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19.1.
TORSTAISARJA 5
Musiikkitalo klo 19.00 

Matthias Pintscher, kapellimestari
Javier Perianes, piano

Bernd Alois Zimmermann: Photoptosis  13 min

Ludwig van Beethoven: Pianokonsertto nro 3 c-molli 30 min 
op.37. op. 58 
I Allegro con brio 
II Largo 
III Rondo (Allegro)

VÄLIAIKA 20 min

Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 4 B-duuri op. 60 34 min
I Adagio – Allegro vivace 
II Adagio 
III Menuetti (Allegro vivace) 
IV Allegro ma non troppo

Bernd Alois Zimmermann: Stille und Umkehr 10 min
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MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen 
Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle kuuntelemaan 
esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on numeroimattomat paikat.

Pasi Eerikäinen, viulu 
Jakob Dingstad, alttoviulu 
Mikko Ivars, sello

Bernd Alois Zimmermann: Jousitrio 12 min
I Introduction. Sostenuto molto
II Adagio
III Finale. Allegro molto, ma non troppo 

Matthias Pintscher: Study II for Treatise on the Veil 15 min

Väliaika noin klo 20.00. Konsertti päättyy noin klo 21.15. 
Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy noin klo 22. 
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja verkossa yle.fi/areena. 
Konsertin taltiointi nähdään kahdessa osassa 
Yle Teeman RSO Musiikkitalossa -ohjelmassa 28.1. ja 4.2. 
sekä uusintana Yle TV1:ssä 3.2. ja 10.2.



3

Sata vuotta sitten syntynyt Bernd Alois 
Zimmermann ehti lyhyeksi jääneen elä-
mänsä aikana jättää pysyvän jäljen his-
toriaan, varsikin musiikin avauduttua 
1960-luvulla täyssarjallisuudesta laa-
jenevaan tulevaisuuteen. Siinä mis-
sä monet modernistit luottivat yhteen 
tekniikkaan tai yhteiskunnalliseen näke-
mykseen, Zimmermannin musiikki eteni 
pluralistisiin tekniikoihin ja totaaliseen 
pessimismiin.

Zimmermann kuvasi omaa työtään 
”Klangkompositioniksi”, sointisäveltämi-
seksi. Taajaan on lainattu hänen luon-
nehdintaansa musiikista ”pallonmuo-
toisena aikana”. Ajatus pitää sisällään 
perinteisten, symmetristen ja ennal-
ta rajattujen rakenteiden hylkäämisen, 
mutta termi viittaa myös musiikin suh-
teeseen omaan historiaansa, menneen 
ja tulevan rinnakkainoloon nykymusii-
kissa.

Kaikki nämä elementit ovat keskei-
siä Zimmermannin viimeisiin kuulu-
vassa teoksessa Photoptosis, joka val-
mistui vuonna 1968 pohjoissaksalaisen 
Gelsenkirchenin pankin tilauksesta. 

Zimmermann kirjoitti tuolloin: ”Sana 
Photoptosis on kreikkaa ja tarkoittaa jo-
takuinkin ’valotapahtumaa’ [Lichteinfall] 
-- Sain inspiraationi Yves Kleinin yksivä-
risistä maalauksista, jotka koristavat 
Gelsenkirchenin Revier-teatterin sei-
niä. Minua kiehtoivat kuvataideteokset, 
jotka pohtivat minua pitkään askarrut-
taneita ajan laajentamista koskevia ky-
symyksiä ja joiden yksiväriset pinnat 
voisivat muuttua ääniksi.”

BERND ALOIS ZIMMERMANN (1918–1970): 
PHOTOPTOSIS

”Alkusoitto on teoksessani historialli-
sesti määritelty ’juhlamusiikki’, joka ku-
vitellaan teoksen keskellä olevan lyhyen 
kollaasijakson kautta.Tämä ulkoinen ke-
hityskulku saa vastapainokseen sisäisen 
prosessin, sointien äärimmäisen herkät 
muutokset, jotka alkavat, niin sanoak-
seni, mahdollisimman vähäisestä valon 
määrästä ja kasvavat teoksen lopussa 
mahdollisimman suureen valoisuuteen.”

Photoptosis on enemmän juhlava ri-
tuaali kuin pelkkä sointivärikokeilu, ku-
ten esitysohje ”religioso” (uskonnolli-
sesti) antaa ymmärtää. Yves Kleinin 
väkevän sinisten pintojen vaikutus kuu-
luu sävellyksen alun metallisesti välkky-
vissä soinneissa, joista musiikki kasvaa 
laajoina klusterien ja urkupisteiden hal-
litsemina atemaattisina pintoina. 

Lyhyt ja mystisesti sävyttynyt kol-
laasijakso viittaa mm. Beethovenin 
yhdeksänteen sinfoniaan, Wagnerin 
Parsifaliin (trumpetti) ja Bachin 1. 
Brandenburgilaiseen konserttoon (hi-
das osa). Laajin lainaus on Skrjabinin 
Ekstaasin runoelmasta, jonka universaa-
lin crescendon ideaa Photoptosis muun-
telee.

Musiikin kasvu ja laajeneminen ilman 
tempojen, teemojen ja rytmien apua 
huipentuu lopussa orkesterien muut-
tuessa elävän, kimmeltävän ja vyöry-
vän soinnin massaksi, jonka keskellä eri 
soitinryhmät ja yksittäiset instrumentit 
viettävät soitinten karnevaalia.
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Ludwig van Beethovenin kolmannen 
pianokonserton ensimmäiset luonnok-
set ovat vuodelta 1796.  Ensimmäinen 
versio oli valmiina jo vuonna 1800, 
mutta teos oli osin keskeneräinen vie-
lä kantaesityksessään vuonna 1803. 
Beethoven julkaisi pitkään työstämän-
sä c-molli-konserton vasta vuonna 1804, 
jolloin yleisö oli jo valmisteltu säveltäjän 
sankarillis-dramaattiseen toiseen luo-
miskauteen.

Pianokonsertto op. 37 edeltäjiinsä 
nähden lujempaa tekoa, vaikka teoksen 
muotokaavio ei poikkea paljon Mozartin 
luomasta esikuvasta. Itse asiassa yksi 
Beethovenin käyttämistä malleista on 
ollut Mozartin c-molli-konsertto KV 491. 

C-molli-konsertossaan Beethoven 
jännittää mittakaavan laajemmaksi ja 
korostaa Mozartilta periytyneitä sisäi-
siä jännitteitä. Eräässä mielessä kolmas 
pianokonsertto heijastaa sisällöllään sitä 
taiteellista ja henkilökohtaista kriisiä 
– jota ilmensi mm. ns. Heiligenstadtin 
testamentti – jonka kiirastulesta hän 
selviytyi uusia teitä aukovaan toiseen 
luomiskauteensa. 

Kolmannen pianokonserton op. 37 sä-
vellaji, c-molli, ilmaisi Beethovenille ris-
tiriitoja, jotka vaativat dramaattisia rat-
kaisuja.  Ensimmäisen osan (Allegro con 
brio) rakennustapa on keskittynyt. Jo 
laajan orkesterijohdannon ensimmäisen 
fraasin voi hajottaa yksityiskohtiin, jotka 
toimivat motiivisina alkuituina jatkossa. 
Piano aloittaa itsevarmasti orkesterin 
esittelemällä teemalla, mutta muunte-
lee sitä, kuten myös laulavaa sivutee-

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827): 
PIANOKONSERTTO NRO 3 C-MOLLI OP. 37

maa ja johdattaa kerronnan kaukaisiin 
sävellajeihin.

Pianon ja orkesterin vuorovaikutus 
on entistä tiiviimpää ja niiden koh-
talot tuntuvat olevan yhteen taotut. 
Sonaattimuotoisen osan kehittelyjak-
so on lyhyt, mutta tosiasiassa kehitys 
on käynnissä kaiken aikaa. Loistelias 
kadenssi ja sitä seuraava kooda nivou-
tuvat kokonaisuuteen mestarillisesti. 
Loppuun sijoittuu soolokadenssi, jonka 
sävellysajankohdasta ei olla varmoja.

Ensimmäisen osan lopussa esiin nous-
seet impressionistiset sointivaikutelmat 
saavat jatkoa lyyrisestä hitaasta osas-
ta (Largo). Sävellaji (E-duuri) on etäi-
nen ja pianon mietteliäs alkurepliikki 
tuntuu olevan kuin viesti vieraalta täh-
deltä. Orkesteri hälventää salaperäistä 
tunnelmaa, joka tiivistyy uudelleen väli-
jaksossa, fagotin ja oboen duetossa pia-
non arpeggioiden yllä. Piano säilyttää 
asemansa musiikin keskipisteenä, mitä 
korostaa oopperatyyliin varioitu soolo-
teksti. Solistin arvaamaton replikointi 
taittuu päätöksen salaperäisesti hymyi-
levään rauhaan.

Kahden ensimmäisen osan häily-
vyys saa väistyä itsevarman ja briljan-
tin finaalirondon tieltä (Allegro): sävel-
täjä asettuu tässä pianistin johtajaksi. 
Rondo- ja sonaattimuodon yhdistelmä 
tuo päätökseen arkkitehtonista lujuutta. 
Motiivityö on yhtä tiivistä kuin ensim-
mäisessä osassakin ja kehittelyjaksos-
sa kuullaan vakavasävyinen fugato ja. 
Aitoon rondotyyliin esiin pulpahtaa kui-
tenkin uusia iloisia ja oikukkaita Allegro-



5

teemoja, jotka kiidättävät orkesteria ja 
taiturillista pianotekstiä aina repäise-
vään Presto-koodaan asti.

Konsertto otettiin kantaesityk-
sessään vastaan sekavin tuntein. 
Aikalaiskuulijoille teos näytti edeltäjiään 
vaikeaselkoisemmalta ja säveltäjä-so-
listin nuottilehdenkääntäjänä toiminut 
Ignaz von Seyfried oli pulassa: "Taivas 

minua auttakoon! En nähnyt juuri mitään 
muuta kuin tyhjiä sivuja, jossakin saattoi 
vilahtaa joitakin egyptiläisiä hieroglyfe-
jä - minulle täysin arvoituksellisia - autta-
massa häntä. Kuten usein ennenkin hän 
ei ollut ehtinyt kirjoittaa soolosatsia. Hän 
antoi silmillään merkin, kun oli päässyt nä-
kymättömien jaksojensa loppuun ja oli il-
meisen ilahtunut hirveästä pelostani."

Moni tuntuu odottaneen 1800-lu-
vun alun radikaalien avausten jälkeen 
Ludwig van Beethovenilta yhtä rajua 
jatkoa. Klassishenkinen ja ulkoista draa-
maa karttava neljäs sinfonia tuntui-
kin ensi alkuun askeleelta taaksepäin. 
Robert Schumann kirjoitti "hennos-
ta kreikkalaisesta kaunottaresta kahden 
muinaisnorjalaisen jättiläisen välissä", vii-
taten sekä kolmanteen (Eroica-) että vii-
denteen ("Kohtalo"-) sinfoniaan. 

Vuonna 1806 Beethoven eli kiihkein-
tä luomiskauttaan ja Wien Napoleonin 
sotien seurauksena ankaraa pula-aikaa. 
Kaupungin aristokraatit olivat maanpa-
ossa ja viimeinen omaa orkesteria yl-
läpitävä ylimys, kreivi von Oppersdorff, 
kutsui Beethovenin residenssiinsä 
Sleesiaan. Kreivin orkesteri esitti sä-
veltäjän toisen sinfonian ja Beethoven 
jätti viidennen sinfonian luonnokset 
kesken kirjoittaakseen mesenaatilleen 
pienimuotoisemman, yksityisen orkes-
terin voimavaroja vastaavan sinfonian.

Käytännölliset seikat selittävät siis 
mittakaavan, mutta neljäs sinfonia ei 
muilta osin suinkaan ole sellainen di-

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827): 
SINFONIA NRO 4 B-DUURI OP. 60

minutiivinen ja "taivaallisen suloinen" 
(Berlioz) pikku sinfonia, jollaiseksi ro-
mantikot leimasivat. Kun ympäröivät 
teokset julistavat uutta taiteellista ajat-
telua, Beethoven on neljännessä sin-
foniassa hionut koneistonsa uuteen 
uskoon kätkemällä tarkoitusperänsä. 
Samalla hän tuli osoittaneeksi sukulai-
suutensa opettajaansa, edeltäjäänsä ja 
kreivi Oppersdorffin suosikkisäveltäjään 
Joseph Haydniin.

Neljännessä sinfoniassa Beethoven 
vapauttaa liikkeen, rytmisen motorii-
kan teoksensa kantavaksi voimaksi. Tuo 
voima esiintyy sinfoniassa usein salape-
räisenä, lähes mystisenä taustatekijänä, 
kohotahtisissa liikkeellelähdöissä, pata-
rumpujen omapäisinä iskuina ja lukuisi-
na harhautusliikkeinä, joita varsinkin fi-
naali on täynnä.

Perusjännitteen Beethoven luo en-
simmäisen osan hitaassa johdannossa 
(Adagio), jonka yksinäiset äänet, pitkät 
sävelet ja toistuvat staccato-nuotit tun-
tuvat leijailevan umpimielisessä tyhjiös-
sä. Weberin mukaan tämä hidas johdan-
to oli varmin merkki siitä, että säveltäjä 
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oli kypsä hullujenhuoneeseen: minuutti-
kaupalla samojen sävelien pyörittelyä il-
man näkyvää päämäärää.

Kuten myöhemmin seitsemännes-
sä sinfoniassa, tämä alkutila on pa-
kattu täyteen rytmistä energiaa, joka 
purkautuu lähes väkivaltaisesti esiin 
Allegro-jaksossa. Kehittelyjakso on en-
tistä laajempi ja Beethoven osaa pitää 
yllä kuulijan epävarmuutta – irti laske-
tut voimat tuntuvat temmeltävän ilman 
minkäänlaista kontrollia. 

Hämmästyttävin uutuus tulee kehit-
telyjakson päätteessä, ennen laajen-
nettua ja voitonriemuista kertausta, 
Berliozin kuvaamana: "Tämä ihmeelli-
nen crescendo on taidokkaimmin luotuja 
oivalluksia mitä musiikissa tunnetaan...
alkaen mezzoforte, kadotakseen pianissi-
mossa häilyviin sointuihin ja hämäriin vä-
reihin, ilmestyäkseen määrätietoisempina 
sointuina ja purkautuakseen lopulta koko-
naan kehittelyä verhonneen pilven takaa. 
Tätä voisi verrata rauhallisena virtaavaan 
jokeen, joka katoaa yllättäen maan alle, 
syöksyäkseen sieltä esiin komeana vesipu-
touksena."

Yksinkertainen rytmiaihe toimii myös 
hitaan osan (Adagio) johtolankana ja ty-
ventä tunnelmaa sävyttää jälleen outo 
salaperäisyys. Rondomuoto vierittää 
kuulijan editse useita sävelaiheita, jois-
ta esiin nousevat klarinetin yksinäiset 
soolot ja käyrätorven kutsut – erityisesti 
tämän johtaessa arvokkaasti tietä osan 
koodaan.

Scherzo (Allegro vivace) on ensimmäi-
nen, jossa Beethoven määrää väli- l. tri-
ojakson kerrattavaksi. Oikukkaasti ryn-
täävä ja sätkivästi rytmitetty päätaite 
on juhlallisen riehakas, triotaite on levol-
lisempi, kuitenkin vain hieman hitaampi 

(un poco meno allegro") – puhaltimet 
ja jouset huhuilevat toisiaan onnellises-
sa luonnontunnelmassa. Jaksojen ker-
tautuminen tuntuu pakottavan osan 
ikiliikkujamaiseen kiertoliikkeeseen, jon-
ka Beethoven keskeyttää itsevaltaises-
ti osan koodassa valekertauksella, jos-
sa käyrätorvet ylväästi puhaltavat osan 
päätökseen.

Omalaatuiset rytmit ja kepposmielia-
la hallitsevat finaalia (Allegro ma non 
troppo), nyt ilmeisen iloisessa ja va-
pautuneessa hengessä. Jos jonkinlai-
nen konsensus sinfoniaa hallitsevien 
voimien välillä onkin saavutettu, oikku-
ja ja ansoja riittää niin kuulijoiden kuin 
soittajienkin pään menoksi yllättävissä 
sävellajinvaihdoksissa, sivuteemoissa, 
kla rinetti- ja fagottisooloissa. Ja kun or-
kesterin kärrynpyörät tuntuvat vihdoin 
taukoavan viimeisessä hidastuksessa, 
Beet hoven näyttää kaapin paikan lop-
purysäyksellä, joka on yhtä arvaamaton 
kuin suorasukainenkin.
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Bernd Alois Zimmermann valmistui 
Kölnin musiikkikorkeakoulusta vuonna 
1947 ja täydensi opintojaan Wolfgang 
Fortnerin ja René Leibowitzin johdolla. 
Sävellystyyli lähti liikkeelle Stravinskyn 
tahdeissa, mutta eteni Webernin tyh-
jiöpakatun atonalismin kautta omape-
räiseen kollaasitekniikkaan. 1960-luvulla 
Zimmermann hätkähdytti anarkistisiksi 
koetuilla teoksillaan niin suurta yleisöä 
kuin tiukan linjan modernisteja.

Zimmermann nautti yllätyksistä ja 
yhdisti poleemisesti eri rooleja sävel-
täjänä, filosofina, sosiologina ja polee-
mikkona. Hän kuvasi itse asennettaan 
toisaalta dionyysisesti nautiskelevaksi, 
toisaalta munkkimaisesti pidättyväksi. 
Musiikissaan hän saattoi olla hurmaava 
tai hyökkäävä, narri tai profeetta, mut-
ta pohjalla kaikui ehdottomuus ja ahdis-
tus, ikään kuin vastakkaiset roolit olisi-
vat muuttuneet säveltäjää venyttäväksi 
teilipyöräksi. Zimmermannin työ päättyi 
itsemurhaan vuonna 1970.

Stille und Umkehr (“Hiljaisuus ja pa-
luu”) oli vuonna 1970 Zimmermannin 
toiseksi viimeinen sävellys ennen 
Eklesiastiche Aktionia raamatun 
Saarnaajan ja Dostojevskin suurinkvisiit-
torin teksteihin. Stille und Umkehr on 
usein mielletty eräänlaiseksi epilogiksi 
Photoptosikselle ja esitetty konserttioh-
jelmissa sen parina. Säveltäjän henkilö-
kohtaisesta itsemurhaviestistä teokses-
sa ei ole (pelkästään) kyse. 

Stille und Umkehr oli Nürnbergin 
kaupungin tilaus renessanssimaalari 
Albrecht Dürerin 500-vuotisjuhlia var-

BERND ALOIS ZIMMERMANN (1918-1970): 
STILLE UND UMKEHR

ten vuonna 1971. Dürer on yksi ger-
maanisen kulttuurin suuria omatun-
toja, jonka hahmoa ja teoksia vasten 
Zimmermann saattoi arvioida kulttuurin 
nykytilaa. Pohdiskelujen lopputulema oli 
synkkä: vakavaan masennukseen sairas-
tunut säveltäjä ei nähnyt toivoa taiteelle 
sen enempää kuin itselleen ja päätti päi-
vänsä elokuussa 1970.

Kuvataiteellista lähtökohtaa voisi il-
mentää teoksen staattinen lähtökohta, 
d-sävelen urkupiste ja pikkurummun 
toistuvan blues-rytmi. Ei ole varmaan 
kaukaa haettua mieltää sävellys askeet-
tiseksi surusaatoksi tai hautajaiskul-
kueeksi, johon puupuhaltimet lisäävät 
osaaottavia arabeskeja, vasket matalaa 
murahtelua ja harppu taivaallista heli-
nää. Perinteisen saattoväen lisäksi or-
kesterista löytyy eksoottisia vieraita, pa-
haenteistä metallista kähinää, pulinaa ja 
sahausta

Teoksen jatkuva d-urkupiste ei ole 
vailla sävyjä, mutta Stille und Umkehrin 
olennainen piirre on värien katoaminen 
– ne ovat kauhtuneet pois kuin ruumiis-
ta olisi laskettu veri. Pikkurummun epä-
säännöllinen pulssi ei löydä d-sävelestä 
tai ohitseen lipuvista sävelfragmenteis-
ta kiinnityspisteitä sydämenlyönneil-
leen. Musiikkia ympäröivä hiljaisuus on 
alkanut kauan ennen teoksen käynnis-
tymistä ja sinne musiikki myös lopussa 
vajoaa.

Antti Häyrynen
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MATTHIAS PINTSCHER
Saksalainen Matthias Pintscher työs-
kentelee aktiivisesti säveltäjänä ja 
kapellimestarina ja kokee kaksi am-
mattiaan toisiaan täydentävinä ele-
mentteinä muusikontyössään. Hän on 
toiminut syksystä 2013 lähtien Pariisissa 
Ensemble InterContemporainin musii-
killisena johtajana ja vuodesta 2014 läh-
tien myös sävellyksenopettajana New 
Yorkin Juilliard School of Musicissa. Hän 
esiintyy nyt ensimmäisen kerran Radion 
sinfoniaorkesterin johtajana.

Pintscher opiskeli orkesterinjohtoa 
mm. Peter Eötvösin johdolla, mutta sä-
veltäminen nousi pian hänen työnsä toi-
seksi pääjuonteeksi. Hän on osallistunut 
säveltäjänä mm. Hans Werner Henzen 
kursseille ja opiskellut myöhemmin 
Manfred Trojahnin johdolla.

Syksyllä 2010 Pitscheristä tuli BBC:n 
Skotlantilaisen sinfoniaorkesterin en-
simmäinen Artist-in-Association, missä 
asemassa hän yhä on. Niin ikään jatkuu 
työ Tanskan kansallisen sinfoniaorkeste-
rin residenssitaiteilijana. Kaudella 2014–
15 Pintscher oli Kölnin Philharmonien 
residenssitaiteilija ja syksystä 2016 
lähtien hän on ollut Luzernin Festival 
Academy Orchestran ylikapellimesta-
ri. Hän oli Hampurin Elbphilharmonie-
konserttitalon residenssisäveltäjä ja 
fo kustaiteilija talon avajaiskaudella 
2016–17.

Pintscher on esiintynyt vierailijana 
monien huippuorkesterien johtajana; 
viime vuosina hän on debytoinut mm. 
Berliinin, New Yorkin ja Los Angelesin fil-
harmonikkojen johtajana. Kuluvalla kau-
della debyyttejä ovat mm. Amsterdamin 
Concertgebouw-orkesteri, Lontoon sin-

foniaorkesteri ja Berliinin radion sinfo-
niaorkesteri.

Pintscherin laajaan sävellystuotan-
toon sisältyy kamari- ja orkesterimu-
siikkia, vokaaliteoksia sekä ooppera 
Thomas Chatterton. Hänen teoksiaan 
ovat esittäneet mm. Clevelandin or-
kesteri, Chicagon sinfoniaorkesteri, 
Philadelphian orkesteri, New Yorkin ja 
Berliinin filharmonikot, Pariisin orkesteri 
sekä Lontoon orkesterit.

JAVIER PERIANES
Espanjalaista Javier Perianesia on luon-
nehdittu "pianistiksi, jolla on moitteeton 
ja hienostunut maku ja jota on siunattu 
kosketuksen lämmöllä" (The Telegraph). 
Hänen kukoistava kansainvälinen uran-
sa ulottuu viidelle mantereelle ja on 
vienyt hänet monille maailman arvos-
tetuimmille konserttilavoille (mm. New 
Yorkin Carnegie Hall, Lontoon Wigmore 
Hall, Pariisin Philharmonie, Berliinin 
Philharmonie, Wienin Musikverein, 
Amsterdamin Concertgebouw).

Perianes on esiintynyt monien huip-
puorkesterien kanssa; näitä ovat mm. 
Wienin, Münchenin, Los Angelesin, 
New Yorkin ja Lontoon filharmonikot, 
Philharmonia-orkesteri, Clevelandin, 
Chicagon ja Bostonin orkesterit sekä 
Pariisin orkesteri. Kauden 2017–18 ko-
hokohtia ovat paluut Los Angelesin 
filharmonikkojen, BBC Symphonyn, 
Wienin sinfonikkojen, RSO:n, Norjan ra-
dio-orkesterin, RSO:n, Tanskan kansal-
lisorkesterin, Birminghamin kaupungin 
sinfoniaorkesterin sekä Hampurin sinfo-
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nikkojen solistiksi. Kuluvan kauden mer-
kittäviä debyyttejä ovat esiintymiset 
Cincinnatin, Indianapolisin, Oslon filhar-
monikkojen, Lillen ja Moskovan valtion-
sinfoniaorkesterin kanssa. Hän esiintyy 
myös kiertueilla Münchenin filharmo-
nikkojen ja Espanjan kansallisen orkes-
terin kanssa.

Perianes levyttää yksinoikeullea 
harmonia mundille. Hänen laaja dis-
kografiansa ulottuu Beethovenista, 
Schubertista, Debussystä, Chopinista ja 

Mendelssohnista Turinaan, Granadosiin, 
Mompouhun, Fallaan ja Blasco de 
Nebraan ja on herättänyt ylistystä yhtä 
lailla kriitikoilta kuin yleisöltäkin. Hänen 
viimeisin, "aitoa lyyristä lahjakkuutta" 
(The Grammophone) todistava levyn-
sä sisältää Schubertin pianosonaatit D. 
960 ja D. 664. Hänen seuraava, kevääl-
lä 2018 ilmestyvä levtyksensä Bartókin 
kolmannesta pianokonsertosta on tehty 
Münchenin filharmonikkojen ja Heras-
Casadon 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.

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 
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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. 


