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19.9.
KESKIVIIKKOSARJA 2
Musiikkitalo klo 19.00 

Dima Slobodeniouk, kapellimestari
Nikita Boriso-Glebsky, viulu

Sergei Prokofjev: Sinfonia nro 1 “Klassinen” op. 25 14 min 
I Allegro
II Larghetto
III Gavotta: Non troppo allegro
IV Finale: Molto vivace

Jean Sibelius: 
Kaksi humoreskia viululle ja orkesterille op. 87 20 min
Humoreski nro 1 d-molli
Humoreski nro 2 D-duuri
 
Neljä humoreskia viululle ja orkesterille Op. 89
Humoreski nro 1 g-molli
Humoreski nro 2 g-molli
Humoreski nro 3 Es-duuri
Humoreski nro 4 g-molli

VÄLIAIKA 20 min

Sergei Prokofjev: Sinfonia nro 2 d-molli op. 40 36 min
I Allegro ben articolato
II Tema con variazioni

Väliaika noin 19.50. Konsertti päättyy noin klo 20.50. 
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja Yle Areenassa. 
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Sergei Prokofjev aloitti säveltäjän ja 
pianistin uransa 1900-luvun alun kau-
hukakarana. Sävellyksen opettaja 
Rimski-Korsakov kuvaili häntä ”lahjak-
kaaksi, mutta epäkypsäksi”. Prokofjev 
tunsi hyvin klassikot, mutta hänen lä-
hestymiskulmansa ei ollut romanttisen 
kunnioittava.

Monilla varhaisteoksillaan Prokofjev 
aiheutti tietoisesti pahennusta. 
Vuonna 1918 kantaesitetyssä ensim-
mäisessä sinfoniassaan op. 25 hän pää-
tyi toisenlaiseen tyyliin ällistyttääkseen 
varovaiseksi oppineita kuulijoitaan. 
Muistelmissaan Prokofjev vakuutti, et-
tei ollut koskaan hylännyt klassikkoja: 
”...tulin niistä tietoiseksi jo lapsena äi-
tini soittaessa Beethovenin sonaatteja. 
Vaikutus näkyy toisinaan uusklassisina 
ideoina, mutta toisinaan suorana 1700-lu-
vun esikuvien jäljittelynä.”

Ensimmäisessä, niin kutsutussa 
"Klassisessa" sinfoniassa esikuvien vai-
kutus on ilmeinen, mutta pelkästä vit-
sailusta ei ole kyse, vielä vähemmän 
suorasta jäljittelystä. ”Ajattelin säveltää 
sinfonian Haydnin tyyliin... Jos Haydn siir-
tyisi nykyaikaan, hän pysyisi uskollisena 
sävelkielelleen, mutta omaksuisi varmasti 
myös uusia ideoita... Annoin teokselle lo-
pulta nimeksi Symphonie classique – en-
sinnäkin koska se on niin yksinkertainen, 
toiseksi kiusatakseni konservatiiveja ja 
hartaimpana toiveenani, periäkseni voi-
ton, jos teos osoittautuisikin todelliseksi 
klassikoksi.”

Toive toteutui, tosin vasta pitkän ajan 
kuluttua. Vain muutama päivä sinfo-

SERGEI PROKOFJEV (1891–1953): 
SINFONIA NRO 1 D-DUURI OP. 25, "KLASSINEN"

nian kantaesityksen jälkeen Prokofjev 
matkusti vallankumouksen melskeestä 
lähes kahdeksikymmeneksi vuodeksi 
ulkomaille ja teos jäi maailman tapah-
tumien varjoon. Sinfoniaan on pullo-
tettu Haydnin henki kaikkein hilpeim-
millään, mutta samalla teos edustaa 
virtaviivaisesti omaa kuohuvaa aikaan-
sa.

Rakenteeltaan sinfonia nro 1 D-duuri 
op. 25 noudattaa historiallisten edel-
täjien esimerkkiä: ensimmäinen ja vii-
meinen osa ovat sonaattimuotoisia, 
hidas osa on kolmitaitteinen ja tanssi-
osana on menuetin sijasta viehkeä ga-
votti. Kaikkeen on Prokofjev painanut 
persoonallisen puumerkkinsä.

Ensimmäisen osan (Allegro) jykevät 
puitteet, jyrkät kontrastit – etenkin 
dynaamiset – kupliva elinvoima ja kai-
ken mahtipontisuuden kieltävä hilpeys 
tuntuvat liittyvän vallankumousajan 
positiivisiin odotuksiin. Lempeä hidas 
osa (Larghetto) tavoittaa samanlai-
sen toimeliaan yksinkertaisuuden, jota 
Prokofjev viljeli lapsille tarkoitetuissa 
teoksissaan.

Gavotin (Non troppo allegro) itsetie-
toisissa eleissä ja huvittuneessa arvok-
kuudessa on balettisäveltäjän tarkka-
näköisyyttä. Finaali (Molto vivace) on 
täynnä samppanjan kuplia, kirpeää tai-
turuutta – viulut, huilut ja muut peräs-
sä – sekä vastustamatonta optimismia.

 
Antti Häyrynen
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Jean Sibeliuksen kuusi Humoreskia viu-
lulle ja orkesterille syntyivät vuosina 
1917–18, kenties yhteydessä suunnit-
teilla olleeseen toiseen viulukonsert-
toon, jonka aineisto päätyi pääosin 
kuudenteen sinfoniaan. Kahteen eri 
opukseen kappaleet päätyivät vahin-
gossa ja kantaesityksensä ne saivat yh-
dessä vuonna 1919.

Kyseessä eivät ole mitkään sivutuot-
teet, sinfonisesta höyläpenkistä sinkoil-
leet lastut, sillä Sibelius hioi kappaleita 
myöhemminkin. D-molli-humoreskiin 
op. 87 hän palasi vielä vuonna 1939. 
Ystävälleen Axel Carpelanille säveltäjä 
kirjoitti kappaleiden edustavan “suurta 
formaattia”.

Suuri formaatti on aiheuttanut mää-
rittelyvaikeuksia ja ehkä aikoinaan hi-
dastanut humoreskien yleistymistä 
konserttiohjelmissa. Teosten konser-
toiva jännite erottaa ne keveämmistä, 
kotikäyttöön tarkoitetuista viulukap-
paleista. Poeettinen lataus ja novelli-
mainen kerronta puolestaan erottaa ne 
puhtaista bravuurinumeroista. Otsikko 
kertoo samalla, että musiikissa on pilke 
silmäkulmassa.

Ensimmäisessä humoreskissa d-molli 
op. 87/1 on alkuperäisessä muodossaan 
käytössä täysi sinfoniaorkesteri ja mu-
siikilliset kontrastit ovat sen mukaiset. 
Lempeä avausaihe saa viulistilta lämpi-
män vastauksen, mutta aikansa aprikoi-
tuaan solisti tarttuu taiturillisesti tanssi-
vaan aiheeseen. Lentoonlähtöyritykset 
raukeavat hivuttavaan melankoliaan ja 
vasta viimeisessä pyrähdyksessään so-

JEAN SIBELIUS (1865–1957): 
HUMORESKIT  OP. 87 JA OP. 89

listi katoaa korkeuksiin.
Ensimmäisen kokoelman jälkim-

mäinen humoreski, D-duuri op. 87/2, 
vastaa selvemmin otsikkoaan ja soo-
loviuluosassa on letkeää bravuuria. 
Orkesteriversion yhdeksään ääneen 
jaetut jouset tuovat kappaleeseen ke-
säyön läpikuultavuutta ja myös pää-
teeman modaalisessa värityksessä on 
jotain kansallishenkistä. Päätös on hui-
pentumassa pateettisesti, mutta viime 
hetkellä musiikki livahtaa karkuun sil-
mää iskien.

Toisen kokoelman op. 89 avaava tai-
turillinen humoreski esitetään ”gavotin 
tapaan”. Uusklassistisesta harjoitelmas-
ta ei ole kyse ja musiikin ilkikurisista 
käänteistä voi erottaa myös pohjoista 
umpimielisyyttä. Välijakson borduna-
säestyksinen melodia kietoutuu orkes-
teriversiossa tarkoin punnittuihin jou-
sitehoihin. Humoreski op. 89/2 tuntuu 
uppoavan kokonaan kesäiseen valohä-
myyn ja itsekseen improvisoiva viulis-
ti vaipuu omiin ajatuksiinsa – tämä on 
humoreskeista erikoisin ja sisäistynein.

Es-duuri-humoreskissa op. 89/3 on 
otsikon vaatimaa kepeyttä yhdisty-
neenä itsevarmaan virtuositeettiin 
viehkein flageolettiäänin. Kappaleen 
tanssiaskeleet tuntuvat muistelevan 
1800-luvun paviljonkielämää huvittu-
neen nostalgisesti, sooloviulu parket-
tien partaveitsenä.

Taiturillinen jännite on ilmeinen 
myös viimeisessä humoreskissa op. 
89/4, jossa leikitellään salonkitunnel-
mien sävyin. Urbaanin eleganssin ta-
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kaa kuultaa kuitenkin alakulo ja tuntuu 
kuin viulunääntä ei kuljettaisi solisti 
jousineen, vaan kappaleen katkeamat-
ta virtaava melodia.

 
Antti Häyrynen

Sergei Prokofjev lähti pian ”Klassisen” 
sinfoniansa kantaesityksen jälkeen 
maailmalle taskussaan kulttuuriasiain 
komissaari Anatoli Lunatsharskin 
myöntämä neuvostopassi. Prokofjevin 
tie kulki Vladivostokin kautta Japaniin 
ja sieltä USA:han, jossa hän menestyi 
pianistina, mutta jäi säveltäjänä kaipaa-
maan avarampaa ajattelua.

Vuonna 1922 hän muutti USA:sta 
Pariisiin ja huomasi maailmansodan 
muuttaneen ilmapiirin: ”Ranska oli 
voittanut sodan ja aikoi olla voittoisa 
myös musiikissa.” Hän havaitsi aiem-
pia saavutuksiaan pidettävän vanhan-
aikaisina. ”Pariisilaiset hyväksyvät mo-
nimutkaiset ratkaisut ja riitasoinnut”, 
Prokofjev kirjoitti ja pani merkille Le Six 
-säveltäjäryhmän suosion sekä Arthur 
Honeggerin veturisävellys Pacific 321:n 
(1923) menestyksen.

”Päätin sen vuoksi säveltää suu-
ren sinfonian ’raudasta ja teräkses-
tä’. Olin jo luonnostellut pääteeman. 
Kokonaisuus hahmottui samaan ta-
paan kuin Beethovenin pianosonaa-
tissa op. 111”, Prokofjev muisteli oma-
elämäkerrassaan. Tyylilleen uskollisesti 
hän kirjasi myös tappionsa:

”Toinen sinfonia esitettiin Pariisissa 
6. kesäkuuta 1925. Se oli liian tiiviis-

SERGEI PROKOFJEV (1891–1953): 
SINFONIA NRO 2

ti pakattu, liian raskaasti kuormattu 
kontrapunktilla, joka muuttui toistuvik-
si sävelkuvioiksi, ja vaikka yksi kriitikko 
ihasteli seitsenkertaista kontrapunktia-
ni, ystävät olivat noloina hiljaa.”

Prokofjev halusi saavuttaa radikaa-
leillakin teoksillaan suosiota, mutta 
yliarvioi pariisilaisyleisön uutuuden-
nälän. Toinen sinfonia kuuluu moder-
nismin muurinmurtajiin, mutta se on 
monipuolisempi sävellys kuin sen esit-
yshistoria antaisi olettaa. Teoksen kan-
taesityksen johti kontrabasson soit-
tajana alun perin menestynyt Sergei 
Koussevitsky, jonka vuoksi bassoille on 
kirjoitettu monia haastavia paikkoja.

Toinen sinfonia d-molli op. 40 on 
syntynyt vallankumouksen kuohuis-
ta, valettu betoniarkkitehtuuriin ja ju-
listamaan uutta joukkojen ja koneiden 
aikaa. Beethovenin viimeisen pian-
osonaatin tavoin kaksiosainen layout 
käsittää apokalyptisen, hurjan ja mul-
listuksenomaisen avausosan, sekä 
muunnelmamuotoisen päätösosan. 
Temaattisia yhteyksiä teoksilla ei ole, 
eikä rakenteellista samankaltaisuutta 
voi pitää ”klassisena” kuin kaikkein ylei-
simmässä mielessä.

Ensimmäinen osa (Allegro ben arti-
colato) viskaa kuulijan temaattiseen 
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myllerrykseen, joka on teräksisestä 
pauhusta huolimatta pystyttävä eritte-
lemään huolella. Alkuvoimien taistelus-
ta kohoaa ääniä ja vaatimuksia, jotka 
hukkuvat yhä uudelleen musiikilliseen 
rumputuleen ja vaskien mylvintään. 
Riitasoinnut pakkautuvat yhä tiiviim-
miksi, 12-sävelisinä heristäviksi nyrkeik-
si. Sen voimalla kaaoksesta kiteytyy 
osan lopussa jonkinlaista sankarillista 
varmuutta ilman sovintoa.

”Energisen ensiosan jälkeen tarvittiin 
hengähdystä, ainakin toisen osan al-
kuun. Olin valinnut aiheeksi rauhallisen 
’japanilaisen’ teeman”, Prokofjev kertoo 
viitaten enemmän oboen esittelemän 
teeman syntypaikkaan kuin tyyliin. 
Teeman esittelyssä (Andante) leviävä 
seesteisyys ja aaltoilevat jouset voivat 
muistuttaa Beethovenin finaaliosan 
lempeydestä, mutta jo ensimmäinen 
muunnelma (L’istesso tempo) kaivaa 
aiheesta esiin mystisiä ja pahaenteisiä 
sävyjä.

Toinen muunnelma (Allegro non 
troppo) nostaa puupuhaltimista hilpei-
tä scherzo-karaktereja ja vaskista paina-
via tanssiaskelia. Kolmannessa muun-
nelmassa (Allegro) rytmit terävöityvät 
edelleen ja tuovat mieleen Prokofjevin 
Teräsaskel-baletin (1926). Neljäs muun-
nelma (Larghetto) on hidas ja runolli-
nen, mutta polytonaalisuus ja kylmän 
tuulen lailla viuhuvat jouset tuovat sii-
hen rauhattomuutta.

Viides muunnelma (Allegro con brio) 
kirmaa eteenpäin pulisevissa puhalli-
nostinatoissa, mutta vaskien ja jyskyt-
tävien lyömäsoitinten liittyessä jouk-
koon palataan koneiden aikakaudelle.

Kuudennessa ja viimeisessä muun-
nelmassa (Allegro moderato) bassot 

käynnistävät kulkuemaisen liikkeen, 
joka kasvaa massiiviseksi vyöryksi. Sen 
yllä teema kaikuu läpitunkevana koraa-
lina, joka tuntuu raivaavan kaiken tiel-
tään. Jonkinlaisena lohtuna lopussa pa-
laa oboen eleginen teema ja sinfonia 
päättyy hiljaisiin sointuihin.

 
Antti Häyrynen

DIMA SLOBODENIOUK

Venäläissyntyinen mutta 16-vuo-
tiaana Suomeen muuttanut Dima 
Slobodeniouk on noussut kapellimes-
tarina vakaasti kohti kansainvälistä me-
nestystä. Yhtenä merkkipaaluna hänen 
urakehityksessään oli debyytti tämän 
vuoden helmikuussa Berliinin filharmo-
nikkojen 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 puolilla maailmaa 
vierailujohtajana. Esimerkiksi vii-
me kaudella hän debytoi vierailijana 
Berliinin lisäksi mm. Baijerin radio-or-
kesterissa sekä Sydneyn, Chicagon 
ja New Jerseyn sinfoniaorkestereissa. 
Lisäksi hän on palannut mm. Leipzigin 
Gewandhaus-orkesterin, Hollannin ra-
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NIKITA BORISO-
GLEBSKY

Venäläinen Nikita Boriso-Glebsky nou-
si suomalaisen musiikkiyleisön tie-
toisuuteen vuoden 2010 Sibelius-
viulukilpailun voittajana. Samana 
vuonna hän voitti myös Fritz Kreisler 
-kilpailun, ja näiden lisäksi hänen uraan-
sa ovat vauhdittaneet monet muutkin 
kilpailumenestykset (mm. Tšaikovski-

dion sinfoniaorkesterin ja Lyonin kan-
sallisorkesterin eteen. Kesällä 2018 
hän johti Bostonin sinfoniaorkes-
teria Tanglewoodin musiikkijuhlilla 
Yhdysvalloissa.

Slobodeniouk aloitti musiikkiopin-
tonsa Moskovassa viulunsoitolla. 
Suomessa hän opiskeli orkesterinjoh-
toa Sibelius-Akatemiassa mm. Jorma 
Panulan ja Leif Segerstamin oppilaana 
ja täydensi myöhemmin opintojaan Ilja 
Musinin ja Esa-Pekka Salosen johdolla. 
Hän on kertonut yhdistäneensä työs-
sään venäläiset juurensa ja suomalai-
sen musiikkikoulutuksensa ja ammen-
tavansa kummankin maan vahvasta 
musiikkiperinnöstä.

Slobodenioukin ohjelmisto on laa-
ja, mutta erityisinä painopisteinä voi 
mainita venäläisen ja suomalaisen mu-
siikin, minkä lisäksi vuodet Galician 
sinfoniaorkesterin johtajana ovat ri-
kastaneet hänen ohjelmistonsa espan-
jalaista osastoa. Hän johtaa myös pal-
jon uutta musiikkia ja on levyttänyt 
mm. Lotta Wennäkosken, Sebastian 
Fagerlundin, Kalevi Ahon ja Einojuhani 
Rautavaaran teoksia.

kilpailu, Kuningatar Elisabeth -kilpailu 
ja Monte Carlo Violin Masters). Vuonna 
2011 Boriso-Glebskylle myönnettiin 
Hämeenlinnan Sibelius-seuran synty-
mäkotimitali.

Boriso-Glebsky esiintyy aktiivises-
ti eri puolilla maailmaa sekä orkes-
terisolistina että kamarimuusikkona. 
Eurooppalaisten orkesterien lisäksi hän 
on esiintynyt mm. Sao Paolon sinfonia-
orkesterin, Kiinan kansallisen sinfonia-
orkesterin ja Kapkaupungin filharmoni-
sen orkesterin kanssa. Boriso-Glebsky 
on tehnyt yhteistyötä monien huip-
pukapellimestarien (mm. Gergijev, 
Fedosejev, Oramo, Lintu, Eri Klas) 
kanssa. Suomessa hän on soittanut 
mm. Helsingin kaupunginorkesterin 
ja Radion sinfoniaorkesterin solistina 
sekä viime kesänä myös Kuhmon ka-
marimusiikissa.

Boriso-Glebskyn kamarimusiikki-
kumppaneita ovat olleet mm. Rodion 
Štšedrin, Natalie Gutman, Juri Bashmet, 
András Schiff ja David Geringas. Vuonna 
2014 hän perusti Solenne Paidassin, 
Andreas Heringin, David Cohenin, Uxia 
Martinez Botanan ja Dana Demtsovin 
kanssa Rubik Ensemblen, jonka lähtö-
kohtana on tuoda esiin kamarimusiik-
kia monipuolisesti erilaisilla kokoonpa-
noilla.

Boriso-Glebskyn ohjelmisto sisäl-
tää klassis-romanttisen perusohjelmis-
ton lisäksi 1900-luvun musiikkia (mm. 
Berio, Schnittke, Bartók) ja myös nyky-
säveltäjiä (mm. Alexander Tchaikovsky 
ja Kuzma Bodrov). Hän on levyttänyt 
Bodrovin, Vieuxtemps'in ja Lalon mu-
siikkia.

Boriso-Glebskyn soittimena on 
Matteo Goffriller vuosilta 1720–30.
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Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävä-
nä on tuottaa ja edistää suomalaista 
musiikkikulttuuria. Orkesterin ylikapel-
limestari on Hannu Lintu, joka aloitti 
kautensa syksyllä 2013.

Radio-orkesteri perustettiin vuon-
na 1927 kymmenen muusikon voimin. 
Sinfoniaorkesterin mittoihin se kasvoi 
1960-luvulla. RSO:n ylikapellimestarei-
ta ovat olleet Toivo Haapanen, Nils-
Eric Fougstedt, Paavo Berglund, Okko 
Kamu, Leif Segerstam, Jukka-Pekka 
Saraste ja Sakari Oramo.

Suurten klassis-romanttisten mesta-
riteosten ohella RSO:n ohjelmisto si-
sältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen or-
kesterimusiikin taltioiminen kantanau-
hoille Yleisradion arkistoon. Kaudella 
2018–2019 orkesteri kantaesittää neljä 
Yleisradion tilaamaa teosta.  

RSO on levyttänyt mm. Mahlerin, 
Ligetin, Eötvösin, Sibeliuksen, Hakolan, 
Lindbergin, Saariahon, Sallisen, Kai-
paisen ja Kokkosen teoksia sekä 
Lau niksen Aslak Hetta -oopperan 
ensilevytyksen. Bartókin viulukon-
serttojen levytys Christian Tetzlaffin 
kanssa Hannu Linnun johdolla palkit-
tiin Gramophonella 2018. Sibeliuksen 
sävelrunoja ja lauluja sisältävä levy 
sai International Classical Music -pal-
kinnon (ICMA) 2018.  Lisäksi se oli 
Gramophone-julkaisun Editor’s Choice 
marraskuussa 2017 ja BBC Music 
Maga zinen kuukauden valinta tam-

RADION SINFONIAORKESTERI

mikuussa 2018. Orkesterin levytyk-
siä on palkittu myös mm. BBC Music 
Magazine -, Académie Charles Cros’n 
ja MIDEM Classical Award -palkinnoilla. 
Kaudella 2018–2019 julkaistavat levyt 
sisältävät Lutoslawskia, Fagerlundia ja 
Beethovenia.

RSO konsertoi säännöllisesti ym-
päri maailmaa. Kaudella 2018–2019 
orkesteri tekee kotimaan kiertueen 
Hannu Linnun johdolla Pietarsaareen, 
Kauhajoelle, Forssassaan ja Lahteen.

RSO:n konsertit lähetetään suorina 
lähetyksinä Yle Areenassa ja Yle Radio 
1:ssä sekä taltiointeina Yle Teemalla ja 
Yle TV1:ssä.


