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17.5.
TORSTAISARJA 10
Musiikkitalo klo 19.00 

Hannu Lintu, kapellimestari
Angela Hewitt, piano

Sebastian Fagerlund: Water Atlas  20 min
(Ylen, Amsterdamin Concertgebouw-konserttitalon 
ja BBC:n sinfoniaorkesterin tilaus)
            

Manuel de Falla: Öitä Espanjan puutarhoissa, sinfonisia  23 min
impressioita pianolle ja orkesterille
I Generalifen puutarhassa (Allegretto tranquillo e misterioso) 
II  Kaukainen tanssi (Allegretto giusto) 
III  Sierra de Cordoban puutarhoissa (Vivo)

VÄLIAIKA 20 min

Claude Debussy: Jeux 20 min

Maurice Ravel: Bolero 14 min
 

Väliaika noin 20.00. Konsertti päättyy noin klo 21.10.
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RSO on soittanut paljon Sebastian 
Fagerlundin musiikkia. Näkyykö säveltä-
jän ja orkesterin läheinen suhde hänen 
musiikissaan? 

Olen ollut huomaavinani, että säveltäjät 
usein kirjoittavat teoksensa jokin tietty 
orkesteri, solisti tai kapellimestari mie-
lessään. Water Atlaksesta, niin kuin jo 
parista edellisestäkin kappaleesta mie-
lestäni näkyy, että Fagerlund on miet-
tinyt säveltäessään meitäkin, joskus 
jopa ihan tiettyjä, yksittäisiä soittajia. 
Uskaltaisin kuvitella, että RSO:n soinnil-
linen ominaislaatu ja musiikillinen ajat-
telutapa näkyvät ja kuuluvat teoksessa. 
Water Atlas on kantaesitetty muutamia 
viikkoja sitten toisenlaisessa akustiikas-
sa ja toisella orkesterilla, mutta mieles-
täni se on hanska, joka sopii meidänkin 
käteen. Tällainen symbioosi tekee myös 
harjoitusprosessista helpomman, kun 
orkesteri tunnistaa tutuksi käyneen sä-
veltäjän kielen lisäksi teoksesta myös 
omia piirteitään.

Millaisten tendenssien huomaat vahvistu-
van Fagerlundin musiikissa teos teokselta?

Joku asiantuntija on ollut kuulevinaan, 
että viime vuonna kantaesitetty oop-
pera on tuonut hänen musiikkiinsa 
eeppistä horisontaalisuutta. Voi olla. 
Fagerlundin musiikille on aina ollut tyy-
pillistä pienille motiiveille perustuva vils-
ke ja massiivinen harmoninen pohjavi-
re. Minusta mukaan on tullut nyt myös 
entistä enemmän lineaarisuutta, vaikka 
rytminen aines on edelleen pinnassa. 

Hänen tapansa kirjoittaa jousille, puu-
puhaltimille ja varsinkin trumpeteille on 
erittäin tunnistettavaa. Hyvillä säveltäji-
llä tietyt piirteet väistämättä toistuvat 
teoksesta toiseen; niistä tulee tavara-
merkkejä, mutta niitä osataan käyttää 
siten, ettei niistä tule manerismeja.

Water Atlas -teoksessa on myös ai-
empaa enemmän soinnillista laa-
juutta, muhevuutta, suurta ilmaisua. 
Lyömäsoittimia on käytetty erittäin 
virtuoosisella tavalla. Tähän mennessä 
Basse on suosinut usein ABA-muotoja, 
joissa toisiaan muistuttavat nopeat jak-
sot kehystävät keskellä olevaa hidasta 
jaksoa. Water Atlaksessa on enemmän 
muodon kanssa leikittelyä kuin aikai-
semmin ja esittäjän on entistä helpom-
pi ottaa tulkinnallisia vapauksia.

Olemme usein keskustelleet kansanmusii-
kin vaikutuksesta eri säveltäjien musiik-
kiin. Millaisessa roolissa se on Manuel de 
Fallan musiikissa?

Kuten usein on todettu, esimerkik-
si Sibeliuksen, Bartókin tai Stravinskin 
kypsästä tuotannosta on suodattunut 
pois ilmeisin folklorismi. Espanjalaisuus 
musiikissa näyttäytyy paljolti erilaisina 
rytmiseen toistoon perustuvia karak-
tääritansseina ja on mahdollista, että se 
eivät samalla tavalla taivu yleiseuroop-
palaiseksi 1900-luvun alun modernismin 
ilmaisuksi kuin vaikkapa unkarilaisuus, 
suomalaisuus tai venäläisyys.

Taidemusiikin kannalta espanjalaisuu-
den vievätkin pisimmälle ranskalaiset 
säveltäjät, niin kuin nyt juuri Debussy 

”BOLERO ON MYÖS OPPITUNTI ORKESTRAATIOSTA JA 
VÄREISTÄ”
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tai Ravel. Debussyn pienten motiivien 
intervalleissa on minusta usein tietty es-
panjalainen sävy.  Ylipäänsä espanjalai-
suus oli vuosisadan lopun Ranskassa ko-
vasti in. Tuon ilmiön oli aloittanut Bizet’n 
Carmen. Se toi yhtäkkiä muoti-ilmiöksi 
kesyttömän eteläisen valtion, jossa hui-
dotaan veitsellä ja jonka kansanmusiik-
ki on täynnä loputtomia tansseja ja su-
rumielisiä melodioita. Ranskalaisilla on 
ollut muutoinkin tapana adaptoida eri-
laisia kansallisia trendejä: vähän myö-
hemmin tuli venäläinen hyöky joka hui-
pentui Djaghilevin seurueen kuuluisiin 
baletteihin.

Sekä espanjalaisuus että ranskalai-
suus yhdistävät konsertin kolmea vii-
meistä teosta, sillä Fallan Öitä Espanjan 
puutarhoissa -teoksessa on vuoros-
taan vaikutteita siitä, että hän opiskeli 
Pariisissa ja omaksui impressionistista 
keinovaroja. Fallan kolmannessa osas-
sa että etenkin Boleron pääteemassa 
voi erottaa myös suufilaisia vaikutteita. 
Suufilaisuus on islamin mystinen suun-
taus, joka tuo vielä oman eksoottisen li-
sänsä siihen, millainen mielikuva meillä 
espanjalaisesta musiikista on. 1900-lu-
vun lopun ranskalaisille on varmaankin 
ollut vaikea erottaa, mikä vaikutteista 
on mitäkin alkuperää (jos sillä nyt mi-
tään merkitystä on).

Debussyn baletin nimi Jeux merkitsee pe-
lejä tai leikkejä. Mitä hän mahtoi nimellä 
tarkoittaa?
Nimi Jeux tuottaa kuulijan mielessä tie-
tenkin assosiaatioita ja antaa myös olet-
taa tiettyjä musiikillisia tapahtumia. 
Aihe on kuitenkin abstrahoitu niin pit-
källe, että teoksessa ei oikeastaan ta-
pahdu mitään. Tämä hämmensi aika-
laisiakin, eivätkä edes kantaesityksen 

esiintyjät käsittäneet, mistä tarkalleen 
oli kyse. 

Musiikki ei sisällä vihjeitä tapahtu-
mista – tämä on hyvin moderni piirre. 
Kaikki parametrit, harmonia, rytmi ja 
melodia ovat samanarvoisia. Tämä on 
uusi ilmiö joka väistämättä johti osal-
taan kohti modernismia. 

Kuulin itse Jeux’n ensimmäisen kerran 
konsertissa tuntematta teosta lainkaan, 
eikä mieleeni missään vaiheessa tullut, 
että kyseessä olisi baletti: koreografi-
nen puoli jää täysin hahmottumatta. 
Teoksen ensimmäisen kerran kuultuaan 
ei myöskään kävele kotiin sen teemoja 
rallatellen. Ne ovat tietyllä tavalla suku-
puolettomia ja haluavat pysyä understa-
tementeina. Teoksella onkin alaotsikko 
”poème dansé”. Itse ajattelen sen tar-
koittavan ”runollistettua tanssia”.

Minulla oli kerran kunnia puhua 
Jeux’sta Pierre Boulezin kanssa.  Boulezin 
mukaan esittäjän on Jeux’ssa otettava 
huomioon, että teoksen esitys saa kyllä 
sisältää värejä ja erilaisia sointeja, mutta 
ei mitään tunteellista, pelkästään totea-
vaa.  Emootiot ovat kenties läsnä, mutta 
niiden ei ole tarkoitus riehua etualalla. 
Hänen mielestään teos on myös sar-
jallisuuden alkulähde.  Tästä minä en 
osaa sanoa mitään, mutta on ilmisel-
vää, että ranskalaiselle modernistille 
Jeux merkitsee paljon enemmän kuin 
Stravinskin Sacre, joka on samalta vuo-
delta. Tanssillisuus näyttäytyy lähinnä 
kolmijakoisuutena mutta tempo on niin 
nopea, ettei mistään tunnetusta tanssis-
ta voi olla kysymys.

Ravelia pidetään yleensä arvoitukselli-
sena ja sulkeutuneena henkilönä, mutta 
Debussyn tuotannon mestariteokset ne 
vasta sulkeutuneita ja väisteleviä ovat-
kin. Jeux oli Debussyn viimeinen orkes-
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teriteos, ja hän piti sitä yhtenä parhais-
ta teoksistaan. Bolero puolestaan on 
Ravelin tuotannon loppupäätä.

Onko ongelmallista laittaa ohjelmaan teos, 
joka on niin tuttu kuin Ravelin Bolero?

Ollakseen niin kovin tunnettu teos, se 
on itse asiassa yllättävän harvoin soi-
tettu. Ihmisethän tuntevat sen ennen 
kaikkea levyiltä ja koulun musiikintun-
neilta. Boleroa on kuitenkin hyvä esittää 
tasaisin väliajoin, sillä se tarjoaa yleisölle 
mahdollisuuden kuulla yhdellä istumalla 
kaikkia orkesterin soolopuhaltajia.

Boleron idea on tietenkin toisto, ja 
juuri siksi monet haluavat sen kuulla. 
Usein jää huomaamatta, että teos on 
myös oppitunti orkestraatiosta ja vä-
reistä. Soitinyhdistelmien vaihteluiden 
aiheuttamia sävyeroja on helppo tark-
kailla kun ei tarvitse kiinnittää huomiota 
melodian tai tekstuurin vaihtuvuuteen. 
Suosittelen siis joskus lähestymään 

Boleron kuuntelua tästä lähtökohdasta.
Totta kai rytmi vie lopulta voiton. Sen 

efekti on kuulemani mukaan samanlai-
nen kuin marijuanaa poltettaessa: en-
sin ajattelee, että eihän tämä vaikuta 
mitenkään, ja yhtäkkiä sitten huomaa-
kin olevansa ihan tiloissa. Bolero on juuri 
tarpeeksi pitkä ja niin hyvin rakennettu, 
että ekstaasia on vaikea välttää, ja kuu-
lija huomaa väkisinkin tempautuvansa 
mukaan. 

Kun Ravelilta kysyttiin mikä on hänen 
mestariteoksensa, hän vastasi: ”Ilman 
muuta Bolero – harmi vain, että siinä ei 
ole yhtään musiikkia”. Minun on vaikea 
kuvitella että hän olisi tosissaan asetta-
nut sen esimerkiksi Dafniksen yläpuo-
lelle. Bolero taisi olla säveltäjälleen sa-
manlainen kirous kuin Valse Triste oli 
Sibeliukselle.

haastattelu Lotta Emanuelsson

SEBASTIAN FAGERLUND (s. 1972): WATER ATLAS

Sebastian Fagerlund on noussut no-
peasti ensin suomalaisten nykysäveltä-
jien eturiviin sekä nyt myös kansainvä-
lisesti menestyneimpien säveltäjiemme 
joukkoon. Fagerlundin musiikkia ovat 
tilanneet ja esittäneet johtavat orkeste-
rit, kapellimestarin ja muusikot ympäri 
maailmaa.

Kaudeksi 2016–2017 Fagerlund valit-
tiin Amsterdamin maineikkaan konsert-
titalon, Concertgebouw’n, historian toi-
seksi residenssisäveltäjäksi. Tehtävään 
kuului noin kolmen kuukauden mittai-

nen työskentely Amsterdamissa sekä 
yhteistyö Hollannin radiofilharmonian 
ja Amsterdamin konservatorion kanssa. 

Residenssijakson huipennuksena 
Ams ter damin konserttitalo sitoutui ti-
laamaan ja kantaesittämään kaksi uut-
ta Fagerlundin teosta, jousikvarteton 
nro 2 sekä Water Atlasin (2018), jonka 
Hollannin radion filharmoninen orkes-
teri esitti Osmo Vänskän johdolla 21. 4. 
Water Atlas on valmistunut viimeiseksi 
ja suurimmaksi – noin 19-minuuttiseksi 
– osaksi orkesteritriptyykkiin, jonka ai-
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viidenkymmenen vuoden aikana otta-
nut merien kohtalosta.

”Sävellyksillä on yhteinen musiikillinen 
DNA. Luontoelementillä on näissä teok-
sissa aina oma merkityksensä. Stonework 
oli ennen muuta virtuoosinen teos, jonka 
nimi viittaa ihmisen rakentamiin ja eri 
puolilta maailmaa löytyviin kiviröykkiöi-
hin ja rakennelmin. Drifts oli tutkielma 
hitaasta temposta, jossa mielessäni liik-
kui lumen ja hiekan muotoja. Pisimmässä 
sävellyksessä, Water Atlaksessa pyrin syn-
teesiin virtuositeetin ja hitaasti liikkuvan 
musiikin välillä. Välillä musiikki kasvaa 
suuriksi äänimassoiksi ja näin edessäni 
Atlaksen, joka kantaa harteillaan maail-
man painoa”, Fagerlund kuvaili hollanti-
laisyleisölle.

”Viime vuosina olen soveltanut spiraa-
limuotoa, jossa musiikillista materiaa-
lia katsotaan aina eri kulmasta. Se on 
minulle käytännöllinen tapa pitää ko-
konaisuus hallussani. Musiikkiani luon-
nehditaan usein rytmien vetämäksi ja 
moniulotteiseksi, monia ääniä ja tapah-
tumia kerroksittain. Se pitää paikkansa 
Water Atlaksessa: siinä valtamerien suu-
ret ja voimakkaat pohjavirrat liittyvät ve-
den pinnan nopeaan liikkeeseen ja muu-
tokseen. Mutta olen myös ensi kertaa 
yhdistänyt sen pitkiin laajakaarisiin me-
lodioihin. Pitkä työ ensimmäisen suuren 
oopperani, Suomen Kansallisoopperalle 
sävelletyn Syyssonaatin [2017], parissa 
herätti minussa uudenlaisen melodisen 
tietoisuuden.”

Sinfoniaorkesteri on Fagerlundille ra-
jattomien mahdollisuuksien valtameri, 
sointivärien, rytmien ja dynamiikan al-
kukoti. Water Atlas käynnistyy myrskyn 
merkeissä orkesterin pärskähdellessä 
arvaamattomassa ja kolhivassa liikkees-
sä. Jousien kiihkeä kuudestoistaosaliike, 

kaisemmat osat ovat Stonework (2016) 
ja Drifts (2017). 

Kaikilla kolmella teoksella on yhteis-
tä musiikillista materiaalia sekä veteen 
ja merenkulkuun liittyvää symboliik-
kaa. Paraisilla syntyneelle ja Helsingissä 
asuvalle Fagerlundille meri on luontai-
nen osa elämää ja maisemaa. Water 
Atlaksen sävellysympäristönä oli kanaa-
lien halkoma Amsterdam, jossa vesi ja 
merenkulun historia ovat vahvasti läs-
nä. 

Water Atlaksella on jossain mää-
rin yhteenvedon luonne, mutta tavalla 
joka korostaa teossarjan materiaalin ja 
rakenteellisten ratkaisujen merkitystä. 
”Teokseni ei ole ohjelmamusiikkia, vaan 
kyse on vedestä laajempana ja abstrak-
timpana ilmiönä,”, Fagerlund muistutti 
Hollannin radiofilharmonialle antamas-
saan haastattelussa.

”Merellä on aikojen aamusta lähtien 
ollut ratkaiseva merkitys pienen planeet-
tamme maailmankaikkeuden äärettö-
myydessä”, aloitti Jorma Poh janpalo klas-
sisen kirjansa Meri ja ihminen (1969). 
Fagerlundin orkesteritriptyykissä meri 
ja vesi ovat ihmisen väyliä, mutta myös 
elämän kiertokulun ja hitaasti pyöri-
vän luonnonhistorian vertauskuvia. Vesi 
elää merissä, virtaa, myrskyää, kiertää, 
haihtuu ja sataa takaisin

Atlas on antiikin mytologiassa ti-
taani, joka rangaistuksekseen sai kan-
taa maapalloa selässään – Atlantti on 
Atlaksen meri. Ensimmäinen atlaksek-
si nimetty karttakokoelma julkaistiin 
1500-luvulla, jonka jälkeen on syntynyt 
myös planetaarisia ja anatomisia atlak-
sia. Fagerlund on luonnehtinut Water 
Atlasta ”nestemäiseksi kartaksi”. Ehkä 
veden Atlaksella on taakkanaan myös 
se vastuu, jonka ihminen on viimeisen 
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puhaltimien fanfaarimaiset välihuudot 
ja suuren lyömäsoitinpatteriston tyrs-
kähdykset alkavat tehdä tilaa syvältä 
kumpuavalle rauhalle. Pitkät äänet au-
raavat tietä harmonialle ja stabiilimmal-
le kehittelylle.

Koko matkan ajan Water Atlasta dra-
matisoi diskantin ja basson välinen 
kitka, verkkaan liikkuvien pohjavirto-
jen ja aktiivisen pinnan välinen jänni-
te. Fagerlund avaa niiden kautta uusia 
sointimaisemia ja tilavaikutelmia, laaje-
nevaa horisontaalista ja syvyyssuunnan 
perspektiiviä. Syvyydestä nousee pitkiä, 
ylöspäin kohoavia melodia-aiheita, joita 
soitinryhmien läpi pirskahtelevat koris-
teelliset aiheet korostavat ja kuorrutta-
vat.

Orkesteritekstuuri harvenee läpikuul-
tavaksi, seittimäiseksi soinniksi, mutta 

diminuendojen ja crescendojen vuoro-
vesi jatkuu vääjäämättömänä. Hitaasti 
vyöryvistä sointimassoista tiivistyy pai-
navia klustereita ja musiikillisen materi-
aalin kitka yllyttää orkesteria yhä uudel-
leen kiehuvaan raivoon. 

Puolivälin jälkeen jännite tuntuu liu-
kenevan pianon, puupuhaltimien ja 
harpun kadensointiin, mutta jousien ja 
vaskien aaltoliike taustalla muistuttaa 
pysyvästä epävarmuudesta. Viimeinen 
nousu on pitkä ja hidas kuin yrittäen 
vetää mukanaan kaiken pohjamutia 
myöten. Aivan loppumetreillä liike näyt-
tää raukeavan, mutta rantautuu voimal-
la lyömäsoitinten vahvistamassa viimei-
sessä repliikissä. 

Antti Häyrynen

MANUEL DE FALLA (1876–1946): 
ÖITÄ ESPANJAN PUUTARHOISSA

Cadizissa syntynyt Manuel de Falla kas-
voi espanjalaisen kansallisromantiikan 
siivellä, mutta kotimaan kansanmusii-
kista saadut vaikutteet säilyivät haja-
naisina aina siihen saakka, kunnes hä-
nelle tuli tilaisuus opiskella Madridissa 
opettajanaan legendaarinen Felipe 
Pedrelli, espanjalaisen kansanmusiikin 
tutkija ja auktoriteetti.

Vuonna 1907 Falla matkusti Pariisiin, 
jossa Iberiaansa säveltävän Debussyn ja 
Espanjalaista rapsodiaansa kirjoittavan 
Ravelin ohella Isaac Albeniz, Joaquin 
Turina ja pianisti Ricardo Viñes olivat 
kohottamassa ibeeristä muotiaaltoa. 
de Fallan samaistuminen kotimaahansa 
syveni romanttisesta ihanteellisuudesta 

välimatkan terävöittämäksi moniulot-
teisuudeksi. “Tunnen olevani espanjalai-
nen ulkomailla ollessani ja muukalainen 
Espanjassa.”, hän totesi.

Pariisissa opiskellessaan de Falla aloit-
ti soolopianoteosten sarjan, jota hän 
vuodesta 1914 lähtien ryhtyi muokkaa-
maan – katalaanipianisti Viñesin eh-
dotuksesta – orkesterille ja pianolle. 
Vuonna 1915 valmistunut Noches en los 
jardines de España (“Öitä Espanjan puu-
tarhoissa”), alaotsikoltaan “sinfonisia 
vaikutelmia”, ei ole erityisen sinfoninen, 
mutta ei myöskään perinteisesti kon-
sertoiva teos. 

Sävellyksen rakenteen on sanel-
lut de Fallan käyttämä kansanmusiik-
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Pääjaksossa purkautuvat intohimoi-
set tunteet ylellisine hidastuksineen. 
Kaukaisuudesta kutsuvat käyrätorvet 
ja jousien sul ponticello -tehot lisäävät 
nostalgista vaikutelmaa.

Toisessa osassa, Danza lejanassa 
(“Kaukainen tanssi”), voimistuu une-
nomainen fantasia, jossa eri aiheet 
tanssahtelevat vuoron perään etualalle 
häipyäkseen jälleen taustalle. Lopussa 
musiikki tuntuu häviävän kokonaan 
mystiseen hiljaisuuteen. Ilman taukoa 
seuraavassa viimeisessä osassa, En los 
Jardines de la Sierra Córdoba (Sierra 
Cordoban puutarhoissa), mustalaisfies-
tan tuimat rytmit saavat rinnalleen hi-
taan, arvokkaan ja täyteläisen andalu-
sialaismelodian.

Kahden vastakkaiseen aiheen dialo-
gi luo finaaliin konsertoivan jännitteen, 
mutta päätöksessä lämpimän yön vas-
tustamaton alakulo ympäröi musiikin. 
Hitaat lopputahdit täyttyvät pakahdut-
tavasta nostalgiasta, joka julistaa hel-
lämielisesti säveltäjän uskoa “andalu-
cismo universalizadoon”, “universaalin 
andalusialaisuuteen”.

kiaines, jota hän kuvasi seuraavasti: 
“Käyttämäni teemat perustuvat andalu-
sialaisen kansanmusiikin rytmeille, astei-
koille, kadensseille ja koristelulle, vaikka 
niitä ei ole hyödynnetty alkuperäisessä 
muodossa. Orkestraatiosta erottuu myös 
usein tehokeinoja, jotka muistuttavat noi-
den alueiden kansansoittimien käsittelyä. 
Musiikin ei ole tarkoitus olla kuvailevaa, 
vaan enemmänkin ekspressiivistä. Mutta 
eivät ainoastaan juhlien ja tanssin humu 
riittäneet näiden muistikuvien herättämi-
seen, sillä myös melankolialla ja mysteeril-
lä on osansa.”

Fallan kolme yökuvaa, nokturnoa 
Espanjan puutarhoista tuntuvat tun-
keutuvan hämärän turvin espanjalai-
seen sielunmaisemaan sen sijaan, että 
vain esittelisivät värikkäitä nähtävyyk-
siä. 

Ensimmäisessä osassa (En el 
Generalife) Alhambran kesäpalatsin 
uhkeat puutarhat solisevine suihkuläh-
teineen kohoavat symboliseen merki-
tykseen. Värjyvät tremolot, kaihoisat 
sellomelodiat ja helkkyvä pianoteksti 
peilaavat uinuvan maiseman monisa-
tavuotista ja monikulttuurista historiaa. 

CLAUDE DEBUSSY (1862–1918): 
JEUX, POÈME DANSÉ

”Puutarha iltahämärässä. Tennispallo on 
hukassa, poika ja kaksi tyttöä etsivät sitä. 
Sähkölamppujen keinotekoinen valo yllyt-
tää heidät leikkimään: he ovat piilosilla, 
yrittävät ottaa kiinni toisiaan, riitelevät ja 
murjottavat ilman syytä. Ilta on lämmin; 
he syleilevät. Jostakin lentää tuntemat-

toman käden heittämä tennispallo ja lu-
mous haihtuu. Yllätettyinä poika ja tytöt 
katoavat yöllisen puutarhan uumeniin.”

Kuvaus kuuluu Claude Debussyn 
Jeuxiin, mutta harva kuulija seuraa teos-
ta partituuriin kirjatun tanssijuonen pe-
rusteella. Tanssirunoelmaa vuonna 1913 



8

valppaana, kaikkien mahdollisuuksien 
ovet avoimina.

Motiivit tulevat ja menevät, esitte-
lyt ja kehittelyt sulautuneena ”tunteen 
alastomaksi lihaksi”, kuten säveltäjä 
Jeuxin ilmaisua luonnehti. Koristeelliset 
teemat ovat kasvavat suoraan soit-
timien persoonista. Suggestiivisesta, 
elämän mysteeriä varjelevasta orkes-
teritekstuurista, ei sovi poimia pää- ja 
sivuaiheita. Debussyn ihanteena oli 
spontaani ennakoimattomuus, jossa 
”orkesteri tuntuu kuin kristallilta, kevyel-
tä kuin naisen käsi”.

”Jeux löysi täysin uuden vivahteiden 
ja virtaavuuden maailman”, luonneh-
ti Stravinsky ja vahvisti teoksen kult-
tiaseman toisen maailmansodan jäl-
keen. Silloin Jeux kohotettiin avoimen 
muodon, jatkuvan muuntumisen ja 
musiikillisen nyt-hetken edelläkävijäk-
si. Jos jumala on yksityiskohdissa, niin 
Jeuxin yksityiskohdat vangitsevat elä-
män kaikessa hetkellisessä ainutkertai-
suudessaan soivaksi ajaksi. Se onnistuu 
vakuuttamaan kuulijat siitä, että tuo 
elämä voi olla sekä tosi että kaunis.

valmistelleen työryhmänkin mielikuvi-
tus laukkasi tahoillaan: Sergei Djagilev 
koetti hahmottaa teoksen kolmen mie-
hen homoeroottiseksi fantasiaksi ja 
koreografi Vaclav Nijinsky halusi, että 
tarinaan lisättäisiin lentokoneonnetto-
muus.

Yleisemmin hahmotettuna kysees-
sä on siis peli tai leikki, ”jeux”, ja alaot-
sikkona Poème dansé, ”tanssittu runo”. 
Kolmen tenniksenpelaajan ménage à 
trois polveilee musiikissa muistuttaen 
lähinnä teoksen aistillisesta lataukses-
ta. Siinä Faunin iltapäivän nymfien ta-
kaa-ajo on muuttunut – ei abstraktiksi 
tai teoreettiseksi – vaan puhtaasti mu-
siikilliseksi liikekeksi.

Debussyn viimeinen orkesteriteos 
valmistui nopeasti kolmen elokuisen 
viikon aikana 1912. Orkesteri on sarru-
sofoneineen ja lyömäsoittimineen laa-
ja, mutta tuskin kertaakaan yhtä aikaa 
äänessä ja säästeliäästi fortissimos-
sa. ”Yleisesti ottaen minusta tuntuu yhä 
enemmän, että musiikki ei ole olemuksel-
taan jotakin, joka voi virrata jäykissä pe-
rinteisissä muodoissa. Musiikki koostuu 
väreistä ja rytmitetystä ajasta”, Debussy 
kirjoitti kustantajalleen 1907. 

Jatkuvuudesta ja muuntumisesta on 
tullut Jeuxissa musiikkia määräävä te-
kijä. Teoksessa on noin kuusikymmen-
tä temponmuutosta, jotka lähtevät 
liikkeelle hyvin hitaasta (Très lent) ja 
etenevät hetkessä vilkkaasti kisailevaan 
(Scherzando). Karakteristiikka vaihtelee 
iloisesta (grazioso, joyeux) ja ironisesta 
intohimoiseen (passionnement) ja vä-
kivaltaiseen (violent). Rytminkäsittely 
vaihtelee vapaasta (sans rigueur, ruba-
to) tarkkaan (très marqué). Esittäjien 
on sukellettava musiikkiin aktiivisesti, 
mutta ei ohjailevasti, rennosti, mutta 
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Kertaus on opintojen äiti, tietävät 
musiikillisten muotojen kehittäjät. 
Toistaminen on musiikillisista tehokei-
noista yksinkertaisimpia ja sen vuoksi 
käytetyimpiä sekä väärinkäytetyimpiä. 

Toinen säveltäjien perusvälineisiin 
kuuluva keino on crescendo, intensitee-
tin kasvattaminen äänenvoimakkuutta 
lisäämällä. Yhdistettynä nämä välineet 
voivat luoda vaikutelman energisestä 
vääjäämättömyydestä tai painostavasta 
jankuttamisesta. Vaikutus on parhaim-
millaankin primitiivinen, mutta huolella 
rakennettuna maaginen ja hypnootti-
nen, musiikin fyysistä ja rituaalista al-
kuolemusta korostava.

Maurice Ravelin Bolero on klassinen 
esimerkki toistamiseen ja crescendoon 
pohjautuvasta tehosta. Crescendoa sä-
veltäjä kasvattaa vielä yhdellä pykälällä 
iskelmämusiikissakin suositun loppu-
modulaation avulla. Avaimena Ravelin 
Boleron menestykseen – jota on tur-
haan mutta taajaan yritetty jäljitellä – 
on hänen tavaton kärsivällisyytensä ja 
pikkutarkkuutensa, legendaarinen kel-
losepän työ, josta kasvaa yksi jättimäi-
nen ja katkeamaton orkesterihyöky.

Ravel teki vuonna 1928 uuvuttavan, 
mutta onnistuneen konserttikiertueen 
Yhdysvaltoihin. Matkalta palattuaan 
hän ryhtyi tilauksesta sovittamaan 
Albenizin pianoteoksia orkesterille, 
mutta joutui luopumaan hankkeesta 
kuultuaan, että kappaleiden sovitusoi-
keudet kuuluivat espanjalaiskapellimes-
tari Arbosille.

Kiukuteltuaan aikansa Ravel suunta-
si espanjalaisaiheen innoittaman ener-
giansa uuteen teokseen “orkesterille il-

MAURICE RAVEL (1875–1937): BOLERO

man musiikkia”. Ravel piti tätä uutta 
sävellystään “erikoisena ja rajoittuneena 
kokeiluna”, jossa hän käytti kahta “per-
soonatonta teemaa, tyypillistä espanja-
lais-arabialaista kansansävelmää”. Hän 
edellytti molemmilta teemoilta “hel-
littämättömyyttä” ja kertoi pyrkivänsä 
“toistamaan niitä useita kertoja ilman 
minkäänlaista kehittelyä, kasvattaen as-
teittain orkesterikokoonpanoa niin hy-
vin kuin osaan”.

Bolerossa on yksi kaksoisteema – 
molemmat aiheet ovat samanmittaisia, 
ensimmäinen diatoninen, jälkimmäi-
nen kromaattisempi – jonka säännön-
mukaisuus vastaa teoksen läpi kulke-
vaa toistuvaa ostinatorytmiä. Tämä 
AABB-kuvio toistuu neljä kertaa, sen 
jälkeen kerran lyhennettynä AB:ksi ja 
lopussa B-teema purkautuu C-duurista 
E-duuriin.

Rakenteen ritualistinen yksinkertai-
suus ei yksin selitä Boleron tehoa. Ravel 
oli orkestraation suhteen vaatimaton 
ja kuvasi sitä “suoraviivaiseksi ja vail-
la minkäänlaista virtuoosisuutta”. Juuri 
kaiken aikaa muuntuvasta ja läpikuul-
tavasta soitinnuksesta kappale saa ka-
leidoskooppimaisesti ja hypnoottisesti 
väreilevän pintansa. Teos on erityinen 
piina pikkurumpalille, joka saa takoa sa-
maa rytmiä kappaleen vaatiman vartti-
tunnin.

Bolero on klassikko, joka muodollaan, 
tanssillisuudellaan ja tyylitellyllä maan-
läheisyydellään ylittää perinteisen tai-
demusiikin rajat. Ravel suunnitteli teok-
sen esittämistä tehtaassa tai muussa 
arki- ja todelliseen elämään liittyvässä 
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tilassa. Siinä kuvastuu 1920-luvun pyr-
kimys populaaritaiteeseen, jonka Ravel 
pystyi silaamaan filharmonisella ylelli-
syydellä

Antti Häyrynen

ANGELA HEWITT
Kanadalainen Angela Hewitt kuuluu 
aikamme pianisteista arvostetuim-
piin ja rakastetuimpiin. Hänen esityk-
sissään on kuultu "sielukkuutta, soin-
nin kauneutta, tulkinnan vetoavuutta 
ja soittimellista hallintaa" (BBC Music 
Magazine). Hän esiintyy jatkuvasti eri 
puolilla maailmaa keskeisillä konsertti-
lavoilla resitalistina ja orkesterisolistina.

Muusikkoperheeseen syntynyt 
Hewitt aloitti pianonsoiton jo kolme-
vuotiaana äitinsä johdolla ja esiintyi 
ensimmäisen julkisesti neljävuotiaana. 
Hän opiskeli Toronton konservatoriossa 
ja Ottawan yliopistossa. Vuoden 1985 
Toronton kansainvälisen Bach-kilpailun 
voitto muodostui hänen läpimurrok-
seen ja avasi tien kansainväliselle uralle.

Toronton Bach-kilpailun voitto osoit-
tautui enteelliseksi, sillä Hewitt tunne-
taan parhaiten juuri Bach-soittajana. 
Hän on levyttänyt Hyperion-yhtiölle 
Bachin kaiken keskeisen klaveerimusii-
kin; tätä kokonaisuutta on luonnehdittu 
"yhdeksi meidän aikamme loistokkaim-
mista levyhankkeista" ("One of the re-
cord glories of our age"). Tällä hetkel-
lä Hewittillä on menossa 2016 aloitettu 
neljän vuoden "The Bach Odyssey" -pro-

jekti, jonka aikana hän soittaa 12 kon-
sertin sarjana kaiken Bachin kirjoitta-
man klaveerimusiikin; sarja kuullaan 
kokonaisena sekä Lontoossa, New 
Yorkissa, Tokiossa että Ottawassa.

Bachin lisäksi Hewitt soittaa keskeistä 
ohjelmistoa barokin ajasta aina 1900-lu-
vun suuriin mestareihin saakka. Hänen 
laajaan ja palkittuun diskografiaansa 
sisältyy mm. Couperinin, Rameuaun, 
Scarlattin, Mozartin, Beethovenin, 
Schumannin, Chopinin, Lisztin, 
Faurén, Chabrierin, Debussyn, Ravelin 
ja Messiaenin musiikkia. Mukana on 
soolo- ja konserttolevyjen lisäksi myös 
kamarimusiikkia.

Hannu Lintu kuuluu Hewittin lähei-
siin yhteistyökumppaneihin, ja he ovat 
yhdessä levyttäneet Mozartin piano-
konserttoja osana Mozartin pianokon-
serttojen kokonaislevytystä, Robert 
Schumannin pianokonserton ja mui-
ta solistiteoksia sekä Messiaenin 
Turangalîla-sinfonian. Lokakuussa 
2017 Hewitt ja Lintu kantaesittivät 
Ottawassa kanadalais-suomalaisen 
Matthew Whittallin pianokonserton 
Nameless Seas.

Hewitt on kokenut tärkeäksi myös 
musiikin pedagogiset ulottuvuudet, sen 
merkityksen keskinäisen kommunikaa-
tion syventäjänä, ja hän on pitänyt mo-
nia mestarikursseja eri puolilla maail-
maa. Vuodesta 2005 lähtien 
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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.

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. 


