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6.9.
TORSTAISARJA 1
Musiikkitalo klo 19.00 

Hannu Lintu, kapellimestari
Jevgeni Kisin, piano

Jukka Tiensuu: Alma III: Soma 9 min

Franz Liszt: Pianokonsertto nro 1 Es-duuri S.124 19 min
I Allegro maestoso
II Quasi adagio
III Allegretto vivace – Allegro animato
IV Allegro marziale animato

VÄLIAIKA 20 min

Witold Lutoslawski: Sinfonia nro 3  28 min

Väliaika noin 19.45. Konsertti päättyy noin klo 20.50. 
Suora lähetys Yle Radio 1:ssä ja Yle Areenassa.
Tiensuun ja Lutoslawskin taltiointi nähdään Yle Teeman 
RSO Musiikkitalossa -ohjelmassa 16.9. ja uusintana Yle TV1:ssä 22.9.  
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LINTUPERSPEKTIIVI

”LUTOSLAWSKIN MUSIIKILLE 
ON OMINAISTA AJATON 
MUUSIKKOUS”
Konsertin kolme teosta ovat keskenään 
hyvin erilaisia, mutta löytyykö niistä jokin 
yhdistävä tekijä?

Olemme joskus ennenkin puhuneet sii-
tä, miten ohjelman punainen lanka voi 
syntyä sattumalta, eikä tässäkään ta-
pauksessa teosten tietty rakennustavan 
samankaltaisuus selvinnyt minulle itsel-
lenikään kuin vasta hiljattain. Konsertin 
teoksia nimittäin yhdistää tapa, jolla 
ne käsittelevät pieniä elementtejä ja 
rakentavat niistä suurmuodon. Lisztin 
ensimmäisessä pianokonsertossa lu-
kumäärältään melko vähäiset musiikil-
liset elementit taipuvat moneen muo-
toon hyvin modernilla, aikakauteen 
nähden poikkeuksellisella tavalla. Tämä 
elementeistä rakentuva sävellystapa ei 
ollut vielä 1830-luvulla kovin tavallinen; 
se viittaa aina jopa 1900-luvun alkuun 
asti, viattomalla ja romanttisella tavalla 
mutta kaukokatseisesti. 

Lutoslawski puolestaan operoi sillä, 
että sinfonian peruspalikat seuraavat 
toisiaan ensin tietyssä järjestyksessä, 
ne päästetään sitten irti ja kootaan toi-
sessa järjestyksessä. Tiensuun Soma tuli 
mukaan siten, että aloin etsiä suoma-
laista nykysävellystä, joka jollakin lailla 
puhuisi Lutoslawskin hengessä. Jukka 
itse voi olla asiasta eri mieltä, mut-

ta minä kuulen Somassa Lutoslawskin 
tapaa rakentaa sointia sekä eloisaa ja 
leikkivää rytmiä.  Jopa Soman aloitta-
va impulssi on samantapainen ele kuin 
Lutoslawskin kolmannen sinfonian aloi-
tus. Näiden teosten välillä sattuu ole-
maan vielä sellainenkin ulkomusiikil-
linen yhteys, että Tiensuun Soma on 
Varsovan syksy -festivaalin tilausteos. 
Samalla festivaalilla kantaesitettiin ai-
kanaan mm. Lutoslawskin Konsertto or-
kesterille ja Venetsialaisia leikkejä.  

Miten kuvailisit tänä vuonna 70 vuotta 
täyttävää Jukka Tiensuuta?

Tiensuu pakottaa soittajat usein ääri-
rajoille: hänen musiikkinsa on tyypilli-
sesti hyvin nopeaa. Se on välillä äärira-
joilla niin tempollisesti kuin soittimien 
rekisterin osalta. Lisäksi tulevat sitten 
mikrointervallit. Toki hän helpottaa 
asioita siten, että artikulaatio on usein 
vapaa, ja ääniä voidaan sitoa yhteen jos 
tempo tuntuu liian nopealta suhteessa 
materiaaliin. Tiensuu antaa vähän niin 
kuin barokkityyliin muusikoille mahdol-
lisuuden päättää, millä tavalla materi-
aali soitetaan; vaikeudessakin on aina 
takaportti.  

Suomalaisessa musiikkielämässä 
Tiensuu on tietyllä tavalla salaperäi-
nen instituutio. Hän ei promovoi it-
seään, hänen teostensa partituureja ei 
ole saatavilla, ja oli aikoja, jolloin hän 
tuskin tuli edes omien teostensa esi-
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tyksiin. Tiensuu aloitti säveltäjänä ai-
kana, jolloin uudella musiikilla ei ollut 
Suomessa minkäänlaista asemaa. Hän 
joutui nousemaan barrikadeille mu-
siikkinsa puolesta välinpitämättömiä 
esityskoneistoja vastaan. Nuorikin sä-
veltäjäsukupolvi, joka ei ole kokenut sa-
manlaista taistelua, ihailee Tiensuussa 
tätä taisteluhenkeä. 

Millainen mielestäsi Franz Liszt on orkes-
terisäveltäjänä?

Lisztin orkesterimusiikissa, niin kuin 
kaikessa hänen musiikissaan, on aina 
improvisatorinen elementti. Liszt 
improvisoi sävellyksiään pianon ää-
ressä, ennen kuin ne lopultakin pää-
tyivät nuottipaperille. Siksi hänen mu-
siikissaan säilyy hetkestä syntynyt 
inspiraation henki, jota olen aina ihail-
lut.  Ensimmäisessä pianokonsertossa 
tutkitaan, säveltäjän mukaan, solistin 
ja orkesterin välistä suhdetta uudel-
la tavalla. Lisztin mukaan pyrkimyk-
senä oli pianon ja orkesterin tasa-ar-
voisuus. Tämä ei ehkä kuitenkaan ole 
ensimmäinen ajatus, joka teosta kuun-
nellessa tulee mieleen. Ehkä Liszt näin 
sanoessaan ajatteli lähinnä konserton 
kamarimusiikillisempia jaksoja ja lukui-
sia instrumentaalisooloja, joiden kanssa 
piano kommunikoi. Mutta kun teosta 
tarkastelee kokonaisuutena, orkesteril-
la on erikoinen tapa elää pianon kans-
sa, eräänlaisena amebana sen ympäril-
lä. Teoksessa ei ole orkesterialkusoittoa 
tai -välisoittoja. Es-duurikonsertossa on 
jotakin todella modernia; se ei ole klas-
sinen konsertto, mutta ei myöskään 
tyypillinen romanttinen konsertto.

Luen harvoin säveltäjäelämäkertoja, 

mutta Alan Walkerin Liszt-elämäkerta 
parhaita säveltäjäelämäkertoja mitä on 
olemassa.  Se on kuin seikkailuromaa-
ni, jota voi suositella luettavaksi myös 
muille kuin muusikoille. Ihailen suun-
nattomasti Lisztin paneurooppalai-
suutta, suurisydämisyyttä ja filosofista 
mielenlaatua.  Välillä toki koen hänen 
orkesterimusiikkinsa vaikeaksi muotoil-
la, mikä johtuu paitsi mainitusta impro-
visatorisuudesta, myös siitä omituises-
ta seikasta, että hänen musiikkinsa ei 
oikein ala. Se käynnistyy ja käynnistyy, 
kunnes tulee uusi vaihe, ja taas jotakin 
muuta käynnistyy. Kaikki tuntuu ikään 
kuin johdannolta jollekin pääjaksolle, 
jota sitten loppujen lopuksi ei koskaan 
tulekaan. Lisztin pianomusiikissa on ai-
van sama ominaisuus, ja mielentilasta 
riippuen se voi olla ihastuttavaa tai ra-
sittavaa. 

Liszt pyrki ensimmäisessä pianokonser-
tossaan luomaan uudenlaisen konsertto-
muodon. Miten hän yrityksessään onnis-
tui?

Lisztin ensimmäinen pianokonsertto 
on tutkielma materiaalin käsittelystä, 
sekä pianon ja orkesterin välisestä suh-
teesta. Ei tule ihan heti mieleen muita 
pianokonserttoja, jotka olisi muotoiltu 
samalla tavalla. Vasta 1900-luvulla vaik-
kapa Schönbergin pianokonsertossa 
solistin ja orkesterin suhde on saman-
lainen, joskaan Liszt ei taatusti ollut 
Schönbergin esikuva. Liszt onnistuu 
mielestäni omassa kokeilussaan fantas-
tisesti, mutta syystä tai toisesta kukaan 
ei hänen jälkeensä pystynyt tai ehkä 
halunnutkaan luoda mitään samanlais-
ta. Se taas saattaa johtua Lisztin erikoi-
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sesta, poikkeuksellisesta luonteesta tai 
hänen kiistellystä asemastaan julkisuu-
den henkilönä. 

Olet aiemmin puhunut Lutoslawskin kol-
mannen sinfonian yhteydessä sen mitta-
suhteiden täydellisyydestä. Mikä teokses-
sa luo tällaisen vaikutelman? 

Lutoslawskin kolmannessa sinfoniassa 
vahva sinfoninen rakenne on murrettu 
aleatorisilla jaksoilla, joita teoksen ajal-
lisesta kestosta voi esityksestä riippu-
en olla jopa lähes puolet. Sinfonia on 
tarpeeksi pitkä, jotta elementtien vas-
takohtaisuus ei jää pelkkien impressioi-
den tai värien tasolle, vaan sen valtavat 
sinfoniset mittasuhteet toteutuvat ja 
aleatorisista jaksoista tulee osa suur-
muotoa. Lutoslawskin ajatus näiden 
kahden elementin törmäyksestä tuot-
taa kolmannessa sinfoniassa vaikutta-
vaa struktuuria. 

Ehkä sinfonian luoma tiiviyden vaiku-
telma syntyy sekin aleatoriikasta: met-
risen ajan pysäyttäminen johtaa siihen, 
että kuulija lakkaa hahmottamasta 
ajankulua. Materiaalin tiiviyden voi jo-
kainen aistia, vaikka ei musikologi oli-
sikaan. Sitä pidemmiltä asiat nimittäin 
tuntuvat, mitä enemmän teoksessa on 
materiaalia. Jokin perussinfonia, jonka 
kaikki osat ovat täysin erilaisia ja perus-
tuvat omille teemoilleen, tuntuu ajal-
lisesti pitemmältä kuin tällainen hyvin 
pienestä materiaalikokoelmasta raken-
nettu teos.  

80-luvulla, jolloin kolmas sinfonia 
valmistui, Euroopan nykymusiikkipii-
rit jakautuivat: toisaalla oli Boulez-
Stockhausen-Xenakis -akseli ja toisaal-
la Lutoslawskin ja vaikkapa Dutilleux´n 

edustama toisenlainen linja, joka mo-
derniudestaan huolimatta nojasi enem-
män perinteeseen. Yltiömodernistinen 
osapuoli suhtautui heihin hieman hal-
veksuen. Kun Esa-Pekka Salonen joh-
ti Lutoslawskia jossakin, Boulez tök-
säytti hänelle: ”Yhtä hyvin voisit johtaa 
Tšaikovskia”. itselläni oli samanlainen 
kokemus kun johdin Lutoslawskin sel-
lokonserttoa Pariisissa vuonna 2006. 
Boulez tuli kuuntelemaan harjoituk-
sia ja minä sitten paussilla kohteliaas-
ti kysyin onko hän itse johtanut teosta. 
Olisin nimittäin kaivannut mielipidet-
tä eräistä teknisistä yksityiskohdista. 
Maestro ei sanonut sanaakaan. Tuijotti 
vain…

Kun nyt katsotaan esitysten ja le-
vytysten määrää, huomaa kyllä kum-
pi ryhmittymä on vanhentunut enem-
män. Lutoslawskin musiikille on 
ominaista ajaton muusikkous.

haastattelu Lotta Emanuelsson
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"Säveltämisen syyt ovat moninaiset. 
Kollegoitteni itsetilityksistä olen saa-
nut lukea äänimaailman jatkuvaan 
uudelleen järjestämiseen pakottavik-
si syiksi mm. elatuksen hankkimisen, 
näpertelyn tarpeen, itsetutkiskelun, 
'musiikki'-nimisen ilmiön tutkimisen, 
keinon saada mielipiteensä parem-
min julkisuuteen ('osallistuva musiik-
ki'), pakkomielteen ('säveltäminen on 
olemassaolon primäärinen tarkoitus'), 
sattuman... Epäilemättä näillä kaikilla 
ilmiöillä on hetkittäin oma, vaikkapa 
vähäinenkin, osuutensa luovan toimin-
nan jatkuvuuteen, mutta itselleni koen 
läheisimmäksi ikivanhan näkemyksen 
musiikista lyhimpänä tienä korkeam-
piin henkisiin maailmoihin."

Näin kirjoitti Jukka Tiensuu syksyllä 
1983. Sen jälkeen hän ei olekaan juu-
ri kirjoittanut omista tekemisistään 
säveltäjänä eikä kommentoinut teok-
siaan. Hän on todennut, että tärkeää 
on musiikki, ei tekijä sen takana. Hän 
ei halua tulla ajatuksineen ja komment-
teineen musiikin ja kuulijan väliin vaan 
antaa musiikin puhua puolestaan ja 
jättää löytämisen vapauden kuulijalle. 
Siihen Tiensuun teoksissa kyllä riittää 
aineksia. Hän on edennyt säveltäjänä jo 
pitkään huipulta huipulle luoden kieh-
tovan taiturillisesti kirjoitettuja, säihky-
viä teoksiaan.

Kun Tiensuu nousi säveltäjänä esiin 
1970-luvulla, hän hakeutui nopeas-
ti modernistisen rintaman kärkeen. 
"Meidän aikanamme jokaisella synty-
vällä teoksella täytyy olla oma erityinen 
syynsä syntyä", hän totesi ja toteutti 

JUKKA TIENSUU (s. 1948): ALMA III: SOMA

ihannettaan aloittamalla uuden teok-
sen säveltämisen aina uudenlaisesta 
ongelmanasettelusta ja sovelsi teok-
sissaan lähes ensyklopedisella tavalla 
erilaisia uuden musiikin sävellysteknii-
koita. 1980-luvulla tuntuu kuitenkin ta-
pahtuneen käänne Tiensuu uralla. Yhä 
hän kokeilee mieluusti erilaisilla uusilla 
ilmiöillä ja etsii jännittäviä sointimaail-
moja, mutta samalla hänen teoksiinsa 
on tullut uudenlaista materiaalin sel-
keyttä, vapautuneisuutta ja jopa musi-
kanttisuutta.

Orkesteriteoksilla oli aluksi syrjäinen 
asema Tiensuun tuotannossa, mutta 
1990-luvulla ne nousivat hänen luovan 
työnsä polttopisteeseen. Tiensuun or-
kesterituotannon keskeisiin luomuksiin 
kuuluu kolmesta itsenäisestä teoksesta 
rakentuva Alma-trilogia: Alma I: Himo 
(1995), Alma II: Lumo (1996) ja Alma III: 
Soma (1998). Kaikissa niissä orkesteria 
on täydennetty elektronisin keinoin.

Omaa kiehtovuuttaan Tiensuun 
teoksiin tuovat niiden moniselitteiset 
otsikot. Ne jättävät yleensä niin mo-
nia tulkinnan mahdollisuuksia, ettei sä-
veltäjää voi tässäkään syyttää kuulijan 
liiasta ohjailusta. Esimerkiksi orkeste-
ritrilogian yleisotsikko Alma tarkoittaa 
latinaksi "lempeää" tai "mietoa" mutta 
samalla espanjaksi myös "sielua", ja se 
on myös naisen ja monen paikan nimi. 
Trilogian päätösteoksen otsikko Soma 
on puolestaan sekä adjektiivi että subs-
tantiivi, joista jälkimmäisenä se voi vii-
tata esimerkiksi hindulaisuuden kuun 
jumalaan, hallusinogeeniseen rituaali-
juomaan, soma-kuutioon tai solubiolo-
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"Viimeiset kaksi viikkoa sieluni ja sor-
meni ovat raataneet kuin kaksi kado-
tettua sielua. [...] Harjoittelen neljästä 
viiteen tuntiin päivässä (terssejä, seks-
tejä, oktaaveja, tremoloita, repetitioita, 
kadensseja jne.). Ah, jos en tule hulluk-
si, saat nähdä minussa taiteilijan."

Näin purkautui Franz Liszt keväällä 
1831 kuultuaan Pariisissa viulun mesta-
ria Niccolò Paganinia. 19-vuotias Liszt 
oli jo huippulahjakas ja loistokas pianis-
ti, mutta vasta Paganinin kuuleminen 
sai hänet lopullisesti tajuamaan, kuin-
ka pitkälle soittimellisen taituruuden 
saattoi viedä. Paganini esikuvanaan 
hän ryhtyi luomaan omaa pianistista 
vallankumoustaan, ei vain esiintyvänä 
muusikkona vaan myös säveltäjänä, ja 
hänen urallaan nämä kaksi elementtiä 
kietoutuivat erottamattomasti toisiin-
sa. Lisztin fanaattisen pianistisen suun-
tautumisen valossa ei ole yllätys, että 
kaikissa hänen solistille ja orkesterille 
kirjoittamissaan teoksissa solistina on 
juuri piano. Kahden numeroidun piano-
konserton lisäksi hän sävelsi muutamia 
muitakin teoksia pianolle ja orkesterille.

Lisztin pianokonserttojen alkuidut 
istutettiin 1830-luvun alkuvuosina, sa-
moihin aikoihin mullistavien Paganini-

FRANZ LISZT (1811–1886): PIANOKONSERTTO 
NRO 1 ES-DUURI

kokemusten kanssa, ja kumpikin syntyi 
monipolvisen sävellysprosessin tulokse-
na. Liszt alkoi luonnostella ensimmäis-
tä konserttoa jo vuonna 1830, ja teki 
osittain samaan materiaaliin perustu-
via konserttoluonnoksia 1830-luvun 
puolivälissä ja 1839, mutta varsinainen 
sävellystyö tapahtui 1849. Lisztillä oli 
tapana säveltää teokset ensin suurel-
la vauhdilla kertaalleen läpi ja korjail-
la niitä sitten useaan otteeseen, ja en-
simmäistä pianokonserttoakin hän uusi 
vuosina 1853 ja 1856. Kantaesitys oli jo 
ennen viimeistä korjausta Weimarissa 
helmikuussa 1855. Liszt istui itse pia-
non ääressä, ja orkesteria johti toinen 
suuri uudistusmielinen romantikkosä-
veltäjä Hector Berlioz.

Liszt ei jäänyt pianosäveltäjänä pel-
käksi klaverististen keinojen laajenta-
jaksi vaan sommitteli myös omaperäisiä 
muotoratkaisuja. Hänen pianokonsert-
tonsa ovat tauottomaksi taottuja koko-
naisuuksia, joihin on upotettu perintei-
sen moniosaisen teoksen elementtejä. 
Hän ei kuitenkaan tyytynyt vain liimaa-
maan osia peräkkäin yhteen niin kuin 
esimerkiksi Mendelssohn monissa kon-
sertoissaan ja Schumann sellokonser-
tossaan vaan kokeili eri jaksoja sitovan 

giaan, hermosolujen mikroskooppiseen 
runko-osaan (monissa kielissä soma, 
suomeksi sooma).

Somaa hallitsee häikäisevän ri-
kas, sävykäs ja ilmava orkestraatio. 
Sointimaailma avautuu lähes epäto-

dellisella tavalla säteileviin spektrisoin-
teihin, joita erilaiset kaikutehot ja hei-
jastukset täydentävät. Ote on pääosin 
scherzomaisen liikkuva ja välillä jopa 
motorinen ja minimalistisesti sykkivä.
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yhteisen temaattisen materiaalin ja sen 
muuntelun mahdollisuuksia.

Es-duuri-konsertossa piano tulee si-
sään jo avaustahdeissa ja näyttää mah-
dikkaine nelikertaisine oktaaveineen, 
kuka on teoksen todellinen valtias ja 
voimakeskus. Pian pianisti kuitenkin 
avaa itsestään myös lyyrisemmän ulot-
tuvuuden, ja tätä puolta jatkaa ja sy-
ventää toisena osana oleva, Bellinin 
ooppera-aarioiden ja Chopinin nok-
turnien tyyliä muistuttava hidas osa. 
Sitä seuraa tavallaan ylimääräisenä, 
normaalia konserttomuotoa laajen-
tavana elementtinä mefistomainen, 

pääosin ilkikurisen ilmavana rientävä 
scherzo-jakso, jonka triangeli-osuuksia 
aikalaiskriitikot eivät osanneet kylliksi 
hämmästellä.

Teoksen avauseleiden paluu pohjus-
taa siirtymää päätösjaksoon. Tässä fi-
naalissa ei kuitenkaan ole varsinaista 
omaa temaattista sisältöä vaan tuo-
daan uudessa valossa esiin aiempien 
osien tematiikkaa, esimerkiksi osan 
avaava marssimainen aihe on muun-
nelma hitaan osan pääaiheesta. Näin 
finaalijakso saa teoksessa sekä kertauk-
sen että kokoavan yhteenvedon tehtä-
vän.

Harva teos tuntuu syntyneen sa-
malla tavalla klassikoksi kuin Witold 
Lutosławskin kolmas sinfonia. Se sai 
syyskuussa 1983 olleesta kantaesityk-
sestä lähtien poikkeuksetta ylistävät 
arviot, ja siitä tuli nopeasti yksi soite-
tuimmista uusista laajamuotoisista or-
kesteriteoksista. Sittemmin teoksen 
asema on vain entisestään vankistunut, 
ja monille se on Lutosławskin upean 
tuotannon lakipiste, hänen sisällöltään 
rikkain ja vaikuttavin luomuksensa.

Lutosławski alkoi suunnitella 
Chicagon sinfoniaorkesterin tilaamaa 
sinfoniaa jo 1970-luvun alkupuolella, 
mutta varsinainen sävellystyö tapahtui 
vuosina 1981–83. Lutosławski oli tuol-
loin jo vakiinnuttanut asemansa yh-
tenä toisen maailmansodan jälkeisen 
kauden merkittävimmistä säveltäjistä, 
ja hän kuului Ligetin ohella tärkeimpiin 

WITOLD LUTOSŁAWSKI (1913–1994):
SINFONIA NRO 3

niistä, jotka olivat lähteneet etsimään 
vaihtoehtoja edellisen vuosikymme-
nen ankaraksi koetulle sarjallisuudelle. 
Lutosławskin vastaus oli aleatoriseksi 
kontrapunktiksi kutsuttu sävellystapa, 
jota hän sovelsi ensimmäisen kerran 
teoksessa Jeux vénitiens (1961).

Aleatorisessa kontrapunktissa tai 
"rajoitetussa aleatorisuudessa" yksit-
täisten muusikoiden osuudet on kir-
joitettu yleensä tarkasti, mutta niiden 
keskinäinen rytminen synkronointi jää 
vapaaksi ja vaihtelee joka esityksessä. 
Tuloksena on rytmisesti vapaamuo-
toisesti elävää tekstuuria, jonka koko-
naisuus on esityksellisistä vapauksista 
huolimatta tiukasti säveltäjän kont-
rollissa. Aleatoristen jaksojen rinnalla 
Lutosławskin teoksissa on myös tarkas-
ti synkronoituja jaksoja, ja niiden osuus 
alkoi jälleen kasvaa hänen myöhem-
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mässä tuotannossaan. Samalla teos-
ten harmonia alkoi tulla selkeämmäksi 
ja melodiikka saada suuremman roolin.

Lutosławskin esikoissinfonia (1941–
47) heijastelee vielä hänen varhaiskau-
tensa uusklassisia virikkeitä, mutta kol-
messa myöhemmässä sinfoniassa hän 
sovelsi aleatorista kontrapunktia, laa-
jimmin toisessa sinfoniassa (1965–67), 
joka onkin niistä kauimpana perintei-
sestä sinfonisuudesta. Kolmannessa 
(1981-83) ja vielä selvemmin neljännes-
sä sinfoniassa (1988–-92) tulee esiin 
Lutosławskin myöhäinen tyylikausi.

Kysymys sinfonioiden muodosta as-
karrutti Lutosławskia aivan erityisesti. 
Hän vieroksui erityisesti Brahmsin sin-
fonioita, joissa on kaksi muita painok-
kaampaa osaa (ensiosa ja finaali), ja koki 
sen liian raskaaksi kuulijoille. Hän ihai-
likin enemmän Haydnin sinfonioiden 
kokonaismuotoa. Toisesta sinfoniasta 
lähtien hän päätyi tauotta soitettavaan 
kaksivaiheiseen muotostrategiaan: luo-
daan ensiosassa tarkoituksellisen lyhyt-
jänteistä ja fragmentaarista musiikkia, 
jonka kuulijassa aiheuttaman tyyty-
mättömyyden ja turhautumisen pai-
nokkaampi ja määrätietoisempi toinen 
osa purkaa. Kolmannessa sinfoniassa 
Lutosławski täydensi tätä kaksivaiheis-
ta muotoa toista osaa seuraavalla laa-
jahkolla epilogilla. Osia tai pääjaksoja 
ei kuitenkaan ole merkitty partituuriin 
niin kuin vielä toisessa sinfoniassa.

Lutosławskin kolmas sinfonia on 
vangitsevan intensiivinen ja kiihkeisiin 
kärjistyksiin tiivistyvä teos. Monet yh-
distivät sen sisäisen draaman Puolan 
1980-luvun alun poliittiseen ja yh-
teiskunnalliseen kuohuntaan; elettiin 
Solidaarisuus-liikkeen protestien ja so-

tatilan julistamisen aikoja, ja yksi kan-
taesityksen kriitikoista totesi, että "teos 
on juuri sellainen, jota voisi tänä aika-
na odottaa puolalaiselta säveltäjältä". 
Lutosławski ei yleensä halunnut nähdä 
tällaisia yhteyksiä ja korosti musiikkin-
sa itsenäistä, absoluuttista luonnetta. 
Hän kuitenkin taipui kolmannen sin-
fonian yhteydessä myöntämään, että 
sinfonian ja ulkopuolisen todellisuuden 
välillä saattoi olla yhteyksiä, mutta ko-
rosti samaan hengenvetoon, että jos 
sellaisia oli, ne olivat alitajuisia, eivät 
tarkoituksellisia.

Sinfonian avaa iskevä säveltoistosig-
naali. Se on sähköistävänä musiikilli-
sena huutomerkkinä kuin muunnelma 
Beethovenin viidennen sinfonian avaus-
aiheesta, ja se toistuu Lutosławskilla 
useaan kertaan jäsentämässä teoksen 
etenemistä.

Lyhyen johdantovaiheen jälkeen 
seuraa ensimmäinen pääjakso, jonka 
Lutosławski on rakentanut sisällöltään 
vaihtelevista, kerta kerralta hitaammik-
si tulevista episodeista ja niiden kanssa 
vuorottelevista pienen puupuhallinryh-
män lyhyistä "kertosäkeistä" (refrain). 
Kumpikin elementti kuullaan kolmesti, 
minkä lisäksi Lutosławski on jatkanut 
kolmatta episodia hitaalla intermezzol-
la. Tuloksena on juuri sellainen epäjat-
kuvuutta korostava strategia, joka saa 
kuulijan vähitellen kaipaamaan pitkäli-
njaisempaa kehitystä.

Lopulta avaussignaalin tehostettu 
versio avaa toisen pääjakson, joka luo 
energisyydessään tehokkaan vastakoh-
dan ensiosalle. Lutosławskin mukaan 
osa rakentuu "joukosta toccata-tyylisiä 
teemoja, joiden kontrastina on laula-
vampi aihe". Osa hahmottuu kahdek-
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si monipolviseksi nousuaalloksi, jois-
ta ensimmäinen kärjistyy aleatorisesti 
myllertäväksi sointikentäksi. Uusi nou-
su alkaa matalien jousten pizzicatoista 
ja paisuu vähitellen yhä runsaammak-
si, uusiin soitinryhmiin laajentuvaksi 
kiihkeäksi draamaksi, johon sekoittuu 
myös laveaa melodisuutta.

Huipennuksen tasaannuttua seuraa 
epilogi, joka hahmottuu lähes omak-
si osakseen ja laajentaa merkittävästi 
sinfonian muotoa ja elämyksellistä ke-
hityskaarta. Melodinen elementti kas-
vaa nyt laajimmilleen ja tuo sinfoniaan 
omaa elegistä sävyään. Teoksen kooda-
na on intensiivinen, tuttuun signaalie-
leeseen nauliintuva loppunousu.

 
Kimmo Korhonen

JEVGENI KISIN

Venäläissyntyinen Jevgeni Kisin (s. 
1971) nousi maailman pianistieliittiin 
jo teini-ikäisenä 1980-luvun jälkipuolel-
la ja on vakiinnuttanut asemansa yhte-
nä aikamme huippupianisteista. Kisin 
herätti alusta lähtien huomiota huikai-
sevalla tekniikallaan mutta uran ede-
tessä yhä enemmän myös esitystensä 
syvyydellä ja runollisuudella. Kisiniä pi-
detään suuren venäläisen pianistitradi-
tion jatkajana, ja hänet tunnetaan par-
haiten romantiikan kauden keskeisen 
ohjelmiston, mm. Chopinin, Lisztin ja 
Rahmaninovin tulkitsijana.

Kisin alkoi improvisoida ja tapail-
la korvakuulolta pianolla sävelmiä jo 

kaksivuotiaana, ja kuusivuotiaana hän 
aloitti opinnot Moskovan maineik-
kaassa Gnesin-instituutissa. Hän deby-
toi 10-vuotiaana esittämällä Mozartin 
d-molli-konserton, ja vuotta myöhem-
min hän piti ensimmäisen oman piano-
resitaalin Moskovassa. Vuonna 1985 
hän debytoi Neuvostoliiton ulkopuo-
lella Itä-Euroopassa, 1986 oli vuorossa 
Japanin-kiertue, 1987 ensiesiintymiset 
Länsi-Euroopassa ja 1990 debyytti New 
Yorkissa.

1990-luvulta lähtien Kisin on esiin-
tynyt jatkuvasti eri puolilla maailmaa 
Abbadon, Ashkenazyn, Barenboimin, 
Dohnnayin, Giulinin, Maazelin, Mutin ja 
Ozawan kaltaisten huippukapellimes-
tarien ja arvostettujen orkesterien 
kans sa. Solistiesiintymisten ja resitaali-
en lisäksi hän soittaa myös aktiivises-
ti kamarimusiikkia, esimerkiksi viime 
kaudella laajalla kiertueella Emerson-
kvartetin kanssa.

Kisin on saanut 1980-luvulta läh-
tien työstään monia musiikkimaail-
man huomattavimpia palkintoja (mm. 
Sienan Chigiana-akatemian "Vuoden 
muusikko" 1991, Musical America -jul-
kaisun nuorin "Vuoden instrumenta-
listi" 1995 ja Triumph-palkinto 1997 
hänen työstään venäläisen kulttuurin 
hyväksi). Hänet on palkittu myös lu-
kuisista levytyksistään (mm. Edison 
Klassiek, Diapason d'Or, Grand Prix 
du Disque ja vuosina 2006 ja 2010 
Grammy-palkinnot). Kisin on ollut Ison-
Britannian kansalainen vuodesta 2002 
ja sen lisäksi myös Israelin kansalainen 
vuodesta 2013.
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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 aloitti 
kautensa syksyllä 2013.

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 tilausteoksia. RSO:n tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen or-
kesterimusiikin taltioiminen kantanau-
hoille Yleisradion arkistoon. Kaudella 
2018–2019 orkesteri kantaesittää neljä 
Yleisradion tilaamaa teosta.  

RSO on levyttänyt mm. Mahlerin, 
Ligetin, Eötvösin, Sibeliuksen, Hakolan, 
Lindbergin, Saariahon, Sallisen, Kai-
paisen ja Kokkosen teoksia sekä 
Lau niksen Aslak Hetta -oopperan 
ensilevytyksen. Bartókin viulukon-
serttojen levytys Christian Tetzlaffin 
kanssa Hannu Linnun johdolla palkit-
tiin Gramophonella 2018. Sibeliuksen 
sävelrunoja ja lauluja sisältävä levy 
sai International Classical Music -pal-
kinnon (ICMA) 2018.  Lisäksi se oli 
Gramophone-julkaisun Editor’s Choice 
marraskuussa 2017 ja BBC Music 
Maga zinen kuukauden valinta tam-

RADION SINFONIAORKESTERI

mikuussa 2018. Orkesterin levytyk-
siä on palkittu myös mm. BBC Music 
Magazine -, Académie Charles Cros’n 
ja MIDEM Classical Award -palkinnoilla. 
Kaudella 2018–2019 julkaistavat levyt 
sisältävät Lutoslawskia, Fagerlundia ja 
Beethovenia.

RSO konsertoi säännöllisesti ym-
päri maailmaa. Kaudella 2018–2019 
orkesteri tekee kotimaan kiertueen 
Hannu Linnun johdolla Pietarsaareen, 
Kauhajoelle, Forssassaan ja Lahteen.

RSO:n konsertit lähetetään suorina 
lähetyksinä Yle Areenassa ja Yle Radio 
1:ssä sekä taltiointeina Yle Teemalla ja 
Yle TV1:ssä.


