
maisimpiin kitaristeihin. Hän antoi 
ensikonserttinsa Rautalammilla vain 
14-vuotiaana ja voitti 17-vuotiaana, kaik-
kien aikojen nuorimpana, Münchenissä 
Saksan radioyhtiöiden kilpailun kitara-
sarjan, mikä merkitsi alkua hänen kan-
sainväliselle uralleen.

Korhonen on esiintynyt yli 30 maassa 
ja monissa arvostetuissa konserttisaleis-
sa mm. Berliinissä, Lontoossa, Wienissä, 
Pariisissa, Tokiossa, Chicagossa, To-

Herbert Bloms tedt -kapellimesta-
ripalkinnon 2008. Sir Georg Solti 
-kapellimestarikilpai lussa hän saavutti 
toisen sijan ja sai yleisöpalkinnon kan-
sainvälisessä Arturo Tos canini -kapelli-
mestarikilpailussa. 

Gustavsson on vieraillut johtamassa 
mm. Tukholman ja Oslon filharmonik-
koja, Ruotsin ja Norjan radion sinfonia-
orkestereita ja Helsingin kaupunginor-
kesteria. Oopperaa hän on johtanut 
mm. Göteborgin oopperassa ja Ruotsin 
kuninkaallisessa oopperassa. 

Gustavsson on levyttänyt Anders 
Eliassonin teoksia yhdessä Ruotsin ra-
dio-orkesterin ja -kuoron, viulisti Ulf 
Wallinin ja pianisti Roland Pöntisen 
kanssa saksalaiselle CPO-levymerkille. 
Lisäksi hän on levyttänyt monien poh-
joismaisten säveltäjien musiikkia mm. 
Tanskan kansallisen sinfoniaorkeste-
rin, Islannin sinfoniaorkesterin ja Oulu 
Sinfonian kanssa.
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KASMIR UUSITUPA

Kasmir Uusitupa (s. 1995) aloit-
ti viulunsoiton 3-vuotiaana Sibelius-
Akatemiassa pedagogiikan harjoi-
tusoppilaana. 6-vuotiaana hän siirtyi 
Itä-Helsingin Musiikkiopistoon ja suo-
ritti viulunsoiton perustutkinnot Lauri 
Untamalan ohjauksessa yhteentoista 
ikävuoteen mennessä.

Vuodesta 2008 alkaen hän on opiskel-
lut viulunsoittoa Sibelius-Akatemiassa 
professori Kaija Saariketun viululuo-
kalla, ensin nuoriso-osastolla, ja syk-
systä 2015 Taideyliopiston puolella. 
Lukukaudella 2016–2017 hän oli vaih-
to-opiskelijana Pariisin konservatori-
ossa Olivier Charlierin luokalla, ja luku-
vuodeksi 2017–2018 hän siirtyi Antti 
Tikkasen viululuokalle. Uusitupa on 
osallistunut mm. Hagai Shahamin, 
Serguei Azizianin, Aaron Rosandin ja 
Pavel Vernikovin mestarikursseille.

Uusitupa on soittanut myös kan-
sanmusiikkia ja hänet on palkittu mm. 
Martti Pokelan Vuoden nuori uusimaa-
lainen pelimanni -palkinnolla sekä par-
haan esiintyjän palkinnolla Kuresaaren 
musiikkifestivaalilla Virossa. 

Vuonna 2009 Uusitupa esiintyi RSO:n 
nuorten solistien konsertissa ja on sit-
temmin soittanut monien kotimaisten 
orkesterien solistina. Vuosina 2007–2011 
Uusitupa on esiintynyt Geza Szilvayn 
johtaman Helsingin Juniorijouset -or-
kesterin solistina, konserttimestari-
na ja ensiviulistina. Hän soittaa myös 
Borea-kvartetissa, joka valittiin Kuhmon 
Kamarimusiikin residenssikvartetiksi 
vuonna 2017. Kvartetin mentorin, Paavo 
Pohjolan opetuksen lisäksi yhteyttä on 

rontossa, Pietarissa, Madridissa, Buenos 
Airesissa, Havannassa, Los Angelesissa, 
Hong Kongissa ja Schleswig-Holsteinin 
festivaalilla.

Korhosen ohjelmisto ulottuu renes-
sanssista barokin, klassismin, roman-
tiikan ja 1900-luvun musiikin kautta 
uusimpaan nykymusiikkiin. Hän on kan-
taesittänyt yli 70 sävellystä, joista monet 
on omistettu hänelle (säveltäjinä mm. 
Brouwer, Hakola, Hosokawa, Lindberg, 
Kaipainen, Kortekangas ja Meriläinen). 
Hän on ollut Toimii-yhtyeen jäsen vuo-
desta 1989 ja soittanut myös sen kans-
sa useita kantaesityksiä.

Korhosen diskografia on laaja ja si-
sältää niin Bachia, klassismin ja ro-
mantiikan sävellyksiä sekä uutta mu-
siikkia. Hän on saanut levytyksistään 
useita palkintoja, mm. Ylen vuoden 
levy -tunnustuksen kahdesti (1990 ja 
2000), Cannes Classical Awardin 2003 
ja Grammphone-suosituksen 2007.

Korhonen on opiskellut kitaransoit-
toa Oscar Ghiglian, Seppo Siiralan ja 
Pekka Vesasen johdolla. Hän toimi 
vuosina 1989–99 opettajana Sibelius-
Akatemiassa ja on ollut vuodesta 2000 
Turun musiikkiakatemiassa yliopetta-
jana. Vuosina 2005–07 hän toimi vie-
railevana professorina Firenzen Luigi 
Cherubini -konservatoriossa. Monet hä-
nen oppilaistaan ovat saaneet palkinto-
ja kansainvälisissä kilpailuissa.

Vuosina 1998–2008 Korhonen oli 
kansainvälisen Guitaristival-kilpailun ja 
-festivaalin taiteellinen johtaja. Vuosina 
1998–2000 hän oli myös Helsingissä 
Suomenlinnan kulinaaristen konsert-
tien taiteellinen johtaja.
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opettanut mm. Gerhard Schulz, Hatto 
Beyerle, Johannes Meissl sekä Danel - ja 
Henschel -kvartetit. 

Kasmir Uusituvalla on kansainvä-
listä kilpailukokemusta Louis Spohr 
-, Carl Nielsen - ja Jean Sibelius -viu-
lukilpailuista. Keväällä 2013 hän oli 
Sibelius-Akatemian Anja Ignatius -viu-
lukilpailussa yksi viidestä pääpalki-

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 Ra dio-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 ylikapellimestarikaudel-
la 1960-luvulla. Nyt orkesteri nauttii 
suosi osta 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.

tusta, minkä lisäksi hän sai tunnus-
tuspalkinnon. Keväällä 2015 hänet 
palkittiin Kuopion kansallisen viulu-
kilpailun finalistina ja hänet valittiin 
Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesterin 
solistiksi. 

Kasmir Uusitupa soittaa Pohjola 
Pankin Taidesäätiön Antonio Stradivari 
“Iiriläinen” -viulua vuodelta 1702.

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 kuu-
si Yleisradion tilaamaa teosta. Lisäksi 
ohjelmassa on kolmen oopperan kon-
serttiesitykset, ensimmäinen oma RSO-
festivaali ja keskeisiä viulukonserttoja 
1900-luvulta.

RSO on levyttänyt mm. Mahlerin, 
Ligetin, Eötvösin, Sibeliuksen, Hakolan, 
Lindbergin, Saariahon, Sallisen, Kai-
paisen ja Kokkosen teoksia sekä 
Launiksen Aslak Hetta -oopperan en-
silevytyksen. Orkesterin levytyksiä on 
palkittu mm. BBC Music Magazine -, 
Académie Charles Cros’n ja MIDEM 
Classical Award -palkinnoilla. Sibeliuksen 
sävelrunoja ja lauluja sisältävä levy-
tys oli Gramophone -julkaisun Editor’s 
Choice marraskuussa 2017. Kaudella 
2017–2018 julkaistavat levyt sisältä-
vät teoksia Sibeliukselta, Prokofjevilta, 
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Lindbergiltä ja Bartókilta. RSO esiintyy 
myös Ylen tuottamassa dokumentissa, 
joka esittelee säveltaiteemme varhaisia 
modernisteja. 

RSO konsertoi säännöllisesti kon-
serttikiertueita ympäri maailmaa. 
Kau della 2017–2018 orkesteri tekee 
Hannu Linnun johdolla Euroopan kier-
tueen. RSO:n kotikanava on Yle Radio 
1, joka lähettää orkesterin kaikki kon-
sertit yleensä suorina lähetyksinä niin 
Suomesta kuin ulkomailtakin. Verkossa 
(yle.fi/areena) RSO:n konsertteja voi 
kuunnella sekä katsella korkealaatuisen 
livekuvan kautta. Yle Teemalla nähdään 
sunnuntaisin RSO:n konserttitaltiointe-
ja, jotka uusitaan myös Yle TV 1:ssä. 


