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13.1.
Musiikkitalo klo 15.00 

Olli Mustonen, piano 

Ludwig van Beethoven: 
Pianosonaatti nro 1 f-molli op. 2 nro 1 20 min
I Allegro
II Adagio
III Menuetto
IV Prestissimo

Pianosonaatti nro 2 A-duuri op. 2 nro 2 22 min
I Allegro vivace
II Largo appassionato 
III Scherzo (Allegretto) – Trio 
IV Rondo (Grazioso)

VÄLIAIKA 20 min

Pianosonaatti nro 22 F-duuri op. 54 11 min
I In tempo d'un menuetto 
II Allegretto (– piu allegro)

Pianosonaatti nro 23 f-molli op. 57 "Appassionata" 25 min
I Allegro assai – Adagio – Piu allegro 
II Andante con moto 
III Allegro ma non troppo – Presto

Väliaika noin 15.45. Konsertti päättyy noin klo 16.55. 
Konsertin taltiointi kuullaan Yle Radio 1:ssä 21.1. klo 19.03.
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Ludwig van Beethovenin asenne klas-
sismiin oli alun alkaen uudistava. Hän 
pyrki järkyttämään rakenteiden sym-
metriaa ja tasapainoa ja murtamaan 
ennalta säätäviä koodeja. Samalla hän 
pikemminkin voimisti kuin heikensi ark-
kitehtuurin merkitystä. Sinfonioihin ver-
rattuna Beethovenin pianosonaattien 
sonaattimuotoiset osat ovat vapaampia 
ja innovatiivisempia.

Beethoven saapui Wieniin vuonna 
1792, vuosi Mozartin kuoleman jälkeen, 
ja valloitti kaupungin aseella, jolla edes-
mennyt edeltäjänsä oli turhaan yrittä-
nyt wieniläisiä hurmata: pianonsoitolla. 
Beethoven oli aloittanut pianosonaat-
tien säveltämisen jo Bonnissa, mutta 
julkaisi ensimmäiset pianosonaattinsa 
Wienissä vuonna 1796. Opus 2:n kol-
messa sonaatissa hän loi omat mallinsa 
klassisista esikuvista, Mozartin ja eten-
kin Haydnin prototyypeistä.

Reininmaalainen, omapäinen ja ron-
skiotteinen Beethoven ei yrittänyt miel-
lyttää ylimystöä, vaan häikäistä heidät 
taituruudellaan ja persoonallisuudellaan. 
Opinnot Joseph Haydnin kanssa jäivät 
puolitiehen luultavasti samasta syystä 
ja Beethoven väitti myöhemmin, ettei 
oppinut Haydnilta mitään. Tämä saat-
toi pitää paikkansa oppituntien osalta, 
mutta Haydnin sävellyksistä Beethoven 
omaksui selvästi enemmän kuin oli val-
mis myöntämään.

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827): 
PIANOSONAATIT NRO 1 & 2 OP. 2, NRO 22 
F-DUURI OP. 54, NRO 23 F-MOLLI OP. 57, 
”APPASSIONATA” 

Jotain opettajan ja oppilaan vä-
lien muodollisuudesta on kirjattu 
Beethovenin ensimmäiseen pianoso-
naattikokoelmaan op. 2 vuodelta 1796. 
Kolmen sonaatin kokoelma oli omistet-
tu toiselta Englannin-matkaltaan palaa-
valle Haydnille, mutta ilman tavanomai-
sia vuolaita kiitospuheita.

Jonkinlainen huomionosoitus sisäl-
tynee kuitenkin ensimmäisen, F-molli- 
sonaatin tuikeaan avauseleeseen ja 
huolestuneena käynnistyvään päätee-
maan. Teoksen pateettinen mollitun-
nelma viittaa myös Mozartin mollisä-
vellyksiin. Opus 2 valmistui vuonna 1795 
ja Beethovenin tiedetään esittäneen 
noihin aikoihin mm. Mozartin d-mol-
li-pianokonserttoa, johon hän laati myös 
kadenssit.

Opus 2 oli laadittu osoittamaan nuo-
ren pianistisäveltäjän asiantuntemus-
ta, monipuolisuutta ja häikäilemätöntä 
rohkeutta. Mittakaava on Mozartiin ja 
Haydniin nähden sinfonisempi: kaik-
ki sonaatit ovat neliosaisia. F-molli-
sonaatissa edeltäjien tarjoamat mallit 
toimivat synkeän mollidraaman pohja-
na.

Ensimmäisen osan (Allegro) kontras-
toivat sivuaiheet kertovat Haydnin vai-
kutuksesta ja tiivis sonaattimuoto an-
taa musiikille vääjäämättömän leiman. 
Hitaassa osassa (Adagio) Beethoven 
loistaa ylistetyllä kyvyllään saada pia-
no laulamaan ja menuetti (Allegretto) 
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F-duuri-trioineen ennakoi tulevia 
scherzo-osia. Finaalin (Prestissimo) in-
tohimoiset tunteet, myrskyisä bravuu-
ri ja kohtalonomaisuus näyttävät tietä 
keskimmäisen luomiskauden suurteok-
siin.

A-duuri-sonaatti nro 2 alkaa hilpeän 
huolettomasti (Allegro vivace), mut-
ta osan laaja jänneväli paljastuu vii-
meistään e-molli-sivuteeman myötä. 
Beethoven nautiskelee improvisatorisis-
ta yksityiskohdista ja sonaattimuotoon 
puetusta yllätystaktiikasta.

Hidas osa (Largo appassionato) osoit-
taa alussa aristokraattiselle Wienille, että 
Beethoven hallitsee jalon yksinkertai-
suuden, mutta kasvattaa sen basson pe-
räänantamattoman "pizzicato"-säestyk-
sen myötä tunteikkaaksi kohtaukseksi. 
Scherzon (Allegretto) avaava liverrysai-
he muistuttaa ensiosan pääteemasta ja 
kehitys kulkee luonteenomaisesti viat-
tomasta uhmakkaaseen. Myös finaa-
lirondo (Grazioso) alkaa hymyillen ja 
koristeellisena, vastakohta rajuun väli-
jaksoon on jyrkkä, mutta ihailtavan ke-
vyesti murheet karisevat niskasta teok-
sen lopussa. 

Vuonna 1804 valmistunut pianoso-
naatti nro 22 F-duuri op. 54 on jäänyt 
suurten vierustoveriensa, ”Waldstein”- 
ja ”Appassionata”-sonaattien, varjoon. 
Kyseessä on yksi Beethovenin tiiveim-
mistä ja ilmaisultaan monikerroksisim-
mista teoksista, joka viittaa monilla 
ratkaisuillaan säveltäjän myöhäistuotan-
toon. Kaksiosainen teos tuntuu päällisin 
puolin yksinkertaiselta, mutta musiikilli-
set ratkaisut osoittautuvat omapäisiksi 
ja moniselitteisiksi.

Monet ovat luonnehtineet teosta 
Sir Donald Toveyn tavoin humoristi-

seksi, mutta sekin voi herättää vääriä 
mielikuvia, sillä Beethovenin hauskan-
pito ei aina ole pelkästään hyväntah-
toista. Avausosa on merkitty soitetta-
vaksi menuetin in tapaan (In Tempo 
d’un Menuetto) ja ensimmäinen teema 
tuntuukin askeltavan sirosti ja leppeästi 
klassisimin hengessä. 

Toinen teema jyskyttää sen sijaan ro-
muluisissa oktaaveissa ja seksteissä, jot-
ka tuntuvat kunnioittavan hyvin vähän 
entisaikain tapoja. Kehittely etenee ar-
vaamattomasti – kuin improvisoiden 
– ja jonkinlaista sovintoa vastakkaisten 
aiheiden välille hierotaan osan loppu-
metreillä.

Jälkimmäinen osa (Allegretto) vir-
taa taukoamattomana toccatamaisena 
liikkeenä. Sen ainoa teema muuntuu 
ja välkehtii katkeamattomissa kuudes-
toistaosanuoteissa, jotka keräävät lop-
pua kohden voimaa ja emotionaalista 
jännitettä. Modulaatiot vievät musiik-
kia kauas lähtökohdistaan ja tekstuuris-
sa pilkistävät torvifanfaarien imitaatiot 
antavat vyörytykselle sotilasoperaati-
on makua. Lopun ’più allegro’-kiihdytys 
vahvistaa voittoisan lopputuloksen.

Beethovenin ns. keskimmäinen luo-
miskausi 1800-luvun alussa oli hämmäs-
tyttävää uusien ratkaisujen etsimistä 
kaikilla musiikin alueilla. Säveltäjä ei va-
linnut vain yhtä tietä, jota olisi seuran-
nut kohti tuntematonta, vaan kokeili ja 
hyväksyi useita vaihtoehtoja, jotka täy-
densivät toisiaan.

Tällainen komplementaarisuus käy 
hyvin ilmi keskimmäisen kauden pian-
osonaateista. Kauden kaksi huippua oli-
vat Waldstein-sonaatti op. 53 ja vuon-
na 1804 valmistunut f-molli-sonaatti 
op. 57. Lisänimensä ”Appassionata” 
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(”Intohimoinen”) jälkimmäinen teos sai 
hampurilaiselta kustantajalta 1830-lu-
vulla. Myös Appassionata-sonaatti on 
taiturillinen, mutta rakenne on kirveellä 
veistetyn yksinkertainen ja tyyli subjek-
tiivista ja kiihkeää myllerrystä.

Teoksen synkkä alku ja motto-tyyp-
pinen rytminen aihe tuovat mie-
leen samoihin aikoihin syntyneen 
“Kohtalo”-sinfonian (nro 5 c-molli). 
Ensimmäisen osan (Allegro assai) rajuis-
ta tunteenpurkauksista tuli romanttista 
Beethoven-kuvaa hallitseva elementti. 
Pidäkkeettömältä tuntuva kamppailu 
seuraa uskollisesti sonaattimuodon jä-
sentelyä, mutta vaikuttavinta on seura-
ta kehittelyä jonka Beethoven levittää 
laajalle alueelle, tunkeutuen yli totuttu-
jen rajojen. Vaikka materiaali saavuttaa 
uudet ulottuvuudet– erityisesti koodas-
sa – se säilyttää yhä sisäisen hahmonsa 
ja dramaattisen voimansa.

Hidas osa (Andante con moto) on lä-
hes epätodellisen yksinkertainen ja tyyni 
muunnelmasarja. Teeman kolme muun-
nelma nousevat oktaavi kerrallaan ja ryt-
miarvot kahdentuen palatakseen jälleen 
alkuun. Kuten Waldstein-sonaatissa, 
toinen ja kolmas osa on liitetty toisiin-
sa tauotta (attacca). Beethoven lataa 
Appassionata-sonaatin siirtymään kui-
tenkin äärimmäisen jännitteen myö-
hemmin puhki kulutetulla konstilla: vä-
hennetty septimi kajahtaa raastavana, 
päästäen finaalin (Allegro ma non trop-
po) Amok-juoksun karkuun.

Päätösosan paatoksessa ei ole samaa 
vastarintahenkeä kuin ensimmäisen ja 
teoksen subjekti tuntuu nyt jäävän ko-
konaan korkeampien voimien armoille. 
Sonaattimuoto nostaa esiin kontraste-
ja, jotka pääteema tuntuu aina jyräävän 

alleen. Lopussa draama tiivistyy stoalai-
sen jyhkeäksi tanssiksi. Beethoven näyt-
tää selviävän siitä sittenkin voittajana, 
kunnes hurja presto-kooda viskaa mu-
siikin viimeiseen kurimukseen.

Antti Häyrynen
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OLLI MUSTONEN
Olli Mustonen on luonut omaleimaisen 
taiteilijaprofiilin, jossa yhdistyvät harvi-
naisen kokonaisvaltaisella tavalla urat 
pianistina, kapellimestarina ja säveltä-
jänä. Hän aloitti kansainvälisen uransa 
jo 1980-luvun puolivälissä ja on esiin-
tynyt maailman arvostetuimmilla kon-
serttilavoilla monissa muusikonrooleis-
saan, usein myös yhdistämällä pianistin 
että kapellimestarin tehtävät.

Mustonen opiskeli pianonsoittoa 
Ralf Gothónin ja Eero Heinosen johdol-
la ja saavutti toisen sijan EBU:n nuor-
ten solistien konsertissa 1984. Hän 
teki Lontoon-debyyttinsä kaksi vuotta 
myöhemmin ja on sen jälkeen esiinty-
nyt solistina monien huippuorkesteri-
en kuten Berliinin, New Yorkin ja Los 
Angelesin filharmonikkojen, Chicagon 
sinfoniaorkesterin, Clevelandin orkes-
terin, Amsterdamin Concertgebouw-
orkesterin, Pariisin orkesterin, kaik-
kien Lontoon suurten orkesterien sekä 
Pietarin Mariinski-teatterin orkesterin 
kanssa.

Mustonen on tehnyt kymmeniä le-
vytyksiä eri levy-yhtiöille (mm. Philips, 
Decca, RCA, BIS, Ondine, Alba). Hänen 
levytyksensä Šostakovitšin ja Alkanin 
preludeista (1991) sai Edison- ja 
Grammophone-palkinnot. Hän on le-
vyttänyt soolopianistina myös mm. 
Musorgskin, Beethovenin, Bachin, 
Tšaikovskin, Rahmaninovin, Skrjabinin, 
Sibeliuksen ja Prokofjevin musiikkia. 
Hän on tehnyt Tapiola Sinfoniettan 
kanssa Beethovenin pianokonsertto-
jen kokonaislevytyksen, jossa hän toi-
mii myös kapellimestarina. Prokofjevin 
pianokonsertot hän on levyttänyt 

Hannu Linnun johtaman RSO:n kanssa. 
RSO:n Beethoven-festivaalin konsertti 
on osa Mustosen juuri aloittamaa mit-
tavaa hanketta, jossa hän aikoo esittää 
kaikki Beethovenin 32 pianosonaattia.

Kapellimestarina Mustonen debytoi 
1991 ja on johtanut suomalaisten or-
kesterien lisäksi monia huippuorkeste-
reita eri puolilla maailmaa. Mustosen 
perustama Helsingin Festivaaliorkesteri 
piti ensikonserttinsa 2001 ja on käy-
nyt hänen johdollaan kiertueilla Keski-
Euroopassa, Japanissa ja Kiinassa.

Mustosen sävellystuotanto koos-
tuu pääasiassa kamari- ja orkesteri-
musiikista. Keskeisiä orkesteriteoksia 
ovat kaksi sinfoniaa (2011; 2013), kon-
sertto kolmelle viululle (1998) sekä 
Sonaatti viululle ja orkesterille (2013). 
Kamarimusiikkiteoksia ovat mm. kak-
si nonettoa (1995, 2000), sonaatti sel-
lolle ja pianolle (2006) sekä kvartetto 
oboelle, viululle, alttoviululle ja pianolle 
(2011).


