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21.1. 
Harjoitussali PAAVO klo 15.00

Uusi Helsinki -kvartetti:
Petri Aarnio, viulu
Taija Angervo, viulu
Ilari Angervo, alttoviulu
Tuomas Lehto, sello

Ludwig van Beethoven: Jousikvartetto nro 10  30 min
op. 74 ”Harppu” Es-duuri op.74 
I Poco adagio – Allegro 
II Adagio ma non troppo 
III Presto
IV Allegretto con variazioni

Anton Webern: Fünf Sätze op. 5 12 min
I Heftig bewegt – Etwas ruhiger 
II Sehr langsam 
III Sehr bewegt 
IV Sehr langsam 
V In zarter Bewegung

VÄLIAIKA 15 min
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Alban Berg: Jousikvartetto op. 3 21 min
I Langsam 
II Mässige Viertel

Ludwig van Beethoven: Jousikvartetto nro 16 24 min 
F-duuri op.135  
I Allegretto 
II Vivace 
III Lento assai e cantante tranquillo 
IV Der schwer gefasste Entschluss 
(Grave ma non troppo tratto – Allegro)

Väliaika noin klo 15.45. 
Konsertti päättyy noin klo 16.45.
Konsertin taltiointi kuullaan Yle Radio 1:ssä 23.1. klo 19.03.
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Napoleonin sotajoukkojen uhatessa 
Wieniä vuonna 1809 Beethoven keskit-
tyi säveltämiseen. Hän oli onnistunut 
saamaan kolme Wienin aatelista talou-
dellisiksi tukijoikseen, joten rahahuolet 
oli väliaikaisesti ratkaistu. Beethoven 
oli myös aiemmin saanut työtarjouksen 
Napoleonin veljeltä Jérômelta, joten ky-
syntää säveltäjällä riitti yli valtiorajojen.

Vuotta 1809 voi kutsua Beethovenin 
”Es”-vuodeksi, sillä hän sävelsi tuolloin 
kolme keskeistä teosta Es-duuriin: vii-
dennen pianokonserton, pianosonaatin 
Les Adieux op. 81a sekä kymmenennen 
jousikvarteton op. 74. Jousikvarteton 
hän omisti yhdelle tukijoistaan, prins-
si Lobkowitzille, jonka kodissa kuultiin 
myös teoksen ensiesitys. Kymmenes 
jousikvartetto oli tapaus jo siksi, että 
aiemmin Beethoven oli julkaissut jou-
sikvartettoja useamman teoksen koko-
naisuuksissa. Nyt kaikki huomio kiinnit-
tyi tähän yhteen sävellykseen. 

”Harppu”-kvartetto on selkeäraken-
teista, ongelmatonta musiikkia.  Sen 
ilmaisu on mutkatonta mutta rikasta. 
Ensimmäisen osan alkupuoli on poh-
diskeleva, joskin ajoittaiset dissonans-
sit luovat piilevää uhkaa. Musiikissa on 
yksinkertaista eleganssia. Tauot luovat 
hengitystilaa, ja äkilliset iskut piristävät. 
Allegrossa kuullaan kuplivaa, harpun-
kaltaista pizzicato-soittoa, josta teok-
sen lisänimikin on tullut. Sivuhuomiona 
mainittakoon, että Beethoven itse ei an-
tanut tätä nimeä, vaan se on myöhäi-
sempi lisäys. 

LUDWIG VAN BEETHOVEN: JOUSIKVARTETTO 
NRO 10 OP. 74 ”HARPPU” 

Osan musiikki ammentaa klassis-
min keskeisiltä vaikuttajilta, mutta 
Beethovenin käsittelyssä ilmaisu laajen-
tuu rytmisesti, harmonisesti ja soinnil-
lisesti yllättäviin suuntiin. Osa on hyvä 
esimerkki Beethovenin kyvystä kierrät-
tää ja muunnella musiikillisia aineksia. 
Sen loppupuolella kuullaan vähennetty-
jen sointujen orkestraalista maniaa, ja 
säveltäjälleen tyypillisesti lopetusta vii-
vytellään. Musiikki purkautuu kuitenkin 
lopulta Es-perussäveleen. 

Teoksen toinen osa on As-duurissa. 
Rauhallinen, paikoin kirkollinen tunnel-
ma ja polveileva melodisuus tavoitte-
levat hellästi myös toisia tiloja luoden 
pysyvyyden ja uutuuden kaipuun ba-
lansseja. Beethoven kirjoitti osaan myös 
viipyvän runsaita soinnuilla herkuttelu-
ja. Samoin kuin ensimmäisessä osassa, 
myös tässä taukojen viisas käyttö tuo 
avaruutta musiikkiin. Osan loppupuo-
lella kierrokset lisääntyvät pizzicatojen 
ja murtosointujen siivittämänä ja osan 
alussa esitelty teema kuullaan uudel-
leen. Hauraat, taukojen reunustamat 
soinnut päättävät Adagio ma non trop-
pon.  

Kolmas osa, Presto, on sähäkäs-
ti rokkaava mutta dynaaminen. Mol-
livoittoisessa osassa kuultava neljän sä-
velen (lyhyt-lyhyt-lyhyt-pitkä) kiihkeä 
motiivi muistuttaa viidennen sinfonian 
kuuluisaa sävelkuviota. Osa päättyy hil-
lityn vauhdikkaisiin tunnelmiin. 

Viimeisessä osassa, Allegretto con va-
riazioni, kuullaan teema ja sen muunnel-
mia. Vahvan kontrastoivat muunnelmat 
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vaihtelevat lyyrisestä maisemoinnista 
matemaattisen palikkamaisiin rakennel-
miin. Monisävyinen osa on paikoin ko-
toisa ja resonoiva, toisinaan energises-
sä sahauksessaan kiihkeän atleettinen. 
Monipuolisen materiaalin tutkiskelun 
jälkeen tuhti kooda päättää teoksen jä-
mäkästi. 

Beethovenin kujeileva kekseliäisyys ja 
luonteen moniulotteisuus tulee ehkä-
pä parhaiten esille juuri teoksen viimei-
sessä osassa. Samankaltaisen finaalin 
hän kirjoitti myös viulusonaattiin op. 96 
(1812).   

Ilmoille iskeytyy outo elävä arkkiteh-
tuuri. Maaniset, vuoroin viiltävät ja läm-
pimät harmoniat luovat intensiivisen 
verkoston. Episodimainen musiikki on 
väkevien sointiefektien, kuten luisevien 
pizzicatojen, kyllästämää.

Intensiivistä aloitusta seuraa rauhal-
lisempi laulava osa, jossa kuullaan ar-
vaamattomia taukojen erottamia soivia 
saarekkeita ajassa. Wagnerin Tristan ja 
Isolde kaikuu sävelissä, mutta harmoni-
nen maailma on vielä monimutkaisem-
pi. Sordinoitujen jousten soinnissa on 
hämärää seksikkyyttä.

Draaman kolmas osa on oikukasta 
actionmusiikkia, kuin kaahausta M.C. 
Escherin visioimissa rakennelmissa. Sen 
sävelissä kuuluu eksistentiaalinen epä-
luulo, ellei kauhu. Lyhyt osa päättyy rai-
suun kiitoon. 

Vallatonta menoa seuraa jälleen 
rauhallisempi osa. Sen itsetutkiskele-
va musiikki on paikoitellen erittäin hil-
jaista, olemassaolon rajoilla kelluvaa. 
Aavemaiset jousipilvet esittävät haurai-
ta kysymyksiä, joihin ei kuulu vastausta. 

Viisiosainen tutkimusmatka päättyy 
salaperäisiin tunnelmiin. Osan musiik-
ki on hengityksen kaltaista ja tuo mie-

ANTON WEBERN: FÜNF SÄTZE OP. 5

leen jonkin tuntemattoman olennon 
ruumiintoiminnot. Bluesia toisesta ulot-
tuvuudesta. Tämä on monitulkintaista 
musiikkia, joka ei saavu koskaan perille, 
mutta loihtii kehittyessään monia kau-
niita, pelottavia ja humoristisia hetkiä. 
Viimeiset äänet hiipuvat vähitellen ole-
mattomuuteen. 

Anton Webernin (1883–1945) Fünf 
Sätze (Viisi osaa) op. 5 valmistui vuonna 
1909. Se sijoittuu ajanjaksoon, jolloin sä-
veltäjän tyyli kehittyi sävelten ja harmo-
nioiden hierarkkisuudesta irtautuneen 
vapaan atonaalisuuden suuntaan. Ajan 
teoksissa kuuluu silti edelleen myös 
myöhäisromantiikan tunteellinen vai-
kutus. Webernin vapaan atonaalisuuden 
kausi jatkui 1920-luvun loppupuolelle 
asti, jolloin niin kutsuttu 12-säveljärjes-
telmä tuli hänen teoksissaan keskeisek-
si. Webern oli vuosina 1904–1908 Arnold 
Schönbergin (1874–1951) oppilas, ja yh-
dessä Alban Bergin (1885–1935) kans-
sa tämä Toiseksi Wienin koulukunnak-
si kutsuttu kolmikko uudisti tuntuvasti 
länsimaista taidemusiikkia.  

Webernin atonaalisen kauden teok-
set ovat lyhyitä ja tiiviitä. Olennainen 
musiikillinen materiaali on puristettu 
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pointillistisiin hetkiin. Ero myöhäisro-
mantiikan suureellisiin sävellyksiin on 
selvä. Myös monipuoliset sointivärit 
ovat keskeisiä. Webernin suosimassa 
Klangfarbenmelodiessa sointiväri ottaa 
melodian roolia. Käytännössä tämä il-
menee melodialinjan tiheästi tapahtu-
vana siirtymisenä soittimelta toiselle ja 
eri rekistereihin.   

Vaihtelevia sointivärejä Webern loi 
myös hyödyntämällä erilaisia, aika-
naan epätavallisia, soittotekniikoita. 
Esimerkiksi Fünf Sätzen ensimmäises-
sä osassa kuullaan erilaisia sormin soi-
tettuja pizzicato-tekniikoita sekä jousen 
puuosaa hyödyntävää col legnoa.  

Muita Webernin musiikkia leimaavia 
piirteitä ovat muun muassa kulmikkaat 
linjat, suuret sävelhypyt, rytminen mo-

nimutkaisuus sekä hämärretty tahtilaji-
tuntu. Teokset ovat usein dynamiikoil-
taan melko hiljaisia mutta äkkinäisten 
purkauksien pirstomia. Kaikki nämä te-
kijät luovat yhdessä suuria kontrasteja 
tarjoavaa musiikkia. Edellä mainitut piir-
teet kuuluvat myös Fünf Sätzessa. 

Webernin saavutuksia ei juuri-
kaan hänen elinaikanaan tunnustet-
tu, mutta toisen maailmansodan jäl-
keen hänen maineensa alkoi vähitellen 
kasvaa. Ytimekkäät, uusia sointeja ta-
voittelevat sävellykset ja varsinkin hä-
nen tiukkaan musiikillisten paramet-
rien kontrollointiin perustuva sarjallinen 
musiikkinsa inspiroivat monia säveltäjiä, 
muun muassa Karlheinz Stockhausenia 
sekä Pierre Boulezia.

Toinen Wienin koulukunta haastoi eu-
rooppalaista musiikkikenttää 1900-lu-
vun ensimmäisinä vuosikymmeninä. 
Pitkään vallinneesta, harmonioiden hie-
rarkkisuuteen perustuvasta tonaalisuu-
desta irti pyrkivät sävellykset laajensi-
vat käsityksiä musiikista ja aiheuttivat 
sekä innostusta että hämmennystä, niin 
kuin uudistuksille on tyypillistä. Arnold 
Schönberg (1874–1951) oppilaidensa 
Anton Webernin (1883–1945) ja Alban 
Bergin (1885–1935) kanssa siirtyivät en-
sin tonaalisuudesta atonaalisuuteen ja 
myöhemmin tarkemmin hahmoteltuun 
12-säveljärjestelmään sekä sarjallisuu-
teen.  

Wienin kolmikosta Berg on mielen-
kiintoinen siksi, että hänen musiikkin-

ALBAN BERG: JOUSIKVARTETTO OP. 3

sa on samanaikaisesti moderneja, uusia 
äänisfäärejä tavoittelevaa, mutta kui-
tenkin romantiikan lämpöä ja sieluk-
kuutta hehkuvaa. Berg muun muassa 
suosi 12-säveljärjestelmään perustuvis-
sa teoksissaan sellaisia sävelrivejä, jotka 
mahdollistavat ”perinteisiä” tonaalisia 
kolmisointuharmonioita. Bergin keskei-
simpiin sävellyksiin lukeutuvat Lyyrinen 
sarja jousikvartetille (1926), viulukon-
sertto (1935) sekä oopperat Wozzeck 
(1914–1922) ja Lulu (1929–1935). 

Jousikvartetto op. 3 syntyi vuonna 1910 
Bergin ollessa edelleen Schönbergin op-
pilas. Teoksen ensiesitys seuraavana 
vuonna sai tyrmäävän, jopa pilkkaavan 
vastaanoton. Schönberg oli kuitenkin 
vaikuttunut oppilaansa jousikvartetosta 
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ja kehui sen vahvaa ilmaisua sekä oma-
peräisyyttä. Vasta ensimmäisen maa-
ilmansodan jälkeen kvartetto alkoi va-
kiinnuttaa paikkaansa, ja se julkaistiin 
vuonna 1920. 

Kaksiosainen sävellys rakentuu lyhyi-
den melodis-rytmisten motiivien va-
raan, joita toistetaan ja muunnellaan 
monin tavoin. Musiikki on samaan ai-
kaan selvärajaista ja yhtenäistä, mutta 
jatkuvasti kehittyvää. Yhtenäisyyttä li-
sää myös ensimmäisen osan käynnistä-
vän teeman ilmaantuminen uudestaan 
toisen osan loppupuolella. Virtuoosiset 
linjat yhdistyvät jännittävän orgaani-
seksi kokonaisuudeksi. Jatkuvista tem-
povaihteluista huolimatta ensimmäisen 
osan voi hahmottaa hitaaksi ja toisen 
nopeaksi.  

Berg nuotinsi kvarteton hyvin tarkas-
ti. Lähes jokaiseen nuottiin liittyy esi-
tysohjeita dynamiikan ja halutun tun-
nelman suhteen. Teos myös hyödyntää 
monenlaisia soittotekniikoita kimmeltä-
vistä huiluäänistä otelaudan päällä soit-
tamiseen. Bergin mikromanageroinnin 
tuloksena on kuitenkin koherentti ja 
sointiväreiltään rikas teos, jossa tark-

kaan harkitut yksityiskohdat palvelevat 
kokonaisuutta. 

Ensimmäinen osa, Langsam, on oiku-
kas ja luonnonvoiman kaltaisesti muun-
tuva. Dynaamiset vaihtelut ovat suuria, 
ja muutamassa kohtaa koetaan lyhyt 
välähdys perinteisemmistä tonaalisista 
harmonioista. Sormilla soitettujen pizzi-
catojen ja väräjävien jousitremolojen vä-
rittämä musiikki henkii äänispektrumia 
itsessään, soivan ulottuvuuden rajoja ja 
mahdollisuuksia. Osa loppuu hiljaiseen 
keinuntaan. 

Toinen osa, Mässige viertel, on salape-
räisen kaunista ja tarkasti jäsenneltyä 
musiikkia. Se katsoo todellisuutta aivan 
omasta näkökulmastaan. Shokkihetket 
herättelevät tuntemattoman tarinan 
kerronnan lomassa. Tajuntaa laajenta-
vassa sävelvirrassa voi havaita kaiku-
ja myöhäisromantiikasta sekä ekspres-
sionismista. Kulmikkaiden rakenteiden 
ohessa kuullaan myös lyyrisiä lausah-
duksia. Dekadentti musiikki loppuu 
äkillisesti jättäen kuulijan oudon hiljai-
suuden huomaan pohtimaan äänen ja 
äänettömyyden rajapintoja.       

Ludwig van Beethovenin (1770–1827) 
viimeiseksi kokonaiseksi sävellykseksi 
jäänyt jousikvartetto nro 16 op. 135 syn-
tyi haastavissa olosuhteissa. Tuskallisen 
ja monimutkaisen oikeusprosessin jäl-
keen Ludwig oli saanut vuonna 1815 
edesmenneen Kaspar-veljensä pojan 
Karlin huoltajuuden. Pojan äiti Johanna 

LUDWIG VAN BEETHOVEN: JOUSIKVARTETTO 
NRO 16 OP. 135

oli Ludwigin mielestä kykenemätön 
vanhemmaksi. Näistä ihmissuhdesot-
kuista ja mahdollisista veloista kärsi-
neen Karlin itsemurhayrityksen jälkeen 
Ludwig matkusti veljenpoikansa kanssa 
toisen veljen, Johannin, Gneixendorfissa 
sijaitsevalle tilalle. Säveltäjää oli pyydet-
ty vierailulle useasti aiemminkin, mutta 
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myöskään Johannin vaimo ei uskotto-
muutensa vuoksi miellyttänyt Ludwigia, 
joten sukulointia ei ollut tapahtunut. 

Tästä sekavasta perhedraamas-
ta ja heikkenevästä terveydentilas-
taan huolimatta Beethoven viimeis-
teli Gneixendorfissa lokakuussa 1826 
kvarteton, jonka työstäminen oli alka-
nut saman vuoden heinäkuussa. Se on 
syntyolosuhteisiinsa nähden yllättävän 
hyväntuulinen ja leikkisä teos, josta ei 
kuitenkaan puutu synkempiä sävyjä. 
Tarkasti sovitettu, ilmava sävellys hei-
jastelee säveltäjän loppuvaiheen töille 
tyypillistä, osittain ehkäpä kuuroutumi-
sesta johtunutta sisäänpäinkääntynei-
syyttä. Moniin muihin Beethovenin jou-
sikvartettoihin verrattuna jousikvartetto 
nro 16 sykkii yksinkertaisia totuuksia, 
kuoleman läheisyyden kirkastamaa ajat-
telua.

Teoksen ensimmäinen osa, Allegretto, 
on tiuhaan ilmettään vaihtava, mut-
ta loogisesti etenevä. Sen äkkinäisis-
sä käännöksissä melodiat kulkeutuvat 
soittimelta toiselle. Klassismiin nojaava, 
Haydnin mieleen tuova musiikki tekee 
myös säveltäjälleen tyypillisiä rytmisiä ja 
harmonisia irtiottoja luoden odottamat-
tomia hetkiä. Oikukkuus Beethovenilla 
on aina kuitenkin tarkasti harkittua. 

Vivacessa on rytmistä häröilyä, jossa 
jouset kompastelevat kontrolloidusti. 
Osan keskivaiheilla musiikki jää yllättä-
västi luuppaamaan paikoilleen – mini-
malismia ennen minimalismin syntyä – 
ensimmäisen viulun pomppiessa kaiken 
yllä. Junnaava osuus on varmasti yksi 
teoksen mieleenpainuvimpia. 

Lento assai, cantante e tranquillo on 
tervetullut rauhoittuminen kahden en-
simmäisen osan jälkeen. Hämärä, keh-

tolaulumainen musiikki koostuu tee-
masta ja variaatioista. Nämä limittyvät 
saumattomasti yhteen luoden vaihtele-
vasti ylevän ja surumielisen kokonaisuu-
den. 

Viimeisellä osalla on mittava nimi: Der 
schwer gefaßte Entschluß (Vaikea pää-
tös).” Grave, ma non troppo tratto (Muss 
es sein? Pitääkö sen olla?) – Allegro (Es 
muss sein! Sen pitää olla!) – Grave, ma 
non troppo tratto – Allegro. Osan nimen 
selitykseksi on tarjolla monenlaisia teo-
rioita. 

Todennäköisesti nimi liittyy yksinker-
taisesti teoksen valmiiksi saamiseen: 
Beethoven kirjoitti kirjeessä kustantajal-
leen Moriz Schelingerille vaikeuksistaan 
kirjoittaa sävellys valmiiksi, mutta haas-
tavan pohdinnan ja työstön jälkeen tämä 
kuitenkin onnistui. Sävellyksellisten va-
lintojen tekeminen oli Beethovenille 
yleensäkin hankalaa, joista myös nämä 
kirjoitetut kommentit osan nimen yh-
teydessä muistuttavat.

Viimeisen osan musiikki heijaste-
lee tätä vaikeuksista voittoon -kehitys-
kaarta. Pahaenteisyys ja terävät iskut 
varjostavat huolettomia sävelkulkuja. 
Kamppailu ratkeaa vasta viime hetkillä, 
jolloin päätös nujertaa epävarmuuden. 
Sen pitää olla! 

Matti Mustonen
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Uusi Helsinki -kvartetti (UHK) kuuluu 
menestyneimpiin ja perinteikkäimpiin 
aikamme suomalaisista jousikvarteteis-
ta. Vuonna 1982 perustettu yhtye on eri 
kokoonpanoissaan esiintynyt arvoste-
tuilla festivaaleilla ja konserttilavoilla mo-
nissa Euroopan maissa (mm. Lontoon 
Wigmore Hall, Berliinin Konzerthaus, 
Amsterdamin Concertgebouw ja 
Zürichin Tonhalle) sekä Japanissa, 
Yhdysvalloissa, Australiassa ja Israelissa.

Uusi Helsinki -kvartetti voitti jo pian 
perustamisensa jälkeen vuonna 1984 
kaksi kilpailua: Viitasaaren kvartettikil-
pailun ja Concertino Praga -kvartettikil-
pailun. Vuonna 1994 näiden jatkoksi tuli 
toinen palkinto Lontoon jousikvartetti-
kilpailussa, jossa se sai myös yleisöpal-
kinnon ja parhaan tilausteoksen esityk-
sen palkinnon. Vuonna 1997 kvartetti sai 
Nuori Suomi -palkinnon.

Uusi Helsinki -kvartetti esitti kesäl-
lä 1998 Helsingin juhlaviikoilla Bartókin 
kaikki kuusi kvartettoa kahden kon-
sertin kokonaisuutena. Kaudella 2001–
02 se järjesti Temppeliaukion kirkossa 
oman konserttisarjan wieniläisestä mu-
siikista, ja kaudella 2004–05 se perusti 
Helsingin Ritarihuoneelle jousikvartetti-
musiikkiin erikoistuneen konserttisarjan, 
jossa esiintyi vierailijoina sekä suomalai-
sia kvartetteja että ulkomaisia huippuyh-
tyeitä kuten Juilliard-kvartetti. Kaudella 
2012–13 UHK juhlisti 30-vuotista taival-
taan soittamalla kaikki Beethovenin 16 
kvartettoa tiiviinä konserttisarjana sekä 
Helsingissä, Lahdessa että Tampereella.

Uusi Helsinki -kvartetti on julkaissut 
levyjä Janáčekin, Sibeliuksen ja Griegin 

UUSI HELSINKI -KVARTETTI

kvartetoista sekä levyttänyt myös kla-
rinetisti Kari Kriikun kanssa. UHK on 
toiminut pitkään Tampereen ammatti-
korkeakoulun residenssikvartettina, ja 
kesällä 2017 se oli Helsingissä kansain-
välisen Maj Lind -pianokilpailun kama-
rimusiikkitehtävien toisena residenssik-
vartettina.

Kvartetilla on nykyisessä koostumuk-
sessaan vahva kytkös Radion sinfoniaor-
kesteriin, sillä kaikki yhtyeen jäsenet ovat 
RSO:n muusikoita. Petri Aarnio on or-
kesterin konserttimestari, Taija Angervo 
2. konserttimestari, Ilari Angervo 1. so-
oloaltisti ja Tuomas Lehto 1. soolosellis-
ti. Heistä Ilari Angervo kuuluu UHK:n pe-
rustajajäseniin vuodelta 1982.


