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26.10.
PERJANTAISARJA 4
Musiikkitalo klo 19.00

Thomas Adès, kapellimestari 
Christianne Stotijn, mezzosopraano
Mark Stone, baritoni

György Kurtág: Ligatura – Message-Hommage 3 min 
à Frances-Marie Uitti (The Answered Unanswered Question) 
op. 31b   
  

Jean Sibelius: Tuonelan joutsen op. 22/3 8 min
Sanna Niemikunnas, englannintorvi
 

Jean Sibelius: Tapiola op. 112 18 min

VÄLIAIKA 20 min

Thomas Adès: Totentanz 35 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.

Kyeong Ham, oboe
József Hárs, käyrätorvi
Jouko Laivuori, cembalo

Thomas Adès: Sonata da caccia op.11  14 min
1. Gravement
2. Gayëment
3. Naïvement
4. Galament

Väliaika noin 19.40. 
Konsertti päättyy noin klo 20.45. 
Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy noin klo 21.15. 
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja Yle Areenassa. 
Konsertti nähdään Yle Teeman RSO Musiikkitalossa -ohjelmassa 11.11. ja 18.11. ja 
uusintana Yle TV1:ssä 17.11. ja 24.11.
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Ligatura – Message-Hommage à Frances-
Marie Uitti (The Answered Unanswered 
Question) – täydessä mitassaan mitä 
eeppisin, informaatiota täyteen pakat-
tu otsikko. Mutta yhtä pitkä kuin on 
otsikko, yhtä lyhyt ja tiiviiksi puristettu 
on teos sen takana, yhden huolellisesti 
hiotun ja loppuun asti mietityn ajatuk-
sen toteutus. Sellaisia György Kurtágin 
teokset ovat. Usein ne rakentuvat täl-
laisten hetken välähdysten ja ajatusten 
moniosaisiksi ketjuiksi, joissa jokainen 
osa muodostaa oman mikrokosmok-
sensa mutta jäsentyy samalla olennai-
seksi osaksi monisäikeistä kokonaisuut-
ta.

Unkarilaissyntyisen, nykyisin Rans-
kassa asuvan Kurtágin varhaisimmat 
opusnumeroidut teokset ovat 1950- ja 
1960-lukujen taitteesta, ja hän sai pit-
kään hioa timanttejaan omassa rau-
hassaan, sivussa huomion valokeilasta. 
Kansainvälinen musiikkiyhteisö havah-
tui hänen omaleimaiseen musiikkiin-
sa vasta 1980-luvulla, jolloin varsinkin 
Pariisissa 1981 kantaesitetty lauluteos 
Messages of the Late Miss R. V. Troussova 
herätti huomiota. Sen jälkeen hänen 
arvostuksensa on tasaisesti noussut. 
Suurin osa Kurtágin suppeaksi jäänees-
tä tuotannosta on pienen kokoonpanon 
musiikkia, ja esimerkiksi varsinaisia or-
kesteriteoksia on vain reilu kourallinen.

Ligatura – Message-Hommage à 
Frances-Marie Uitti (The Answered 
Unanswered Question) on sävelletty 

GYÖRGY KURTÁG (s. 1926): LIGATURA – 
MESSAGE-HOMMAGE À FRANCES-MARIE UITTI 
(THE ANSWERED UNANSWERED QUESTION), 
OP. 31B

1989 amerikkalaista sellistiä Frances-
Marie Uittia varten. Tämä tänä vuon-
na 70-vuotisjuhliaan viettänyt sellotai-
turi on ollut kehittämässä monia sellon 
uusia soittotekniikkoja, niistä tunne-
tuimpana sellon soittaminen yhtä aikaa 
kahdella jouselle – toinen kielten ala-, 
toinen yläpuolella – jolloin yksi muu-
sikko voi soittaa yhtä aikaa kaikilla nel-
jällä kielellä. Ja juuri tämä idea on ollut 
Kurtágin teoksen taustalla. Teoksen sel-
lo-osuuden voi soittaa alkuperäisen läh-
tökohdan mukaan yhdellä sellolla käyt-
täen kahta jousta tai kahdelle sellolle 
jaettuna.

Frances-Marie Uittille kohdistuvan 
"Message-Hommagen" eli viestin ja 
kunnianosoituksen lisäksi otsikosta löy-
tyy muutakin informaatiota. Termi "li-
gatura" viittaa vanhemmassa nuottikir-
joituksessa käytettyyn tapaan yhdistää 
kaarilla useampia perättäisiä nuotteja 
ryhmiksi, ja tällaisia kaaria on Kurtágin 
teoksen pelkistetyssä, kokonuoteista 
rakentuvassa nuottikuvassakin paljon. 
Otsikon termeistä sekä "ligatura", "mes-
sage" että "hommage" ovat tuttuja mo-
nista muistakin hänen teoksistaan.

Alaotsikko "The Answered 
Unanswered Question" viittaa Charles 
Ivesin lyhyeen orkesterikappaleeseen 
The Unanswered Question vuodelta 
1908. Kun Ivesilla trumpetin moneen 
kertaan kuultavat kysymykset saavat 
vastaansa huilujen vastaukset, ovat 
Kurtágilla asetelmana sellon (tai kah-
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den sellon) pelkistetyt, hitaasti liikkuvat 
sointusarjat ja kahden viulun vastarep-
liikit. Kysymysten ja vastausten vasta-
kohta on kuitenkin Kurtágilla verho-
tumpi. Jälkimmäisellä kerralla viulut ja 
sellot soivat yhtäaikaisesti mutta niin, 

että niiden tahtiviivat eivät osu samaan 
kohtaan. Lopputahdeissa celesta liittyy 
vielä mukaan sulkemaan tämän arvoi-
tuksellisen, sisäänpäinkääntyneen ja lä-
hes paikoilleen jähmettyneen muuta-
man minuutin miniatyyrin.

Loppukesällä 1894 Sibelius oli lyöty mies. 
Hän oli alkanut suunnitella Wagnerin 
ajatusten innostamana oopperaa ja ti-
lannut J. H. Erkolta Kalevala-aiheiseen 
libreton Veneen luominen. Sitten hän 
näki Bayreuthissa ja Münchenissä va-
likoiman Wagnerin oopperoita – ja ro-
mahti täydellisesti. Hän kirjoitti Ainolle 
kirjeen, jossa hän sakeassa itsesäälissä 
kylpien pohdiskeli puolivakavissaan sä-
veltämisen vaihtamista tehdastyöhön.

Sibelius sai kuitenkin kootuksi itse-
kunnioituksensa rippeet. Hän jätti haa-
veet oopperasta ja löysi Lisztin ohjel-
mallisista orkesteriteoksista itselleen 
paremmin luontuvan sävellyslajin. Hän 
tutki Berliinissä Lisztin Faust-sinfonian 
partituuria ja kirjoitti Ainolle, nyt ai-
van toisessa äänilajissa: "Se on suuren-
moista, ja opin siitä paljon." Sibeliuksen 
löytämä uusi suunta sai ensimmäisen 
täysipainoisen toteutuksen alkuvuo-
desta 1896 valmistuneessa orkesteri-
sarjassa Lemminkäinen, neljä legendaa 
Kalevalasta.

Kun Lemminkäissarja esitettiin 
ensimmäisen kerran huhtikuus-
sa 1896, se sai pääosin kiittävän vas-
taanoton. Mutta kun teos esitettiin 
Sibeliuksen korjaamassa asussa seu-
raavan vuoden marraskuussa, arvoval-
tainen kriitikko Karl Flodin tyrmäsi sen 

JEAN SIBELIUS (1865–1957): TUONELAN JOUTSEN

täysin. Paljolti Flodinin murska-ar-
vostelun haavoittamana Sibelius veti 
kaksi Lemminkäissarjan neljästä osas-
ta vuosikymmeniksi pois julkisuudes-
ta; vain Tuonelan joutsen ja päätösosa 
Lemminkäinen palaa kotitienoille saivat 
armon hänen silmissään, ja varsinkin 
Tuonelan joutsen löysi nopeasti tiensä 
monien merkittävien kapellimestarien 
ohjelmistoon.

Tuonelan joutsen perustuu musiik-
kiin, jota Sibelius oli 1893 ajatellut ka-
riutuneen oopperan alkusoitoksi. Se on 
hänen varhaisin suvereeni mestariteok-
sensa ja samalla suomalaisen symbo-
lismin keskeinen musiikillinen ilmen-
tymä. Sibelius ei halunnut tunnustaa 
saaneensa vaikutteita Wagnerilta, mut-
ta Tuonelan joutsenessa esikuvat kuul-
tavat selvästi läpi: hivelevät jousisoin-
nit tuovat mieleen Lohengrinin, jossa 
joutsen-aiheella on niin ikään keskei-
nen rooli, ja pakahduttavan kaunis eng-
lannintorvisoolo voi olla muistumaa 
Tristanin ja Isolden kolmannen näytök-
sen englannintorvimonologista.

Avaustahdeissa sordinoitujen jous-
ten hiljaisen a-mollisoinnun lähes ai-
neeton siirtymä alarekisteristä viulujen 
korkeuksiin luo salaperäisen pysähty-
neen tunnelman, johon englannintor-
ven soolo tunnusomaisine "sibeliaanisi-
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ne trioleineen" ilmestyy kuin Tuonelan 
virralla uiskenteleva myyttinen joutsen 
ja saa heijastumikseen soolosellon vas-
tarepliikkejä. Moneen osaan jaettu jou-
sisto ja englannintorvi hallitsevat soin-
tikuvaa, ja lakipisteessä melodiikka 
puhkeaa täyden jousiston cantabileksi. 
Harpulla on lyhyt mutta osuvasti värit-

tävä tehtävä sen jatkaessa patarumpu-
jen kanssa vaskien kohtalonrytmiä vas-
ten jousiston aavemaista tremoloa (col 
legno). Lopulta soolosellon korkeuksiin 
kohoava repliikki häivyttää myyttisen 
näyn.

"Minusta tuntuu aina, että jokaisen pi-
tää elää metsässä taikka suuressa kau-
pungissa", totesi Sibelius vanhemmilla 
päivillään. Hänessä oli sekä maailman 
metropoleissa viihtynyttä kosmopoliit-
tia että Ainolasta rauhaa etsinyttä luon-
nonmystikkoa. Suurkaupunkien runoel-
maa hän ei koskaan säveltänyt, mutta 
metsä sai upean apoteoosin Tapiolassa, 
hänen viimeisessä ja kenties oma-
peräisimmässä mestariteoksessaan. 
Mitä Debussyn La mer on merelle, sitä 
Tapiola on pohjoiselle metsälle.

Tapiolan tilasi alkuvuodesta 1926 
amerikkalainen kapellimestari Walter 
Damrosch, ja kantaesitys oli saman 
vuoden joulukuussa New Yorkissa. 
Kustantajan toivomuksesta Sibelius 
liitti Tapiolan partituuriin nelisäkei-
sen runon johdattelemaan ulkomaisia 
kuulijoita metsänjumala Tapion valta-
kuntaan. Mistään yksityiskohtia kuvit-
tavasta ohjelmamusiikista esimerkiksi 
Richard Straussin Alppisinfonian tapaan 
ei ole kyse, mutta teoksen mukana on 
silti helppo eläytyä suomalaisen ikimet-
sän salaperäisiin tunnelmiin.

Tapiolan tematiikan läpikäyvänä al-
kusoluna on heti ensitahdeissa kuulta-
va kaksitahtinen aihelma, josta syntyy 

JEAN SIBELIUS (1865–1957): TAPIOLA OP. 112

teoksen kuluessa lukemattomia hie-
novaraisia muunnoksia. Tematiikka ei 
kuitenkaan ole erityisen karakteristista, 
eikä teos ole olemukseltaan erityisen 
korostetusti "temaattinen". Sen sijaan 
sen keskeisiä, muotoa luovia hahmote-
kijöitä ovat herkkävaistoisesti aistitut 
tunnelmat ja orkesterivärit. Tapiolassa 
Sibelius on luonut uudenlaista musiikil-
lista dramaturgiaa, joka ennakoi hitaasti 
muokkautuvine tekstuureineen moder-
nia sointikenttäajattelua. Vaikutelma 
on enemmän tilallinen kuin ajallinen, ja 
muutamat partituurinsivut käyvät pro-
fetioina Ligetin 1960-luvun musiikista.

Tapiola on suurta metamorfoosin tai-
detta, jossa musiikki etenee usein sau-
mattomina, kuin orgaanisesti kehkey-
tyvinä siirtyminä tilanteesta toiseen. 
Jousisto on jaettu mitä moninaisimmil-
la tavoilla, ja sointikentät ja kudokset 
tuntuvat kasvavan kuin sisältäpäin, kun 
harmonioihin ilmaantuu vähitellen uu-
sia ääniä. Tekstuurit ovat kerroksellisia 
niin, että erilaiset tempot elävät pääl-
lekkäin, ja "etualan" ja "taustan" asetel-
mat voivat vaihtua lähes huomaamat-
ta. Omaa väriään tuovat pitkät, joskus 
suurina sekunteina soivat urkupisteet, 
ja kokosävelmuodosteet hämärtävät 
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selkeätä sävellajituntua. Hienonhienot 
valo- ja sävymuuntelut korostavat maa-
gista tunnelmaa.

Hitaat muutosprosessit hallitsevat 
varsinkin Tapiolan alkupuolta, vaik-
ka jo alkuvaiheissa kuullaan äkillisesti 
esiin puhkeava purkaus muistuttamas-
sa olemassaolon pinnanalaisista voi-
mista. Teoksessa on myös välkehtivä 
sadunomainen käänne, kuin äkillinen 
valonsäde puhkaisisi tiensä ikimetsän 
syvyyksiin, mutta tässäkin metsänhen-
kien tanssin taustalla huokuu toinen, hi-
taampi hengitys.

Keskelle jousten hiljaista kudos-
ta iskeytyvä vaskirepliikki muodos-
taa teoksen jyrkimmän äkkikäänteen 
ja käynnistää aktiivisemman vaiheen, 
joka kärjistyy muutamiin musiikillis-
ta avaruutta repiviin riitasointuihin. 
Myöhemmin seuraa kertauksenomai-
nen jakso alkuvaiheista tuttuine elei-
neen. Musiikki hiipuu jousten pianis-
simoksi, josta kasvaa esiin vavisuttava 
myrskykohtaus kromaattisesti viuhuvi-
ne vihureineen. Myrskyn laannuttua jää 
lopussa soimaan lämmin H-duurisointu.

Sodat, nälänhädät ja kulkutaudit te-
kivät kuolemasta tutun vieraan myö-
häiskeskiajan Euroopassa. Varsinkin 
1300-luvun puolivälissä riehunut paise-
rutto eli "musta surma" oli tuhoisa ja vei 
muutamassa vuodessa hautaan kym-
meniä miljoonia ihmisiä, kenties jopa 
puolet Euroopan väestöstä.

Ajan tunnot tiivistyivät 1400-luvul-
la suosiota saaneissa kuolemantanssi-
maalauksissa, joissa luurankohahmoi-
nen Kuolema kutsuu ihmisiä mukaansa 
kulkuemaiseksi muotoutuvaan tanssiin. 
Se oli tarjous, josta ei voinut kieltäytyä, 
ja kutsun saivat yhtä lailla paavit ja kei-
sarit kuin yhteiskunnan vähäväkisim-
mätkin. Kuoleman edessä kaikki olivat 
samanarvoisia.

Yhden kuuluisimmista kuoleman-
tanssiteoksista loi saksalainen Bernt 
Notke 1460-luvulla Lyypekin goottilai-
seen Mariankirkkoon. Tämä liki 30-met-
rinen seinävaate korvattiin 1700-luvun 
alussa kopiolla, joka tuhoutui toisen 

THOMAS ADÈS (s. 1971): TOTENTANZ

maailmansodan pommituksissa ke-
väällä 1942. Notken työpajan 1400-lu-
vulla tekemä pienikokoisempi muun-
nelma on kuitenkin säilynyt Tallinnan 
Nigulisten kirkossa. 

Notken Kuolemantanssia myötäili sen 
alla ollut anonyymi teksti, jonka Thomas 
Adès on ottanut lähtökohdaksi vaikut-
tavalle Totentanz-teokselleen (2013). 
Teos on omistettu säveltäjä Witold 
Lutosławskin muistolle ja sai Adèsin 
johdolla kantaesityksensä Lontoon 
Proms-juhlilla kesällä 2013. Totentanzin 
vastaanotto on ollut yksimielisen kiittä-
vää, ja se on jo ehditty kohottaa yhdek-
si Adèsin pääteoksista. Se ei ole aivan 
vähän sanottu, sillä hän on 1990-luvun 
lopulta lähtien kuulunut aikamme ar-
vostetuimpiin säveltäjiin, ja hänen tuo-
tantoonsa kuuluu useita suurimuotoisia 
teoksia, mm. kolme oopperaa.

Adès on valinnut Notken Kuo-
lemantanssista 15 hahmoa, joita kuvaa-
vat tekstit hän on säveltänyt Kuoleman 
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(baritoni) ja eri hahmojen (mezzosop-
raano) vuoropuheluksi. Teos etenee 
kuolemantanssimaalausten tradition 
mukaisesti yhteiskunnan ylimmiltä ta-
soilta asteittain alaspäin. Vokaalinen 
lähtökohta antaa teokselle kantaatti-
maista luonnetta, mutta eri hahmoihin 
eläytyvässä käsittelytavassa on myös 
oopperamaisia piirteitä. Sinfonista kan-
tavuutta teos saa puolestaan siitä, että 
eri hahmojen vuoropuhelut jäsentyvät 
laajemmiksi kokonaisuuksiksi.

Tyylillisesti ja ilmaisullisesti Adès liik-
kuu laajalla alalla. Totentanzissa on sekä 
myöhäisromanttista uhkeutta että mo-
dernistista särmää. Melodiikka tuo mo-
ni-ilmeisessä intensiteetissään mieleen 
Bergin, ja häikäisevän rikas orkesteri-
tekstuuri tehostaa tunnelmaa aina sur-
realistisesti vääristyneitä värejä myöten. 
Lyömäsoitinryhmä on tavallista suu-
rempi ja piiskaa ihmisiä mukaan tans-
siin.

Totentanz alkaa fanfaarimaisella avau-
seleellä, jota seuraa kuolemantanssitra-
dition mukaisesti lyhyt saarnamiehen 
puheenvuoro ennen kuin Kuolema as-
tuu esiin. Yhteiskunnan ylin kerrostuma 
– paavi, keisari, kardinaali ja kuningas – 
muodostaa oman ryhmänsä. Kuolema 
kutsuu heidät vastaansanomattomasti 
mukaansa, ja mezzosopraanon vasta-
uksissa tunnot vaihtelevat lyyrisyydestä 
hysteerisyyden partaalle ylhäisten hah-
mojen kokiessa vaikeaksi hyväksyä koh-
taloaan.

Musiikki saa uuden sävyn, kun 
Kuolema puhuu munkille ja tempo puo-
littuu. Munkin ja Kuoleman ryhtyessä 
duettoon musiikki tiivistyy pyörteisek-
si valssiksi. Sitten seuraavat ritari ja hä-
nen jälkeensä nopeassa tahdissa yhte-
näiseksi niputettuna ryhmänä erilaiset 

porvarishahmot (pormestari, lääkäri, 
koronkiskuri ja kauppias), joiden kanssa 
Kuolema kietoutuu tiiviiseen duettoon. 
Musiikki kärjistyy lopulta ruhjovan ra-
juun orkesterivälisoittoon, teoksen kiih-
keimpään huipennukseen.

Loppujaksossa vuoroon tulevat sun-
tiosta alkaen yhteiskunnan alemmat 
säädyt. Nyt Kuolema on helpompi hy-
väksyä, ja talonpoika jopa tuntee helpo-
tusta päästessään lepäämään raskaasta, 
uurastuksen täyttämästä elämästään. 
Myös Kuolema alkaa pehmetä alkuo-
sien hyytävästä ehdottomuudesta, ja 
nuoren neidon kohtaamisessa on jo 
myötäelävän surumielinen tunnelma.

Tanssiin joutuu lopulta myös lapsi, 
vaikka hän ei osaa vielä edes kävellä. 
Kuoleman ja lapsen duetto saa erään-
laisena "Kindertotenliedinä" mahleri-
aanisen kehtolaulun sävyn, ja Kuolema 
tuntuu olevan aidosti pahoillaan jou-
tuessaan tekemään työtään. Mutta teh-
tävä se on, ja surumarssin tahdissa mu-
siikki vaeltaa raskain askelin pimeyden 
yöhön.

 
Kimmo Korhonen
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Thomas Adès: Totentanz

Der Prediger
Ach redeliche Kreatur, ob arm, ob reich,
sieh hier das Schauspiel, jung und alt 
gleich.
Es denke jedermann daran,
daß niemand ewig leben kann.

Der Tod
Zu diesem Tanz ruf ich alle ein,
Papst, Kaiser, Mönch und Bauer!
Wenn ich komme, groß und klein,
hilft euch allen keine Trauer.
Bedenket ihr zu aller Zeit,
gute Werke mitzubringen,
Um eure Sünden zu verzeih’n.
Ihr müßt nach meiner Pfeife springen!

Der Tod zu dem Papst
Herr Papst, du bist der höchste nu,
tanzen wir vor, ich und du!
Kreuch aus dem Vatikan
in diesen Sarg hinein.
Hier trägt dein Scheitel noch
das Golden von drei Kronen,
der Hut ist viel zu hoch,
du mußt jetzt enger wohnen.

Der Papst
Ach Herre Gott, was nützt es mir,
so hoch im Rang zu werden?
Wie alle Menschen hier
bin ich dereinst nur Erden.

Der Tod zu dem Kaiser
Auf, großer Kaiser, auf,
segne dein Reich und die Welt!
Und wiße, daß ich dir
den letzten Tanz bestellt.
Mein alter Bund gilt mehr
als Apfel, Schwert und Bullen,
Wer mir Gesetze schreibt
mahlt eitel blinder Nullen.

Kuolemantanssi

Saarnaaja
Tulkaa kaikki, köyhät ja rikkaat,
nuoret ja vanhat, katsomaan näytelmää.
Jokainen meistä pitäköön mielessään
ettei voi elää ikuisesti.

Kuolema
Kutsun tähän tanssiin teidät kaikki,
paavin, keisarin, munkin ja talonpojan!
Kun saavun suurten ja pienten luo
ei kenenkään auta kyynelehtiä.
Muistakaa kaiken aikaa
tehdä hyviä töitä 
saadaksenne syntinne anteeksi 
sillä lopulta minä määrään tanssin tahdin!

Kuolema paaville
Herra paavi, olet nyt arvokkain,
johtakaamme siis yhdessä tanssia!
Ryömi sieltä Vatikaanista
tähän arkkuun.
Vielä on jakauksellasi
kolmen kruunun kultaa,
mutta hiippasi on liian korkea,
nyt sinun pitää asua ahtaammin.

Paavi
Herrani ja Jumalani, mitä minua 
hyödyttää
tämä korkea asemani?
Niin kuin kaikki ihmiset
olen minäkin pian vain multaa.

Kuolema keisarille
Nouse ylös, keisari, ja
siunaa valtakuntasi ja maailmasi.
Tiedä, mahtava hallitsija, että olen
varannut sinulle viimeisen tanssin.
Vanha liittoni on vahvempi
kuin omena, miekka ja sinetti.
Joka minulle kirjoittaa lakeja,
rustaa pelkkiä nollia.
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Der Kaiser
O Tod, dein Angesicht so bleich,
verändert mir mein ganzes Wesen.
Ich war der mächtigste und reich,
keiner kam mir im entfernt’sten gleich.
Könige, Fürsten und Herren
Sich beugten und mich verehrten
Jetzt machst du, schrecklichste Form
Aus mir Speise für den Wurm.

Der Tod zu dem Kardinal
Sag gute Nacht der Welt
bestürzter Kardinal!
Dein Ende rufet dich
zur ungezählten Zahl.
Das weiß ich, Sohn, du hast
viel Gutes hier empfangen
Ich weiß nicht, was du dort
wirst für ein Teil erlangen.

Der Kardinal
Mein Herr, erbarme dich!
Nicht entfliehen kann ich dir.
Seh ich vor oder hinter mich
spür ich den Tod schon nah bei mir.
Was nützt mir mein Rang auf Erden
Meine Kleider aus Burgund
Ich werd’ unwürdiger werden
Als ein stinkender, unreiner Hund.

Der Tod zu dem König
Denk an den wahren Spruch,
den Toten abgefaßt,
der heute König heißt
liegt morgen ganz erblaßt.
Alsdann so kann man dich
nicht mehr großmächtig schreiben,
Weil deine Macht zu schwach
die Würmer zu vertreiben.

Keisari
Oi Kuolema, kalpeat kasvosi
muuttavat koko olemukseni.
Olin mahtavin ja rikkain,
kukaan ei ollut minun vertaiseni.
Kuninkaat, ruhtinaat, herrat
kumarsivat minua kunnioittaen.
Nyt sinä, kauhistuttava hahmo,
teet minusta madonruokaa.

Kuolema kardinaalille
Sano maailmalle hyvää yötä, 
sinä alas suistettu kardinaali!
Viimein joudut sinäkin
loputtomaan laumaan.
Tiedän, poikani, että olet
saanut täällä paljon hyvää.
Sitä en tiedä, mitä tuolla
tulet saamaan osaksesi.

Kardinaali
Armahda minua, herra!
En voi paeta sinua,
katsonpa eteeni tai taakseni,
vaistoan jo kuoleman lähelläni.
Mitä minua auttaa asemani maan päällä
tai Burgundista tuotetut vaatteeni
kun minusta tulee arvottomampi
kuin kapinen koiranrakki.

Kuolema kuninkaalle
Muista toden sanaa,
kuolleille kirjoitettua.
Tänään kuninkaaksi kutsuttu
on huomenna kalvas vainaja.
Sinua ei voi enää mainita
mahtavaksi,
sillä valtasi ei riitä
pitämään matoja loitolla.
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Der König
O Tod, dein Spruch hat mich erschreckt!
Diesen Tanz, den kenn ich nicht.
Jetzt ist dein Beil ins Ziel gesteckt:
so raubst Du mir mein Reich.

Der Tod zu dem Mönch
Hör Abt! Die Glocke schlägt
die dich zu Bette ruft,
Nun tanze fort mit mir
zu der bestimmten Gruft.
Inzwischen laß die Furcht
der Einsamkeit verschwinden,
dort wirst du ein Convent
von tausend Brüdern finden.

Der Mönch
Mein strenger Orden schreibt
mir tausend Regeln für,
Jetzt greift der Tod mich an
und rufet: Folge mir!
Ich bin noch nicht bereit
mein Kloster zu verlaßen
Wenn ich die Regul nur
der Sterbekunst könnt’ faßen!

Der Tod zu dem Ritter
Kein Eisen schützet dich
vor meinen scharfen Pfeilen.
Ritter! Du mußt mit mir zum Tanz
in leichter Rüstung eilen.

Der Ritter
Ihr Helden schauet mich
in diesen Waffen an!
So focht ich als ein Löw,
so stund ich als ein Mann.
Bis daß mein Gegenpart
gestrecket lag zur Erden.
Nun will der letzte Feind
an mir zum Ritter werden.

Kuningas
Kuolema, puheesi säikäytti niin!
En tunne tätä tanssia.
Kirveesi osui nyt maaliinsa:
ryöväät minulta valtakuntani.

Kuolema munkille
Kuule, apotti! Kello lyö
ja kutsuu sinut vuoteeseen.
Tule kanssani tanssiin
kohti hautakammiotasi.
Unohda yksinäisyyden pelkosi,
tuhat veljeä odottaa
sinua jo luostarissa.

Munkki
Ankaralla veljeskunnallani 
on minulle tuhat sääntöä.
Nyt kuolema käy kimppuuni ja
huutaa: Seuraa minua!
En ole vielä valmis 
lähtemään luostaristani.
Kunpa tuntisin
kuolemisen säännöt!

Kuolema ritarille
Mikään haarniska ei 
suojaa sinua nuoliltani.
Ritari! Kiiruhda tanssiin kanssani
vain kevyin varustuksin.

Ritari
Sankarit, katsokaa minua 
näissä varusteissani!
Minä taistelin kuin leijona,
seisoin paikallani kuin mies
kunnes vastustajani
makasi maassa.
Nyt kohtaan uuden ritarin,
viimeisen viholliseni.
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Der Tod zu dem Bürgermeister
Bürgermeister, für dein Arbeit, für dein 
Leben
großen Lohn hast du empfangen.
Was dir zusteht, wird dir gegeben.
Nach mir hattest du kein Verlangen.
Für deine Sünden reuig sei!
…Mediziner, an die Reih’!

Der Mediziner
Oh weh, wie quälet mich der Tod,
an das Sterben hab ich kaum gedacht.
Jetzt muß ich reisen und weiß nicht 
wohin,
eh ich mein’ Sünden hab gut gemacht.

Der Tod zu dem Mediziner 
Beschaue dich nur selbst
und nicht das Krankenglas
Du bist dem Körper nach
so dauerhaft als das.
Ein Stoß zerbricht das Glas,
der Mensch zerfällt im Sterben
Was findet man hernach
von beiden? Nichts als Scherben.

Der Mediziner
Viele Menschen hülfe ich
wenn es nur möglich sei.
Aber helfen gegen dich
tut keine Kunst noch Arzenei.

Der Tod zu dem Wucherer
Wucherer, ich ford’re deinen Rest
als meinen Zins von dir
Zahl ab! und laß die Last
deines schweren Beutels hier.
Komm mit mir in meinen Reigen
Wucherer, folge mir ins Schweigen.

Kuolema pormestarille
Pormestari, työstäsi ja elämästäsi
olet saanut suuren palkan.
Mikä sinulle kuuluu, sen saat.
Minua et kaivannut.
Nyt kadu syntejäsi!
– Lääkäri, on sinun vuorosi!

Pormestari
Voi miten kuolema ahdistaa minua,
en ole juuri koskaan ajatellut sitä.
Nyt on edessä matka, en tiedä minne,
ennen kuin olen hyvittänyt syntini.

Kuolema lääkärille
Katsele nyt itseäsi,
älä koeputkiasi.
Ruumiisi on yhtä vankka
kuin ohuin lasi.
Se murtuu näpäytyksestä,
ihminen murtuu kuollessaan.
Mitä kummastakin jää?
Vain sirpaleita.

Lääkäri
Auttaisin monia ihmisiä 
jos se vain olisi mahdollista.
Vaan sinua vastaan
ei ole lääkettä, ei keinoa.

Kuolema koronkiskurille
Koronkiskuri, vaadin jäänteesi 
sinulta korkoina.
Maksa maksusi ja jätä
painava kukkarosi tähän! 
Tule mukaan tanssiin,
koronkiskuri, ja seuraa minua 
hiljaisuuteen.
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Der Wucherer
O Tod, du unerwarteter,
Mit Freud’ genoß ich viel Besitz.
Muß ich jetzt sterben, ist mir schwer.
Vorstellt’ ich mir nie dein Antlitz.

Der Tod zu dem Kaufmann
Jetzt mußt du in ein anderes Land
Kaufmann, reiche mir die Hand.
Zahl aus und liefer mir
den Anteil meiner Ware,
so viel ich faßen kann
auf einer Leichenbahre.

Der Kaufmann
Meine Rechnung geht noch nicht auf,
sonst ginge ich fröhlich mit deinem Lauf.
Es liegt mir fern, bereit zu sein
obwohl ich habe Kleider
für Land und für die See
für Regen, Wind und Schnee
Doch nicht für diese Reise.

Der Tod zu dem Küster
Küster, Bruder, komm heran.

Der Küster
Ach Herr Tod, nun ich erst zu dienen 
begann!
Hab ich doch fest daran geglaubt,
Daß niemand mir den Aufstieg raubt.
Ein hohes Amt, mein ganzes Ziel — 
Jetzt ist mir klar, daß es zerfiel.
Nichts wird mir mehr gelingen,
Der Tod wird mich verschlingen.

Koronkiskuri
Voi sinä odottamaton kuolema!
Olen nauttinut suuresta omaisuudestani.
Nyt täytyy kuolla. Se on raskasta.
En koskaan kuvitellut millaiset kasvosi 
ovat.

Kuolema kauppiaalle
Kauppias, nyt sinun täytyy lähteä
toiseen maahan. Ojenna kätesi.
Maksa laskusi ja toimita minulle 
osani tavarasta,
se minkä pystyn nostamaan
ruumispaareille.

Kauppias
Laskuni ei ole vielä valmis,
muuten lähtisin mieluusti matkaasi.
En ole ollenkaan valmis,
vaikka vaatetta riittääkin
maalle ja merelle,
sateeseen, tuuleen ja lumipyryyn.
Tälle matkalle niitä ei ole.

Kuolema suntiolle
Veli suntio, astu lähemmäksi.

Suntio
Voi Kuolema, vastahan aloitin 
palvelukseni!
Uskoin vakaasti, ettei kukaan
estäisi minua etenemästä urallani.
Korkea asema oli päämääräni,
nyt ymmärrän, ettei se onnistunut.
Ei menestystä minkäänlaista,
nyt Kuolema aikoo minut nielaista.
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Der Tod zu dem Küster
Gelingt es dir, dich hochzuheben
Kommt dir mehr Gefahr ins Leben
Doch streibst du weiter Jahr für Jahr,
So bringst du dich nur in Gefahr.
Drum folge mir, begleite mich,
Damit kein Hochmut packe dich
Und bleibe gottesfromm.
…Nu, Mann des Handwerks, komm.

Der Handwerker 
Ach weh, was wird mir geschehen?
übles ist mir vorgesehen.
Nachläßig war ich, unbedacht,
Und auch mein Handwerk schlecht 
gemacht.
Ich schätzte meine Güter sehr
Muß ich dich beten, lieber Herr,
All meine Sünden zu vergeben
O führe mich ins ew’ge Leben!

Der Tod zu dem Handwerker 
Handwerker, Schurken allgemein!
Ihr achtet wohl auf alles Klein.
Sich wechselseitig gern betrügen
Und dies und das zusammenlügen.
Ihr denkt so selten an der Tod
Der Euch wie allen and’ren droht
Für euer Seele wird es schwer.
…Bauer, in den Reigen, kommet her.

Der Tod zu dem Bauer
Komm Landsmann zu dem Tanz,
von Müh’ und Arbeit heiß
So schwitzest du zuletzt
den kalten Todeßchweiß.
Mit deiner Mühsal und Ehrlichkeit
gehört dir das Himmelreich.
Du kannst wohl fröhlich tanzen,
nun komm’ zu mir sogleich.

Kuolema suntiolle
Mitä korkeammaksi onnistut kiipeämään,
sitä enemmän elämässäsi on vaaroja.
Pyrit silti eteenpäin, vuosi vuoden jälkeen,
alttiina uusille uhille.
Siksi seuraa minua, lähde mukaani,
jottei ylimielisyys valtaa sinua
ja pysy jumalaapelkääväisenä.
– Nyt, käsityöläinen, on sinun vuorosi.

Käsityöläinen
Voi, mitä minulle tapahtuu?
Pahaa on tulossa osalleni,
olin huolimaton, ajattelematon,
ja tein työni hutiloiden.
Arvostin omaisuuttani,
nyt kuule rukoukseni!
Suo kaikki syntini anteeksi
ja johdata minut ikuiseen elämään!

Kuolema käsityöläiselle
Käsityöläiset, te kaikki lurjukset!
Te askaroitte pikkuasioiden parissa,
petkutatte mieluusti toisianne
ja keksitte kaikenlaisia valheita.
Vain harvoin on mielessänne kuolema,
joka uhkaa teitä niin kuin kaikkia.
Sieluillanne on edessä vaikeat ajat.
– Maamies, tule tänne, astu piiriin.

Kuolema talonpojalle
Tule tanssimaan, maamies,
vaivalloista, ankaraa tanssia.
Viimeiseksi saat kokea
kylmän kuoleman hien!
Rehellinen vaivannäkösi
ansaitsee paikan taivaassa.
Saat iloita tanssista,
tartu siis käteeni.
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Der Bauer
Ich trug des Tages Last und Not
und aß mein schwerverdientes Brot.
Doch will mein Führer mich
zu sanfter Ruhe bringen,
so kann ich wohlvergnügt
das Consummatum singen.

Der Tod zu dem Mädchen
Ich halte wie die Welt
von Komplimenten nichts.
Muß sagen mein hartes Wort,
das Stahl und Eisen bricht.
Und warum wollt ihr mir
den letzten Tanz versagen?
Die Jungfrau’n pflegen sonst
kein Tänzchen abzuschlagen.

Das Mädchen
Ich spür von der Welt die Freude.
Dich kenn ich nicht, fremder Mann.
Ich folge, weil ich muß,
und tanze, wie ich kann.

Der Tod zu dem Kind
Nimm zarter Säugling an 
den frühen Sensenschlag.
Und schlaf hernach getrost 
bis zu dem Jüngsten Tag!

Das Kind
O Tod wie soll ich das verstehen?
Ich soll tanzen und kann nicht gehen!

Säveltäjän kokoama keskiaikainen teksti 

Talonpoika
Päivät raadoin, illat
söin leipää otsani hiessä.
Jos oppaani nyt haluaa 
viedä minut suloiseen lepoon,
voin hyvillä mielin 
laulaa: se on täytetty.

Kuolema neidolle
En välitä maailman
kohteliaisuuksista.
Minun täytyy sanoa kovia sanoja, 
niin että teräs ja rauta murtuvat.
Vaan miksi haluat kieltää 
minulta viimeisen tanssin?
Neidot harvemmin 
kieltäytyvät karkeloista.

Neito
Tunnen maailman ilon.
Sinua en tunne, vieras mies.
Seuraan sinua pakosta
ja tanssin parhaani mukaan.

Kuolema lapselle
Lapsukainen, ota vastaan 
varhainen viikatteenisku,
ja nuku sitten rauhassa
tuomiopäivään asti!

Lapsi
Voi Kuolema, mitä tämä tarkoittaa?
En osaa kävellä, mutta minun täytyy 
tanssia! 

Suomennos Sirpa Hietanen
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THOMAS ADÈS
"Säveltäminen ja esiintyminen ja johta-
minen on hienoa taiteellisesti. Näytän 
kykenevän selviytymään kaikista kol-
mesta. Mutta fyysisesti se on rankkaa." 
(The Guardian 5.7.2008)

Thomas Adès kuuluu niihin suhteel-
lisen harvoihin aikamme muusikoihin, 
jotka ovat pystyneet toimimaan rin-
nakkain kolmella uralla: säveltäjänä, pia-
nistina ja kapellimestarina. Parhaiten 
hänet epäilemättä tunnetaan yhtenä 
tämän hetken merkittävimmistä sävel-
täjistä, ja hän on itsekin todennut, että 
"säveltäminen tulee ensimmäiseksi", 
mutta myös työ esiintyvänä taiteilijana 
on hänelle tärkeää.

Lontoossa kielimies-kääntäjä-isän 
sekä mm. surrealismia tutkineen tai-
dehistorioitsija-äidin lapsena syntynyt 
Adès kävi opintonsa 1983–88 Lontoon 
Guildhall School of Musicissa ja 1989–
92 Cambridgen King's Collegessa. 
Lisäksi hän opiskeli pariin otteeseen 
kamarimusiikkia György Kurtágin joh-
dolla Unkarissa. Adès nousi esiin jo pa-
rikymppisenä muusikkona. Varhaisia 
läpimurtoteoksia olivat mm. ooppera 
Powder Her Face (1995) sekä arvoste-
tun Grawemeyer-palkinnon saanut or-
kesteriteos Asyla (1997).

Adès on kapellimestarina ja pianis-
tina esittänyt paljon omia teoksiaan, 
mutta myös paljon muuta musiikkia. 
Hän suunnittelee valikoituja ja oival-
tavasti rakennettuja ohjelmistoja, jois-
sa teosten välille syntyy usein kiinnos-
tavia yhteyksiä ja uusia merkityksen 
tasoja. Hän on esiintynyt mm. Los 
Angelesin ja New Yorkin filharmonik-
kojen, Amsterdamin Concertgebouw-
orkesterin, Lontoon sinfoniaorkesterin, 

Bostonin sinfoniaorkesterin, Euroopan 
kamariorkesterin, Mariinski-teatterin 
orkesterin ja Ensemble Modernin johta-
jana. Hän on johtanut Stravinskyn The 
Rake's Progress -oopperan Zürichin oop-
perassa ja Lontoon Covent Gardenissa.

Adès on toiminut Lontoon Royal 
Academy of Musicin sävellyksen 
professorina (Britten Professor of 
Composition). Hän oli vuosina 1998–
2000 Birminghamin Contemporary 
Music Groupin musiikillinen johtaja ja 
toimi 1999–2008 Brittenin 1948 pe-
rustaman Aldeburghin festivaalin tai-
teellisena johtajana. Hänet on nimetty 
vuosiksi 2016-19 Bostonin sinfoniaor-
kesterin ensimmäiseksi taiteelliseksi 
partneriksi.

Adèsille myönnettiin kesällä 2018 
Brittiläisen imperiumin ritarikunnan jä-
senyys (CBE, Commander of the Order 
of British Empire).

CHRISTIANNE STOTIJN
Hollantilainen lyyrinen mezzosopraa-
no Christianne Stotijn tunnetaan par-
haiten sielukkaana konserttilaulajana, 
missä ominaisuudessa hän esiintyy 
säännöllisesti sekä maailman huippu-
orkesterien solistina että liedin parissa. 

Stotijn on esiintynyt monilla maailman 
arvostetuimmilla konserttilavoilla ku-
ten Amsterdamin Concertgebouw'ssa, 
Wienin Musikvereinissa, Pariisin 
Champs-Elysées-teatterissa, Salzburgin 
Mozarteumissa, New Yorkin Carnegie 
Hallissa ja Berliinin Philharmoniessa. 
Hänen esitystensä johtajina on ollut 
monia aikamme huippukapellimestarei-
ta kuten Claudio Abbado, Ivan Fischer, 
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Esa-Pekka Salonen, Andris Nelsons ja 
Gustavo Dudamel. Erityisen suuri vai-
kutus Stotijnin uralle on ollut Bernhard 
Haitinkilla, jonka johdolla hän on laula-
nut mm. Amsterdamin Concertgebouw-
orkesterin sekä Bostonin, Chicagon ja 
Lontoon sinfoniaorkesterien solistina.

Stotijnin orkesterikonserttien oh-
jelmistossa on mm. Beethovenin, 
Berliozin, Mahlerin, Henzen, Wagnerin 
ja Bergin sävellyksiä. Hän on myös 
esittänyt monia uusia teoksia. Michel 
van der Aan Spaces of Blank on omis-
tettu hänelle (yhdessä Amsterdamin 
Concertgebouw’n kanssa), ja Thomas 
Adèsin Totentanzia hän on esittä-
nyt teoksen kantaesityksestä vuodes-
ta 2013 lähtien lukuisia kertoja sävel-
täjän johdolla eri puolilla Eurooppaa ja 
Yhdysvaltoja.

Liediä Stotijn on esittänyt aktiivises-
ti, pianisteinaan usein Joseph Breinl ja 
Julius Drake. Hän on levyttänyt mm. 
Schubertin, Bergin, Wolfin, Mahlerin ja 
Straussin lauluja. Näistä Draken kans-
sa tehty Tšaikovski-levy sai BBC Music 
Magazinen palkinnon. Hänen eri sävel-
täjien musiikista koostuva If the Owl 
Calls Again -levynsä sai Gramophone-
lehden Editor's Choice -tunnustuksen.

Oopperaa Stotijn on esittänyt mm. 
Lontoon Covent Gardenissa, Pariisin 
oopperassa, Aix-en-Provencen festi-
vaalilla, Hollannin kansallisoopperas-
sa, Brysselin Théâtre de la Monnaiessa 
ja Stuttgartin oopperassa. Hänen roo-
lejaan ovat olleet mm. Patarouvan 
Pauline, Italiatar Algeriassa -oopperan 
Isabella, Poppean kruunauksen Ottavia, 
Julius Caesarin Cornelia, Tamerlanon ni-
mirooli, Tristanin ja Isolden Brangäne ja 
Hovanštšinan Marfa.

MARK STONE
Englantilainen baritoni Mark Stone tun-
netaan sekä oopperalavoilta että kon-
serttisaleista. Hän debytoi oopperalau-
lajana 1998 Opera Northin Carmenissa 
Escamillona ja sai samana vuon-
na Decca-palkinnon Kathleen Ferrier 
Awardsissa.

Oopperalaulajana Stonen keskeisiä 
näyttämöjä ovat olleet Englannin kan-
sallisooppera (ENO), Opera North ja 
Walesin kansallisooppera, mutta hän on 
esiintynyt myös mm. Lontoon Covent 
Gardenissa ja Glyndebournen juhlil-
la. Yhdysvalloissa hänen tärkein esiin-
tymispaikkansa on ollut Philadelphian 
ooppera. Lisäksi hän on esiintynyt 
useissa Manner-Euroopan arvostetuissa 
oopperataloissa (mm. Berliini, Hampuri, 
Leipzig, Montpellier, Geneve, Madrid) 
sekä Uudessa-Seelannissa.

Oopperalaulajana Stone tunne-
taan ehkä parhaiten monista Mozart-
rooleistaan. Esimerkiksi Don Giovannin 
nimiroolin hän on esittänyt mm. 
ENO:ssa, Berliinin Deutsche Operissa 
sekä Hampurin ja Philadelphian ooppe-
roissa, Figaron häiden kreivi Almavivan 
puolestaan mm. ENO:ssa, Walesin kan-
sallisoopperassa sekä Kölnin, Tampereen 
ja Hampurin oopperoissa. Keskeisiä 
hänen oopperaohjelmistossaan ovat 
myös mm. monet Brittenin, Donizettin, 
Händelin, Puccinin, R. Straussin ja 
Verdin oopperaroolit.

Konserttilaulajana Stone on esiin-
tynyt monien arvostettujen orkeste-
rien solistina eri puolilla Eurooppaa, 
Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Thomas 
Adèsin Totentanzin hän on laulanut 
mm. New Yorkin filharmonikkojen solis-
tina säveltäjän johdolla. Hän on myös ol-



17

lut mukana monissa oopperoiden kon-
serttiesityksissä. Lied-laulajana hän on 
esiintynyt mm. New Yorkissa Carnegien 
Weill Hallissa, Lontoon Wigmore 
Hallissa sekä Oxfordin lied-festivaalilla 
ja Buxtonin festivaalilla.

Stone on levyttänyt laajasti ohjelmis-
toaan, sekä liediä että oopperaa, ja hän 
on mukana monilla oopperoiden koko-

naislevytyksillä (mm. Troijalaiset, Billy 
Budd, La Straniera, Sweeney Todd). 
Vuonna 2008 hän perusti omia lau-
lulevyjään varten levy-yhtiön Stone 
Records, jonka johtajana hän toimii. 
Sittemmin yhtiön ohjelmisto on laajen-
tunut myös soitin-, kuoro- ja orkesteri-
musiikkiin.

RADION SINFONIAORKESTERI
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-
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.

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-


