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16.2.
PERJANTAISARJA 9
Musiikkitalo klo 19.00 

Hannu Lintu, kapellimestari
Benjamin Grosvenor, piano

Igor Stravinsky: Symphony in Three Movements 24 min
I
II  Andante – Interlude (L'istesso tempo)
III  Con moto
 
Frédérick Chopin: Pianokonsertto nro 2 f-molli op. 21 32 min
I  Maestoso
II  Larghetto
III  Allegro vivace
 
VÄLIAIKA 20 min
 
Witold Lutoslawski: Sinfonia nro 1 25 min
I  Allegro giusto
II  Poco adagio
III  Allegretto misterioso
IV  Allegro vivace

Väliaika noin klo 20.10. Konsertti päättyy noin klo 21.05.
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/areena. 
Stravinskyn ja Lutoslawskin teokset nähdään Yle Teeman RSO Musiikkitalossa 
-ohjelmassa 25.2. ja uusinta Yle TV1:ssä 3.3.
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”STRAVINSKYN MUSIIKISSA 
KUULUU VALTAVA 
KUNNIOITUS SINFONIAN 
TRADITIOTA KOHTAAN”

 
Millaisia yhteyksiä löytyy tämän konser
tin kahden sinfonian välillä?
 
Molemmat ovat sotasinfonioita. Ne on 
pääosin sävelletty toisen maailmanso-
dan raivotessa, ja ovat kaksi erilaisis-
sa olosuhteissa syntynyttä kuvaa sa-
masta aikakaudesta. Kuten usein käy, 
tämänkin konsertin ohjelma syntyi 
intuitiivisesti. RSO:lla on meneillään 
Lutoslawski-projekti, ja hänen ensim-
mäinen sinfoniansa oli sijoitettava jo-
honkin konserttiohjelmaan sillä se le-
vytetään piakkoin. Laitoin Stravinskyn 
Kolmiosaisen sinfonian sen pariksi 
asiaa sen kummemmin miettimättä ja 
tajusin vasta myöhemmin, että niillä on 
ikäeroa vain pari vuotta.

Stravinsky puhui epätyypillisen avoi-
mesti Kolmiosaisen sinfonian taustois-
ta ja esimerkiksi siitä, miten sen en-
simmäinen osa kuvaa ”japanilaisten 
poltetun maan taktiikkaa Kiinassa” ja 
kolmas osa puolestaan ”liittoutuneiden 
joukkojen voittoa”. Lutoslawski ei ab-
soluuttisena sinfonikkona kuvaa erityi-
sesti mitään ja siksi häntä syytettiinkin 
kotimaassaan ja Neuvostoliitossa for-
malismista.  Formalismi (halventavas-
sa Neuvosto-muodossaan)  tarkoittaa 
siitä, että taideteos ei ilmennä merki-
tystä, vaan pelkästään ”tyhjänpäiväistä” 
muotoa. Ironista kyllä, Amerikassa sin-
foniansa säveltäneen Stravinskyn teok-
sessa on juuri sellaista merkitystä, jota 

Neuvostoliitossa tai Puolassa olisi ar-
vostettu.

Lutoslawskin alkuvaiheen musiikki 
assosioituu kansanmusiikin lisäksi yl-
lättäen Prokofieviin, eikä pelkästään 
Bartókiin kuten usein on tapana aja-
tella. 1. sinfoniasta puuttuvat vielä ne 
nk. aleatoriset jaksot joista hän tuli 
myöhemmin kuuluisaksi, mutta monet 
teoksen ratkaisut ja eleet kuulostavat 
säveltäjän myöhemmän tuotannon va-
lossa tutuilta. Lutoslawskin neljässä sin-
foniassaan kulkema matka rinnastuu 
mielestäni Beethovenin ja Sibeliuksen 
sinfonisiin kehityskaariin

Konsertin kaikkia teoksia yhdistää 
vahva yhteys tanssi- ja kansanmu-
siikkiin. Illan puolalaisilla teoksilla sat-
tuu vielä olemaan sellainenkin yhteys, 
että Lutoslawskin ensimmäinen sinfo-
nia esitettiin juuri siinä gaalakonser-
tissa, joka avasi vuoden 1949 Chopin-
pianokilpailun. Mutta vastalauseeksi 
Lutoslawskin ”formalismille” neuvosto-
liittolaiset juryn jäsenet kävelivät ulos. 
Skandaalin takia sinfonia vaiettiin hil-
jaiseksi vuosikausiksi. Stravinskylla sen 
sijaan ei ollut mitään tyylillisiä painei-
ta tai huolenaiheita, koska hän oli tur-
vassa Amerikassa ja vapaa säveltämään 
mitä halusi. 

 
Mitä Stravinsky mahtoi tarkoittaa antaes
saan sinfonialleen nimeksi ”Kolmiosainen 
sinfonia”? Onko teoksen nimessä mieles
täsi ironiaa?

 
Eivät kolmiosaiset sinfoniat nyt niin ko-
vin harvinaisia ole; sellaisia löytyy myös 
vaikkapa Mozartilta ja Sibeliukselta. 
Vaikka teoksesta puuttuu normaalin 
sinfoniakäsityksen edellyttämä nel-
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jäs osa (tässä tapauksessa scherzo), se 
tuntuu hyvinkin kokonaiselta ja sym-
metriseltä. Ensimmäinen osa on tyypil-
linen sonaattimuoto ja viimeinen osa 
voitokas finaali. Ääriosien luonne tekee 
kuitenkin scherzon olemassaolon tar-
peettomaksi. 

Harvoin tulee ajatelleeksi, että 
Kolmiosainen sinfonia on sävelletty 
todellakin niinkin myöhään kuin 1945. 
Vaikka se on tyyliltään uusklassinen, 
sen materiaali on osittain peräisin jo 
1910-luvun alusta, eikä ole ollenkaan 
mahdotonta, että osa tästä materiaa-
lista oli tarkoitettu Kevätuhriin, sen ver-
ran pajon näissä teoksissa on saman-
kaltaisia jaksoja. 

Mielestäni Stravinsky ei ollut ironi-
nen.  Usein unohtuu, että Stravinski oli 
aloittanut sinfonikkona: vielä Pietarissa 
ollessaan, 1900-luvun alussa, hän sä-
velsi suuren, perinteisen sinfonian Es-
duurissa. Tuota teosta ei kukaan enää 
muista mutta on selvää, että hän tunsi 
rakkautta ja kunnioitusta sinfonista pe-
rinnettä kohtaan, mutta koki tarpeelli-
seksi uudistaa sitä ja tuoda siitä esiin 
uudelle vuosisadalle sopivia piirteitä – 
mutta ilman tuon sävellysmuodon ro-
manttista, vanhakantaista eeppisyyt-
tä. Sukupolvensa muiden säveltäjien 
tavoin hän katsoi, että sinfonian aika 
on ohitse. Niinhän se oikeastaan olikin, 
paitsi Itä-Euroopassa. 

 
Chopinin pianokonserttojen orkesteri
osuuksia on tapana moittia. Mitä esittäjä 
voi tehdä niiden hyväksi?

 
Chopinin pianokonsertot asettuvat 
konserttojen evoluutiossa vaiheeseen, 
jossa klassismin beethoveniaaninen 

huipennus oli ohi, mutta suurten ro-
manttisten konserttojen aika ei ol-
lut vielä koittanut. Elettiin muotopuo-
lien virtuoosikonserttojen aikaa – oli 
Paganinia, Lisztiä, Parish Alvarsia ja 
ties mitä kaikkea sellaista, jossa instru-
mentaalinen briljeeraus menee struk-
tuurin ohi. Tällaiset teokset saattavat 
nykyaikana olla ongelmallisia, sillä kai-
ken nähnyt ja kokenut yleisö ei muu-
tamasta vyöryvästä asteikosta vaikutu. 
Kuulijoita ei enää shokeerata sillä, että 
sormet kulkevat nopeasti. Siksi tällais-
ten konserttojen esityksissä koroste-
taan nykyään usein onneksi enemmän 
vaikkapa sointia ja legatoa kuin akro-
batiaa.

Chopin ei selvästikään ollut orkes-
terista kiinnostunut. Hänen konser-
toissaan on kuitenkin hienoja instru-
mentaalisia yksityiskohtia. Esimerkiksi 
puhaltimilla on kiinnostavia vastame-
lodioita, jotka vain valitettavan usein 
jäävät muun, aavistuksen sotkuisen 
tekstuurin varjoon. Orkesteri kuulostaa 
usein samealta ja ponnettomalta myös 
siksi, että moderni konserttiflyyge-
li tuottaa paljon enemmän ääntä kuin 
Chopinin ajan pianot. Nimenomaan 
Chopinin konsertoissa periodimus-
isointi auttaisi mielestäni löytämään 
ratkaisuja niiden soinnillisiin ongelmiin. 

Minulla oli aikoinaan Jouni Kaipaisen 
kanssa sellainen kapakassa syntynyt 
suunnitelma, että hän orkestroisi mo-
lemmat Chopinin konsertot uudestaan. 
Se jäi sitten tekemättä mutta uusia 
orkestraatioita Chopinin konsertoista 
on toki tehty, kuten vaikkapa  Mihail 
Pletnjev juuri tästä konsertosta (tämän 
version Daniil  Trifonov on juuri levyt-
tänyt). Alfred Cortot teki myös omat 
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instrumentaationsa molemmista kon-
sertoista.

Ainakin on sanottava Chopinin kun-
niaksi, että hän sentään yritti: esimer-
kiksi Paganini ei orkestroinut omia 
konserttojaan käytännöllisesti katso-
en ollenkaan, vaan vei ne aina jollekin 
asiantuntijalle. Ilmeisesti Chopin sai 
kui tenkin apua orkesterijaksojen kir-
joittamiseen ainakin kolmelta eri ystä-
vältään, mutta on epäselvää auttoivat-
ko he noiden jaksojen musiikillisessa 
muotoilussa vai orkestraatiossa (jonka 
käsittämättömin piirre on vaskisektiota 
täydentävä yksinäinen pasuuna). 

Chopinin tuotannossa ei todellakaan 
ole yhtäkään vakavasti otettavaa orkes-
teriteosta muutaman piano-orkeste-
rikappaleen lisäksi. Hänhän oli kaiken 
lisäksi luonteeltaan kovin introvertti, in-
hosi julkisia esiintymisiä ja kovia ääniä. 
Metelöivä orkesteri sai hänet ilmeisesti 
pois tolaltaan. 

 
Soitatte tämän konsertin teoksia 
myös pian alkavalla RSO:n Euroopan
kiertueella. Millä perusteilla valitsit kier
tueen ohjelman?

 
En minä toki yksinäni valitse kiertuei-
den ohjelmistoja. Konsertin paikalli-
sen järjestäjän on saatava täytettyä yli 
2000 hengen saleja suurkaupungeissa 
joissa on kymmeniä orkesterikonsertte-
ja viikossa, vaikkapa nyt seuraavan kier-
tueemme pääkohteissa Münchenissä 
ja Berliinissä. Ohjelmakokonaisuudet 
muodostuvat yhteistyössä heidän, kier-
tueen solistien ja agentuurien kanssa. 
Meiltä toivotaan luonnollisesti hyvin 
usein Sibeliuksen sinfonioita ja lop-
pu ohjelmistosta edustaa yhdistelmää 

siitä mitä RSO:n kaltainen orkesteri 
yleensä mielellään soittaa ja siitä mitä 
promoottori kuvittelee voivansa myy-
dä. 

Lähes aina RSO:n lähtiessä ulkomaan 
kiertueelle jostain kuuluu natinaa siitä 
kuinka ohjelma on jollain tapaa väärä. 
Tosiasiassa jokaisen kiertueen ohjelmis-
to ja solistivalinnat ovat loputtomalta 
tuntuvan vääntämisen ja kompromis-
sien tulos, joka on joko hyväksyttävä 
tai sitten kiertuetta ei tule. RSO:n maa-
liskuussa tapahtuvan Keski-Euroopan 
kiertueen ohjelmistossa on kuitenkin 
Sibeliuksen ja Tšaikovskin ohella sen-
tään myös Martinuta ja Stravinskya. 
Minusta nämä yhdistelmät toimivat 
erinomaisesti.

 
haastattelu Lotta Emanuelsson
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Vuoden 1941 keväällä Igor Stravinsky 
(1882–1971) muutti vaimonsa Vera de 
Bosset’n kanssa West Hollywoodista 
hankkimaansa taloon. Tämä ei ollut 
kosmopoliittisen Stravinskyn ensim-
mäinen muutto. Ennen saapumistaan 
Yhdysvaltoihin vuonna 1939 hän oli 
synnyinmaansa Venäjän lisäksi asunut 
muun muassa Sveitsissä ja Ranskassa. 
Yhdysvaltoihin Tulilinnun ja Kevätuhrin 
säveltäjä matkusti muutama viikko toi-
sen maailmansodan puhkeamisen jäl-
keen. 

Stravinskyn totutellessa uuteen elä-
mään Kaliforniassa hänen työstettäväk-
seen tuli New Yorkin filharmonikoiden 
tilaama teos. Sodan loppuvaiheilla teok-
sen löyhäksi teemaksi alkoi hahmottua 
liittoutuneiden voitto akselivalloista. 
Sävellyksen nimeksikin kaavailtiin aikai-
sessa vaiheessa La Victoirea. Vuosina 
1942–1945 syntyneen sävellyksen ni-
meksi tuli kuitenkin lopulta Symphony in 
Three Movements. Sen ensiesitys oli New 
Yorkissa tammikuussa 1946 säveltäjän 
toimiessa kapellimestarina.

Stravinsky kuvaili teoksen ilmen-
tävän hänen vaikutelmiaan sodasta. 
Kirjoituksissaan hän mainitsee konflik-
tien uuvuttavuuden, jännitteet, epätoi-
von ja toivon sekä sodan päättymisen 
aiheuttaman helpotuksen. Sävellyksen 
ensimmäinen osa sai Stravinskyn mu-
kaan innoituksensa Kiinassa toteute-
tusta ns. poltetun maan taktiikasta. 
Hän myös kuvaili kahden muun osan 
linkittyvän mielikuvituksessaan jonkin-
laisiin elokuvallisiin sodan ilmentymiin. 
Toisaalla säveltäjä korosti sitä, että teos 

IGOR STRAVINSKY: SYMPHONY IN THREE 
MOVEMENTS

ei ole tarkan ohjelmallinen. Näiden kom-
menttien ristiriitaisuudesta huolimatta 
voidaan arvioida, että toisen maailman-
sodan dramaattiset tapahtumat loivat 
vähintään taustan sävellyksen synnylle. 

Symphony in Three Movements muis -
tuttaa hurmioituneisuudessaan Kevät-
uhria. Toisaalta siinä voi kuulla tanssil lista 
mutta terävää uusklassismin vai  kutetta. 
Eleganssi, polyfoniset kerrokset, muun-
tuvat rytmit ja väkivaltaiset purkaukset 
yhdistyvät kiehtovaksi sekoitukseksi. 
Sävellyksen ilmeikkäässä draamassa on 
jotakin elokuvallista. Sävelkieleltään ja 
tunnelmaltaan se ei ole kovin kaukana 
esimerkiksi John Williamsin Tähtien sota 
-elokuviin luomasta musiikista.

Ensimmäinen osa on kulmikkaan 
rytmikäs. Tämä ilmenee muun muas-
sa lyömäsoitinmaisissa piano-osuuk-
sissa. Osan musiikkia leimaavat myös 
kekseliäästi muuntuvat sointivärit, ja 
vaihtelevat tahtilajit ja äkkiväärät iskut 
luovat arvaamatonta tunnelmaa, jos-
ta ei ole vaikea löytää sodan tuntua. 
Kummallinen leikkimielisyys nousee pai-
koitellen esiin dramaattisempien episo-
dien väleistä. 

Toinen osa on kepeämpi, paikoitellen 
jopa tanssillinen, kuitenkin aavistuksen 
aistiharhaisella tavalla. Salaperäisiä kul-
kuja maalaileva harppu on keskeises-
sä roolissa. Stravinskyn mukaan toisen 
osan musiikki oli alkujaan kirjoitettu 
Bernadetten laulu-elokuvaa (1943) var-
ten. Neitsyt Marian ja paimentytön koh-
taamisesta kertovaan elokuvaan tämä 
musiikki ei kuitenkaan päätynyt.
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Finaalissa palataan iskevämpiin tun-
nelmiin ja jyrkempiin käännöksiin. 
Stravinsky kuvaili sotilaallisten rytmien 
ja vaskien ilmentävän hänen näkemään-
sä kauhistuttavaa filmimateriaalia mars-
sivista joukoista. Osa päättyy kuitenkin 

voittoisasti loisteliaaseen Db6-sointuun, 
joka levittäytyy yli kuuden oktaavin 
alalle. Viestiikö se liittoutuneiden voit-
toa, orkesterivoimien loisteliasta de-
monstraatiota vai jotakin aivan muuta, 
jää jokaisen itsensä päätettäväksi.     

Frédéric Chopinin (1810–1849) musiikis-
sa yhdistyvät vahva, koristeellinen melo-
disuus, harmoninen seikkailunhalu sekä 
tekninen häikäisevyys. Neljävuotiaana 
pianonsoiton aloittanutta Chopinia 
kutsuttiinkin jo nuorena ”uudeksi 
Mozartiksi”. Pitkälti itseoppinut Chopin 
loi jo varhain omaperäisen, pianon soin-
nillisia mahdollisuuksia tutkivan tyylin, 
jota myöhempi muodollinen koulutus ei 
hävittänyt. Hän aloitti uransa esiintyvä-
nä pianistina mutta keskittyi iän myötä 
enenevissä määrin säveltämiseen.  

Romantiikan musiikin keskeisim-
piin säveltäjiin lukeutuva Chopin ihai-
li monien aikalaistensa sijaan Bachia ja 
Mozartia, ja hänen teoksillaan ei ole ku-
vailevia nimiä tai ohjelmallista sisältöä. 
Niinpä hän oli joillakin tavoilla melko 
epätyypillinen romantiikan ajan sävel-
täjä. Tunteiden kirjoa luotaava musiikki 
huokuu silti romantiikan henkeä.  

Chopin sävelsi molemmat pianokon-
serttonsa muutaman kuukauden aika-
na vuosina 1829–1830. Pianokonsertto 
f-mollissa syntyi ensin, mutta julkais-
tiin myöhemmin kuin e-mollikonsert-
to. Tämän vuoksi f-mollikonsertto on 
Chopinin teoslistauksessa toinen ja sillä 
on suurempi opusnumero.

FRÉDÉRICK CHOPIN: PIANOKONSERTTO NRO 2

Klassismin ja romantiikan maailmoja 
yhdistelevä konsertto nro 2 op. 21 on pia-
nismin juhlaa. Orkesterin rooli on pitkäl-
ti tukea pianon mielikuvituksellisia kul-
kuja, ei niinkään asettua tasa-arvoiseen 
dialogiin sen kanssa, kuten useissa kon-
sertoissa tapahtuu. Orkesteriosuudet 
muodostavat kuitenkin ehyen, loogisia 
kommentteja esittävän perustan piano-
draamalle.

Juhlavan traaginen orkesterijoh-
danto käynnistää ensimmäinen osan, 
Maestoso. Piano-osuus jatkaa orkesterin 
esittelemien musiikillisten aiheiden kä-
sittelyä. Se on taiturimaisen rönsyilevää 
ja säveltäjälleen tyypillisesti erittäin ko-
risteellista. Osan tunnelmat vaihtelevat 
kaihoisan kauniista raskasmieliseen ja 
ilkikuriseen.

Hitaassa toisessa osassa, Larghetto, 
pianon mielikuvituksekkaat kulut pää-
sevät ehkäpä vielä ensimmäistäkin osaa 
paremmin esille. Musiikki muistuttaa hä-
myisessä virtuoosisuudessaan Chopinin 
myöhempiä nokturnoja. Sävellyksen in-
noittajana toimi Constantia Gladkowska, 
johon Chopin oli syvän ihastunut.   

Ponteva, 3/4-tahtilajissa etenevä 
Allegro vivace masurkkarytmeineen il-
mentää Chopinin viehtymystä puolalai-
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seen kansanmusiikkiin. Edellisiin osiin 
verrattuna finaali on suoraviivaisempi 
ja vähemmän unelmoiva, ja se luo siten 
teokselle pirteän päätöksen.

Chopin esiintyi itse solistina konser-
ton ensiesityksessä maaliskuussa 1830. 
Hän oli niihin aikoihin suosittu esiintyjä 
Varsovan konserttisaleissa ja salongeis-
sa, mutta rikkaampia mahdollisuuksia 
tarjoavat Euroopan kulttuurikaupungit 
vetivät häntä puoleensa. Niinpä vuoden 
1830 marraskuussa Chopin lähti pitkään 
suunnitteilla olleelle kiertueelle Wien 
ensimmäisenä kohteenaan. Tämä mat-
ka johti Münchenin ja Stuttgartin kaut-

ta Pariisiin, jossa säveltäjä vietti suurim-
man osan loppuelämästään.

Pariisissa Chopin alkoi käyttää rans-
kankielistä nimeä Frédéric ristimäni-
mensä Fryderyk sijaan. Chopinista tuli 
Pariisissa hyvin suosittu säveltäjä, esiin-
tyjä ja opettaja ja muun muassa Hector 
Berlioz ja Franz Liszt kuuluivat hänen 
tuttavapiiriinsä.

Chopin menehtyi nykytiedon valossa 
tuberkuloosiin, ja oli kuollessaan vasta 
39-vuotias. Perinnöksi hän jätti vivah-
teikkaan, yli kaksisataa teosta käsittä-
vän pianomusiikkituotannon.

Varsovan kohtalokas kansannousu 
elo-lokakuussa vuonna 1944 sai Witold 
Lutoslawskin hakemaan turvaa läheises-
tä Komorówin kylästä. Sukulaisten luok-
se äitinsä kanssa matkustanut lupaava 
säveltäjä kykeni ottamaan mukaansa 
vain kourallisen keskeneräisiä teoksia. 
Niiden joukossa oli luonnoksia, joista 
seuraavien vuosien kuluessa muotoutui 
hänen ensimmäinen sinfoniansa.

Lutoslawski oli aloittanut sinfonian sä-
vellyksen jo vuonna 1941, ja se valmis-
tui viimein vuonna 1947. Ensiesitykset 
olivat seuraavan vuoden huhtikuussa 
Katowicessa ja Krakovassa. Niiden jäl-
keen teos joutui Puolan uuden kommu-
nistisen hallinnon sensuuriin. Stalinin 
esimerkkiä noudattaen puolalaisilta sä-
veltäjiltä vaadittiin kansallista henkeä 
nostattavaa musiikkia, joka ei heijastele 
länsimaista rappiota. Niinpä absoluutti-

WITOLD LUTOSLAWSKI: SINFONIA NRO 1

seksi, ohjelmattomaksi taiteeksi hah-
motettu Lutoslawskin sinfonia joutui 
kiellettyjen teosten listalle. Se julkaistiin 
vasta vuonna 1957 stalinistisen hallin-
non hiivuttua, ja konserttisaleihin teos 
teki paluun vuonna 1959.

Lutoslawskin ensimmäisen sinfo-
nian musiikki viittaa moneen suuntaan, 
ja siinä voi kuulla vaikutteita esimer-
kiksi Stravinskylta, Prokofjevilta sekä 
Bartókilta. Kokonaisuus on kuitenkin 
omalaatuinen ja hallittu. Rikkaat har-
moniat, värikäs orkestraatio ja muodon 
tarkka hahmottaminen ovat piirteitä, 
jotka kuuluvat Lutoslawskin myöhem-
mässäkin musiikissa. Teos noudat-
taa melko tarkasti sinfonioille tyypillis-
tä muotoa, jossa ensimmäinen osa on 
loistelias, toinen laulava, kolmas eloisan 
tanssillinen ja finaali voitokas. 
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Šokki-isku käynnistää ensimmäisen 
osan. Musiikki on selkeälinjaista, vauh-
dikasta ja stravinskymaisen kulmikasta. 
Sonaattimuotoisen osan ensimmäinen 
teema hahmottuu vähitellen kehittyvi-
nä motiiveina. Toinen teema alkaa laula-
vana, mutta myös se muuttuu fragmen-
taarisiksi motiiveiksi. Elastinen tilan ja 
ajan käyttö luo musiikillista merenkäyn-
tiä nousuineen, laskuineen, lähentymisi-
neen ja loittonemisineen. Rytminen imi-
tointi soitinten välillä luo yhtenäisyyttä, 
ja ajoittaisesti esiin kalahtava ksylofoni 
yllättää.

Toisessa osassa kuullaan pitkää lin-
jaa maalaava käyrätorviteema. Teeman 
esiintyessä uudelleen on melanko-
lia muuntunut sinnikkääksi tuskak-
si. Ivallinen, Prokofjev-henkinen toi-
nen teema kuullaan oboen soittamana. 
Osan soinneissa on kammottavaa kau-
neutta, ja varsinkin vahvasti kromaat-
tiset matalat jousiliikehdinnät sykäh-
dyttävät. Ne tuovat mieleen Bartókin 
teoksen Musiikkia jousille, lyömäsoittimil-
le ja celestalle (1936). Osa päättyy her-
kullisen monitulkintaiseen sointuun.

Kolmas osa on jazzahtavien jousipiz-
zicatojen ja vaskikommentien sävyttä-
mää nokturnomaista psykedeliaa. Sen 
tanssillisuus on kuin unessa nähtyä tai 
huumauksen läpi koettua.

Finaalin musiikissa on rytmikästä 
päättäväisyyttä. Sen teemat koostuvat 
ensimmäisen osan tapaan lyhyistä mo-
tiiveista. Vaikuttavan, useita eri sointuja 
yhdistävän polysoinnun ilmaantumisen 
jälkeen musiikki hiipuu melkein olemat-
tomiin. Kolmannen osan mieleen tuo-
van yötunnelmoinnin jälkeen musiikki 
nousee vielä viimeisiin voimakkaisiin 
syöksähdyksiin.

Witold Lutoslawskin (1913–1994) pit-
källe uralle mahtui monenlaista mu-
siikkia. Hän sävelsi suuren määrän 
”käyttömusiikkia” teattereille, lasten-
lauluja, pienimuotoisia kansanmusiik-
kiin pohjaavia teoksia sekä populaari-
kappaleita taiteilijanimenään ”Dervid”. 
Taidemusiikin saralla keskeiseksi tuli 
1960-luvulta lähtien säveltäjän kehit-
telemä, kapellimestarille vapauksia an-
tava aleatoriikka. Tiivistetysti ilmaisten 
Lutoslawskin musiikki on tarkkaan har-
kittua ja teknisesti hiottua mutta mo-
nipuolista ja emotionaalista. Frédéric 
Chopinin ja Karol Szymanowskin ohella 
häntä pidetään yhtenä keskeisimmistä 
puolalaista säveltäjistä. 

 
Matti Mustonen

BENJAMIN 
GROSVENOR

 
Brittiläinen Benjamin Grosvenor on 
noussut sensaatiomaisesti yhdeksi nuo-
ren polven kysytyimmistä ja ylistetyim-
mistä pianisteista. Hänen esityksissään 
täydellinen tekninen hallinta yhdistyy 
vahvasti koettuun elämykselliseen sisäl-
töön. Hänen esitystapaansa on kuvattu 
"runolliseksi ja lempeän ironiseksi, bril-
jantiksi mutta tasapainoiseksi, älykkääk-
si mutta ei vailla huumoria, kaikki to-
teutettuna kauniin selkeällä ja laulavalla 
kosketuksella" (The Independent). 

Varhaisen oppinsa pianistiäidiltään 
saanut Grosvenor nousi esiin poikkeuk-
sellisen nuorena. Hän piti ensimmäisen 
oman konserttinsa 2003 vain 10-vuo-
tiaana ja debytoi samana vuonna kon-
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Lisäksi hänen ohjelmassaan on useita 
sooloresitaaleja ja esiintymisiä kamari-
muusikkona.

Vuonna 2011 Grosvenor teki sopi-
muksen levy-yhtiö Deccan kanssa, jol-
loin hänestä tuli yhtiön nuorin britti-
läinen taiteilija kautta aikojen. Hänen 
ensimmäinen levynsä sisälsi Chopinin, 
Lisztin ja Ravelin musiikkia ja toi hä-
nelle 2012 Gramophone-palkinnot kah-
dessa sarjassa ("nuoren muusikon pal-
kinto" sekä "paras soitinmusiikin levy"). 
Hän on sen jälkeen tehnyt useita levy-
jä, joista Homage (2016; Bach-Busoni, 
Mendelssohn, Franck, Chopin, Liszt) 
sai Diapason d'Or -palkinnon. Hänen 
monista muista palkinnoistaan mainit-
takoon ensimmäinen New Yorkin fil-
harmonikkojen kolmen vuoden välein 
nuorille pianisteille myönnettävä The 
Ronnie and Lawrence Ackman Classical 
Piano Prize vuonna 2016.

 

serttosolistina esittämällä orkesterin 
kanssa Mozartin pianokonserton nro 
21. Seuraavana vuonna hän voitti BBC:n 
nuorten muusikoiden kilpailun kosketin-
soitinsarjan, ja vuonna 2011 hänestä tuli 
nuorin solisti, joka on esiintynyt BBC:n 
Proms-konserttisarjan avausiltana, teok-
sena Lisztin toinen pianokonsertto.

Grosvenor on opiskellut pianonsoittoa 
Lontoon Royal Academy of Musicissa 
Christopher Eltonin ja Daniel-Ben 
Pienaarin johdolla ja valmistui 2012. 
Hän on esiintynyt lukuisien huippuor-
kesterien ja -kapellimestarien kanssa eri 
puolilla musiikkimaailmaa. Esimerkiksi 
kevätkaudella 2018 hänellä on RSO:n li-
säksi ollut tai tulossa esiintymisiä mm. 
Bostonin sinfoniaorkesterin, Milanon 
La Scalan orkesterin, Kölnin Gürzenich-
orkesterin, Pittsburghin sinfoniaorkes-
terin, Manchesterin Hallé-orkesterin ja 
New Yorkin filharmonikkojen kanssa. 

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.
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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. 

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. 


