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18.4.
KESKIVIIKKOSARJA 14
Musiikkitalo klo 19.00 

Dima Slobodeniouk, kapellimestari
Yuki Koyama, huilu

Jean Sibelius: Pelléas ja Mélisande, näytelmämusiikista,  25 min
sarja orkesterille op. 46  
1. Linnan portilla (Grave e largamente) 
2. Melisande(Andantino con moto) 
3. Meren rannalla (Adagio)
4. Puiston lähteellä (Comodo)
5. Kolme sokeaa sisarta (Tranquillo) 
6. Pastoraali (Andantino pastorale) 
7. Melisande rukin ääressä (Con moto) 
8. Väliaikamusiikkia (Alla gavotta) (Allegro) 
9.  Melisanden kuolema (Andante)

Perttu Haapanen: Huilukonsertto, kantaesitys 25 min
(Ylen tilaus)  

VÄLIAIKA 20 min

Arnold Schönberg: Pelleas und Melisande op. 5 45 min

Väliaika noin 20.05. Konsertti päättyy noin klo 21.20. 
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja Yle Areenassa.
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Taiteen todellinen voima on sen vas-
tavoima, ja niinpä länsimaisen taiteen 
tyylikaudet ovat hyvin usein vastareak-
tioita aiemmille tyyleille ja valtavirroille. 
Yhtä tyypillistä on, että tyylivirtaukset 
ylittävät taiteenlajien rajat, ja samoin 
ne heijastelevat oman aikansa poliitti-
sia ja yhteiskunnallisia aatevirtauksia. 
Liiemmälti taidehistoriaa tuntematta-
kin voi ymmärtää, miksi antiikkia ihail-
leen renessanssin taidetta seurasi pom-
pöösi barokki, ja miksi siitä taas piti 
”puhdistautua” klassismilla, joka sijoit-
tuu yhteiskunnallisesti valistuksen ai-
kaan. Klassismin kirkkaista ajatuksista 
paettiin romantiikkaan, joka sumentui 
1800-luvun kuvataiteessa impressionis-
miin ja samanaikaisesti myös realismiin 
ja naturalismiin. Niille syntyi kohta taas 
omat vastavoimansa, joista tuli vuorol-
laan valtavirtaa.

Tämä kehitys päättyi, kun länsimai-
nen kulttuuri sellaisena kuin Oswald 
Spengler sen oli määritellyt luhistui 1. 
maailmansodan myötä. Sen jälkeen eri 
taiteenlajien tyylisuunnat ovat pirstou-
tuneet lukemattomiksi samanaikaisiksi 
tyyleiksi. Elämme aikaa, joka on kuin 
kaiken tuhonneen meteoriitin jäljiltä; 
uusia lajeja ja ilmiöitä versoo esiin yh-
täaikaa näennäisen hallitsemattomasti. 
Välillä joku niistä voimistuu yli muiden, 
mutta tilaa on lähes kaikelle. Ja todel-
linen valtavirta on nykyään populaari-
kulttuurin, ei ”kaunotaiteiden” alueella.

Symbolismi oli tyypillinen vastavoi-
ma taiteen sisällä. Se syntyi 1800-luvun 
jälkipuoliskolla reaktiona naturalismille 
ja realismille, jotka toivat elämänmuo-

UNEN JA TIETOISUUDEN RAJOILLA

tomme esiin juuri niin rujoina ja todel-
lisina kuin ne näemme. Kaikki sellainen 
ei välttämättä synnytä välitöntä vasta-
reaktiota – esimerkkinä vaikkapa Eero 
Järnefeltin maalaus Raatajat rahan-
alaiset eli Kaskenpolttajat – mutta kun 
Gustave Courbet maalasi 1866 foto-
realistisen taulunsa Maailman alkuperä 
mallinaan Joanne Hiffernanin alaston 
jalkoväli, oli selvää, että tietty raja oli 
saavutettu, ja taiteilijat halusivat siirtyä 
suuntaan, jossa häpy kätketään vähin-
tään huntujen taakse. Onhan sellainen 
paljon kiehtovampaakin – jätettäköön 
tilaa mielikuvitukselle!

Symbolismi oli ennen kaikkea ru-
nouden ja kuvataiteen suuntaus, 
mutta koska tyylisuunta tuotti val-
tavan määrän mitä väkevimpiä teok-
sia, totta kai se innosti myös proo-
sakirjallisuutta, musiikkia, teatteria 
ja tanssia. Ranskassa, Belgiassa ja 
1900-luvun taitteen Venäjällä (etenkin 
Pietarissa) kukoistanut symbolismi ke-
hittyi Charles Baudelairen Pahan kuk-
kien hedelmöittämään ympäristöön. 
Symbolismi korosti tiedostamattoman, 
usein unenomaisen ”toisen todellisuu-
den” vaikutusta. Unissahan mikään ei 
yleensä vastaa juuri sitä, mitä olem-
me niissä kokevinamme, vaan lähes 
kaikki on symbolia jollekin muulle, tie-
dostamattomalle. Symbolistisen ru-
nouden kärkinimiä olivat ranskalaiset 
Paul Verlaine ja Stéphane Mallarmé 
(jonka runo Faunin iltapäivä innoitti 
Claude Debussyn samannimiseen sä-
vellykseen) sekä belgialainen Maurice 
Maeterlinck, jonka näytelmä Pelléas 
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et Mélisande sai ensi-iltansa 1893. Sen 
menestys ja vaikutus olivat suuria, mis-
tä kertoo sekin, että Maeterlinck sai 
Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 
1911. Kuvataiteessa suuria symboliste-
ja olivat mm. Edvard Munch, Arnold 
Böcklin, Leon Bakst ja Gustav Klimt 
sekä Suomessa Akseli Gallen-Kallela, 
toki symbolistiaikanaan vielä nimeltään 
Axel Gallén.

UNINÄYTELMÄ
Pelléas ja Mélisande on innoittanut lu-
kuisia säveltäjiä tarttumaan aiheeseen. 
Ensimmäisenä taisi ehtiä näytelmämu-
siikillaan skottilainen William Wallace 
vuonna 1897, sitten Gabriel Fauré vuotta 
myöhemmin, ja Claude Debussy aino-
alla oopperallaan 1902. Samaan aikaan 
oopperaa aiheesta ideoi myös Arnold 
Schönberg ja Helsingin Ruotsalaisen 
teatterin esitykseen maaliskuussa 1905 
musiikin sävelsi Jean Sibelius. Voidaan 
siis puhua lähes muoti-ilmiöstä.

Näytelmän tarina on kolmiodraa-
ma. Prinssi Golaud (miksiköhän näi-
den hahmojen on aina pitänyt olla 
kuninkaallisia silloinkin kun yhteiskun-
nallisilla valtasuhteilla ei ole tarinan 
kannalta merkitystä?) löytää puron var-
relta eksyneen ja surullisen Mélisanden. 
Golaud vie neidon hoviinsa ja perustaa 
tämän kanssa uusperheen (hän on ol-
lut aiemminkin avioliitossa). Mélisande 
ja Golaud'n velipuoli Pelléas kuitenkin 
rakastuvat toisiinsa. He tapaavat ro-
manttisesti lähteellä, missä Mélisande 
hukkaa vihkisormuksensa, ja Golaud 
tulee epäileväiseksi. Hän panee pienen 
poikansa Ynioldin vakoilemaan rakasta-

vaisia, ja kun yllättää nämä itse teosta, 
Golaud surmaa Pelléaan ja haavoittaa 
Mélisandea. Lopulta Mélisande syn-
nyttää luonnottaman pienen tyttären 
ja kuolee lapsivuoteeseensa. Golaud 
jää murheensa murtamana surkuttele-
maan tilannetta, kun hänen yrittämän-
sä itsemurhakaan ei onnistu.

Jean Sibelius kirjoitti Pelléaan ja 
Mélisanden musiikin pääosin vuoden 
1904 aikana, samoihin aikoihin kun hän 
korjaili hiljattain kantaesitettyä viulu-
konserttoaan. Tuo teos on vielä täys-
romanttinen sankarikonsertto, mutta 
se ei estänyt ”Sibbaa” uppoutumasta 
samoihin aikoihin hyvin toisenlaiseen 
ilmaisuun, sillä symbolistinen näytel-
mä sai seurakseen unenomaista mu-
siikkia, joka mukailee hyvin vahvasti 
Maeterlinckin luomuksen tunnelmaa. 
Näytelmä ja sen musiikki olivat suuria 
menestyksiä. Sibelius näki itsensä tuos-
sa vaiheessa jo suurimuotoisempien 
teosten säveltäjänä, mutta oli tästä 
musiikista ilmeisen innostunut (ja joh-
ti teatteriesityksistä kuudessa musiikin 
itse), ja muokkasi pienehkölle kokoon-
panolle kirjoittamastaan musiikista or-
kesterisarjan, opus 46. Alkuperäinen 
Pelléaan ja Mélisanden musiikki muo-
dostui kymmenestä osasta, joista seit-
semän on alkusoittoa, ja nämä neljästä 
eri kohtauksesta. Osa on melodraamo-
ja, jotka toimivat kohtausten loppusoit-
toina, ja yksi on erillinen laulunumero.

Kun kyseessä on ohjelmamusiikki, 
kuulijan on hyvä tietää, mitä kussa-
kin kohtauksessa tapahtuu. Sarjan al-
kusoitto (Linnan portilla) alkaa jousten 
tukevalla ”aitosibeliaanisella” soinnilla. 
Toinen osa on kaunis tunnelmakuva, 
jossa Mélisande itkee lähteellä. Haikea 
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englannintorvi esittelee neidon tunto-
ja. Meren rannalla on lyhyt adagio, jos-
sa tunnelma hieman tiivistyy. Toisen 
kohtauksen aloittava Lähde puistossa 
on lyhyt, hienostunut valssi; siinä ra-
kastavaiset kohtaavat lähteellä, johon 
Mélisande pudottaa vahingossa sor-
muksensa. Niinpä kolmannen näytök-
sen alkusoitto onkin sävyltään uhkaava 
(Golaud'n epäilykset ovat heränneet). 
Saman näytöksen toinen kohtaus on 
balladi kolmesta sisaresta, joka on myös 
näytelmämusiikista irrallaan tunnettu, 
lyhyt laulu. Melodian suppea ääniala 
tuo viehättävällä tavalla mieleen keski-
aikaisen ritarilaulun tyylin. Kolmannen 
näytöksen päättävä musiikki on pasto-
raali, jossa Golaud varoittaa Pelléasta 
kajoamasta vaimoonsa. Tämän jäl-
keen kuullaan Mélisanden rukin pyö-
rivän uhkaavassa ja tummasävyisessä 
osassa. Ennen sarjan päätöstä kuul-
laan Entr'acte, välisoitto, mutta Sibelius 
on jättänyt orkesterisarjasta pois jak-
son, jossa Golaud surmaa Pelléaan ja 
haavoittaa Mélisandea. Sarja päättyy 
vaikuttavaan Mélisanden kuolemaan. 
Golaud jää pohtimaan velipuolensa ja 
vaimonsa suhdetta yhdessä kauneim-
mista adagioista, mitä Sibelius koskaan 
sävelsi.

ROMANTIKKO AIKAA 
PYSÄYTTÄMÄSSÄ
Arnold Schönberg suunnitteli Pelléaasta 
ja Mélisandesta alkujaan oop peraa sa-
maan aikaan kun Debussy jo teki omaan-
sa, mutta Schönberg ei ollut tästä tietoi-
nen. Hänen mielessään oli mahdollisesti 
jonkinlainen jatko Richard Wagnerin 

oopperoille, mutta kun Maeterlinckin 
näytelmä ei tarjonnut hänen mieles-
tään sopivaa viitekehystä sellaiselle, 
Schönberg päätyi säveltämään laajan, 
yksiosaisen sinfonisen runon, jossa on 
enemmän dramatiikkaa kuin Debussyn 
oopperassa tai Sibeliuksen hämyisessä 
näyttämömusiikissa.

Kun Pelleas und Melisande, opus 5, 
vuonna 1903 valmistui, Schönberg oli 
vielä myöhäisromantikko, joka ei ol-
lut lähelläkään myöhempää atonaali-
suuttaan, saati 12-sävelisyyttä, vaikka 
musiikin harmonia onkin hyvin kro-
maattista. Lähin vertailukohde lienee 
Richard Strauss. Merkkejä atonaalisuu-
teen suuntautumisesta on kuitenkin 
musiikissa jo läsnä. Maeterlinckin näy-
telmässä pyritään paikoitellen ”ajan py-
säyttämiseen”, ja kukaties näitä kohtia 
vastaavat Schönbergin teoksessa ato-
naalisemmat jaksot, mutta esimerkiksi 
Golaud'ta kuvaileva johtoaihe samoin 
kuin tärkein Pelléaan ja Mélisanden 
rakkauskohtaus ovat harmonialtaan 
traditionaalisempia. Schönberg oli 
saanut hieman aiemmin valmiiksi en-
simmäisen suurikokoisen teoksensa 
Gurrelieder, jonka sävelkielestä Pelleas 
und Melisande ei ole edennyt kovinkaan 
kauas. Näitä voisi pitää jopa sisarteok-
sina.

Pelleas und Melisande alkaa hämä-
rässä tunnelmassa, jossa keskiaikaisen 
ritarilaulun unenomainen sävy koros-
tuu. Wagnerin esimerkin mukaisesti 
keskeisillä henkilöillä on omat johtoai-
heensa, samoin mukana on ”kohtalon” 
teema. Heftig-tempomerkitty toinen 
taite muuttaa musiikin kiihkeämmäk-
si ja Lebhaft  taas vilkkaammaksi – 
Schönberg ei alleviivaa mikä musiikki 
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vastaa mitäkin näytelmän kohtausta, 
koska kyse ei nimenomaan ole näyttä-
mömusiikista. Tärkeämpää hänelle on 
tunnelman luominen. Toki voi olettaa 
Langsam-jakson kuvaavan rakastavais-
ten tunteita, kun taas Ein wenig beweg-
ter korostaa Golaud'n ja Mélisanden 
suhteen dramatiikkaa. 11-taitteisen sin-
fonisen runon viimeinen jakso (Breit) 
palaa vuolaan myöhäisromanttiseen 
hehkuun ja henkilöiden johtoaiheisiin.

Mutta missä ovat nykyajan Pelléaat 
ja Mélisandet – teokset, jotka saavat 
inspiroitumaan yli taiteenlajien rajo-
jen? Niinpä: hienotkin taideteokset 
hukkuvat helposti valtavirtaan, tai sit-
ten jäävät oman tyylinsä aution saaren 
asukeiksi. Tässäpä aihe uussymbolisti-
selle teokselle...

Osmo Tapio Räihälä

PERTTU HAAPANEN
”Perinnetietoisuus on välttämätön osa 
taiteilijan työtä … mutta älykäs perin-
netietoisuus voi olla myös sitä, että 
suhde menneeseen pyritään katkaise-
maan mahdollisimman paljon.”

Tässä hyvä lähtökohta Perttu 
Haapasen (s. 1972) säveltäjäneetok-
seen. Haapanen tasapainoilee tai-
dokkaasti nuoralla, jonka toista pää-
tä pitelee 2. maailmansodan jälkeinen 
suomalainen ja eurooppalainen mo-
dernismi, ja toinen pää taas on tiukasti 
kiinni uusissa ilmaisukeinoissa ja inspi-
raationlähteissä, kuten elektronisessa 
musiikissa ja videotaiteessa.

Sävellysopintonsa Haapanen suorit-
ti Sibelius-Akatemiassa Erkki Jokisen ja 

Paavo Heinisen johdolla – siitä vahva 
linkki suomalaiseen avantgardeen – ja 
haki lisäoppia elektroakustisen musiikin 
säveltämiseen Pariisin IRCAMista, joka 
sekin on suomalaisille säveltäjille tuttu 
instituutti. Perehtyneisyys ja verkos-
toituminen alaan on vienyt Haapasen 
myös esimerkiksi Viitasaaren Musiikin 
aika -festivaalin taiteelliseksi johtajaksi.

Haapasen musiikissa voi kuulla mo-
dernin impressionismin sävyjä. Hän 
hakee musiikkiinsa inspiraation mo-
nenlaisista lähteistä. Yksi sellainen on 
japanilainen anime-sarjakuva, joka an-
toi alkusysäyksen RSO:n vuonna 2014 
kantaesittämään Compulsion Island 
-teokseen, mutta yhtä hyvin sekä kie-
lelliset impulssit että ruumiilliset koke-
mukset voivat saada hahmon uutena 
teoksena. Haapasen varhaisin tuotan-
to on enimmäkseen pienille kokoon-
panoille sävellettyä kamarimusiikkia, 
mutta 2000-luvulla hän on ottanut tiu-
kemman otteen orkesterimusiikista, 
ja kielellisiä ideoitaan hän on päässyt 
hiomaan viime vuosina useiden kuo-
roteosten parissa – sekä keksimään 
jopa aivan omaa kieltään, kuten ka-
marioopperassa Solity:d. Viime aikoina 
Haapanen on yhä useammin yhdistä-
nyt musiikkiinsa videotaidetta, joka on 
tuonut siihen uuden ilmaisun tason. 
Inspiraation aiheilla ei kuitenkaan lo-
pulta ole kovin suurta merkitystä, sil-
lä kuten Haapanen itse sanoo: ”Kun 
muutan idean musiikiksi, se siirtyy toi-
mimaan musiikin lainalaisuuksien mu-
kaan eikä sillä ole merkitystä, mistä se 
on lähtöisin.”
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Huilukonsertostaan 
Haapanen kirjoittaa 
seuraavasti:

“Huilukonsertto (2018) liittyy edelli-
seen RSO:lle sävellettyyn teokseeni 
Compulsion Islandiin (2014) avaamalla 
oven sen eräästä nurkasta ikään kuin 
rinnakkaismaailmaan. Materiaaleissa 
ja ilmaisussa voi kenties huomata su-
kulaisuuksia. Hengitys ja erityisesti 
sen kaksitahtisuus monissa ilmeissään 
vaikkapa joogahengityksestä hengitys-
koneen rohinaan on eräs huilukonser-
ton lähtökohta. Tämä näkyy usein mu-
siikin pintatasolla, mutta laajenee myös 
musiikin etenemisen periaatteisiin, 
mikä tapahtuu välillä lähes binaarisen 
vuorottelun kautta. Myös tekstuurit 
ja yksittäiset melodialinjat muodostu-
vat usein yhdestä tai useammasta sa-
manaikaisista kaksitahtisista kerroksis-
ta. Vaikka sekä orkesterin että huilun 
materiaali vaihtavat paikkojaan ja ovat 
molemmat sukua hengityksen periaat-
teille, siinä missä huilu lähestyy välillä 
barokkisesti ajatellen puheen kaltaista 
ilmaisua, orkesteri puolestaan on abst-
rakti ritualistinen systeemi.

Itselleni ominainen ilmaisun tapa on 
asettaa erilaisia tilanteita ja musiikilli-
sia objekteja toisiaan vasten ikään kuin 
näytteille eri asentoihin ilman pyrki-
mystä tulkinnalliseen alleviivaukseen. 
Tällöin niiden kohtaaminen tai törmäys 
voi muodostaa suoraan ja vapaasti 
merkityksiä. Esimerkki tällaisesta koh-
taamisesta ovat vaikkapa korostetusti 
kauniiden mikrointervalleilla leikattujen 
harmonioiden asettuminen musiikin si-
säisiä ritualistisesti toistuvia käskyttä-

viä ja usein kaksitahtisia voimia vasten. 
Viimeksi mainitun kaltaisia ovat esi-
merkiksi eräänlaiset marssikoneet sekä 
lyömäsoitinvalikoimaa laajentavat ob-
jektit. Valittavat vinkulelut, komentavat 
pillit, vanhan kirjoituskoneen hakkaus 
ja porakoneen ujellus sisältävät samal-
la absurdin ja tyylitellyn rakenteellisen 
väkivallan assosiaatiot. Rajankäynti ja 
merkitysten liukuminen toistensa lo-
miin ovat olennainen osa länsimaisen 
taidemusiikin kykyä ulottua kielen ja 
kuvan toiselle puolelle. Kun musiikki 
tyhjennetään tai rajoitetaan yksipuoli-
seen filosofiseen, ideologiseen tai kau-
palliseen selittämiseen se on menettä-
nyt voimansa.

Huilukonsertto on Radion sinfo-
niaorkesterin tilaus ja kirjoitettu Yuki 
Koyamalle.”

Perttu Haapanen
säveltäjäesittely Osmo Tapio Räihälä
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DIMA SLOBODENIOUK
Venäläissyntyinen mutta Suomeen 
16-vuotiaana muuttanut Dima 
Slobodeniouk on noussut kapellimes-
tarina vakaasti kohti kansainvälis-
tä menestystä. Yhtenä merkkipaalu-
na Slobodenioukin urakehityksessä oli 
debyytti tämän vuoden helmikuussa 
Berliinin filharmonikkojen johtajana.

Slobodeniouk on toiminut vuodesta 
2013 lähtien Galician sinfoniaorkesterin 
musiikillisena johtajana ja sen rinnal-
la syksystä 2016 lähtien myös Sinfonia 
Lahden ylikapellimestarina. Hän on li-
säksi Sinfonia Lahden vuosittaisen 
Sibelius-festivaalin taiteellinen johtaja. 
Aiemmin hän on toiminut mm. Oulu 
Sinfonian sekä Korsholman musiikki-
juhlien taiteellisena johtajana.

Slobodeniouk on johtanut käytän-
nöllisesti katsoen kaikkia merkittä-
viä suomalaisia orkestereita ja esiin-
tynyt laajasti eri puolella maailmaa 
vierailujohtajana. Esimerkikiksi kulu-
neella kaudella hän on debytoinut vie-
railijana Berliinin lisäksi mm. Baijerin 
radio-orkesterissa sekä Sydneyn, 
Chicagon ja New Jerseyn sinfoniaor-
kestereissa. Lisäksi hän on palannut 
tai palaa tällä kaudella mm. Leipzigin 
Gewandhaus-orkesterin, Hollannin ra-
dion sinfoniaorkesterin ja Lyonin kan-
sallisorkesterin eteen. Tulevana kesänä 
hän johtaa mm. Bostonin sinfoniaor-
kesteria Tanglewoodin musiikkijuhlilla 
Yhdysvalloissa.

Slobodeniouk aloitti musiikkiopinton-
sa Moskovassa viulunsoitolla. Suomessa 
hän opiskeli orkesterinjohtoa Sibelius-
Akatemiassa mm. Jorma Panulan ja Leif 
Segerstamin oppilaana ja täydensi myö-

hemmin opintojaan Ilja Musinin ja Esa-
Pekka Salosen johdolla. Hän on kerto-
nut yhdistäneensä työssään venäläiset 
juurensa ja suomalaisen musiikkikoulu-
tuksensa ja ammentavansa kumman-
kin maan vahvasta musiikkiperinnöstä.

Slobodenioukin ohjelmisto on laaja, 
mutta erityisinä painopisteinä voi mai-
nita venäläisen ja suomalaisen musiikin, 
minkä lisäksi vuodet Galician sinfonia-
orkesterin johtajana ovat rikastaneet 
hänen ohjelmistonsa espanjalaista 
osastoa. Hän johtaa myös paljon uut-
ta musiikkia ja on levyttänyt mm. Lotta 
Wennäkosken, Sebastian Fagerlundin, 
Kalevi Ahon ja Einojuhani Rautavaaran 
teoksia.

YUKI KOYAMA

Yuki Koyama aloitti huiluopintonsa 
6-vuotiaana Megumi Horiin oppilaana. 
Hän on menestynyt monissa kilpailuis-
sa ja voittanut Biwakon kansainvälisen 
huilukilpailun, Japanin Musiikkikilpailun 
sekä kaksi kertaa Japanin lukioiden mu-
siikkikilpailun. Vuonna 2004 hän voitti 
6. Kansainvälisen Koben huilukilpailun.

Yuki on pitänyt soolokonsertteja ym-
päri Japania ja työskennellyt monissa 
maansa sinfoniaorkestereissa, kuten 
mm. Japanin radion sinfoniaorkesteris-
sa, New Japan Philharmonic -orkeste-
rissa, Japanin filharmonikoissa, Tokion 
filharmonikoissa ja Osakan sinfoniaor-
kesterissa. Radion sinfoniaorkesterin 
soolohuilistina Yuki Koyama aloitti syk-
syllä 2014.
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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. 


