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12.10.
PERJANTAISARJA 3
Musiikkitalo klo 19.00

ISLANTI ja VIRO 100 VUOTTA

Anna-Maria Helsing, kapellimestari 
Arto Noras, sello

Jüri Reinvere: Through a Lens Darkly 17 min

Sergei Prokofjev: Rêves, op. 6  12 min

Anna Þorvaldsdóttir: Dreaming 17 min

Prokofjevin ja Þorvaldsdóttirin teokset soitetaan peräkkäin ilman taukoa.

VÄLIAIKA 20 min

Antonín Dvořák: Sellokonsertto h-molli op. 104 40 min
I  Allegro
II  Adagio, ma non troppo
III Finale: Allegro moderato – Andante – Allegro vivo
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MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen 
Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle kuuntelemaan 
esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on numeroimattomat paikat.

Paula Sundqvist, viulu
Tuija Rantamäki, sello
Sonja Fräki, piano

Antonín Dvořák: Pianotrio “Dumky”  31 min
1. Lento maestoso – Allegro vivace – Allegro molto
2. Poco adagio – Vivace
3. Andante – Vivace non troppo
4. Andante moderato – Allegretto scherzando – Allegro
5. Allegro
6. Lento maestoso – Vivace

Väliaika noin 20.00. 
Konsertti päättyy noin klo 21.15. 
Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy noin klo 22.00.
Konsertti lähetetään suorana lähetyksenä Yle Radio 1:ssä ja Yle Areenassa. 
Konsertti nähdään Yle Teeman RSO Musiikkitalossa -ohjelmassa 21.10. ja 
4.11. ja uusintana Yle TV1:ssä 27.10. ja 10.11. 
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Jüri Reinvereä on luonnehdittu vi-
rolaissyntyiseksi kosmopoliitiksi. Se 
kuvastaa hänen moneen maahaan 
sijoittuvaa henkilöhistoriaansa, sil-
lä nuoruuden Viron-kauden jälkeen 
hän on asunut myös mm. Puolassa, 
Suomessa, Ruotsissa ja vuodesta 2005 
lähtien Saksassa. Mutta luonnehdinta 
tavoittaa myös jotain hänen taiteilijuu-
destaan. Hän pohtii teoksissaan usein 
yleiseurooppalaisia, kansallisuudesta 
riippumattomia ihmisyyden, identitee-
tin ja olemassaolon kysymyksiä.

 Vaikka Reinvere on asunut monessa 
maassa, hän korostaa, ettei ole maaton 
tai juureton vaan tiiviisti sidoksissa mo-
neen maahan. Kausi Suomessa (1992–
2005) oli sikäli merkittävää aikaa, että 
hän opiskeli silloin sävellystä Sibelius-
Akatemiassa Veli-Matti Puumalan ja 
Tapio Nevanlinnan johdolla ja pitää hei-
tä keskeisinä musiikillisessa kehitykses-
sään. Hän teki myös aktiivisesti radio-
työtä Yleisradiossa, ja näinä vuosina 
suomi oli hänen pääkielensä.

Reinvere on soveltanut teoksissaan 
monenlaisia tyylillisiä ja ilmaisullisia 
lähtökohtia minimalistisen pelkiste-
tyistä tekstuureista modernistiseen 
kompleksisuuteen ja ekspressiviseen 
intensiivisyyteen. Paitsi säveltäjänä 
hän on tullut esiin myös runoilijana ja 
esseistinä. Hän on saanut työstään lu-
kuisia palkintoja, ei vain säveltäjänä 
vaan myös esseistiikastaan.

Reinveren nimi iskostui suomalaisen 
musiikkiyleisön tietoisuuteen keväällä 
2012, kun hänen Sofi Oksasen näytel-
mään ja romaaniin perustuva oopperan-

JÜRI REINVERE (s. 1971): 
THROUGH A LENS DARKLY

sa Puhdistus sai menestyksekkään en-
si-iltansa Suomen Kansallisoopperassa. 
Suomalaisen kirjallisuuden nykyklassi-
kon jälkeen hän uppoutui norjalaisen 
draaman pyhään ytimeen säveltämäl-
lä Norjan kansallisoopperan tilauksesta 
Ibsenin näytelmän innoittaman ooppe-
ran Peer Gynt (2014). Kumpikin oop-
pera saavutti suuren yleisön ja herätti 
laajalti keskustelua, koska – niin kuin 
säveltäjä toteaa – "ne järkyttävällä ta-
valla koskettavat aikamme ongelmia".

Näiden suomalaiseen ja norjalaiseen 
lähtökohtaan perustuvien suurteosten 
jälkeen Reinvere kääntyi seuraavaksi 
ruotsalaisen taiteen alkulähteille. Syntyi 
Through a Lens Darkly (2017), jonka 
Göteborgin sinfoniaorkesteri tilasi esi-
tettäväksi Ingmar Bergmanin 100-vuo-
tisjuhlaa kunnioittavassa konsertissa 
helmikuussa 2018. Kantaesityksessä oli 
mukana visualisointi, mutta itse teok-
seen sellaista ei sisälly; kyseessä on täy-
sin itsenäiseksi tarkoitettu orkesteri-
teos ja sellaisena oopperoiden jälkeen 
Reinverelle paluu soitinmusiikkiin il-
man sanoja. Se on myös ensimmäinen 
kolmesta tiiviissä tahdissa valmistuvas-
ta orkesteriteoksesta, joista seuraava oli 
Paavo Järven tämän vuoden elokuus-
sa Pärnussa johtama Und müde vom 
Glück, fingen sie an zu tanzen (2018).

Through a Lens Darklyn tilaus lan-
kesi Reinveressä otolliseen maape-
rään. Reinvere oli ystävystynyt 1990-lu-
vun alkupuolella virolais-ruotsalaisen 
pianistin Käbi Laretein kanssa, joka 
puolestaan esitteli hänet aiemmalle 
aviomiehelleen Ingmar Bergmanille. 
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Suuresta ohjaajasta tuli nuorelle sävel-
täjälle läheinen ystävä ja tärkeä mento-
ri. Kyseessä ei ollut pelkkä yksipuoli-
nen mestarin ja oppipojan suhde, sillä 
he keskustelivat usein musiikista, jo-
hon Reinvere saattoi tuoda säveltäjänä 
oman ammatillisen näkökulmansa ja 
toimia Bergmanin opastajana.

Through a Lens Darklyn otsikko viit-
taa sekä Bergmaniin että Lareteihin ja 
kunnioittaa näin kahta hänelle tärkeää 
ihmistä. Yhtäältä se on muunnelma 
Bergmanin elokuvasta Såsom i en spe-

gel (1961) (Kuin kuvastimessa; englan-
niksi Through a Glass Darkly), joka on 
omistettu Lareteille. Toisaalta se viit-
taa myös Laretein muistelmateokseen 
Såsom i en översättning (2004), jonka 
nimi oli Reinveren ehdottama.

Reinvere kuvaa Through a Lens 
Darklya psykologisesti narratiivisek-
si teokseksi. Se ei sisällä suoraan 
Bergmaniin viittaavaa ohjelmaa, mutta 
siinä on säveltäjän mukaan tunnistetta-
vissa joitakin Bergmanin elokuville tyy-
pillisiä tilanteita.

Suurten säveltäjien varhaisilla teoksilla 
on usein oma erityinen mielenkiinton-
sa. Ne ovat muistomerkkejä siltä tiel-
tä, jota pitkin tuleva mestari on vaelta-
nut kohti omaa ilmaisuaan. Matkoille 
on voinut mahtua yllättäviäkin kouk-
kauksia, joiden jälkiä säveltäjien aikuis-
kauden musiikissa ei enää välttämättä 
kuulu.

Sergei Prokofjev omaksui Pietarin 
musiikkipiireissä jo varhain rohkean 
kuvainraastajan roolin, mutta ei hän-
kään suoraan modernistiksi syntynyt. 
Vuonna 1906, varhaiskypsänä 15-vuo-
tiaana säveltäjänalkuna, hän mainitsi 
suosikkisäveltäjikseen vielä Tšaikovskin, 
Wagnerin ja Griegin. Kehitys oli kui-
tenkin nopeaa, ja jo kaksi vuotta myö-
hemmin valmistui pieni pianokappa-
le Suggestion Diabolique. Se aiheutti 
häikäilemättömässä aggressiivisuudes-
saan pienimuotoisen sensaation, kun 
Prokofjev esitti sen joulukuussa 1908 
Pietarissa uuden musiikin konsertissa.

Suggestion Diabolique on vahvasti 

SERGEI PROKOFJEV (1891–1953): RÊVES OP. 6

"prokofjevmainen" teos, mutta 17-vuo-
tias säveltäjä jatkoi tyylillistä etsin-
täänsä. Häntä oli jo jonkin aikaa ve-
tänyt puoleensa Aleksandr Skrjabinin 
outoudessaankin kiehtova esikuva. 
Alkuvuodesta 1910 hän kävi tapaamas-
sa Skrjabinia ja näytti tekemänsä pian-
osovituksen tämän Jumalaisen runoel-
man (1902–04) ensiosasta.

Tapaamisen innoittamana Prokofjev 
ryhtyi säveltämään orkesteriteosta, 
joka valmistui myöhemmin samana 
vuonna. Hän antoi teokselle nimen 
Sni eli Rêves, Unelmia ja kumarsi näin 
Skrjabinin suuntaan viitaten tämän or-
kesteriminiatyyriin Rêverie (1898). Kun 
Prokofjev johti uuden teoksensa kan-
taesityksen Pietarissa loppuvuodesta 
1910, kyseessä oli hänen debyyttinsä 
kapellimestarina. Valitettavasti kriiti-
koita ei ollut paikalla – he olivat men-
neet samana iltana olleeseen Skrjabin-
konserttiin.

Rêves tulee Prokofjevin nuoruu-
denkauden teoksista lähimmäksi 
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"Kasvoin pikkuruisessa rannikkokyläs-
sä, ja ympärillämme oli todella paljon 
tilaa. Toisella puolella on meren valta-
vuus, toisella vuorten majesteettisuus. 
Olet koko ajan lähellä luontoa ja tunnet 
olevasi yhtä sen kanssa."

Näin on Anna Þorvaldsdóttir muis-
tellut kasvuympäristöään. Lapsuu-
denmaisemien muistelu ei ehkä olisi 
tarpeen, ellei luontoa ja sen antamia 
virikkeitä nostettaisi niin usein esiin 
hänen musiikkinsa yhteydessä. Usein 
hän tehnyt sen itsekin korostamalla is-
lantilaisen maiseman innoittavaa vai-
kutusta työlleen. Mutta "luonto" pitää 
Þorvaldsdóttirin musiikin yhteydessä 
kokea sanan laajassa merkityksessä, 
ei pelkkänä ulkoisena maisemallisuu-
tena vaan syvempänä elementaarise-
na elämänvoimana, jossa ovat näkyvän 
todellisuuden lisäksi läsnä myös pin-
nanalaiset vulkaaniset voimavirrat ja 
mannerlaattojen kitka.

Þorvaldsdóttir on noussut 2010-lu-
vun aikana islantilaisen musiikin kan-
sainvälisesti menestyneimmäksi teki-

ANNA ÞORVALDSDÓTTIR (s. 1977): DREAMING

jäksi. Dreaming (2008) kuuluu sikäli 
hänen uransa avainteoksiin, että hän 
sai siitä Pohjoismaiden neuvoston 
musiikkipalkinnon 2012. Sen jälkeen 
on muitakin tunnustuksia tullut hä-
nen osakseen. Vuonna 2015 hän sai 
New Yorkin filharmonikkojen Kravis 
Emerging Composer -palkinnon ja 2018 
Lincoln Centerin Emerging Artist -pal-
kinnon. Tämän vuoden huhtikuussa 
Esa-Pekka Salonen johti New Yorkin fil-
harmonikkojen tilaaman Metacosmos-
teoksen kantaesityksen, ja teoksen 
Euroopan-ensiesitys kuullaan helmi-
kuussa Berliinin filharmonikkojen kon-
sertissa Alan Gilbertin johdolla. Tällä 
hetkellä Þorvaldsdóttirin tilauskirja on 
täynnä useammaksi vuodeksi eteen-
päin.

"Dreaming" on sikäli osuva teoksen 
otsikko Þorvaldsdóttirille, että hänen 
sävellysprosessiinsa kuuluu olennaise-
na osana materiaalista ja sen raken-
teesta unelmoiminen ("dreaming"), 
teoksen sointimaailmaa perusteellises-
ti hahmotteleva esivaihe ennen varsi-

Skrjabinia, ja sen jälkeen tämän vaiku-
tus hänen musiikissaan alkoikin hiipua. 
Teosta hallitsee aistikas sointimaail-
ma, myöhäisromantiikan täyteläisyys ja 
lämpö sulautuneena impressionismin 
häilyviin sointumuodostelmiin. Vaikka 
Rêves kuuluu Prokofjevin varhaisteok-
siin – sitä edelsi opusnumeroiduista or-
kesteriteoksista vain Sinfonietta (1909) 
– se on varmakätisesti orkestroitua 
musiikkia ja jo taiteellisesti eheä koko-
naisuus.

Rêves alkaa öisen hämärän tunnel-
missa, tummavärisenä aaltoiluna, joka 
tuo mieleen Rahmaninovin Kuoleman 
saaren. Musiikki unelmoi omassa haa-
vetodellisuudessaan ja paisuu kahdesti 
maltilliseen nousuun. Jälkipuolella ilme 
tulee liikkuvammaksi ja ohuemmalla si-
veltimellä maalatuksi ja tihentyy koh-
ti teoksen säteilevää lakipistettä, josta 
musiikki vajoaa takaisin alun öiseen hä-
märään.
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"Jos olisin tajunnut, että on mahdollista 
säveltää sellokonsertto tähän tapaan, 
olisin säveltänyt sellaisen jo aikoja sit-
ten", puuskahti Brahms 1896, kun hä-
nen sellistiystävänsä Robert Hausmann 
oli soittanut hänen kotonaan Antonín 
Dvořákin uunituoreen sellokonserton.

Musiikinystävät voivat kaikesta sy-
dämestään harmitella, ettei Brahmsilla 
tuolloin, vain joitakin kuukausia ennen 
kuolemaansa, ollut enää voimia ryhtyä 
sellokonserton säveltämiseen. Sitäkin 
onnellisempaa on, että vain muutama 
vuosi aiemmin Dvořák oli kokenut sa-

ANTONÍN DVOŘÁK (1841–1904): 
SELLOKONSERTTO H-MOLLI OP. 104

mantapaisen ahaa-elämyksen ja sen in-
noittamana oli ryhtynyt oman upean 
konserttonsa sävellystyöhön.

Dvořák asui vuosina 1892–95 New 
Yorkissa ja toimi paikallisen kansallisen 
konservatorion johtajana. Maaliskuussa 
1894 hän kuuli New Yorkin filharmo-
nikkojen konsertissa opettajakollegan-
sa sellisti Victor Herbertin toisen sel-
lokonserton, joka saavutti erinomaisen 
menestyksen. Esityksen jälkeen hän 
ryntäsi taiteilijahuoneeseen, syleili sä-
veltäjä-solistia ja ylisti teosta omalla 
murteellisella englannillaan.

naista luonnos- ja kirjoitustapahtumaa. 
Orkesteri on hänen omin instrument-
tinsa, ja hän on kertonut, että hän-
tä kiehtoo mahdollisuus työskennellä 
useampien tekstuurien ja materiaalien 
kanssa ja sitoa erilaisia päällekkäisiä ta-
soja yhdeksi suureksi sointikokonaisuu-
deksi.

Dreaming on Þorvaldsdóttirille tyypil-
lisesti hidasliikkeisen maalauksellista ja 
vangitsevaa musiikkia, jossa hälymäi-
set suhinat ja karhennukset yhdistyvät 
selkeitä säveltasoja hyödyntäviin teks-
tuureihin. Sointimaailma on rikas ja 
monitasoinen yksityiskohtien sulau-
tuessa osaksi suurempaa kokonaisuut-
ta. Muutokset ovat vähittäisiä mutta 
väistämättömän oloisia, kuin orgaani-
sesti kasvavia ja muuntuvia.

Teos alkaa lyömäsoittimilla hiljaisuu-
den rajoilta, ja ensitahdit soitetaan il-

man kapellimestaria. Musiikin pinna-
nalaiset voimat vievät kohti suurta 
purkausta, minkä jälkeen sointimaise-
masta nousee esiin myös laveaa me-
lodisuutta (partituurissa sellolla esi-
tysmerkintä "thoughts of nature"). 
Teoksen lopulla Þorvaldsdóttir sovel-
taa aleatorista luuppitekniikkaa, jossa 
yksittäiset soittajat toistavat annettua 
osuuttaan omaan tahtiinsa. Samalla 
kapellimestari lopettaa johtamisen ja 
saa lopulta jähmettyä paikoilleen (par-
tituurissa "conductor has become mo-
tionless"). Liikkumattomuudessaankin 
hän antaa muusikoille huomaamat-
tomia merkkejä eri luuppien päätty-
misestä, ja musiikki häviää vähitellen 
tyhjyyteen yksinäisen sellon viedessä 
teoksen päätökseen.
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Dvořák oli jo 1860-luvulla luonnos-
tellut sellokonserton mutta ei ollut 
vaivautunut orkestroimaan sitä. Kun 
sellistit, Dvořákin tšekkiläinen ystävä 
Hanuš Wihan etunenässä, myöhemmin 
ehdottivat hänelle konserton säveltä-
mistä, hän tyytyi toteamaan sellon so-
pimattomaksi solistitehtäviin. Hänen 
mukaansa sen keskirekisteri kuulosti 
kyllä hyvältä, mutta ylärekisterissä ääni 
muuttui nasaaliksi uikutukseksi ja ala-
rekisterissä murinaksi. Herbertin kon-
sertto herätti hänet tajuamaan sellon 
solistiset mahdollisuudet.

Dvořákin sellokonsertto h-molli val-
mistui New Yorkissa talvella 1894–95. 
Tosin hän teki Eurooppaan palattuaan 
alkukesällä 1895 teokseen muutoksia, 
joiden takana oli hänen rakkaan kälyn-
sä kohtalokas sairastuminen ja kuole-
ma. Wihan koesoitti teoksen läpi ja teki 
sello-osuuteen useita muutosehdo-
tuksia, joista suurimman osan Dvořák 
kuitenkin hylkäsi. Dvořák omisti teok-
sen Wihanille ja oli luvannut tälle kan-
taesityksen, mutta aikatauluongelmien 
vuoksi kantaesityksen Lontoossa maa-
liskuussa 1896 soitti säveltäjän johdolla 
englantilainen Leo Stern.

Brahms ei suotta ihaillut Dvořákin 
konserttoa. Se on saavuttanut aseman 
ehkä arvostetuimpana ja rakastetuim-
pana romanttisena sellokonserttona. 
Konsertoissa ja aivan erityisesti sello-
konsertoissa korostuvan sävellystek-
nisen haasteen – solistin kuulumisen 
orkesterin keskeltä – Dvořák on ratkais-
sut ihailtavasti, ja hän on vuodattanut 
teokseen koko joukon kauneimpia ja il-
meikkäimpiä melodioitaan, jotka sovel-
tuvat sekä sinfoniseen että solistiseen 
käsittelyyn.

Teos noudattaa totunnaista kolmi-
osaista konserttomuotoa, ja perinteen 
mukaista on sekin, että avausosassa 
on ensin orkesteriesittely, sitten samo-
jen teemojen käsittely solistin johdolla. 
Pääteema huokuu hiljaisesta avaukses-
taan ja mollisävellajistaan huolimatta 
päättäväisyyttä ja paljastaa todelliset 
voimansa suurieleisessä grandioso-ver-
siossa. Vastapainoksi sivuteema on 
linjakkaan laulava aihe duurissa. 
Avausteema hallitsee siinä määrin ly-
hyehköä kehittelyjaksoa, että kertaus-
jakso alkaa suoraan sivuteemasta ja 
pääteema kuullaan vasta osan päätök-
sessä komeasti soivana duuriversiona.

Ensiosan tavoin myös hidas osa alkaa 
klarinetin esittelemällä aiheella. Osan 
sykähdyttävin käänne on keskitaitteen 
tunteikas melodia, jonka Dvořák lainasi 
eräästä laulustaan. Kyseessä oli yksi hä-
nen kälynsä lempilauluista, ja Dvořák li-
säsi lainauksen kuultuaan tämän vaka-
vasta sairastumisesta.

Myös finaalin alussa on yhteys ensi-
osan avaukseen, sillä sen tavoin päätös-
osa alkaa pianissimo-sävystään huoli-
matta määrätietoisesti, marssimaisella 
aiheella, joka on rondomuotoisen osan 
ytimenä. Osan lopulla Dvořák antaa 
musiikin hiljentyä koskettavaksi suvan-
tovaiheeksi, jossa kuullaan ensiosan 
avausteeman muistuman lisäksi katkel-
ma hitaan osan tunteikkaasta laulusä-
veltämästä. Sen Dvořák lisäsi teokseen 
viimeisenä, kuultuaan kälynsä kuole-
masta.

 
Kimmo Korhonen
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ANNA-MARIA HELSING

Anna-Maria Helsing on esiintynyt ak-
tiivisesti etenkin Pohjoismaiden tär-
keimmissä orkestereissa ja oopperata-
loissa. Vuosina 2010–13 hän toimi Oulu 
Sinfonian ylikapellimestarina, ensim-
mäisenä naispuolisena kapellimestari-
na tässä asemassa suomalaisessa or-
kesterissa.

Helsing aloitti uransa viulistina suorit-
taen loppututkinnon Pietarsaaren kon-
servatoriossa ja diplomin Bydgoszczin 
musiikkiakatemiassa Puolassa. Hän 
opiskeli Sibelius-Akatemian kapellimes-
tariluokalla 2004–2007 ja valittiin sen 
jälkeen Allianz-kulttuurisäätiön kan-
sainväliseen kapellimestariakatemiaan, 
jossa häntä opastivat mm. Esa-Pekka 
Salonen ja Gustavo Dudamel. Vuonna 
2011 Helsing sai ensimmäisenä kapel-
limestarina saksalaisen Seesenin kau-
pungin Louis Spohr -mitalin.

Helsing on toiminut useimpien poh-
joismaisten eturivin orkesterien johta-
jana. Sen lisäksi hän on esiintynyt ka-
pellimestarina mm. Virossa, Saksassa 
(Jena, Braunschweig, Bochum) ja 
Englannissa. Viime toukokuussa hän 
debytoi BBC:n filharmonikkojen johta-
jana Manchesterissä, ja kesäkuussa oli 
vuorossa debyytti kamariorkesterikoko-
onpanossa esiintyneen Philharmonia-
orkesterin kapellimestarina Lontoon 
Royal Festival Hallin Music of Today 
-sarjassa.

Helsing tuntee erityistä läheisyyttä 
modernia ja uutta musiikkia kohtaan, 
ja hän on johtanut useita kantaesityk-
siä. Vuonna 2008 hän debytoi Suomen 
Kansallisoopperassa Saariahon Adriana 

Materin kapellimestarina. Hänen joh-
tamiaan oopperakantaesityksiä ovat 
Svitlana Azarovan Momo Tanskan ku-
ninkaallisessa oopperassa, Katarina 
Eiriksdottirin Magnus-Maria skan-
dinaavisena kiertue-esityksenä sekä 
Jukka Linkolan Hallin Janne. Hän on 
johtanut myös perinteisempää oop-
peraa (Mozart, Cimarosa, Puccini, 
Mascagni, Madetoja ja Bernstein) mm. 
Tampereen Oopperassa ja Savonlinnan 
Oopperajuhlilla.

ARTO NORAS

Arto Noras kuuluu kansainvälisesti me-
nestyneimpiin suomalaisiin instrumen-
talisteihin ja häntä on kiitetty sekä 
häikäisevästä tekniikasta että tyylitajui-
sista tulkinnoista. Paitsi huippuluokan 
solistina ja kamarimuusikkona hänet 
tunnetaan myös merkittävänä pedago-
gina.

Noras murtautui kansainväliseen 
tietoisuuteen Moskovan Tšaikovski-
kilpailuissa 1966, jolloin hän saavutti 
toisen sijan (ja olisi useimpien mielestä 
ansainnut voitonkin). Sen jälkeen hän 
on vieraillut joka puolella maailmaa 
kansainvälisesti arvostetuimpien orkes-
terien solistina ja tehnyt yhteistyötä lu-
kuisien huippukapellimestarien kanssa. 
Myös kamarimuusikkona hän on teh-
nyt laaja-alaista yhteistyötä sekä suo-
malaisten että kansainvälisten instru-
mentalistien kanssa.

Noraksen ohjelmisto on erittäin laa-
ja ja käsittää koko keskeisen sellokir-
jallisuuden. Hän on myös tehnyt yh-
teistyötä monien aikamme säveltäjien 
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kanssa; esimerkiksi Joonas Kokkonen 
ja Aulis Sallinen ovat kirjoittaneet sel-
lokonserttonsa hänelle. Erityisen lähei-
nen yhteistyösuhde Noraksella on ollut 
Krzysztof Pendereckin kanssa.

Noras on levyttänyt laajasti monipuo-
lista ohjelmistoaan. Konserttojen levy-
tyksissä orkestereina ovat olleet mm. 
RSO, Helsingin kaupunginorkesteri, 
Toronton sinfoniaorkesteri ja Varsovan 
kansallinen sinfoniaorkesteri; kamari-
musiikkia hän on puolestaan levyttä-
nyt mm. Bruno Rigutton (Beethoven, 
Fauré, Franck, Debussy), Ralf Gothónin 
(Sallinen) ja Juhani Lagerspetzin 
(Brahms, Schumann) kanssa.

Noras on oman esiintyvän taiteili-
jan uransa lisäksi toiminut vuodesta 

1970 eläköitymiseensä saakka Sibelius-
Akatemian sellonsoiton professorina ja 
sittemmin professorina Hampurin mu-
siikkikorkeakoulussa. Hän on myös pi-
tänyt mestarikursseja eri puolilla maa-
ilmaa.

Vuonna 1980 Noras perusti Naantalin 
Musiikkijuhlat, joiden taiteellisena joh-
tajana hän on siitä lähtien toiminut. 
Hänen aloitteestaan perustettiin myös 
ensimmäisen kerran 1991 järjestet-
ty Paulon kansainvälinen sellokilpailu, 
jonka taiteellisena johtajana ja tuoma-
riston puheenjohtajana hän on toimi-
nut. Lisäksi hän on osallistunut monien 
kansainvälisten sellokilpailujen tuoma-
ristoon.

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-

RADION SINFONIAORKESTERI

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 
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Maga zinen kuukauden valinta tam-
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.


