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12.12.
KESKIVIIKKOSARJA 6
Musiikkitalo klo 19.00

Hannu Lintu, kapellimestari
Seong-Jin Cho, piano

Sergei Rahmaninov: Pianokonsertto nro 2 c-molli op. 18 35 min
I  Moderato
II  Adagio sostenuto 
III  Allegro scherzando

VÄLIAIKA 20 min

Kimmo Hakola: Sinfonia nro 1, kantaesitys  43 min
(Ylen tilaus 2018) 
I Furioso e fuoco
II  In memoriam
III Scherzi
IV Misterioso e festivamente

Väliaika n. klo 19.50.
Konsertti päättyy n. klo 20.50. 
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/areena. 
Konsertti nähdään Yle Teeman RSO Musiikkitalossa -ohjelmassa 
13.1. sekä Yle TV1:ssä 12.1. ja 19.1.
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Vaikka Sergei Rahmaninov oli sävel-
täjänä, pianistina ja osin kapellimes-
tarinakin yksi 1900-luvun alkupuolen 
musiikin suurhahmoista, hän koki ural-
laan useita vakavan itse-epäilyn kausia. 
Myöhemmällä iällään hän saattoi poh-
diskella venäläisen sananlaskun sanoin, 
oliko hän ajanut takaa kolmea jänistä 
saamatta niistä yhtäkään kiinni – mikä 
oli kyllä arviona täysin kohtuuton ja 
kertoi enemmän hänen pohdintojen-
sa vakavuudesta kuin hänen tasostaan 
taiteilijana.

Ensimmäisen kerran Rahmaninovin 
itsetutkiskelu syveni todelliseksi krii-
siksi keväällä 1897. Hän oli siihen men-
nessä jo ehtinyt saada mainetta sekä 
pianistina että säveltäjänä, ensimmäi-
nen pianokonsertto (1891) oli otettu 
kiittävästi vastaan, ikisuosittu preludi 
cis-molli (1892) oli aloittanut voitto-
kulkunsa ja Moskovan Bolšoissa 1893 
esitetty ooppera Aleko oli ihastuttanut 
itseään Tšaikovskia. Sitten maaliskuus-
sa 1897 koitti ensimmäisen sinfonian 
kantaesitys. Esitys oli Pietarissa, jossa 
"moskovalaisen koulukunnan" sävel-
täjiin suhtauduttiin jo lähtökohtaises-
ti tietyllä epäluulolla, ja säveltäjäkolle-
ga Aleksandr Glazunov johti teoksen 
enemmän tai vähemmän juovuksissa. 
Myrkyllisistä arvioistaan tunnettu sävel-
täjä César Cui vertasi teosta "Helvetin 
konservatorion lahjakkaan oppilaan oh-
jelmasinfoniaan, jonka aiheena olivat 
Egyptin seitsemän vitsausta".

Sinfonian vastaanotto lamaannutti 
Rahmaninovin, eikä hän kyennyt lähi-

SERGEI RAHMANINOV (1873–1943): 
PIANOKONSERTTO NRO 2 C-MOLLI OP. 18

vuosina säveltämään kuin muutaman 
laulun ja pianokappaleen. Apu luovan 
lukon aukaisemiseen löytyi lopulta yl-
lättävältä taholta. Rahmaninov otti 
alkuvuodesta 1900 yhteyttä musiik-
kia harrastaneeseen lääkäriin Nikolai 
Dahliin, joka käytti keinoinaan perus-
teellisia keskusteluja ja hypnoosia. 
Rahmaninov saikin luovat voiman-
sa takaisin ja heittäytyi uuden piano-
konserton sävellystyöhön. Hidas osa 
ja finaali valmistuivat teoksesta en-
simmäiseksi, ja Rahmaninov esitti ne 
hyvällä menestyksellä loppuvuodesta 
1900. Sen jälkeen valmistui avausosa, 
ja konsertto kuultiin kokonaisuudes-
saan Moskovassa marraskuussa 1901. 
Rahmaninov omisti teoksen kiitollisena 
Dahlille.

Toinen on suosituin Rahmaninovin 
neljästä pianokonsertosta ja yksi ro-
manttisen konserttokirjallisuuden ra-
kastetuimmista teoksista ylimalkaan. 
Tuntuu hämmästyttävältä, että teoksen 
hehkeän tunnevoimaisten melodioiden 
taustalla on ollut syvä luova kriisi, niin 
vuolaina ja kuin itsestään syntyneinä 
ne virtailevat. Samalla niiden uhkean 
pintatason takaa voi löytää tiiviin mo-
tiivisen verkoston, joka luo yhteyksiä 
teemojen ja osien välille. Piano-osuus 
on loistokas ja palkitseva mutta kauka-
na kaikesta itsetarkoituksellisesta taitu-
ruudesta ja tuntuu aina kasvavan esiin 
musiikin ydinsubstanssista.

Ensiosa alkaa vangitsevasti pianon 
vähitellen pianissimosta fortissimoon 
kasvavilla sointupylväillä ja pianon 
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murtosointujen ylle puhkeavalla laa-
jakaarisen tummavärisellä melodialla. 
Sen syväsointinen c-molli saa vasta-
painokseen toisen teeman romantti-
sesti laulavan Es-duurin. Kehittelyssä 
musiikkia piiskaa eteenpäin rytmikäs 
aihelma, joka säestää kertauksen al-
kua ja joka esiintyy myös finaalissa. 
Sävellysprosessissahan asiat toteutui-
vat toisessa järjestyksessä, kun finaali 
valmistui ensin ja Rahmaninov saattoi 
hyödyntää siinä olevaa aihelmaa tär-
keässä tehtävässä myös ensiosassa.

Hidas osa alkaa yllättäen samas-
ta c-mollista, johon ensiosa oli päät-
tynyt, mutta moduloi itsensä muuta-
massa tahdissa E-duuriin ja kiinteytyy 
osan haaveellisen tunnelmoivaksi pää-

Aina siitä lähtien, kun Kimmo Hakola 
(s. 1958) yhdisti klarinetti-sello-duos-
sa Capriole (1991) modernistisiin ku-
doksiin katkelman mongolialaista 
kansanmusiikkia, hän ei ole tunnusta-
nut tyylillisiä raja-aitoja, ei sen enem-
pää maantieteellisiä kuin ajallisiakaan. 
Hänen varhaisempaa tuotantoaan sä-
vyttänyt karhea modernismi on myö-
hemminkin pysynyt yhtenä hänen il-
maisunsa elementtinä, mutta se on 
voinut saada rinnalleen erilaisia etnisiä 
aineksia kuten orientaalisen eksotiikan 
tai klezmerin vangitsevaa lumoa, mut-
ta yhtä hyvin myös romanttissävyis-
tä vuolautta tai omalaatuista, oudosti 
vääristynyttä huumoria.

aiheeksi. Osan keskellä on liikkuvam-
pi käänne, kuin ennakoiden kaukaa 
kolmannen pianokonserton (1909) hi-
taaseen osaan upotettua laajempaa 
scherzo-jaksoa.

Finaalissa vastavoimina ovat rytmi-
sesti iskevä pääteema ja Rahmaninovin 
suuriin melodisiin keksintöihin kuuluva 
lavea sivuteema. Pääteema on pääroo-
lissa kehittelyssä, jota tihentää teemas-
ta rakentuva fugato, kun taas sivutee-
ma nousee täyteen loistoonsa lopun 
mahdikkaassa huipennuksessa, koko 
konserton dramaturgisessa lakipistees-
sä.

Kimmo Korhonen

KIMMO HAKOLA – MONIEN MAAILMOJEN 
SÄVELTÄJÄ

Hakolan teosten erilaisten tyyli-
en ja ilmaisujen yhdistelyssä on jos-
kus kuultu postmoderneja piirteitä. 
Säveltäjäkollega Juhani Nuorvala on 
kuitenkin tarkentanut, että "Hakolan 
postmodernismi ei ole älyllis-ironises-
ti reflektoivaa, vaan hän päinvastoin 
syleilee orientaalisia tanssejaan ja hol-
lywoodilaisia jousiteemojaan lämmöllä 
ja rakkaudella".

Monia Hakolan teoksia leimaa väke-
vä draamallinen tai kerronnallinen ote. 
Hänen musiikissaan on "ääntä ja vim-
maa" lähes shakespearelaisessa merki-
tyksessä, pakahduttavaa intensiteettiä 
ja herkkiä suvantopaikkoja, dramaat-
tisia kohtaamisia ja riipaisevia mono-
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logeja, jyrkkiä tunnelmien leikkauksia, 
vastakohtia ja yllätyksiä. Hänen teos-
tensa esitykset ovatkin latautuneita 
tapahtumia sekä kuulijoille että muu-
sikoille.

Hakolan varhaisia menestysteoksia 
olivat UNESCOn arvostetun säveltä-
järostrumin vuorollaan voittaneet en-
simmäinen jousikvartetto (1986) ja 
Capriole. Kamarimusiikilla on jatku-
vasti ollut tärkeä asema hänen tuo-
tannossaan, mutta pitkän sävellysajan 
vaatineesta monumentaalisesta piano-
konsertosta (1991–96) lähtien paino-
piste on siirtynyt suurempiin kokoon-
panoihin. Varsinkin konsertoista on 
tullut keskeinen teoslaji. Niistä suosi-
tuin on kulttiteoksen asemaa nautti-
va klarinettikonsertto (2001), viimeisin 
puolestaan kaksoiskonsertto viululle ja 
alttoviululle (2017).

Oman vahvan ja laajan alueensa 
Hakolan tuotannossa muodostavat 
myös vokaaliteokset. Hän on säveltänyt 
kuusi oopperaa, jotka lähestyvät teos-
lajia mitä erilaisimmista näkökulmista 
ja lähtökohdista, mukana mm. "sarja-
kuvaooppera" Marsin mestarilaulajat 
(2000), perheooppera Mara ja Katti 
(2011), Savonlinnan Oopperajuhlien ti-
laama, metaoopperan aineksia sisältä-
vä La Fenice (2011) sekä Akseli Gallen-
Kallelasta kertova monologiooppera 
Akseli (2012). Toisen keskeisen vokaa-
limusiikin alueen muodostavat laaja-
muotoiset teokset kuten IRCAMin ti-
laama oratorio Le Sacrifice (2002/05), 
Raamatun tekstiin perustuva Song of 
Songs (2006) sekä Stella Parlandin ru-
noihin sävelletty De kaspiska tigrarnas 
gud (2013).

Paitsi säveltäjänä Hakola on työs-
kennellyt myös esiintyvänä muusik-
kona (kapellimestarina ja pianistina) 
sekä monissa musiikkialan luottamus-
toimissa. Lisäksi hän on ollut Helsingin 
Musica nova -nykymusiikkifestivaa-
lin taiteellinen johtaja 1999–2006, 
Helsingin kamarikuoron taiteellinen 
johtaja 2005–07 ja vuodesta 2015 
Siuntion Lux musicae -festivaalin tai-
teellinen johtaja.

Kimmo Korhonen

Säveltäjä kertoo teoksesta 

"Elämäni sinfonikkona alkoi siitä het-
kestä, kun kolmetoistavuotiaana nuo-
rukaisena kuulin ensimmäisen kerran 
Anton Brucknerin seitsemännen E-duuri-
sinfonian. Tuon kesän istuin Töölön mu-
siikkikirjaston kuuntelukopissa tutkien 
ja nauttien useaan otteeseen kaikki 
Brucknerin sinfoniat partituurien kera. 
Olin haltioissani, syvästi kosketettu. 
Löysin elämälleni tarkoituksen. Päätin, 
että säveltäjänä minä yllän joskus sa-
maan. 

Sinfonia on saanut odottaa. En ole ko-
kenut yltäväni säveltäjänä Brucknerin 
sinfonioiden rinnalle. Olen säveltänyt elä-
mäni aikana yli sata teosta: suuria oop-
peroita, suuria konserttoja, oratorioita ja 
orkesteriteoksia. Säveltäminen on ollut 
välillä tahmeaa, enimmäkseen kuitenkin 
riemastuttavan sujuvaa. Itsekritiikin kii-
ras on toki toisinaan muistuttanut ole-
massaolostaan, mutta olen aina lopulta 
kyennyt nostamaan saappaat suosta. 

Ihmisen tärkein elämäntehtävä on suo-
riutua voittajana omista labyrinteistään. 
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HANNU LINTU
Hannu Lintu on ollut Radion sinfo-
niaorkesterin ylikapellimestari elo-
kuusta 2013 lähtien. Kauden 2018–
2019 aikana hän esiintyy myös mm. 
Baltimoren, St Louisin ja Cincinnatin 
sinfoniaorkestereiden, New Japan 
Philharmonic Orchestran, Singaporen 
Sinfoniaorkesterin sekä Hampurin ra-
dion sinfoniaorkesterin johtajana. 
Vierailujen kohokohtiin kuuluvat myös 
debyytit Bostonin Sinfoniaorkesterin 
ja Venäjän Kansallisorkesterin konser-

Ensimmäinen sinfonia on nyt tässä. 
Sillä ei ole mielestäni mitään tekemistä 
Brucknerin saati muiden säveltäjien sin-
fonioiden kanssa, olen oman musiikkini 
herra ja nautin tästä voitetusta vapau-
desta loppuelämäni kirjoittamalla vielä 
monta sinfoniaa.

Sinfonian toinen osa on muistomusiik-
kia kahdelle tärkeälle edesmenneelle ih-
miselle. Toinen heistä on pitkäaikainen 
opettajani Risto Väisänen, joka toimi mu-
siikillisena mentorinani aina viime vuosiin 
saakka. Häneltä olen oppinut musiikista 
elämäni aikana eniten. Molemmat kan-
nustivat minua sinfonian kriisivuosina – 
ja olen tästä heille kiitollinen.

Olen ylpeä siitä, että vuosien kamp-
pailun jälkeen olen rohjennut erilaisten 
työstöjen ja hiomisen jälkeen palauttaa 
sinfonian maisemaan niitä musiikillisia il-
maisuja, joiden vuoksi aikoinaan hylkäsin 
sinfonian eri versioita. Oppi tästä on se, 
että aina ei tarvitse etsiä syitä, voi myös 
kehittää itseään – ja ajatuksiaan."

© Kimmo Hakola 2018

teissa. Hän on työskennellyt viime ai-
koina erityisesti Tokion kaupunginor-
kesterin, Washingtonin Kansallisen 
Sinfoniaorkesterin sekä Dallasin ja 
Detroitin sinfoniaorkestereiden kanssa.

Lintu esiintyy säännöllisesti myös 
Suomen Kansallisoopperassa ja Savon-
linnan Oopperajuhlilla. Hel sin gissä ke-
väällä 2019 ohjelmassa on Alban Bergin 
Wozzeck ja Savonlinnassa heinäkuussa 
2018 Giuseppe Verdin Otello.

Lintu opiskeli Sibelius-Akatemiassa 
ensiksi sellon- ja pianonsoittoa ja 
myöhemmin orkesterinjohtoa Jorma 
Panulan johdolla. Hän osallistui 
Myung-Whun Chungin mestarikursseil-
le L'Accademia Musicale Chigianassa 
Sienassa ja voitti ensimmäisen palkin-
non Pohjoismaisessa kapellimestarikil-
pailussa Bergenissä vuonna 1994. Hän 
on levyttänyt mm. Ondine-, BIS-, ja 
Hyperion-levymerkeille.

SEONG-JIN CHO
Seong-Jin Cho teki näyttävän kansain-
välisen läpimurron voittamalla 21-vuo-
tiaana ensimmäisenä eteläkorealaisena 
Varsovan Chopin-pianokilpailun syksyl-
lä 2015. Voitto herätti suurta innostus-
ta, ja helmikuun 2016 Pianist-lehdessä 
todettiin, että hän voi "ylpeänä seis-
tä sellaisten maineikkaiden aiempien 
voittajien kuin Pollinin, Argerichin ja 
Zimermanin rinnalla". Alkuvuonna 2016 
Cho solmi eksklusiivisopimuksen perin-
teikkään Deutsche Grammophon -le-
vy-yhtiön kanssa.

Seong-Jin Cho on saanut kiitosta tul-
kintojensa poeettisuudesta, eläytyvyy-
destä ja horjumattomasta tekniikasta. 
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RADION 
SINFONIAORKESTERI

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 

Hän on kansainvälisellä urallaan jo eh-
tinyt esiintyä monilla maailman arvos-
tetuimmilla konserttilavoilla ja tehdä 
yhteistyötä useiden huippuorkesteri-
en ja -kapellimestarien kanssa. Hän on 
myös aktiivinen resitalisti ja on esiinty-
nyt mm. New Yorkin Carnegie Hallissa, 
Amsterdamin Concertgebouw'n Mas-
ter Pianists -sarjassa sekä Wienin 
Konzerthausissa.

Jo ennen Chon Deutsche Grammo-
phonin eksklusiivisopimusta yhtiö jul-
kaisi hänen Chopin-levynsä loppu-
vuodesta 2015. Sitä ovat seuranneet 
marraskuussa 2016 toinen Chopin-levy 
(pianokonsertto nro 1 ja neljä balla-
dia), 2017 ilmestynyt Debussyn soo-
lopianoteosten levy ja 2018 julkaistu 
Beethovenin pianokonsertto nro 5, ka-
pellimestarina Myung-whun Chung.

Cho aloitti pianonsoiton opinnot 
kuusivuotiaana Soulissa ja piti ensim-
mäisen oman konserttinsa 11-vuotiaa-
na. Valmistuttuaan Soulin taidekorkea-
koulusta hän muutti 2012 Pariisiin ja 
jatkoi opintojaan Pariisin konservato-
riossa Michel Beroffin johdolla valmis-
tuen 2015. Hän on sittemmin asettu-
nut asumaan Berliiniin.

Ennen Chopin-kilpailua Cho ehti 
saavuttaa menestystä myös monissa 
muissa pianokilpailuissa. Vuonna 2009 
hänestä tuli kaikkien aikojen nuorin 
Japanin kansainvälisen Hamamatsu-
pianokilpailun voittaja. Kaksi vuotta 
myöhemmin hän saavutti 17-vuotiaana 
kolmannen sijan Moskovan Tšaikovski-
kilpailussa ja 2014 niin ikään kolman-
nen sijan Tel Avivin Arthur Rubinstein 
-kilpailussa.
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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.


