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14.9.
PERJANTAISARJA 1
Musiikkitalo klo 19.00 

Hannu Lintu, kapellimestari
James Sherlock, kapellimestarin assistentti
Anu Komsi, sopraano (Marie)
Jeni Packalen, altto (Wesenerin äiti)
Hilary Summers, kontra-altto (Stolziuksen äiti)
Juha Uusitalo, basso (Wesener)
Peter Tantsits, tenori (Desportes)
Ville Rusanen, baritoni (Stolzius)

Bernd Alois Zimmermann: Die Soldaten -vokaalisinfonia, 
ensiesitys Suomessa  30 min 
Preludio. – Introduzione. – 1. näytöksen 3. kohtaus (Ricercari 1).
– 1. näytöksen 5. kohtaus (Nocturno 1) 2. näytöksen intermezzo ja 
2. kohtaus (Capriccio, corale e ciaccona 2)

VÄLIAIKA 20 min

Einojuhani Rautavaara: Sinfonia nro 6 “Vincentiana”          42 min
I Tähtiyö
II Varikset
III Saint-Rémy
IV Apotheosis

Väliaika noin 19.45. Konsertti päättyy noin klo 21.00. Suora lähetys Yle Radio 1:ssä 
ja Yle Areenassa. Konsertti nähdään kahdessa osassa Yle Teeman RSO 
Musiikkitalossa -ohjelmassa 23.9. ja 30.9. ja uusintana Yle TV1:ssä 29.9. ja 6.10.  

 ENNEN KONSERTTIA klo 18 päälämpiö:
 Bernd Alois Zimmermann 100 vuotta
 Ylikapellimestari Hannu Lintu toimittaja Outi Paanasen haastateltavana.
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LINTUPERSPEKTIIVI

”EINOJUHANI RAUTAVAARA 
OLI INTELLEKTUELLI, 
HUMANISTI JA SUURI 
TAITEILIJA”

Alun perin tämän konsertin teokset oli-
vat ohjelmassa järjestyksessä Rautavaara 
– Zimmermann. Päätit kuitenkin vaih-
taa niiden järjestyksen. Miksi on parem-
pi aloittaa Zimmermannilla ja päättää 
Rautavaaraan?

Zimmermannin vokaalisinfonia Die 
Soldaten on valtavan vaikuttava kappale, 
mutta se on myös varsin vaikeasti lähes-
tyttävä, toisaalta se alkaa hienolla ja ravi-
suttavalla alkusoitolla. Yleisön on oltava 
sitä kuunnellessaan vielä avoin ja keskit-
tymiskykyinen. Rautavaaran Vincentiana 
alkaa kyllä sekavalla alkusumulla mutta 
sitten puhkeaa esiin se rautavaaramai-
nen hunaja. Toivon, että tämä efekti 
on suurempi silloin kun kuulija ensin on 
voideltu modernismilla ja kärsimyksellä. 
Rautavaaran teos on sitä paitsi raken-
teeltaan kunnon sinfonia, Zimmermann 
ei ole sitä muuta kuin nimellisesti.

Zimmermannin Die Soldaten -oopperan 
ja hänen sen pohjalta säveltämänsä vo-
kaalisinfonian esikuva on Alban Bergin 
Wozzeck. Millaisia yhteyksiä teosten välil-
lä on?

Die Soldaten -oopperan libretto perus-
tuu Jakob Lenzin näytelmään. Lenz 

(1751–1792) oli kiinnostava, romantti-
nen hahmo, Goethen ystävä, joka eli se-
kavan ja kummallisen elämän, menetti 
mielenterveytensä ja pilasi lopulta kaik-
ki ystävyyssuhteensa Goethea myöten. 
Georg Büchner (1813–1837)  kirjoit-
ti Lenzin skenaarion pohjalta Woyzeck-
näytelmänsä, johon Bergin (1885–1935) 
ooppera Wozzeck perustuu. Büchner kir-
joitti sattumoisin myös Lenz-nimisen 
näytelmän. Büchner taas oli hänkin mie-
leltään epävakaa. Kaikki tämä kulminoi-
tuu Die Soldatenissa, joka on siis sävellet-
ty Lenzin tekstiin Büchnerin näytelmään 
perustuvan oopperan inspiroimana – ja 
senkin on luonut jälleen mieleltään epä-
vakaa luova taiteilija. Tässä on todella 
kiehtova kulttuurihistoriallinen ketju. 

Zimmermannin oopperasta kuuluu 
kyllä, että Wozzeckista on menty muu-
tama kymmenen vuotta eteenpäin 
ja maailma on, jos mahdollista, vielä-
kin kauheampi. Die Soldatenin tarina ja 
etenkin sen päätös on uskomattoman 
järkyttävä, ja se saa keskustelun siitä, pi-
tääkö Suomen armeijalle syöttää linssi-
keittoa vai sianlihaa, tuntumaan todella 
banaalilta. En usko että mikään muu tai-
deteos näyttää sodan, armeijakoneiston 
ja ihmisen julmuutta niin kuin tämä. Die 
Soldaten on ooppera, joka pitäisi näyttää 
kaikille – ikävä kyllä se on musiikillisesti 
niin vaikeasti tajuttava, että se ei taitaisi 
muuttaa maailmaa. 

Zimmermann oli ollut itsekin rinta-
malla ja joutunut kemiallisten aseiden 
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uhriksi. Hän menetti siellä fyysisen ja 
henkisen terveytensä. Oopperan synty-
ajankohtana elettiin kylmän sodan ai-
kaa, ja kolmannen maailmansodan uhka 
oli koko ajan olemassa. Oopperaa taide-
muotona oli erityisesti tuolloin tapana 
moittia siitä, että se on niin irrallaan ih-
misten elämästä. Tässä on nyt totisesti 
ihmiselämän raadollisuuteen tunkeutu-
va ooppera.  Die Soldaten on asettanut 
riman nykyoopperalle todella korkealle. 
Se tarvitsee suuren ohjaajan, käsittä-
mättömän ison orkesterin ja virtuoo-
silaulajat. Se on äärimmäisen vaikeaa 
laulettavaa, mutta se on sävelletty suu-
renmoisesti niin, että laulaja saa aina tu-
kea orkesterista.

Olen iloinen siitä, että saamme edes 
tämän sinfoniaversion esitettyä ensim-
mäistä kertaa Suomessa. Se on hyvä 
johdatus aiheeseen, josta toivottavasti 
joku ottaa kopin, ja ehkä jonain päivänä 
oopperassa saadaan nähdä koko teos. 

Konsertin teoksille on yhteistä se, että mo-
lemmat ovat syntyneet oopperan pohjal-
ta. Millainen niissä on alkuperäisen ooppe-
rateoksen ja sinfonian suhde?

Teoksissa on hieman eri lähtökoh-
dat. Ensinnäkin Zimmermannin Die 
Soldaten -vokaalisinfonia on syntynyt 
ennen samannimistä oopperaa erään-
laiseksi kokeilualustaksi. Die Soldaten 
-oopperan tilasi Kölnin oopperatalo, 
jonka Generalmusikdirektor oli silloin 
Wolfgang Sawallisch. Zimmermannin 
ajatus oli vallankumouksellinen. Hän 
halusi, että salissa on 12 näyttämöä, 
ja ihmiset istuvat kääntyvillä tuoleilla, 
niin että he voivat pyörähtää aina seu-
raavaa näyttämöä kohti. Se osoittau-

tui kuitenkin mahdottomaksi järjestää. 
Seuraavaksi alkoikin kiistely musiikis-
ta, sillä se oli Sawallischin mielestä liian 
vaikea esittää. Niinpä Zimmermann teki 
oopperan ensimmäisen ja toisen näy-
töksen materiaalista vokaalisinfonian 
todistaakseen, että sen esittäminen on 
mahdollista. Sinfonia on kylläkin erittäin 
vaikea, mutta Sawallisch hyväksyi sen 
silti, ja vasta sen jälkeen Zimmermann 
pääsi jatkamaan oopperan säveltämistä. 
Kaiken kaikkiaan köydenveto teoksesta 
kesti seitsemän vuotta.

Die Soldaten -vokaalisinfonia ei mie-
lestäni oikeastaan ole sinfonia, muu-
ten kuin siinä mielessä, että sama ma-
teriaali, jota sen valtavan efektiivisessä 
alkusoitossa ja sen jälkeisessä inter-
mezzossa esitetään, menee teoksen 
läpi tietynlaisena johtoaiheena, eten-
kin siten, että teoksen lopussa pala-
taan siihen. Usein kuitenkin lauluään-
ten tuominen mukaan tuntuu tuhoavan 
sinfonista ajatusta.

Rautavaaran Vincentiana-sinfo ni an   
lähtökohta on erilainen. Vincent-ooppera 
oli olemassa ensin. Einojuhanilla oli ta-
pana poetisoida sävellysprosessejaan, ja 
hänen mukaansa oopperan materiaa-
li pakotti hänet säveltämään siitä sin-
fonian. Tämä oli hänelle tyypillistä: hän 
sanoi usein, että jokin materiaali puhuu 
sillä tavalla, että sen on pakko ilmentyä 
johonkin tiettyyn musiikilliseen muo-
toon. Tällä tavoin syntyneessä teokses-
sa neliosainen sinfoniamuoto toimii kui-
tenkin erinomaisesti. 

Vincentianan ensimmäinen osa Täh-
tiyö on hyvin laaja, lähes 20 minuuttia 
– se melkein riittäisi teokseksi sinäl-
lään. Van Gogh maalasi mielisairaalan 
ikkunasta kuuluisan yömaiseman. 
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Ensimmäinen osa on kuin valtava fres-
ko van Goghin maalauksesta, taiteilijan 
mielen hajoamisesta, hänen halustaan 
tehdä taidetta ja esteettisestä taistelus-
taan siitä, pitääkö maalata oman mielen 
sisältä vai luonnon mallista. 

Varikset -osa on kuin pieni intermez-
zo; se on sinfonian hidas osa, mutta 
kestoltaan vain kolmasosa ensimmäisen 
osan kestosta. Saint-Rémy -osan unen-
omainen valssikohtaus toimii scherzo-
na, ja Apoteoosissa sinfonia ja luovan 
taiteilijan kärsimykset saavat lunastuk-
sen – parhaat sinfoniat saavat aina vas-
tauksen viimeisillä sivuilla. Vincentiana 
on Rautavaaran tuotannossa rajakoh-
dassa siinä mielessä, että siinä on vielä 
viidennen sinfonian tavoin järjestäyty-
mätöntä massaa, mutta tämän teoksen 
materiaalin myötä siirryttiin hänen vii-
meisten vuosiensa enkelimaailmaan.

Vincentianasta kuuluu se, että 
Einojuhani oli suuri sinfonikko. Toivon, 
että Rautavaaran sinfonioita aletaan 
soittaa yhä enemmän, koska niissä on 
jotakin hyvin ainutlaatuista. Hän oli tär-
keä ihminen meille kaikille. Einojuhani 
oli varmasti yksi humaaneimpia ja vii-
saimpia henkilöitä joita Suomen musii-
kin historiassa on ollut. Se näkyy hänen 
sinfonioistaan ja oopperoistaan. 

Näkikö Rautavaara Vincent van Goghissa 
itseään?

Ilman muuta, ja Vincent-oopperahan 
on paitsi taiteilijan elämän, visioiden ja 
kärsimysten ja luomisen ilojen kuvaus, 
myös varsin raju kritiikin kuvaus. Siinä 
esiintyy kriitikoita, jotka puhuvat kiel-
tä, josta kukaan ei ymmärrä mitään. 
Se oli piikikäs vastaus sen ajan tai jol-

lekin aikaisemmalle kritiikille. Monet 
aikalaiskriitikot huomasivat kyllä pii-
kin. Rautavaara tunnisti ja analysoi toki 
myös oman uransa virheet ja väärinarvi-
oinnit terävästi ja hauskasti. 

Rautavaara palasi taiteilijateemaan 
vielä Aleksis Kivessä. Kesken jäänyt 
Lorca-ooppera, jonka luonnoksia olen 
nähnyt, olisi ollut hänen viimeinen tai-
teilijaoopperansa. Oopperoista pidän 
Kaivosta avainteoksena Rautavaaran 
tuotannossa: hän käy siinä tien ankaras-
ta dodekafoniasta synteesiin ja kääntyy 
teoksen aikana dodekafoniasta harmo-
niseen ja melodiseen maailmaan. Sen 
jälkeen hän osasi fantastisella taval-
la yhdistää rivitekniikan ja harmoniat. 
Harvalla suomalaisella säveltäjällä on 
niin johdonmukainen kehityskaari kuin 
Rautavaaralla.

Millaisena muistat Einojuhani Rauta-
vaaran henkilönä?

Ensimmäinen kohtaamisemme oli niin-
kin aikaisin minun urallani kuin vuonna 
1998, jolloin tein Naxokselle ensimmäi-
sen CD-levyni. Levyllä on Rautavaaran 
kolmas sinfonia, Cantus arcticus ja en-
simmäinen pianokonsertto. Matkustin 
hänen luokseen Kulosaareen ja hän otti 
minut erittäin hyvin vastaan, soitti pia-
nolla koko sinfonian ja selitti miten se 
on rakennettu. Harvoin olen saanut sä-
veltäjältä niin yksityiskohtaisia ohjeita. 
Hänessä oli paljon esittäjää, vaikka hä-
nen hermonsa eivät ilmeisesti koskaan 
esiintymistä kestäneet. 

Hän perehdytti minut myös teostensa 
filosofiseen taustaan, siihen mistä asiat 
ovat hänen musiikkinsa tulleet. Ne saat-
toivat olla vaikka sellaisia, että hän oli 



5

nähnyt lentokoneesta tietyn muotoisen 
pilven, josta sitten sai jonkin musiikilli-
sen ajatuksen. Koskaan ei silti tullut sel-
laista oloa, että siinä tuo nyt hourailee; 
hän itse uskoi ajatuksiinsa ja sai minut-
kin uskomaan niihin. Hän oli samanai-
kaisesti poeettinen ja älykäs. 

Einojuhanin sairaudesta johtuen 
emme tavanneet pitkään aikaan, mut-
ta hänen toivuttuaan kävin taas usein 
vierailulla. Silloin löytyi myös Kaivos-
ooppera. Istuimme olohuoneessa kes-
kustelemassa, ja yhtäkkiä hän alkoi pu-
hua jostain Kaivoksesta ja valitella sen 
syrjään jäämistä. Lopulta minun oli 
pakko kysyä, mistä ihmeestä hän oi-
kein puhuu. Kukaan ei enää muista-

nut Kaivoksen olemassaoloa! Hän kertoi 
koko tarinan raskaista elämänvaiheis-
taan 50–60-lukujen taitteessa, sensuu-
rista ja sitä seuranneesta hirvittäväs-
tä pettymyksestä. Kun sitten aloimme 
Kaivosta rakentaa, hän oli paljon muka-
na ja selitti meille sen poliittista ja hu-
maania manifestia. 

Rautavaaran kanssa keskustelu tun-
tui siltä, kuin olisi mennyt tapaamaan 
viisasta luostarinvanhinta, Karamazovin 
veljesten isä Zosimaa. Hän osasi myös 
kuunnella, mikä on poikkeuksellista ih-
miselle, joka puhuu viisaita. Hän oli in-
tellektuelli, humanisti ja suuri taiteilija.

haastattelu Lotta Emanuelsson

Bernd Alois Zimmermannin 
Vokalsinfonie eli Vokaalisinfonia syntyi 
varsin erikoisissa olosuhteissa. Kölnin 
ooppera oli vuonna 1957 tilannut sävel-
täjältä oopperan Die Soldaten (Sotilaat, 
1957–65). Viisi vuotta myöhemmin oop-
pera ei ollut valmistunut: kantaesitys-
tä oli jouduttu lykkäämään, sillä parti-
tuuria pidettiin mahdottomana esittää. 
Vakuuttaakseen tilaajan ja nykymusiik-
kiyhteisön siitä, että ooppera on esi-
tyskelpoinen, Zimmermann sävelsi siitä 
koosteen tai nykytermein ”tiiserin”, joka 
sai nimekseen Vokaalisinfonia. Teoksen 
kantaesitti Kölnin radion sinfoniaorkes-
teri vuonna 1963.

Vokaalisinfonian teksti perustuu Sturm 
und Drang -kirjailija Jakob Mic hael 

BERND ALOIS ZIMMERMANN (1918–1970): 
DIE SOLDATEN -VOKAALISINFONIA

Reinhold Lenzin (1751–92) samannimi-
seen näytelmään Die Soldaten (1776), 
josta sen muokkasivat libretoksi säveltä-
jä ja ohjaaja-dramaturgi Erich Bormann. 
Kiinnostava musiikinhistoriallinen yksi-
tyiskohta on se, että Lenzin näytelmä 
on ollut myös Alban Bergin (1885–1935) 
Wozzeck-oopperan (1925) pohjanäy-
telmän, Georg Büchnerin (1813–1837) 
Woyzeckin (näytelmän ke. 1913) innoit-
tajana. 

Puolituntinen Vokaalisinfonia on kirjoi-
tettu kuudelle lauluäänelle ja orkesteril-
le. Sinfonia rakentuu preludista ja kah-
desta näytöksestä, jotka jakautuvat vielä 
viiteen kohtaukseen. Vokaalisinfonian sä-
velkieli perustuu bergiläiseen 12-sävel-
järjestelmään, ja samoin kuin Sotilaat-
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Einojuhani Rautavaara ei ehkä ollut sin-
fonikko vasten tahtoaan, mutta sinfo-
niaperinne haastoi hänet kysymään ja 
väittämään vastaan. Sen vuoksi hänen 
kahdeksan sinfoniaansa ovat keskenään 
hyvin erilaisia ja sen tähden hänen nel-
jännen (1962) ja viidennen (1985) sinfo-
niansa välillä oli yli kahdenkymmenen 
vuoden tauko.

Rautavaaraa häiritsi ajatus valmiista 
rakenteista, johon musiikillinen materi-
aali tungettaisiin: ”En koskaan ole oikein 

EINOJUHANI RAUTAVAARA (1928–2016): 
SINFONIA NRO 6, ”VINCENTIANA”

ooppera, se hyödyntää perinteisiä 
musiikillisia muotoja nokturnesta koraa-
liin. Vastavoimana atonaalisille tekstuu-
reille Zimmermann käyttää esimerkiksi 
jazz-alluusioita ja viittauksia J.S. Bachin 
(1685–1750) Matteus-passioon (1729). 
Sointiväreiltään Vokaalisinfonia edus-
taa sodanjälkeistä modernismia tyypil-
lisimmillään sillä erotuksella, että siinä 
käytetään monipuolisesti ihmisääntä. 
Vokaalisinfonian musiikki on räikeää ja 
kakofonista, mikä alleviivaa sen sodan-
vastaista luonnetta. 

Zimmermannin mukaan oopperas-
sa on kyse ”sosiaaliluokkien, olosuhtei-
den ja henkilöhahmojen konstellaatios-
ta”, ja tässäkin suhteessa se muistuttaa 
Alban Bergin oopperoita. Zimmermann 
kunnioittaa Alban Bergiä myös sillä, että 
Sotilaat-oopperan päähenkilö on nimel-
tään Marie samaan tapaan kuin Bergin 
Wozzeckissa. Molemmissa Marie on por-
varistyttö, joka toimiessaan oman tah-
tonsa mukaan ajautuu vääjäämättä ulos 

omasta yhteisöstään ja hänestä tulee 
prostituoitu. 

Oman aikansa säveltäjistä Zimmer-
mann oli poikkeuksellinen siinä mielessä, 
että hän uskoi oopperan mahdollisuuk-
siin. Tässä suhteessa hän erosi esimer-
kiksi Pierre Boulezista (1925–2016), joka 
provokatiivisesti kehotti räjäyttämään  
vanhoillisina ja porvarillisina pitämän-
sä oopperatalot. Zimmermann kirjoit-
ti useita esseitä, joissa hän sekä selit-
ti Sotilaat-oopperaansa että tarkasteli 
teoreettisesti 1900-luvun jälkipuoliskon 
oopperan mahdollisuuksia. 

Sotilaat-oopperassa tarvitaan mas-
siivinen esityskoneisto, ja se vaatii sa-
manaikaisine kohtauksineen myös esit-
tävältä teatterilta paljon. Vokaalisinfonia 
esittää tämän saksalaisen 1900-luvun 
oopperan merkittävän virstanpylvään 
pähkinänkuoressa.

Liisamaija Hautsalo

ymmärtänyt puhetta musiikista rationaa-
lisena arkkitehtuurina, säveltäjästä ark-
kitehtina tai rakennusmestarina. Kauan 
sitten kirjoitin, että ’musiikki on soivien 
materiaalien tapa kasvaa’. Nimenomaan 
kasvamisesta on kysymys, ei elementtien 
ja moduulien, tiilien ja lautojen sijoittelus-
ta.”

Nuo Rautavaaran Omakuvaansa 
vuonna 1989 kirjaamat ajatukset ku-
vastavat hänen taiteessaan 1980-luvul-
la tapahtunutta käännettä. Yksiosainen, 
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oli käyttänyt aiemmin yhtä laajasti 
Sammon ryöstössään.

Ensimmäinen osa, Tähtiyö, on teok-
sen laajin. Rautavaara sukeltaa maala-
uksen väreihin, syviin ja tummiin sini-
siin, tuikkiviin keltaisiin, sekä pyörteisiin 
siveltimenvetoihin. Ehkä musiikissa ku-
vastuu myös maalauksen asetelma, täh-
tien valaisema fantastinen yö ja sen ala-
puolella värjöttävä kaupunki, ihmisten 
maailma. Ensimmäinen dramaattinen 
huipentuma valmistaa syntetisaattorin 
sisääntulon. Toinen huippu tavoitetaan 
pitkän nousun jälkeen osan lopussa.

Toisen osan taustana on van Goghin 
maalaus Varikset vehnäpellon yllä. 
Syntetisaattori on nyt äänessä alus-
ta lähtien ruokkien synkkiä mielikuvia 
ryskyvien lyömäsoitinten ja ilkkuvien 
vaskien kanssa. Ärhäkän alun jälkeen 
musiikki rauhoittuu alakuloisiin hymn-
isävelmiin.

Kolmas osa, Saint-Rémy, pohjautuu 
oopperan toisen näytöksen tanssikoh-
taukseen ja kolmannen näytöksen al-
kusoittoon. Viatonten valssina alkava 
scherzo kiihtyy demoniseksi riehaksi, 
jonka lopussa todellisuudentaju sortuu 
ja syntetisaattori ottaa vallan mielestä 
ja tanssisävelistä.

Pohdiskellessaan van Goghin viimei-
siä maalauksia Rautavaara vakuuttui, 
ettei taiteilijan tarina ollut tragedia: ”Ei, 
tässä ei ollenkaan ole mikään kuolemaa 
etsivä, pettynyt, synkkä ja mielisairas neu-
rootikko. Tässä puhuu vahva vaikka herk-
kä ihminen – joka näkee iloa, valoa ja kau-
neutta ympärillään! Nyt minä näen, mitä 
viimeinen näytös haluaa olla: ylistys, apot-
heosis!”

Lopputulema on vielä vakuuttavam-
pi sinfonian päätösosassa: Apotheosis 

vapaasti hengittävä viides sinfonia val-
mistui vuonna 1985 viimeiseksi osak-
si RSO:n tilaamaa ”enkelitrilogiaa”. 
Thomas-ooppera (1985) taas täydensi 
vokaaliteoksista koostuneen kalevalai-
sen trilogian. 

Vuonna 1984 solmittu avioliitto Sini 
Rautavaaran kanssa aloitti säveltäjän 
elämässä uuden, harmonisemman ja 
onnellisemman vaiheen. Musiikissa on-
nea ja tasapainoa vaanivat sisäiset ja ul-
koiset demonit, jotka olivat pääosassa 
vuonna 1989 valmistuneessa oopperas-
sa Vincent. Hollantilaistaiteilija Vincent 
van Goghin elämäntarina on klassinen 
väärin ymmärretyn neron kujanjuoksu, 
joka päättyy Saint-Rémyn mielisairaa-
laan ja itsemurhaan. Rautavaara peilaa 
van Goghin kohtaloa hänen taiteeseen-
sa, maalausten hehkuviin väreihin, jotka 
ylittävät viheliäisen todellisuuden.

Kuudennen sinfoniansa, lisänimel-
tään ”Vincentiana”, Rautavaara kasvat-
ti oopperan materiaalista vuonna 1992. 
Ensimmäinen ja toinen osa pohjautu-
vat Vincentin ensimmäisen ja toisen 
näytöksen alkusoittoihin. Ne ovat kah-
den van Goghin tunnetun maalauksen, 
Tähtiyön ja Variksien, musiikillisia ku-
vauksia. Sinfonian kolmas osa, Saint-
Rémy, muuntelee toisen näytöksen ai-
heita, ja finaaliapoteoosin lähtökohtana 
on oopperan loppukohtaus.

Kuudes sinfonia ei ole oopperan jat-
kojaloste, vaan itsenäinen teos, joka up-
poaa laajennetuin orkestraalisin keinoin 
van Goghin taiteeseen ja rakentaa tai-
teilijan elämästä vertauskuvallisen kehi-
tyskaaren. Teos operoi eri todellisuuden 
tasoilla, arjessa ja ideaalimaailmassa. 
Niitä erottaa toisistaan itsenäisen roolin 
saanut syntetisaattori, jota Rautavaara 



8

huokuu laveissa sävelmissään sovintoa. 
Demonit on nujerrettu ja syntetisaat-
torin ääni sulautuu puhaltimien liver-
rykseen. Rautavaara lainaa oopperan 
lopussa van Goghin kirjettä veljelleen: 
”Katsokaa, kesä on ja auringon päivä! Joka 
tänään kuolee, hän ei koskaan häviä vaan 
käy niiden joukkoon, jotka kerran uskalsi-
vat kulkea ja elää! Elää...” 

Antti Häyrynen

ANU KOMSI

Anu Komsi on yksi maamme kansain-
välisesti menestyneimmistä kolora-
tuurisopraanoista. Hän on saavuttanut 
mainetta maailman oopperataloissa ja 
merkittävillä konserttilavoilla äänityyp-
pinsä taiturillisena edustajana ja laajalla 
ohjelmistollaan, jossa erityisesti nykymu-
siikin esitykset ovat saaneet osakseen 
kiitosta.

Komsi on esiintynyt monien huip-
puorkesterien solistina (mm. Berliinin, 
New Yorkin ja Los Angelesin filharmo-
nikot, BBC-sinfoniaorkesteri Lontoo, 
Ensemble Intercontemporain, Ensemble 
Modern jne.) ja tehnyt yhteistyötä mo-
nien huippukapellimestarien kanssa 
(Norrington, Salonen, Gilbert, Eötvös, 
Holliger, Welser-Möst, Knussen jne.). 
Keskeisiä teoksia konserttiohjelmistossa 
ovat olleet mm. Sibeliuksen Luonnotar 
(jo yli 40 esitystä) ja Jukka Tiensuun 
Voice Verser.

Oopperalaulajana Komsi on esiintynyt 
monilla arvostetuilla näyttämöillä (mm. 
Pariisin Bastiljin ooppera, New York City 
Opera, monet Saksan keskeiset ooppe-

ratalot jne). Komsin yli 60 roolin oop-
peraohjelmistoon kuuluu monia kiitet-
tyjä osia (Lulu, Zerbinetta, Nannetta, 
Olympia, Micaëla, Gilda jne.); uuden 
musiikin ohjelmistossa näitä ovat ol-
leet mm. nimiosa Heinz Holligerin oop-
perassa Schneewittchen (Lumikki) ja 
Evan rooli Stockhausenin oopperassa 
Donnerstag aus Licht.

Monia oopperarooleja ja konsert-
titeoksia on kirjoitettu varta vasten 
Komsin kantaesitettäväksi (mm. George 
Benjaminin Into the Little Hill, Sebastian 
Fagerlundin Döbeln sekä Heinz-Juhani 
Hofmannin Ahti Karjalainen -ooppera). 
Komsi oli vuosina 2004–17 toimineen 
Kokkolan oopperan perustajia ja sen tai-
teellinen johtaja.

JENI PACKALEN

Mezzosopraano Jeni Packalen on opis-
kellut laulua mm. Lahden konserva-
toriossa, Helsingin ammattikorkea-
koulu Metropoliassa ja vuodesta 2010 
lähtien Sibelius-Akatemiassa. Hänen 
opettajiaan ovat olleet mm. Margareta 
Haverinen, Monica Groop, Dale Fundling 
ja Gustav Djupsjöbacka.

Packalen kuului vuosina 2007–
15 Suomen Kansallisoopperan kuo-
roon. Hän voitti 2008 toisen palkin-
non Lappeenrannan laulukilpailuissa, ja 
vuonna 2009 hän sai Suomen Richard 
Wagner -kulttuuriyhdistyksen Bay-
reuth  -stipendin ja debytoi solistina 
Kansallisoopperassa, jossa hänen roole-
jaan ovat olleet mm. Ulla (Isän tyttö), 
Baba the Turk (Hulttion tie), Vanha rou-
va (Nenä), Metsänvartijan rouva (Ovela 
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Kettu), Albine (Thaïs) ja Olga (Jevgeni 
Onegin). Alkaneella kaudella hänellä on 
rooli Kansallisoopperassa produktiois-
sa Thaïs ja Jaakko Kuusiston Jää (Irina 
Gyllen).

Packalenin muita rooleja ovat olleet 
mm. Rigoletton Maddalena Grazissa, 
Siegfriedin Erda Bayreuthissa konsert-
tiversiossa, Ilkka Kuusiston Isänmaan 
tyttärien Marjatta Vaasassa sekä roo-
li Tuomas Kantelisen Mannerheim-
oopperassa Ilmajoella. Lisäksi hän on 
esiintynyt aktiivisesti konsertti- ja ora-
toriolaulajana.

HILARY SUMMERS
 

Walesiläinen altto Hilary Summers 
tunnetaan yhteistyöstään Michael 
Nymanin kanssa ja monista uuden mu-
siikin esityksistään. Hänen toisena eri-
koisalanaan on barokin kauden musiik-
ki, erityisesti Händel. Hän on esiintynyt 
sekä monien vanhan musiikin yhtyei-
den kanssa että useilla arvostetuilla 
oopperanäyttämöillä. Debyytti Milanon 
La Scalassa on vuorossa tämän vuoden 
marraskuussa Kurtagin Fin de Partie 
-oopperan kantaesityksessä.

Summers suoritti musiikkiopin-
tonsa Readingin yliopistossa, Royal 
Academy of Musicissa ja National 
Opera Studiossa. Monet nykysäveltäjät 
ovat hyödyntäneet hänen kolmen ok-
taavin äänialaansa ja hän on laulanut 
monissa kantaesityksissä kuten George 
Benjaminin Into the Little Hill Pariisin 
Bastiljissa, Carterin What Next Berliinin 
Staatsoperissa, Gerald Barryn The 
Importance of Being Earnest Lontoossa 

ja New Yorkissa sekä Alice's Adventures 
Under Ground Los Angelesissa ja 
Lontoossa, Eötvösin Le Balcon Aix-en-
Provencessa sekä Nymanin Facing Goya 
ja War Work.

Uuden musiikin lisäksi Summers on 
esittänyt useita barokkioopperan rooleja 
ja esiintynyt myös aktiivisesti konsertti-
laulajana. Hänen laajaan diskografiaan-
sa sisältyy sekä barokkia (mm. Händel, 
Vivaldi, Purcell) että uutta musiikkia 
(mm. Britten, Nyman, Carter, Benjamin, 
Goehr, Saxton). Boulezin Le Marteau 
sans maîtren levytys säveltäjän johdolla 
toi Summersille Grammy-palkinnon.

JUHA UUSITALO

Bassobaritoni Juha Uusitalon ura kuu-
luu suomalaisen musiikin huomatta-
vimpiin mutta samalla myös dramaat-
tisimpiin. Uusitalo työskenteli huilistina 
Kansallisoopperassa, kun hänen lahjak-
kuutensa laulajana havaittiin. Ura eteni 
sen jälkeen nopeasti ja vei hänet muu-
tamassa vuodessa kotimaisilta estra-
deilta kansainvälisen oopperamaailman 
huipulle.

Uusitalo debytoi laulajana Suomen 
Kansallisoopperassa 1997 ja kuului ta-
lon solistikuntaan 2000-2008. Hän 
esiintyi ensimmäisen kerran Milanon 
La Scalassa 2004 Lentävän hollantilai-
sen nimiroolissa, ja seuraavina vuosi-
na olivat merkittävistä oopperataloista 
vuorossa mm. Lontoon Covent Garden, 
Wienin valtionooppera ja New Yorkin 
Metropolitan. Ura sai kuitenkin yllät-
tävän käänteen, kun vakava sairastu-
minen keskeytti oopperaesiintymiset. 
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Toipumisensa jälkeen Uusitalo on jat-
kanut menestyksekkäästi esiintymisiä 
konserttilaulajana.

Uusitalo tunnetaan parhaiten 
Wagnerin suurten roolien tulkitsijana; 
näitä ovat mm. Ring-tetralogian Wotan/
Vaeltaja, Lentävän hollantilaisen nimi-
rooli sekä Parsifalin Amfortas. Uusitalo 
tunnetaan kuitenkin myös monien mui-
denkin keskeisten roolien esittäjänä, ja 
vakavien roolien lisäksi hän on saanut 
kiitosta myös koomisista rooleista kuten 
Falstaffin nimiosasta. Monia Uusitalon 
keskeisiä roolisuorituksia on taltioitu le-
vytyksille ja DVD-julkaisuille.

PETER TANTSITS
 

"Pelottomaksi korkeaksi tenoriksi" 
(Opernwelt) luonnehdittu Peter Tantsits 
on yhdysvaltalainen laulaja, joka tunne-
taan parhaiten monista 1900-luvun suur-
ten mestarien ja oman aikamme musii-
kin esityksistä. Niiden rinnalla hän on 
kuitenkin esiintynyt myös perinteisem-
män ohjelmiston parissa (mm. Rameau, 
Mozart, Rossini). Zimmermannin Die 
Soldaten -oopperan produktioihin hän 
on osallistunut Münchenissä 2014 ja 
Kölnissä keväällä 2018.

Tantsits aloitti muusikonuransa viu-
listina ja opiskeli musiikkia Yalen yli-
opistossa ja Oberlin-konservatoriossa. 
Laulajana hän on esiintynyt monipuo-
lisesti erilaisissa korkean tenorin teh-
tävissä sekä oopperanäyttämöllä että 
konserttisaleissa. Hän on laulanut mm. 
Milanon La Scalassa (debyytti 2008 
Lorin Maazelin johdolla), Baijerin val-
tionoopperassa sekä Baselin teatteris-

sa. Konserttilaulajana hän on esiinty-
nyt mm. New Yorkin, Los Angelesin, 
Berliinin ja Münchenin filharmonik-
kojen sekä monien muiden huippuor-
kesterien kanssa. Hän on myös tehnyt 
yhteistyötä useiden uuden musiikin yh-
tyeiden kanssa, ja hän on International 
Contemporary Ensemblen (ICE) perus-
tajajäseniä.

Tantsitsin viime vuosien huomatta-
vimpia rooleja ovat olleet Stockhausenin 
Donnerstag aus Licht -oopperan Michael 
(Basel) sekä nimirooli Pascal Dusapinin 
oopperassa Perelà (Mainz). Hän on 
myös ollut mukana monissa uusien te-
osten levytyksissä (mm. David T. Littlen 
Dog Days, Marcos Balterin Aesopica ja 
Gerald Barryn The Importance of Being 
Earnest).

VILLE RUSANEN 

Baritoni Ville Rusanen murtautui esiin 
voittamalla 2004 Lappeenrannan lau-
lukilpailujen miesten sarjan. Jo sitä en-
nen hän oli saavuttanut ensipalkinnon 
2002 pianisti Ilmari Räikkösen kanssa 
Erkki Melartin -kamarimusiikkikilpailun 
lied-duo-sarjassa. Rusanen on vieraillut 
usein Suomen Kansallisoopperassa ja oli 
kiinnitettynä sen solistikuntaan 2014–
16. Hän on laulanut Kansallisoopperassa 
mm. Papagenon, Guglielmon, Sevillan 
parturin Figaron, Pelléaan, Ovelan ke-
tun Metsänvartijan, Lloyd Webberin 
Oopperan kummituksen Phantomin 
sekä suomalaisista oopperoista 
Pohjalaisten Jussin ja Rautavaaran 
Aleksis Kiven nuoren Aleksiksen roolit 
sekä Linkolan Robin Hoodin nimiroolin.
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Rusasen kansainvälisen uran huip-
puhetkiin kuuluvat debyytti 2013 
Milanon La Scalassa (Raskatovin A 
Dog's Heart) sekä ensiesiintymiset 
Australiassa Vladimir Ashkenazyn ja 
Tokiossa Paavo Järven johdolla. Hän on 
lisäksi esiintynyt mm. Lyonin oopperas-
sa, Amsterdamissa Alankomaiden oop-
perassa, Skotlantilaisessa oopperassa, 
Lontoon Proms-festivaaleilla, Chicagon 
Grant Park Music -festivaalilla sekä 
Bordeaux'n kansallisen orkesterin ja 

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.  

RADION SINFONIAORKESTERI

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-
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 

Liègen filharmonisen orkesterin solisti-
na.

Rusanen on ollut mukana monissa 
uusien teosten esityksissä. Näistä kan-
taesityksiä ovat olleet mm. Linkolan 
Robin Hood, Puumalan Anna Liisa, 
Kortekankaan Veljeni vartija, Micha 
Hamelin Snow White Hollannin kan-
sallisoopperassa ja viimeksi Alexander 
Raskatovin GerMania Lyonissa keväällä 
2018.
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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.


