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4.4.
KESKIVIIKKOSARJA 13
Musiikkitalo klo 19.00 

Hannu Lintu, kapellimestari
Vadim Gluzman, viulu

Pēteris Vasks: Distant Light 30 min

  
VÄLIAIKA 20 min

 
Dmitri Šostakovitš: Sinfonia nro 8 c-molli op. 65 68 min
I Adagio – Allegro non troppo – Adagio
II Allegretto
III Allegro non troppo
IV Largo
V Allegretto

Väliaika noin 19.45. Konsertti päättyy noin klo 21.30. Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja 
verkossa yle.fi/areena. Konsertti esitetään kahdessa osassa Yle Teemalla 8.4. ja 15.4. 
ja uusintana Yle TV1:ssä 14.4. ja 21.4.
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LINTUPERSPEKTIIVI

”SEKÄ VASKSIN ETTÄ 
ŠOSTAKOVITŠIN 
TEOKSISSA ON LÄSNÄ 
YKSILÖN KÄRSIMYS” 
Millainen dramaturgia muodostuu konser-
tin kahden teoksen välille?

Tavallaan tämä on eräänlainen piina-
viikon konsertti, tosin vähän myöhäs-
tyneenä. Molempien säveltäjien teok-
sissa on läsnä yksilön kärsimys. Peteris 
Vasks koki oman maansa yhteiskun-
tajärjestelmän yhtä ahdistavana kuin 
Šostakovitš aikanaan omansa, ja reflek-
toi sitä edelleenkin. Myös Šostakovitšilta 
meni Stalinin ajan jälkeen monta sinfo-
niaa tuon trauman käsittelyyn. Kuten 
Šostakovitš, Vasks koki elävänsä ympä-
ristössä, jossa hän ei voi ilmaista sitä 
mitä haluaisi. Vaikka teosten sanoma 
on samanlainen, konsertin rakenne kes-
tää sen, koska niiden sointimaailma on 
erilainen. Alkupuoli on perhonen, loppu-
puoli mammutti.

Distant Light -teoksen valo on to-
siaankin aika distant. Orkestraatio tuo 
siihen kuitenkin valoisan perusvärin: se 
on kirjoitettu hyvin pienelle jousiorkes-
terille, ja viulusolistista johtuen teos on 
soinniltaan diskanttivoittoinen, kevyt ja 
ilmava. Siinä on myös nopeita tai vals-
simaisia jaksoja, jotka tuovat mieleen 
Šostakovitšin valssielementtien moni-
tulkintaisuuden. Vasksin kohdalla pu-
hutaan aina Lutoslawskin vaikutteista, 

mutta en pitäisi niitä kovin merkittä-
vinä. Distant Light -teoksessa on kyllä 
aleatorisia jaksoja, mutta v. 1997 aleato-
riikka oli jo niin olennainen osa 1900-lu-
vun lopun työkalupakkia, että en näkisi 
niitä erityisesti Lutoslawski-vaikutteiksi. 

Sen sijaan olen aina kokenut, että 
niin Vasksin kuin monen muunkin balt-
tilaissäveltäjän vahvin vaikute on juu-
ri Šostakovitš. Vasks on omaksunut 
Šostakovitšilta muun muassa hitaat, 
yksinkertaiset harmoniat pitkinä ai-
ka-arvoina; adagio-moodin, jota silloin 
tällöin ahdistavat, nopeat jaksot kat-
kaisevat. Vasksin teos on siksi hyvin 
luontevaa sijoittaa Šostakovitšin rinnal-
le. Sattumoisin tämän konsertin kaksi 
teosta vieläpä loppuvat jokseenkin sa-
malla tavalla: molempien coda on arvoi-
tuksellinen, kirkastunut valssi.

Millainen ajankuva on sodan aikana syn-
tynyt Šostakovitšin kahdeksas sinfonia?

Šostakovitš on itse todennut ironises-
ti, että sota-aika oli hedelmällistä aikaa 
säveltää, koska vihollinen oli muual-
la. Kaikki valtakoneiston kannalta ne-
gatiiviset musiikilliset tunteenilmaisut 
voitiin selittää ulkoisen vihollisen ai-
heuttamaksi. Neuvostoliitossa todel-
la koettiinkin aikamoinen kukoistus: 
Prokofjev teki parhaat teoksensa sodan 
aikana, ja myös Šostakovitš sai olla jon-
kin aikaa rauhassa. 

Šostakovitšin mukaan sekä seit-
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semäs että kahdeksas sinfonia ovat 
luonteeltaan requiemejä, sielunmes-
suja. Itse asiassa hän ei ollut edes var-
ma siitä, ovatko ne sinfonioita lainkaan. 
Molemmat ovat syntyneet sodan aika-
na, eikä valtakoneistolle tullut mieleen, 
että ne voisivat olla requiemejä jollekin 
muullekin kuin niille, jotka hyökkääjä on 
tuhonnut (esimerkiksi kahdeksas kii-
ruhdettiin valtion taholta nimeämään 
”Stalingrad-sinfoniaksi”). Šostakovitšin 
maine lännessä alkoi nousta nimen-
omaan seitsemännen sinfonian kautta. 
Sen partituuri vietiin mikrofilmillä liit-
toutuneiden sota-aluksella Toscaninille, 
joka teki siitä levytyksen, minkä jälkeen 
se alkoi levitä kaikkialle. Kun ulkomai-
set delegaatiot tulivat Moskovaan, he 
halusivat puhua Shostakovitshista eikä 
sotaponnisteluista. Shostakovitsh ku-
vaa muistelmissaan sitä, miten hän ta-
jusi, että tässä käy vielä huonosti: hän 
on liikaa esillä, eikä Stalin voi sietää sitä, 
että joku on suurempi puheenaihe kuin 
hän. Vastaisku tulikin sitten aikanaan ja 
vuonna 1948 kahdeksas sinfonia laitet-
tiin esityskieltoon.

Kahdeksannen sinfonian jälkeinen 
vastaisku ei tavallaan tunnu yllättävältä, 
sillä se on totisesti kummallinen teos, 
jota edelleenkin esitetään suhteellisen 
vähän.  Sen muotorakenne ja erikoi-
nen, hiljainen loppu on koettu hämmen-
täviksi. Leopold Stokowski ymmärsi: 
hän sanoi, että kahdeksannen sinfo-
nian ensimmäinen osa on suurin sinfo-
ninen osa, mitä koskaan on kirjoitettu. 
Ilja Ehrenburg oli läsnä sinfonian kan-
taesityksessä ja kuvaili kuulleensa aidon 
kreikkalaisen tragedian äänen. 

Sinfonian ensimmäinen osa on to-
dellakin ainutlaatuinen rakennelma. 

Erilaisten tunnetilojen ja valtavien hui-
pennusten välille syntyy huikea flow. 
Pääteema on samankaltainen dekla-
maatio kuin viidennessä sinfoniassa. 
Sitä seuraa kaksi erilaista sivuteemaa 
huipentavine katastrofeineen, suu-
ri englannintorvisoolo ja pitkä coda, 
ja tämä kaikki kestää 25 minuuttia 
eli melkein puolet sinfonian kestosta. 
Kolme keskiosaa ovat erilaisia marsseja. 
Ensimmäinen niistä on korskea ja voi-
makas, toinen on eräänlainen hirvittä-
vä masiina, ja kolmas puolestaan suru-
marssi. 

Kahdeksannen sinfonian valtava en-
siosa, ei-sinfoniset karaktääriosat ja 
moniosainen rakenne ovat mahleriaa-
nisia ratkaisuja. Luullakseni myös jot-
kut Mahlerin sinfonioiden loput, ku-
ten neljännen tai yhdeksännen, ovat 
jättäneet jälkensä Šostakovitšin kah-
deksannen sinfonian päätökseen. 
Šostakovitšilla Mahler-vaikutteet eivät 
näy niinkään sävelkielessä kuin tavas-
sa rakentaa sinfonia. Harvemmin tu-
lee ajatelleeksi, että Neuvostoliitossa 
soitettiin paljon Mahleria, luultavasti 
enemmän kuin lännessä, jossa kesti ai-
kansa ennen kuin hänestä tuli muo-
tia. Suurista Mahler-kapellimestareista 
esimerkiksi Fritz Stiedry toimi vakans-
silla Neuvostoliitossa, ja siellä vieraili-
vat jatkuvasti johtamassa mm. Jascha 
Horenstein ja Bruno Walter. 

Toinen tärkeä ja kiinnostava vaikute 
Šostakovitšille oli Modest Musorgski. 
Kahdeksannessa sinfoniassa voi huoma-
ta jälkiä siitä, että hän oli juuri orkestroi-
nut Boris Godunovin, ja siitä lähtien hän 
orkestroi koko ajan Musorgskia, ensin 
Hovanštšinan ja sitten Kuoleman lau-
luja ja tansseja. Jokainen Šostakovitšin 
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sinfonia kahdeksannesta lähtien on 
Musorgski-sinfonia: sieltä tulevat musii-
kin graviteetti, robustius ja suuret linjat. 
On kiinnostavaa, että sellainen säveltäjä, 
joka ei säveltänyt ainuttakaan sinfoni-
aa, osoittautuu merkittävän sinfonikon 
hedelmälliseksi esikuvaksi. Wagnerin ja 
Brucknerin suhdehan oli jokseenkin sa-
manlainen.

En esittäessäni ajattele niinkään kah-
deksannen sinfonian spesifistä synty-
tilannetta. Teoksen tunnetila on niin 
vahva, että se tempaa joka tapauksessa 
mukaansa. Šostakovitšilla on kyky nos-
taa alkuperäinen lähtökohta yleismaail-
malliselle, inhimilliselle tasolle. 

Millainen on oma Šostakovitš-historiasi?

Äitini kävi paljon Neuvostoliitossa ja 
toi sieltä aina halpoja Melodijan LP-
levyjä. Yksi niistä oli Toscaninin levytys 
Šostakovitšin seitsemännestä sinfonias-
ta NBC:n sinfoniaorkesterin kanssa. Se 
oli ensimmäinen Šostakovitšin sinfonia, 
jonka kuulin, ja kuuntelin tuota levyä 
paljon. Silloin minulla ei ollut aavistus-
takaan, mitä muuta hän oli säveltänyt. 
Myöhemmin kouluaikana tulivat sitten 
viides ja kymmenes sinfonia, mutta sii-
nä ne sitten olivatkin tosi pitkään. Vasta 
opiskeluaikana minulle aukesivat muut. 
Toinen, kolmas ja 12. sinfonia ovat mi-
nulle tosin toistaiseksi mysteereitä; ne 
taisivat olla kokeilusinfonioita säveltäjäl-
le itselleenkin. 

Šostakovitšin muistelmat ilmestyivät 
80-luvulla, ja vaikutuin Šostakovitšin te-
rävyydestä ja ironiasta, siitä miten hän 
näkee komiikkaa traagisissakin tilanteis-
sa. Šostakovitšin kauneus ja syvällisyys 
aukesivat minulle vasta, kun otin jolla-

kin kesälomalla projektikseni kuunnella 
kaikki jousikvartetot Borodin-kvartetin 
soittamana. Pelkät sinfoniat eivät nimit-
täin riitä Šostakovitšin ymmärtämiseen, 
samalla tavalla kuin Schumannia ei voi 
ymmärtää ilman lauluja, eikä Brahmsia 
tai Beethovenia ilman kamarimusiikkia. 

Nykyään kahdeksas sinfonia on yksi 
niistä puolesta tusinasta Šostakovitšin 
sinfoniasta, jotka minulla on pysyvästi 
ohjelmistossani. Muita ovat ensimmäi-
nen, yhdestoista, kolmastoista ja neljäs-
toista; myös kymmenettä ja viidettä esi-
tän silloin tällöin. Olen iloinen siitä, että 
nyt on tilaisuus johtaa kahdeksas sinfo-
nia täällä Helsingissä.. 

Šostakovitšin esittäminen on aina 
hyvin raskas kokemus.  Sinfoniat ovat 
pitkiä, ja niissä on voimakkaita jaksoja, 
joissa joutuu käyttämään henkistä ja 
fyysistä energiaa. Niissä on myös loput-
tomasti staattisia jaksoja, jotka täytyy 
pitää kasassa usein juuri huipentuman 
jälkeen ja kyetä sopeutumaan äkkiä täy-
sin toisenlaiseen karaktääriin.  Musiikki 
menee nopeasti emotionaalisesti laidas-
ta laitaan ja sellainen vaatii paljon hallin-
taa ja harkintaa.

Tšaikovskin viidennen sinfonian koh-
dalla puhuimme siitä, miten Šostakovitš 
on omaksunut Tshaikovskilta tavan kir-
joittaa laveasti, toistaa asioita ja käyt-
tää loputtomasti partituurisivuja jonkin 
statementin esittämiseen. Sen seurauk-
sena partituurit ovat paksuja ja niiden 
lukeminen kestää kauan, vaikka ne ei-
vät ole harmonisesti tai rytmisesti ko-
vin monimutkaisia. Harjoittaminen on 
sitten vielä oma lukunsa, koska teosten 
sointimaailma on niin poikkeuksellinen. 

Šostakovitšin viidentoista sinfonian 
kaari, vuodesta 1924 vuoteen 1971, 
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on ajallisesti huikea. Šostakovitš oli 
Glazunovin oppilas ja sävelsi omaan tyy-
liinsä vielä 60-luvun lopullakin, kun län-
nessä Xenakisit ja Nonot tekivät jo jo-
tain aivan muuta. 

haastattelu Lotta Emanuelsson

Latvian tunnetuimpiin nykysäveltäjiin 
lukeutuva Peteris Vasks käsittelee mo-
nissa teoksissaan luontoa ja ihmisyyt-
tä erilaisten uhkakuvien valossa. Tämä 
kamppailu ilmenee musiikissa muun 
muassa sulavan kauneuden ja repivän 
traagisuuden tasapainoiluna. Myös te-
osten nimet kuvaavat usein luonnollisia 
prosesseja. Vasks on ilmaissut musiik-
kinsa pyrkivän myös ruokkimaan nyky-
maailman hengettömyyden väsyttämää 
ihmistä.

Vasksin tuotanto on saanut vaikuttei-
ta muun muassa latvialaisesta kansan-
musiikista ja minimalismista, ja tyylil-
tään se on jossakin Arvo Pärtin ja Witold 
Lutoslawskin välimaastossa. Sävellykset 
eivät kuitenkaan edusta mitään yhtä 
selkeästi luokiteltavaa tyyliä vaan muun-
tuvat erilaisten tavoitteiden ja tunnel-
mien mukaan. Latvian ollessa vielä osa 
Neuvostoliittoa Vasks kärsi taiteellista 
vapautta rajoittavasta hallinnosta, ja oi-
keastaan vasta rautaesiripun sorruttua 
hän alkoi saada kansainvälistä huomio-
ta.

Distant Light (latviaksi Tālā gais-
ma) syntyi vuosina 1996–1997. 
Kahdeksanosaisen viulukonserton ensi-
esityksessä solistina oli Vasksin maan-

PĒTERIS VASKS (s. 1946): DISTANT LIGHT

mies, maailmankuulu Gidon Kremer.
Distant Light on tunnelmaltaan ja 

tyyliltään hyvin samankaltainen kuin 
Vasksin sellokonsertto nro 2, lisäni-
meltään Presence (2012). Molempien 
sävellysten draama tasapainoilee 
me lankolisen kauniiden ja hyppelehti-
vän riitasointuisten osuuksien välillä. 
Soolosoittimen ja orkesterin dialogille 
perustuvat konsertot sopivat myös hy-
vin Vasksin pohdintoihin yksilön ja yh-
teisön sekä ihmisen ja luonnon välisestä 
vuorovaikutuksesta.

Säveltäjä kuvaa Distant Lightin olevan 
nostalginen, tragedian hipaisema teos, 
joka kurkottaa sekä lapsuuden muis-
toihin että kaukaisiin tähtiin. Tämän ai-
ka-avaruudellisen tavoittelun voi aistia 
musiikissa muun muassa huimaaviin 
korkeuksiin kohoavissa viululinjoissa. 
Jossakin on toivoa, viisautta ja kaukai-
sen valon kirkkautta, ja teos pyrkii sitä 
kohti.

Harmonisesti Distant Light on mel-
ko yksinkertainen, pienin muutoksin 
hahmottuva. Muutamat räikeät hetket 
ovat tätä melankolisen rauhallista pe-
rustunnelmaa vasten sitäkin yllättäväm-
piä. Syvähengittävä meditatiivisuus tuo 
mieleen monet Pärtin teokset.
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Dmitri Šostakovitš sävelsi kahdeksan-
nen sinfoniansa kesällä vuonna 1943. 
Lyhyessä ajassa kirjoitettu teos syntyi 
toisen maailmansodan ristiriitaisessa 
ilmapiirissä: Neuvostoliiton tuore voit-
to Saksan armeijasta loi kansakuntaan 
toivoa, mutta Stalinin arvaamaton uhka 
leijui kaiken yllä. Kauhu tuli sekä kaukaa 
että läheltä.

Šostakovitš kuvaili seitsemättä 
(Leningrad, 1941) ja kahdeksatta sinfo-
niaansa sielunmessuiksi, jotka tuovat 

DMITRI ŠOSTAKOVITŠ (1906–1975): 
SINFONIA NRO 8 OP. 65

Toinen, viides ja seitsemäs osa ovat 
viulukadensseja. Teknisesti haastavat 
kadenssit tuovat loistavasti esiin viulun 
sointipalettia. Lyhyehköt musiikilliset 
ideat limittyvät jännittäviksi rakennel-
miksi, joissa koetellaan soittimen fyy-
sisiä rajoituksia. Tällainen instrumentin 
sointitutkiskelu on tyypillistä Vasksille. 
Esimerkiksi Presence tuo sellon äänelli-
set mahdollisuudet tarkkailun keskiöön.

Vasks tuntuu pitävän jousien glissan-
doista eli portaattomasti ylös tai alas 
liukuvista sävelistä. Viipyilevää liu’uis-
ta nauttimista kuullaan myös Distant 
Lightissa. Portaattomuudessaan ne ovat 
tavallaan kaiken sisäänsä sulkevia, to-
dellisuuden kudoksen vahvoja ilmentä-
jiä. Ne tutkivat mitä löytyy kahdentoista 
sävelen väleistä, ja siten ovat taas yksi 
esimerkki teoksen toisten tilojen tavoit-
telusta.

Teoksen neljäs osa haastaa medita-
tiivisuuden. Siinä on stravinskymaista 
rytmistä aktiivisuutta. Seitsemännen 

osan improvisatorinen myrsky johdat-
telee teoksen finaaliin, jossa odottaa yl-
lätys aavemaisen valssijakson muodos-
sa. Tämä ”finaalissa jotain ihan muuta” 
-idea kuuluu myös Presence-konsertossa. 
Siinä yllätyksen tuo ihmisääni. Ehkä 
Vasks haluaa viestiä, että muutoksen 
mahdollisuus on aina läsnä, ja toivo ja 
uudistus voivat kurkistaa odottamatto-
mista paikoista. Teos päättyy värisevien 
glissandojen hävitessä avaruuteen.  

Distant Light ei anna helppoja tai yk-
siselitteisiä vastauksia. Se maalaa sekä 
hetkellisyyttä että ikuisuutta henkivän 
panoraaman. Vaikka teos tuntuu pyr-
kivän sinne kaukaiseen valoon, niin soi-
vassa kaipauksessaan se on vahvasti 
olemassa myös nyt-hetkessä. Ja vaikka 
Distant Light tarjoaakin monia mahdol-
lisuuksia filosofisiin pohdintoihin, sen 
voi myös kokea sanojen taakse kurotta-
vana, aisteja kutkuttavana äänisommi-
telmana.

esille sodan kauheuksia ja protestoivat 
niitä vastaan. Paljon on pohdittu sitä, 
missä määrin tämä säveltäjän protesti 
suuntautui Stalinia ja kommunistista 
hallintoa vastaan ja missä määrin näi-
tä kriittisiä viestejä siirtyi musiikin ker-
roksiin. Keskustelu aiheesta on paikoi-
tellen kärjistynyt siihen, että musiikista 
sinänsä on puhuttu hyvin vähän näiden 
poliittis-historiallisten taustatekijöiden 
ollessa tarkastelun keskipisteessä.

Selvää kuitenkin on, että Šostakovitš 
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joutui työskentelemään virallisten vaa-
timusten, tukahdutettujen näkemysten 
ja omien humanitaaristen pyrkimysten-
sä ristipaineessa sodan hirvittävän to-
dellisuuden langettaessa varjonsa kai-
ken ylle. Vaikeiden aikojen sävyttämän 
työn tuloksena oli vaikuttavaa, tuntei-
kasta musiikkia, joka luotaa ihmisyyden 
pimeitä puolia toiveikkuutta unohta-
matta.

Tunnin pituinen kahdeksas sinfo-
nia on väkevä järkäle. Pelkästään en-
simmäinen osa on pidempi kuin jotkin 
sinfoniat. Ehkä säveltäjä halusi kuvata 
teoksen mittasuhteillakin sodan valta-
vaa vaikutusta. Pituudestaan huolimat-
ta monipuolinen teos pitää otteessaan. 
Se vie kuulijan kauheuksien, absurdiu-
den, surun, toivon ja kauneuden myl-
lerrykseen. Viisiosaisen sinfonian kolme 
viimeistä osaa soitetaan yhteen. 

Ensimmäinen osa on päättäväisen 
traagista musiikkia. Pitkät, polveilevat 
melodiakulut yllättävät käänteissään. 
Runsas kromatiikan käyttö sykkii lopu-
tonta etsintää, ja mukana on myös sä-
veltäjälle tyypillistä, ilveilevän sirkus-
maista poljentoa. Osan puolivälissä 
musiikki paisuu valtavaksi ja sotilaalli-
set rumpuiskut järisyttävät tunnelmaa. 
Keskivaiheen huipun jälkeen laskeudu-
taan jälleen odottavampiin sfääreihin. 
Samankaltainen ensimmäinen osa kuul-
laan myös säveltäjän viidennessä sinfo-
niassa.

Akrobaattinen toinen osa rakentuu 
vahvasti kahden sävelen pa-pa-paa-ku-
vion pohjalle. Vaikeasti ennakoitava mu-
siikki tasapainoilee irrottelun ja epätoi-
von välillä. Samoissa tunnelmissa jatkaa 
myös kolmas osa. Sen hellittämättö-
mässä liikkeessä on jotakin kauhistut-

tavaa: tahto nujerrettuna sotakoneiston 
alle. Eri soittimet ottavat vuoroin vas-
tuulleen ikiliikkujan käynnissä pitämi-
sen. Räikeä osa päättyy dramaattisiin 
paisutuksiin.

Neljäs osa on kylmäävän staattinen 
ja muodostaa siten vahvan kontrastin 
edelliselle osalle. Piinaava musiikki ra-
kentuu passacaglian varaan: matalalla 
kulkevan toistuvan teeman ohessa kuul-
laan joukko muunnelmia. Osassa kuul-
laan myös erikoisia, päriseviä huilutre-
moloita. 

Neljännen osan kolkkoudesta nouse-
va finaali vie musiikin osittain duuritun-
nelmiin. Teos on näin ollen osa ”vaikeuk-
sista voittoon” -perinnettä, jota edustaa 
myös esimerkiksi Beethovenin viides 
sinfonia. Šostakovitšin kahdeksas ei kui-
tenkaan pääty riemujuhliin vaan rau-
han kaipaukseen. Tätä ilmentää muun 
muassa levollista ikuisuutta raamittava 
urkupiste. Ennen lopun lepoa kuultava 
sinkoileva musiikki kuvastaa myös sitä, 
että tie edes jonkinlaiseen rauhaan on 
vaikea.

Matti Mustonen
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VADIM GLUZMAN
 

Ukrainassa entisessä Neuvostoliitossa 
syntynyt israelilaisviulisti Vadim 
Gluzman nousi 1990-luvun aikana viu-
listien kansainväliseen eliittiin. Häntä on 
kiitetty sekä soiton häikäisevästä taitu-
ruudesta, lyyrisestä herkkyydestä että 
lämpimästä soinnista.

Gluzman kävi varhaiset viuluopin-
tonsa Riiassa Roman Šnēn ja Venäjällä 
Zakhar Bronin oppilaana (samalla luokal-
la Vadim Repinin ja Maxim Vengerovin 
kanssa). Hän muutti 16-vuotiaana van-
hempiensa mukana Israeliin, jossa hän 
opiskeli Yair Klessin johdolla. Hän tapa-
si pian Israeliin muuton jälkeen Isaac 
Sternin ja sai tästä tärkeän tukijan opin-
noilleen ja uralleen. Hän jatkoi viuluo-
pintoja Yhdysvalloissa Dallasissa Arkady 
Fominin ja New Yorkin Juilliard School 
of Musicissa Dorothy DeLayn oppilaana. 
Vuonna 1994 hän sai arvostetun Henryk 
Szering Foundation Career Awardin.

Gluzman on esiintynyt monien huip-
puorkesterien kuten Chicagon sin-
foniaorkesterin, Lontoon, Israelin, 
Berliinin ja Münchenin filharmonikko-
jen, Philadelphian orkesterin ja Leipzigin 
Gewandhaus -orkesterin solistina. 
Kevätkaudella 2018 Gluzman vierailee 
RSO:n lisäksi mm. San Franciscon sinfo-
niaorkesterin, Amsterdamin Concertge-
bouw-orkesterin, Baijerin valtionorkes-
terin, Bostonin sinfoniaorkesterin ja 
Toronton sinfoniaorkesterin solistina. 
Kaudesta 2018-19 lähtien Gluzman toi-
mii Baltimoressa Johns Hopkins -yli-
opiston Peabody-konservatoriossa viu-
lunsoiton nimikkotaiteilijana (Artist in 
Residence).

Gluzmanin ohjelmisto on laaja ja sisäl-
tää myös paljon uutta musiikkia; hän on 
kantaesittänyt mm. Sofija Gubaidulinan, 
Gia Qantšelin, Pēteris Vasksin, Elena 
Firsovan, Michael Daughertyn ja Lera 
Auerbachin teoksia. Hän on levyttä-
nyt runsaasti BIS-yhtiölle ja saanut le-
vytyksistään monia palkintoja ja tun-
nustuksia (mm. Diapason d'Or 2011, 
Gramophone-lehden Editor's Choice, 
Classica Magazinen Choc de Classica 
-palkinto).

Gluzman soittaa legendaarisella, vuo-
den 1690 Stradivariuksella "ex Leopold 
Auer", joka on hänellä pitkäaikaisessa 
lainassa Chicagon Stradivari Societyltä.
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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.

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, 
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. 


