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10.1.     
KESKIVIIKKOSARJA 9 
Musiikkitalo klo 19.00 

Fidelio – Beethovenin viimeiset sanat

Hannu Lintu, kapellimestari
Jussi Nikkilä, ohjaus ja käsikirjoitus
Pietu Pietiäinen, valosuunnittelu
Alise Polacenko, lavastus
Yhteistyössä Yle Draaman kanssa. 

Johanna Rusanen-Kartano, sopraano (Leonore)
Russell Thomas, tenori (Florestan)
Tommi Hakala, baritoni (Pizarro)
Robert Gleadow, basso (Rocco)
Malin Christensson, sopraano (Marzellina)
Jussi Myllys, tenori (Jaquino)
Arttu Kataja, baritoni (Fernando)
Martti Anttila (1. vanki) 
Jussi Linnanmäki (2. vanki)
Musiikkitalon Kuoro, valm. Jani Sivén

Puherooleissa:
Esko Salminen (Beethoven)
Kati Outinen (sisäkkö Rosalie)
Libreton toimitus: Sirpa Hietanen
Videoinsertit kuvattu Latviassa kesällä 2017. 

Ludwig van Beethoven: Fidelio, 2-näytöksinen ooppera op. 72

Väliaika on 20.45. ja päättymisaika 22.45.
Konsertin taltiointi lähetetään Yle Radio 1:ssä 20.1. ja Yle Teemalla 30.3.
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Beethovenin Fidelio-oopperan puhutut dialogit ovat herättäneet pohdintoja kaut-
ta teoksen esityshistorian, eikä ole vallan tavatonta, että ne jätetään kokonaan 
pois, niitä lyhennetään tuntuvasti, tai ne korvataan jollakin aivan muulla. Dialogit 
luovat huolettoman Singspiel-tunnelman teokseen, jonka luonne on kuitenkin voi-
makkaan eettinen: Fidelio on pikemminkin opera seria kuin rento laulunäytelmä. 

Kun suunnittelimme RSO:n Beethoven-festivaalin esitystä, kapellimestari 
Hannu Lintu päätyi dialogien korvaamiseen jollakin muulla. Käännyimme näyt-
telijä-ohjaaja Jussi Nikkilän puoleen ja toimeksianto oli varsin vapaa – "keksitkö 
jotakin?" Vastauksena saimme lähes tunnin mittaisen näytelmän "Beethovenin 
viimeiset sanat". Se ei ainoastaan korvaa oopperan dialogeja, vaan yhdistää oop-
peran ja teatterin kokonaan uudella tavalla. Kokonaisuutta värittävät myös etukä-
teen Latviassa kuvatut videoinsertit.

Näytelmä kertoo Beethovenin elämän tärkeistä käännekohdista hänen kirjeit-
tensä kautta ja valottaa samalla oopperan juonta ja syntyhistoriaa. Yksi keskeinen 
juonne on säveltäjän äitisuhde. Siinä Jussi Nikkilä on yhdistänyt psykiatrien poh-
dinnat omaan taiteellisen näkemykseensä. Lopputulema on täyttä fiktiota - mut-
ta: miksipä ei juuri näin?

Tuula Sarotie, intendentti

BEETHOVENIN VIIMEISET SANAT
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On joulu vuonna 1989. Tai sitten kes-
kikesä vuonna 1990. Joka tapaukses-
sa minä olen siinä, Oravatiellä olohuo-
neen pöydän ääressä. Omenapuut ovat 
lumen peitossa, hankeen on painunut 
harmaaturkkisen oravan polku puul-
ta toiselle. Tai sitten ikkunasta näkyvä 
metsä metroradan ja talon välissä on 
syvän vihreä. Ehkä omenapuiden kukat 
ovat vielä nupussa ja takan reunalla on 
ensimmäinen koulutodistukseni. Istun 
tuolilla, jossa on punottu istuinosa ja 
selkänoja. Katselen lahjapakettia, koh-
ta voin avata sen, ihan kohta. Pitkitän 
hetkeä, ymmärrän juuri odotuksen ole-
van parasta. Paketin muoto lupaa hy-
vää. Lahjapaperin alla on rasia, selkeästi 
kova pakkaus. Paketti ei upota toiselta 
sivulta, se ei ole kirja. Ravistan paket-
tia; ääni vihjaa kunnon lelupakkaukses-
ta. Ehkä Action force tai Transformers? 
Turtles tai He-man? Tylsimmilläänkin 
Playmobil. Kaikki on vielä mahdollista. 
Isoäitini istuu pöydän toisella puolel-
la. Hänellä on harmaa villakangaslenin-
ki ja hopeinen riipus kaulassa, tai sitten 
vaalenvihreä kesämekko ja päivettyneet 
paljaat käsivarret, joista roikkuu ihoa 
verhojen lailla.

– Se saattaa olla vähän vanhemmil-
le, mutta ajattelin, että voisit pitää siitä, 
hän sanoo ja hymyilee.

Voiko se olla Lego Technics-pakkaus? 
Technics Legot ovat vähän vanhemmil-
le porrasrattaineen ja pumppumekanis-
meineen, mutta ehkäpä, miksei! Sitä 
paitsi isoäiti aina sanoo minulle miten 
fiksu kaveri olen.

Lahjanaru on umpisolmussa, mutta 
saan venytettyä sen paketin kulman yli 

ISOÄITINI JA BEETHOVEN

ja loppu aukeaa kuin itsestään. Paperin 
taitoskohdan päällä on hopeinen 
Stockmann-tarra. Yritän avata kohdan 
niin, että tarra säilyy kokonaisena, mut-
ta se repeää keskeltä. Kärsivällisyyteni 
pettää, revin lahjapaperin paketin pääl-
tä pois nopein liikkein. Paketista paljas-
tuu kiiltävän sininen rasia, jonka kannes-
sa on paljon ulkomaalaista kirjoitusta ja 
tikkua kohottava vanha mies. B-E-E-T-
H-O-V-E-N. Katson isoäitiä hämilläni.

– Beethovenin sinfoniat kaseteilla, 
isoäiti sanoo.

– Aha, sanon ja katson maahan kät-
keäkseni pettymykseni.

– Von Karajan johtaa. Se on hienointa 
musiikkia mitä maailmassa on.

Isoäidin äänessä kuuluu epävarmuus.
Vien kasettikokoelman huoneesee-

ni ja panen sen kahden muun kasettini 
– Elviksen joululevyn ja isoveljeni nau-
hoittaman vanhan rock’n’roll -kokoel-
man – viereen. Sitten istun sängylleni 
ja kuuntelen ikkunan takaa kantautuvaa 
Itäväylän huminaa ja ajattelen niitä aja-
tuksia, joita silloin aina ajattelin ja ajat-
telen vieläkin.

Seuraavana tai sitä seuraavana vuon-
na meidän pitää koulussa tehdä mu-
siikintunnille pareittain esitelmä va-
litsemastamme säveltäjästä. Ehdotan 
parhaalle ystävälleni Antille, että teki-
simme esitelmän Beethovenista, joka 
on Mozartin lisäksi ainoa säveltäjä, jon-
ka nimen muistan, ja jonka sinfoniat-
kin, jotka ilmeisesti ovat maailman hie-
nointa musiikkia, minulla on kasetilla. 
Saamme viikon tai kaksi viikkoa aikaa 
valmistella esitelmää. Joudumme luo-
kan eteen ensimmäisinä, ja menem-
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me koulun jälkeen Herttoniemen tai 
Itäkeskuksen kirjastoon ja kopioimme 
tietosanakirjoista ja musiikkitietokirjois-
ta paljon tekstiä. Kuuntelemme huo-
neessani koko kasettikokoelman läpi. 
Pidämme molemmat eniten viimeises-
tä kasetista, Beethovenin yhdeksännes-
tä sinfoniasta. Päätämme soittaa siitä 
näytteen, Ilon hymni on ainoa, jonka 
nokkahuilulla osaamme. 

Suunnittelemme soittavamme hym-
nin moneen kertaan, jottei näyte jäisi 
liian lyhyeksi. 

Olen alkanut käydä naapurin Huus-
kosilla pianotunneilla ja meille on kotiin 
otettu vuokralle ruskea Hellas-piano, 
joka myöhemmin maksetaan osamak-
sulla meille omaksi, ja joka nytkin tui-
jottaa minua hiljaisena alkovin pimen-
nosta. Olen oppinut ensimmäiset tahdit 
Beethovenin Für Elisestä, ja sovimme, 
että minä soitan nekin esitelmän yhtey-
dessä, mutta moneen kertaan, ettei tä-
mäkään näyte olisi liian lyhyt.

Esitelmäpäivän aamuna sataa. 
Pysähtelemme siirtämään kastemato-
ja ajotieltä jalkakäytävän sivuun, hidas-
telemme, meitä hermostuttaa. Vaikka 
musiikinopettaja keskeyttää esitelmän 
ennen kuin olemme päässeet edes 
1820-luvulle, menee esitelmä ihan hy-
vin, ja Katri, johon olen etäältä ihastu-
nut, kysyy miten Beethoven pystyi sä-
veltämään kun ei kerran kuullut mitään. 
Vastaamme, että Beethoven kuuli sävel-
lykset päässään ja kirjoitti ne nuoteille, 
minkä jälkeen joku muu soitti sävellyk-
set nuoteista. Musiikinopettaja kiittää 
meitä hienosta esitelmästä ja kehuu 
musiikkiosuuksia, mutta saamme moit-
teita siitä, että esitelmä oli aivan liian 
pitkä.

Isoäiti kuolee heinäkuussa 1998. Kun 
käymme läpi häneltä jääneitä tavaroi-
ta, Beethovenin kokoelma löytyy hänen 
työpöytänsä laatikosta, hän on lainan-
nut sitä minulta, tai ajatellut, ettei se 
enää kiinnosta minua. Yhdeksäs sinfo-
nia on sisällä isoäitini pienessä kaset-
tisoittimessa, hän on ehkä viimeiseksi 
kuunnellut maailman hienointa musiik-
kia.

Muutan vuosien 2001 ja 2013 välillä 
yhteensä neljätoista kertaa. Mukanani 
kulkee koko ajan kolme pahvilaatikollis-
ta piirustuksia ja muita asioita, joita olen 
lapsuudestani säästänyt. Laatikot siirty-
vät komerosta toiseen visusti teipattui-
na, avaamattomina, menneisyyteni pie-
net salaisuudet sisällään.

Kun viimein lopetan muuttamisen ja 
jään asumaan sinne missä nyt asun, sul-
lon laatikot asuntomme eteisen syvän 
yläkaapin perälle ja jätän sinne. Pian ta-
loomme aletaan rakentaa ullakkoasun-
toja ja rakennustöiden takia asuntom-
me katon laasti irtoaa ja putoaa alas 
monesta kohdasta. En silloin tajua kat-
soa yläkaappiin ja huomaan vasta teh-
dessäni tilaa kasvavalle määrälle lasten-
tarvikkeita, että laasti oli ropissut myös 
sieltä. Nostan laatikot alas, puhdistan 
ne laastipölystä ja avaan ne. Löydän 
Beethovenin sinfoniat sisältävän kaset-
tikokoelman, ja päätän laittaa yhden 
soimaan, kunnes muistan, ettei minul-
la ole enää kasettisoitinta. Istun eteisen 
lattialla ja katselen lapsena tekemiäni 
piirustuksia, minusta tuntuu aivan kuin 
olisin piirtänyt ne vasta eilen. Monessa 
niistä on auto, jonka savuttavan pako-
putken päälle on vedetty punainen risti. 
Muistan kun katsoimme isoäitini kans-
sa televisiosta Tanssii susien kanssa -elo-
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kuvan, ja vannoin itkuisena elokuvan lo-
puttua isoäidilleni etten koskaan osta 
autoa tai aja ajokorttia, koska saasteet 
tuhoavat maailman ja eläimet kärsivät.

– Se on fiksu päätös, isoäitini sanoi ja 
paijasi päätäni.

Annoin kuitenkin periksi siinä, kuten 
niin monessa muussakin asiassa. Enää 
en pysähdy nostamaan kastematoja 
tieltä, enkä täyty odotuksen kutkutuk-
sesta lahjapakettia katsellessani, ja olen 
viimein, reippaasti yli kolmekymppise-
nä hankkinut ajokortin. Minulla on oma 
autokin. Se on vanha ja saastuttaa var-
masti enemmän kuin uudemmat autot, 
mutta hyvä puoli sen iässä on se, että 
siinä on kasettisoitin.

Sateisena kevätlauantaina pakkaan 
molemmat lapset autoon ja lähden 

ajamaan toiselle puolelle kaupunkia, 
kohti Vuosaaren uimahallia, missä kä-
vimme lapsena Antin kanssa uimassa. 
Itäväylällä laitan kokoelman yhdeksän-
nen kasetin soimaan. 

Suunnittelemme Fidelion esitystä 
Musiikkitalolle, ja olen lähiaikoina kuun-
nellut ahkerasti Beethovenin sävellyksiä 
ja lukenut paljon hänestä kertovaa kir-
jallisuutta. Tuntuu kuin tekisin taas esi-
telmää. 

Musiikki täyttää auton, aurinko pil-
kahtaa jossain Herttoniemen yllä. Olen 
sanomaisillani, että tämä on muuten 
lapset maailman hienointa musiikkia, 
mutta sitten huomaan, että takapenkil-
lä nukutaan jo sikeästi.

Jussi Nikkilä

Kerrotaan, että Ranskan vallankumouk-
sen aikana muuan rohkea nainen olisi 
naamioitunut mieheksi ja onnistunut 
sen ansiosta pelastamaan poliittisista 
syistä vangitun aviomiehensä vankilas-
ta. Totena kertomusta piti ainakin kirjai-
lija Jean-Nicolas Bouilly, joka laati aihees-
ta oopperalibreton Léonore, ou l'Amour 
conjugal (Leonore tai aviollinen rak-
kaus) ja antoi sille alaotsikon "fait histo-
rique" (historiallinen fakta). Oopperaksi 
libreton sävelsi Pierre Gaveaux, ja ensi-il-
ta oli helmikuussa 1798 Pariisin Théâtre 
Feydeaussa juhlittuna tenorilaulaja-
na tunnetun Gaveaux'n loistaessa itse 

FIDELIO – BEETHOVENIN SUURI RAKKAUDEN JA 
VAPAUDEN YLISTYSLAULU

miespääosassa Florestanina. Gaveaux 
oli verisen vallankumouksen aikana ollut 
terroria johtaneiden jakobiinien vastus-
taja ja näki oopperan vastavoimassa, ty-
rannimaisessa Dom Pizaressa vastineen 
jakobiinien kiihkeälle johtohahmolle 
Maximilien Robespierrelle.

Ei ollut yllätys, että aihe viehätti myös 
Ludwig van Beethovenia (1770–1827). 
Hän oli vallankumouksen ajan lapsi ja 
oppinut pitämään ihmisten tasa-arvoa 
ja inhimillistä vapautta suurempana 
ihanteena kuin vanhaa, jumalalliseksi 
väitettyä sääty-yhteiskuntaa tiukasti lu-
kittuine yhteiskuntaluokkineen. Bouillyn 
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libreton juonikuvio antoi hänelle tilai-
suuden tuoda mukaan suuren uhrautu-
van rakkauden ja näin yhdistää yleisen 
ja yksityisen kauniilla, merkityksiä luo-
valla ja syventävällä tavalla.

Vaikka aihe oli läheinen ja sellaise-
na innostava lähtökohta Beethovenille, 
muodostui sävellystyöstä pitkä ja mo-
nivaiheinen kamppailu. Vaadittiin vuo-
sikymmen ja kolme yritystä ennen kuin 
Fidelio oli saavuttanut nykyisin tunne-
tun muotonsa. Vasta tällöin teos myös 
sai lopullisen nimensä. Ooppera ei ollut 
Beethovenille samalla lailla luonteva ja 
läheinen teoslaji kuin soitinmusiikin eri 
muodot, ja Fidelio jäi lopulta hänen ai-
noaksi oopperakseen, vaikka hän poh-
diskeli myöhemmin muitakin ooppera-
hankkeita.

Leonoresta Fidelioksi

Fidelion synty kietoutui yhteen ajan po-
liittisen todellisuuden kanssa. Ranskan 
vallankumous oli jo takana, mutta 
Napoleonin sotaretket olivat suistaneet 
Euroopan epävarmuuden tilaan, jon-
ka vaihtelevat suhdanteet loivat omaa 
väriään oopperan säveltämiselle ja vas-
taanotolle.

Bouillyn Leonore valikoitui Beet-
hovenin aiheeksi pienen harharetken 
jälkeen. Alkuvuodesta 1803 hän teki 
Theater an der Wienin kanssa sopi-
muksen oopperasta, jonka libretistik-
si ryhtyi teatterin rakennuttaja ja joh-
taja, Mozartin Taikahuilun kirjoittajana 
tunnettu Emanuel Schikaneder. Tämän 
tarjoama libretto Vestas Feuer (Vestan 
tuli) sijoittui antiikin Roomaan, mutta 
Beethoven ei ehtinyt säveltää siitä kuin 
pari kohtausta, kun hän menetti kiin-
nostuksensa aiheeseen ja käänsi kat-

seensa Bouillyn librettoon, josta Joseph 
Sonnleithner teki saksankielisen ver-
sion. Työ Vestas Feuerin kanssa ei men-
nyt hukkaan, sillä Beethoven saattoi 
hyödyntää siihen sävellettyä musiikkia 
myös Leonoressa.

Leonoren ensi-ilta oli Theater an der 
Wienissä marraskuussa 1805, mutta 
vastaanotto jäi laimeaksi ja teos vedet-
tiin pois ohjelmistosta kolmen esityk-
sen jälkeen. Osaltaan heikkoon menes-
tykseen vaikutti se, että ranskalaiset 
joukot miehittivät Wieniä, ja suurin 
osa Beethovenin tukijoista oli paennut 
kaupungista. Beethoven korjaili teosta 
Stephan von Breuningin muokkaaman 
libreton mukaan mm. kirjoittamalla uu-
den alkusoiton, tiivistämällä rakennetta 
kolmesta näytöksestä kahdeksi ja jät-
tämällä monia numeroita pois tai uusi-
malla niitä. Leonoren uusi versio kuul-
tiin maaliskuussa 1806, mutta vaikka se 
sai alkuperäisversiota paremman vas-
taanoton, esitykset jäivät tällä kertaa 
kahteen Beethovenin ja teatterin uuden 
johdon välille puhjenneen kiistan vuoksi.

Seuraavaksi ooppera sai levätä kah-
deksan vuoden ajan, ennen kuin 
Beethoven tarttui siihen uudelleen. 
Tosin näinäkin vuosina hän tutki sa-
manhenkisiä kysymyksiä, sillä vuonna 
1810 hän sävelsi laajan näyttämömusii-
kin Goethen tragediaan Egmont (1787), 
jonka aatesisällössä ja osin henkilöissä-
kin on sukulaisuutta Leonoreen. Tällä 
kertaa oopperahankkeen paluun taka-
na oli se äkillinen suosion kasvu, jonka 
Beethoven oli kokenut joulukuussa 1813 
kantaesitetyn sotaisan Wellingtons Sieg 
-teoksen myötä. Sen menestyksen in-
noittamana Wienin Kärtnertortheaterin 
johto päätti ottaa Leonoren jälleen oh-
jelmistoon. Beethoven laati oopperasta 
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kolmannen, lopulliseksi jääneen version, 
missä yhteydessä se sai myös nykyisen 
nimensä Fidelio.

Fidelion lopullisen version libreton 
muokkasi Georg Friedrich Treitschke, 
joka teki perusteellisia muutoksia sekä 
numerojen sisältöön että niiden jär-
jestykseen. Näin ooppera sai paljon ai-
empaa jäntevämmän ja tiiviimmän ra-
kenteen. Myös Beethoven oli vihdoin 
tyytyväinen ja kirjoitti libretistilleen: 
"Minä vakuutan sinulle, rakas Treitschke, 
että tämä ooppera tuottaa minulle 
marttyyrin kruunun. Sinä olet yhteis-
työlläsi pelastanut haaksirikosta kaiken 
parhaan. Siitä minä olen sinulle ikuisesti 
kiitollinen."

Fidelion ensi-ilta toukokuussa 
1814 saavutti loistavan menestyksen. 
Beethoven teki vielä muutamia korjauk-
sia ensi-illan jälkeen, mutta sitten teos 
oli lopullisesti valmis. Esityksiä jatket-
tiin Wienissä sillä erää lokakuun alku-
päiviin saakka. Syyskuussa kaupunkiin 
alkoi saapua politiikan huippuedusta-
jia eri puolilta Eurooppaa. Alkamassa 
oli "Wienin tanssiva kongressi", jossa oli 
määrä laittaa Eurooppa järjestykseen 
Napoleonin sotien jälkeen. Sopii toivoa, 
että ennen kongressin varsinaista alkua 
sen osanottajia kävi katsomassa myös 
Fideliota, jonka vapautta ja demokraat-
tisia oikeuksia korostanut sisältö saattoi 
aiheutti ainakin jonkinasteisia oman-
tunnonkysymyksiä heidän sisimmäs-
sään.

Poliittinen pelastusooppera

Fidelio on tyypiltään ns. pelastusoop-
pera ja sellaisena lajin tunnetuin 
edustaja. Pelastusoopperalla oli ollut 
edeltäjänsä jo muutamissa varhaisem-

missa 1700-luvun oopperoissa, tun-
nettuna esimerkkinä Mozartin Ryöstö 
seraljista (1782), mutta varsinaiseen ku-
koistukseen se nousi 1700- ja 1800-lu-
kujen taitteessa Ranskan vallankumo-
uksen jälkikuohuissa. Erityisen tärkeäksi 
Beethovenille muodostuivat Cherubinin 
oopperat Lodoïska (1791) ja Les deux 
journées (1800, Vedenkantaja), jotka 
edustavat aiheeltaan ja syntyajaltaan 
pelastusoopperoiden ydintä ja jotka esi-
tettiin Wienissä 1800-luvun alkuvuosina. 
Teoslajin suosiota kuvaa se, että Bouillyn 
libretto sai olla Gaveaux'n jälkeen lähtö-
kohtana myös Ferdinando Paerin (1804) 
ja Simon Mayrin (1805) oopperoille en-
nen kuin Beethoven sai oman ooppe-
ransa näyttämölle.

Vaikka pelastusoopperoissa on usein 
keskeistä romanttisen rakkauden ja 
sankaruuden ajatus, on Beethoven 
nostanut asetelman yleispätevälle, de-
mokraattisia ihanteita korostavalle ta-
solle. Paitsi Ranskan vallankumous 
myös Napoleonin sotaretket loivat 
taustaa oopperan tapahtumille, ja 
Beethovenin eri versioiden libretistit sai-
vat olla tarkkana sensuurin kanssa, et-
tei oopperan vapaudenjulistus yltynyt 
liian demokraattiseksi. Vaikka tapahtu-
mat oli jo Bouillyn alkuperäistekstissä 
siirretty Espanjan Sevillaan, oltiin sekä 
Ranskassa että Habsburgien valtakun-
nassa herkkänä sen suhteen, kenen tai 
minkä vertauskuvaksi oopperan tyranni-
mainen

Poliittisen kuohunnan lisäksi Beet-
hoven on saattanut saada oopperan 
hahmoihin syvyyttä omasta henkilöhis-
toriastaan. Ensiversion säveltämisen ai-
koihin hän oli kokenut pettymykseen 
päättyneen rakkaussuhteen piano-oppi-
laansa Josephine von Brunswickin kans-
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sa, minkä on arveltu vaikuttaneen hänen 
luomaansa Leonoren muotokuvaan, ei 
niin että hän olisi kuvannut tämän ai-
heuttamaa pettymystä vaan pikemmin-
kin niin, että hän näki sankarittarensa 
kirkastuneessa, ihanteellisessa valossa. 
Toisaalta omasta rakkaudentuskastaan 
Beethoven on voinut ammentaa taus-
taa kärsivän mutta lopulta pelastuvan 
Florestanin hahmoon.

Oopperan keskeisistä henkilöistä 
Leonore ja Florestan ovat yksiselittei-
sen sankarillisia ja hyviä, Pizarro yhtä 
yksiselitteisesti paha. Tavallaan kiinnos-
tavin hahmo onkin vanginvartija Rocco, 
joka tasapainoilee työhönsä kyselemät-
tä alistuvan ja toisaalta sen lähtökoh-
tia vastaan kapinoivan asenteen välillä. 
Juuri vääryydet hiljaa hyväksyvä enem-
mistö toimii monien sortorakennelmien 
olennaisena kasvualustana, ja Rocco on 
lähellä jäädä sellaisen osaksi vaikka lo-
pulta havahtuukin huomaamaan tilan-
teen.

Muodoltaan Fidelio on Beethovenin 
ihaileman Taikahuilun tapaan Singspiel. 
Toisin sanoen siinä ei ole laulettuja resi-
tatiiveja vaan niiden paikalla puhuttuja 
repliikkejä, joiden lomassa ovat varsinai-
set musiikkinumerot. Tässä esitykses-
sä puhekohtaukset on kuitenkin jätet-
ty pois, ja niiden sijasta kuullaan Jussi 
Nikkilän kirjoittamia uusia osuuksia 
Beethovenin ja hänen keittäjänsä kes-
ken.

Sankaruutta arjen keskellä

Fidelion monien uusimisten tulokse-
na ooppera sai peräti neljä alkusoittoa. 
Nurinkurisen numeroinnin mukaan al-
kuperäisversion alkusoitto on Leonore 
2, seuraavan version alkusoitto Leonore 

3 ja lopullisessa versiossa kuullaan Fide-
lio-alkusoitto. Näiden lisäksi on vielä 
Leonore 1 -alkusoitto, joka syntyi 1807, 
kun teokselle suunniteltiin produktio-
ta Prahaan. Fidelio-alkusoitto esitetään 
normaalilla paikallaan oopperan alussa, 
mutta myös Leonore 3 –alkusoitto kuul-
laan usein oopperan esityksissä, jolloin 
se soitetaan yleensä toisessa näytök-
sessä ennen loppukohtausta. Tämä tra-
ditio on usein mainittu Mahlerin aloit-
tamaksi, mutta se on todellisuudessa jo 
vanhempaa perua 1800-luvun puolivä-
listä. Erillisenä konserttinumerona juuri 
Leonore 3 on suosituin oopperan eri al-
kusoitoista.

Oopperan tapahtumat alkavat Marzel-
linen ja Jaquinon duetolla, arkisella riite-
lyllä Jaquinon ehdottamasta avioliitosta, 
josta Marzelline kieltäytyy. Lähtökohtaa 
ja ympäristöä on usein pidetty kovin vä-
häpätöisenä ylevähenkiselle draamalle, 
mutta näin Beethoven on voinut tuoda 
esiin sen, että sankaruutta voi kasvaa 
esiin muualtakin kuin antiikin myyteis-
tä, Raamatun kertomuksista tai kunin-
kaiden juonitteluista. Itse asiassa juuri 
jokapäiväinen ympäristö korostaa va-
listuksen hengessä oopperan taustal-
la olevaa vapauden ja demokraattisten 
oikeuksien ajatusta. Kepeästä alustaan 
Fidelio kasvaa määrätietoisesti kohti sy-
vempia merkityksiä ja jyrkempiä drama-
turgisia vastakkainasetteluja.

Avausdueton ja Marzellinen aarian 
jälkeen musiikillinen ilmaisu nousee äk-
kiä aivan uudelle tasolle Marzellinen, 
Leonoren, Jaquinon ja Roccon kaa-
nonina etenevässä pysähdyttävässä 
kvartetossa. Pienestä ja arkisesta on 
hetkessä tullut syvää ja merkitsevää. 
Samantapainen joskin merkitykseltään 
erilainen siirtymä syntyy, kun osa van-
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geista päästetään ensimmäisen näy-
töksen laajaksi kasvavan finaalin alussa 
pihalle nauttimaan valosta. Tähän asti 
vangit ovat olleet abstraktisti jossain 
taustalla, läsnä vain puheissa, mutta nyt 
he heräävät eloon todellisena, elävänä 
ja olemassaolevana kollektiivina, jonka 
keskuudessa heräävät toivon ja vapau-
den tunteet. Ei ihme, että Pizarro rai-
vostuu Roccon omavaltaisesta eleestä, 
ja vaikka Rocco pelastuu vetoamalla ku-
ninkaan nimipäivään, saa näytöksen lop-
pukohtaus jännitteisen ilmeen.

Vaikka Beethovenin kykyä aidosti 
oopperamaiseen ilmaisuun on joskus vä-
heksytty, voi kuunnella, miten osuvasti 
hän piirtää avausnäytöksen soolonume-
roissa muotokuvia draaman hahmois-
ta: Marzelline on Fidelioon (Leonoreen) 
kohdistuneessa rakkaudessaan lämmin-
henkinen nuori nainen, Rocco hiukan 
liiankin tietoinen rahan ja kullan vai-
kutusvallasta, Don Pizarro täynnä hah-
moon kuuluvaa arkkityyppistä julmaa 
voimaa ja Leonore huokuu luottavaista 
voimaa ja päättäväisyyttä.

On dramaturgisesti rohkea mutta te-
hokas veto esitellä toiminnan objekti 
Florestan vasta toisen näytöksen alussa. 
Rooli supistuu näin tavanomaista mies-
pääroolia lyhyemmäksi, mutta toisaalta 
hänen esittäytymisensä koskettavassa 
ja Leonore-näyn houreiseen hurmioon 
nostattamassa aariassa tekee sitäkin sy-
vemmän vaikutuksen ja osoittaa, että 
hän todella on Leonoren kaiken rak-
kauden arvoinen. Samalla tapahtumat 
siirtyvät ensimmäisen näytöksen valoi-
sammasta ympäristöstä vankityrmän 
tukahtuneeseen pimeyteen, mikä hei-
jastuu myös Beethovenin musiikin tum-
mentuneissa orkesterisoinneissa.

Ensimmäisessä näytöksessä soolo-
numerot vuorottelevat sujuvasti solju-
vien yhtyekohtausten kanssa, mutta 
toisessa näytöksessä painopiste on yh-
tyekohtauksissa Florestanin aarian jää-
dessä näytöksen ainoaksi varsinaiseksi 
soolonumeroksi. Samalla draamallinen 
ote tiivistyy, kun toiminnan pysäyttävät 
aariat ovat korvautuneet jännitteisillä ja 
paikoin dramaattiseksi tihentyvillä yh-
tyekohtauksilla.

Toisesta näytöksestä kasvaa dyna-
miikaltaan jatkuvasti nouseva linja, kun 
Florestanin aariaa seuraa ensin duet-
to (Leonore ja Rocco), sitten tertsetti 
(Leonore, Florestan, Rocco) ja lopulta 
toiminnan huipennukseksi muodostuva 
kvartetto (Leonore, Florestan, Pizarro, 
Rocco). Pizarro on jo valmis surmaa-
maan Florestanin, kun Leonore hyökkää 
heidän väliinsä ja pistoolillaan estää sur-
matyön. Samalla hetkellä ulkoa kantau-
tuu trumpettisignaali, joka kertoo, että 
ministeri Don Fernando on saapumassa 
vankilaan. Florestan on pelastunut.

Oopperan lopussa sekä yksityinen 
että yleinen saavat omat juhlahetken-
sä. Ensin Leonore ja Florestan riemuit-
sevat duetossaan jälleennäkemisestään 
ja rakkautensa voimasta, sitten finaalis-
sa keskeiseksi nousee yhteisöllinen taso, 
kun Pizarro jää kiinni vääryyksistään ja 
tyrannia päättyy. Ooppera päättyy hur-
mioituneeseen kuorokohtaukseen, jon-
ka kahleet murtavassa riemussa soi en-
nakkoaavistus yhdeksännen sinfonian 
kosmisesta vapauden- ja veljeydenjulis-
tuksesta.

Kimmo Korhonen



10

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

Ennen RSO:a Hannu Lintu toimi 
Tampere Filharmonian taiteellisena 
johtajana ja Helsingborgin Sinfonia-
orkesterin ylikapellimestarina. Lisäksi 
hän on ollut Irlannin kansallisorkesterin 
päävierailija. Lintu työskentelee sään-
nöllisesti myös Avanti! -kamariorkeste-
rin kanssa ja oli vuonna 2005 Avantin 
Suvisoitto -festivaalin taiteellinen joh-
taja. 

Lintu on johtanut merkittävimpien 
suomalaisten orkestereiden lisäksi 
mm. Lontoon Philharmonia -orkeste-
ria, BBC:n Skotlannin sinfoniaorkeste-
ria, Clevelandin, Houstonin, Minnesotan, 
Detroitin ja St. Louisin sinfoniaorkeste-
reita, Leipzigin ja Kölnin radion sinfonia-
orkestereita sekä Lyonin kansallisorkes-
teria. Kaudella 2016–2017 hän vierailee 
johtamassa mm. Berliinin saksalaista 
sinfoniaorkesteria, Wienin radion sinfo-
niaorkesteria sekä St. Louisin, Detroitin 
ja Baltimoren sinfoniaorkestereita. 

Aiemmin Lintu on johtanut mm. 
Sallisen Kullervon Savonlinnan Oop-
perajuhlilla 2014 ja Tannhäuserin Tam-
pereen Oopperassa 2012. Viron Kan-

sallisoopperan kanssa hän on taltioinut 
Tauno Pylkkäsen opperan Mare ja hä-
nen poikansa.

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

Hannu Lintu on opiskellut pia-
non- ja sellonsoittoa ensin Turun 
Konservatoriossa ja myöhemmin Sibe-
lius-Akatemiassa, jossa hänen or kes-
terinjohdon opettajiaan olivat Jorma  
Panula, Atso Almila, Eri Klas ja Ilja 
Musin. Hän on täydentänyt opintojaan 
mm. Sienan kesäakatemiassa Myung 
Whun Chungin johdolla. Hän voitti 
Pohjoismaiset kapellimestarikilpailut 
1994.
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JUSSI NIKKILÄ
Näyttelijä ja ohjaaja Jussi Nikkilä kuuluu 
Q-teatterin näyttelijäensembleen ja on 
lisäksi näytellyt mm. Kansallisteatterissa, 
KOM-teatterissa ja KokoTeatterissa 
se kä monissa elokuvissa, kuten Pus-
sikaljaelokuva, Ganes ja Jättiläinen. 
Nikkilä on ohjannut Q-teatteriin näytel-
mät Täydellinen päivä ja Hämeenlinna. 
Kansallisteatterissa hän debytoi Shakes-
pearen Richard III:n ohjauksella 2016 ja 
nyt maaliskuussa samassa teatterissa 
nähdään Julia ja Romeo. Nikkilä on opis-
kellut Shakespearen teatteria London 
Academy of Music and Dramatic Art 
-koulussa, jossa epookista ammentavan 
ohjaustulkinnan lähtökohtina ovat vah-
va näyttelijäntyö ja Shakespearen teks-
tin ajaton ilmaisuvoima.

PIETU PIETIÄINEN
Pietu Pietiäinen on helsinkiläinen free-
lancer valo- ja videosuunnittelija joka 
on toiminut viime vuosina mm Suomen 
Kansallisteatterissa.

JOHANNA RUSANEN-
KARTANO 
Sopraano Johanna Rusanen-Kartano 
murtautui suomalaisen musiikkiylei-
sön tietoisuuteen voittamalla Ti mo 
Mustakallio -kilpailun 1995 ja Lap-
peenrannan laulukilpailun 1996. Hän 
on valmistunut musiikin maisterik-
si Sibelius-Akatemiasta ja täydentänyt 
opintojaan Berliinissä ja Wienissä.

Rusanen aloitti oopperauransa 1994 
Kuopion oopperassa ja debytoi kilpai-
lumenestystensä jälkeen vuonna 1997 
sekä Suomen Kansallisoopperassa että 
Savonlinnan Oopperajuhlilla. Hän on 
esiintynyt solistina myös Tampereen 
Oopperassa ja muissa alueoopperoissa 
sekä mm. Berliinin Saksalaisessa oop-
perassa, Deutsche Oper am Rheinissa, 
Moskovan Bolšoissa, Torinon Teatro 
Regiossa ja São Paulon Theatro 
Municipalissa.

Rusasen keskeisiä rooleja ovat ol-
leet Verdin Kohtalon voiman Leonora, 
Puccinin Tosca ja Turandot sekä 
Wagnerin Tannhäuserin Venus, 
Lohengrinin Ortrud sekä Tristanin ja 
Isolden Isolde. Hän on laulanut roole-
ja myös monissa suomalaisissa ooppe-
roissa, esimerkiksi viime vuoden aika-
na Ida Lankisen ja Kitty Linderin roolit 
Kantelisen Mannerheim-oopperassa 
Ilmajoen musiikkijuhlilla sekä Kullervon 
äidin roolin Sallisen Kullervossa 
Savonlinnan Oopperajuhlilla.

Rusanen sai Karita Mattila -palkin-
non vuonna 2001. Hän on solistina 
mukana säveltäjän itsensä johtamalla 
Penderecki-levyllä, joka sai 2017 arvoste-
tun Grammy-palkinnon.

RUSSELL THOMAS
Yhdysvaltalainen tenori Russell Thomas 
on kerännyt kiitosta sekä äänensä voi-
malla että kauneudella. Hän noussut 
viimeisen reilun vuosikymmenen ai-
kana yhdeksi oopperalavojen valovoi-
maisimmista tenorilaulajista ja esiinty-
nyt Covent Gardenin, Metropolitanin 
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ja Berliinin Saksalaisen oopperan kal-
taisissa arvostetuissa oopperatalois-
sa. Vuoden 2017 kesällä hän debytoi 
Salzburgin musiikkijuhlilla Tituksen roo-
lissa Peter Sellarsin ohjaamassa Mozartin 
La clemenza di Titossa. Kuluvalla kaudel-
la Thomas lauloi mm. Metropolitanissa 
Rodolfon ja Frankfurtissa Verdin 
Sisilialaisen Vesperin Henrin roolit; ke-
väällä ovat vuorossa mm. Don Carlos 
Washingtonissa ja Titus Hollannin kan-
sallisoopperassa.

Miamissa syntynyt Thomas kiinnostui 
oopperalaulusta kuultuaan kerran sat-
tumalta radiosta oopperaa. Hän alkoi 
opiskella laulua 18-vuotiaana ja lauloi 
aluksi Miamin oopperan kuorossa, mis-
tä ura eteni Seattlen oopperan nuorten 
taiteilijoiden ohjelman ja muutamien 
eri puolilla Yhdysvaltoja olleiden esiin-
tymisten kautta Metropolitan-oopperan 
nuorten taiteilijoiden Lindemann-
ohjelmaan. Amerikkalaisten ooppe-
ranäyttämöiden (San Francisco, Los 
Angeles, Chicago ja Metropolitan) rin-
nalle ovat tulleet eurooppalaiset näyt-
tämöt, Berliinin Saksalaisen oopperan 
lisäksi mm. Frankfurt ja tulevaisuudessa 
myös Baijerin valtionooppera.

Thomasin ohjelmisto on laajentunut 
käsittämään oopperoita jo viidellä kie-
lellä (italia, ranska, saksa, tšekki ja eng-
lanti). Verdi kuuluu hänen ohjelmiston-
sa keskeisiin säveltäjiin, ja tältä hän on 
laulanut useita rooleja, viimeksi uutena 
tehtävänä Otellon syksyllä 2017 konsert-
tiesityksenä. Muita Thomasin ooppera-
ohjelmiston säveltäjiä ovat mm. Mozart, 
Berlioz, Puccini, Dvořák, Offenbach ja 
Berg. Thomas on todennut saksan kie-
len luontuvan hyvin hänen äänelleen, ja 
Fidelion Florestan tuli hänen ohjelmis-

toonsa muutama vuosi sitten. Oman 
aikamme säveltäjistä John Adams on 
kirjoittanut kahden oopperan tenori-
roolit häntä varten. Oopperatyön lisäk-
si Thomas esiintyy säännöllisesti myös 
konserttisolistina.

TOMMI HAKALA

Baritoni Tommi Hakala voitti kesällä 
2003 BBC:n järjestämän "Singer of the 
World" -laulukilpailun Cardiffissa. Sitä 
ennen hän oli tullut tutuksi suomalai-
sille jo vuoden 2001 Merikanto-kilpailun 
voittajana. Hakalalla on ollut kiinnityksiä 
mm. Nürnbergin ja Leipzigin oopperois-
sa sekä Suomen Kansallisoopperassa, 
jossa hänen tuleviin tehtäviinsä kuulu-
vat mm. Wotanin ja Wandererin roolit 
Ring-produktiossa vuosina 2019–21.

Hakala on esiintynyt vierailijana mo-
nissa maailman huipputalossa (mm. 
New Yorkin Metropolitan, Dresdenin 
Semperoper, Berliinin Saksalainen oop-
pera) sekä Yhdysvalloissa ja eri puolilla 
Eurooppaa aktiivisesti lied- ja orkesteri-
konserttien solistina. 

Mozartin, Verdin ja Wagnerin oop-
peroiden roolien lisäksi Hakala on kan-
taesittänyt monia uusia suomalaisia 
oopperoita ja lauluteoksia. Hakalan le-
vytykset sisältävät kotimaisen oop-
pera- ja lauluohjelmiston (Sibelius, 
Sallinen, Rautavaara, Heiniö) lisäksi 
mm. Vaughan Williamsin, Mahlerin ja 
Wagnerin teoksia.
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ROBERT GLEADOW
Kanadalainen bassobaritoni Robert 
Gleadow luo vahvaa kansainvälistä uraa 
oopperataloissa ja konserttilavoilla. 
Debytoituaan Glyndebournen ooppe-
rajuhlilla Guglielmona ja palasi juhlien 
seurueeseen sen kiertueella Leporellon 
roolissa. Leporelloa hän on esittänyt 
myös mm. Pariisin Champs-Elysées 
-teatterissa, Berliinin Saksalaisessa 
oopperassa ja kuluvalla kaudella Wienin 
valtionoopperassa. Lontoon Covent 
Gardenissa hän on puolestaan esiinty-
nyt Don Giovannin nimiroolissa. 

Mozart-roolien lisäksi Gleadowin 
ohjelmistoon kuuluvat mm. Maria 
Stuardan Talbot, La bohèmen Colline, 
Toscan Angelotti, Sevillan parturin Don 
Basilio sekä useat Verdi-roolit. Fidelion 
Roccoa hän on esittänyt aiemmin mm. 
Champs-Elysées-teatterissa ja Brysselin 
La Monnaiessa.

MALIN CHRISTENSSON
Ruotsin Kuninkaallisessa musiikki-
korkeakoulussa koulutuksensa saa-
neen Malin Christenssonin tunnettu-
ja oopperarooleja ovat mm. Figaron 
häiden Susanna, Don Giovannin 
Zerlina, Fidelion Marzellina ja Parsifalin 
Kukkaistyttö. Christensson on esiinty-
nyt mm. Salzburgin ha Glyndebournen 
festivaaleilla sekä Lontoon Covent 
Gardenissa, Lissabonin ja Los Angelesin 
oopperoissa. 

Christensson laulaa usein myös or-
kesterien solistina ja on esiintynyt 
mm. Leipzigin Gewandhaus-orkesterin, 

BBC:n sinfoniaorkesterin ja Lontoon sin-
foniaorkesterin kanssa. Tulevien esiin-
tymisten joukossa on mm. Wagnerin 
Reininkullan konserttiversio Bostonin 
sinfoniaorkesterin solistina. 

Liediä Malin Christensson ja pianis-
ti Roger Vignoles ovat esittäneet mm. 
Lontoon Wigmore Hall’ssa ja BBC Proms 
-festivaalilla

JUSSI MYLLYS
Jussi Myllys on saanut lauluoppinsa 
Sibelius-Akatemiassa ja täydentänyt 
opintojaan Berliinissä, minkä jälkeen 
hän oli vuosina 2006–09 kiinnitet-
tynä Frankfurtin oopperan solistiksi. 
Vuodesta 2009 lähtien hän on kuu-
lunut Düsseldorfissa ja Duisburgissa 
toimivan Deutsche Oper am Rheinin 
solistikuntaan. Myllys on laulanut vierai-
lijana mm. Suomen Kansallisoopperassa, 
Savonlinnan Oopperajuhlilla, Berliinin 
koomisessa oopperassa, Dresdenin 
Semper-oopperassa, Baijerin valtionoop-
perassa sekä Pariisin ja Barcelonan oop-
peroissa.

Myllyksen ohjelmistoon kuuluvat 
mm. Mozartin keskeiset tenoriroo-
lit, Ruusuritarin Italialainen laulaja, 
Lentävän hollantilaisen Perämies ja La 
traviatan Alfredo. Oopperan lisäksi hän 
esiintyy aktiivisesti konsertti-, oratorio- 
ja liedlaulajana. 
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ARTTU KATAJA
Baritoni Arttu Kataja on saanut uralleen 
nostetta monista kilpailumenestyksistä. 
Hän on ollut vuodesta 2006 lähtien kiin-
nitettynä solistiksi Berliinin valtionoop-
peraan, jossa hänen roolejaan ovat olleet 
mm. Figaron häiden Kreivi, Così fan tut-
ten Guglielmo, Taikahuilun Papageno ja 
La bohémen Marcello.

Kataja voitti Kangasniemen laulukil-
pailun vuonna 2000 ja Lappeenrannan 
laulukilpailujen miesten sarjan 2002. 
Vuonna 2006 hän sijoittui kolmanneksi 
Mozart-kilpailussa Salzburgissa.

Kataja on esiintynyt Suomessa solisti-
na mm. Kansallisoopperassa, Tampereen 
Oopperassa ja Savonlinnan Oop-
perajuhlilla. Hän on vieraillut solistina 
mm. Theater an der Wienissä, Hampurin 
valtionoopperassa ja Deutsche Oper 
am Rheinissa. Oopperaesitysten lisäk-
si Kataja on aktiivinen konserttilaulaja; 
hänen viimeaikaisia konserttiesiinty-
misiään ovat olleet Bachin Magnificat, 
Händelin Messias ja Ein deutsches 
Requiem. 

ESKO SALMINEN
Esko Salminen kuuluu Suomen tunne-
tuimpiin ja arvostetuimpiin näyttelijöi-
hin teatterissa, valkokankaalla ja televi-
siossa. Suomen näyttelijäliitto myönsi 
hänelle maamme ensimmäisen ja ai-
noan ylinäyttelijän arvonimen Salmisen 
50-vuotistaiteilijajuhlan yhteydessä. Ilta 
Esko Salmisen kanssa -haastatteluillat 
ovat täyttäneet Kansallisteatterin katso-
moita yleisön pyynnöstä yhä uudelleen 
vuosien ajan.

KATI OUTINEN 
Kati Outinen on suomalainen näyt-
telijä, käsikirjoittaja ja ohjaaja. Hän 
on toiminut myös Taideyliopiston 
Teatterikorkeakoulun näyttelijätyön pro-
fessorina 2002–2013. Outinen on näy-
tellyt useita päärooleja Aki Kaurismäen 
elokuvissa ja hänet on palkittu niistä 
mm. Cannesin elokuvajuhlilla sekä ko-
timaisella Jussi-patsaalla. Outinen on 
näytellyt myös useissa televisiosarjoissa, 
kuten Ilmalaiva Finlandiassa, Hurjassa 
joukossa ja Tahdon asia -sarjassa. 
Teatterinäyttämöllä hän on esiintynyt 
sekä suomen- että ruotsinkielisissä tuo-
tannoissa. 

MUSIIKKITALON 
KUORO

Musiikkitalon Kuoro on noin 90 laula-
jan sinfoniakuoro, joka muuntuu tar-
vittaessa myös mies- ja naiskuoroksi. 
Musiikkitalon Kuoro tekee yhteistyö-
tä kaikkien Musiikkitalon päätoimijoi-
den, Helsingin kaupunginorkesterin, 
Radion sinfoniaorkesterin sekä Sibelius-
Akatemian, kanssa. Syksyllä 2011 perus-
tettu kuoro sai alkunsa kapellimestarei-
den Hannu Lintu, Jukka-Pekka Saraste 
ja John Storgårds aloitteesta. Kuoron 
taiteellisena johtajana toimi tammikuu-
hun 2017 asti säveltäjä Tapani Länsiö. 
Kuoron nykyinen taiteellinen johtaja on 
Nils Schweckendiek ja kuoromestari Jani 
Sivén.

Musiikkitalon Kuoron ohjelmisto 
koostuu sinfonisista kuoro- ja orkesteri-
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teoksista, joita täydentää suurelle kuo-
rolle sävelletty a cappella -ohjelmisto. 
Ohjelmisto kattaa kaikki musiikin aika-
kaudet oman aikamme musiikkia unoh-
tamatta. Ohjelmistoa suunnitellaan 
pitkäjänteisesti yhdessä Musiikkitalon 

päätoimijoiden kanssa. Kuoro kon-
sertoi kahdeksasta kymmeneen ker-
taa vuodessa pääasiassa Musiikkitalon 
konserttisalissa, mutta myös muualla. 
Kuorolaiset ovat kokeneita ja intohimoi-
sia laulunharrastajia.

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. 
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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. 


