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28.9.
PERJANTAISARJA 2
Musiikkitalo klo 19.00 

Sir András Schiff, kapellimestari ja pianosolisti

Joseph Haydn: Sinfonia nro 82 C-duuri “Karhu” Hob.I:82 27 min 
I  Vivace assai
II  Allegretto
III  Menuet e Trio
IV  Finale: Vivace

Ludwig van Beethoven: Pianokonsertto nro 1  36 min 
C-duuri op. 15 
I  Allegro con brio
II  Largo
III  Rondo. Allegro

VÄLIAIKA 20 min

Béla Bartók: Musiikkia kieli- ja lyömäsoittimille ja  27 min 
celestalle Sz106 
I  Andante tranquillo
II  Allegro
III  Adagio
IV  Allegro molto
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MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen 
Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle kuuntelemaan 
esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on numeroimattomat paikat.

Miikka Saarinen, trumpetti
Tomas Gricius, trumpetti 
Jukka Harju, käyrätorvi
Ricardo Pedrares Patiño, pasuuna
Anders Hauge, tuuba

Tomaso Albinoni (sov. Hickman): Concerto Saint Mark 9 min

Frigyes Hidas: 5X5 13 min

Väliaika noin 20.10. Konsertti päättyy noin klo 21.10. 
Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy noin klo 21.50.
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja Yle Areenassa. 
Konsertti nähdään kahdessa osassa Yle Teeman RSO Musiikkitalossa -ohjelmassa 
7.10. ja 14.10. ja uusintana Yle TV1:ssä 13.10. ja 20.10. 
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JOSEPH HAYDN (1732–1809):
SINFONIA NRO 82 C-DUURI, "KARHU"

Joseph Haydn työskenteli touko-
kuusta 1761 lähtien lähes kolmen 
vuosikymmenen ajan Habsburgien 
valtakunnan rikkaimpiin ja vaiku-
tusvaltaisimpiin sukuihin kuuluneen 
Esterházyn ruhtinassuvun kapellimes-
tarina. Työ Esterházyjen palvelukses-
sa oli Haydnille kaksiteräinen miekka. 
Hänellä oli käytössään oma orkesteri, 
jonka kanssa hän saattoi vapaasti teh-
dä erilaisia kokeiluja. Toisaalta hän jou-
tui elämään etäällä musiikkimaailmas-
ta suvun palatseissa Eisenstadtissa ja 
"unkarilaiseksi Versailles’iksi" kutsutus-
sa, joskin tyyliltään lähempänä Wienin 
Schönbrunnia olevassa Esterházan 
maaseutupalatsissa keskellä sois-
ta maaseutua. Myöhemmin hän to-
tesi: "Minut leikattiin irti maailmasta. 
Lähelläni ei ollut ketään, joka olisi saa-
nut minut epäilemään itseäni, joten mi-
nusta tuli väistämättä omaperäinen."

Haydnin kokema syrjäytyminen ei 
kuitenkaan koskenut hänen teoksiaan. 
Niitä alettiin esittää jo 1760-luvulta läh-
tien eri puolilla Eurooppaa, ja seuraa-
van reilun vuosikymmenen kuluessa 
hänestä tuli luultavasti aikansa suosi-
tuin soitinmusiikin säveltäjä. Hänen 
teoksensa levisivät erilaisina enemmän 
tai vähemmän laittomina kopioina, 
joista hän ei itse hyötynyt rahallises-
ti käytännössä lainkaan. Vuonna 1779 
ruhtinas Nikolaus Esterházy suostui-
kin tekemään Haydnin kanssa uuden 
työsopimuksen, joka salli tämän ottaa 
vastaan myös muualta tulleita sävellys-
tilauksia.

1780-luvun puolivälissä Haydn sai 
uransa siihen mennessä merkittävim-
män ulkomaisen tilauksen, kun pariisi-
lainen konserttijärjestäjä Le Concert de 
la Loge Olympique pyysi häneltä kuu-
si sinfoniaa vuodelle 1787. Haydnille ti-
laus oli houkutteleva paitsi rahallisesti 
myös sikäli, että se antoi mahdollisuu-
den säveltää ajan oloissa poikkeukselli-
sen suurelle, jopa 70 muusikkoa käsit-
täneelle orkesterille.

Haydnin vuosina 1785-86 säveltämät 
"pariisilaiset sinfoniat" (nrot 82-87) 
merkitsivät hänen siihenastisen sin-
fonikonuransa huipennusta. Jokainen 
niistä on omaperäinen, yksilöllinen 
mestariteos, "hämmästyttävä yhdistel-
mä loistoa, eleganssia ja lämpöä" niin 
kuin arvostettu Haydn-tutkija H. C. 
Robbins Landon on kuvaillut. Teokset 
saivat erinomaisen menestyksen ja le-
visivät pian myös kilpailevan konsertti-
järjestäjän Concert Spirituelin ohjelmis-
toon. Vaikka sinfonia nro 82 C-duuri 
sijoittuu järjestysnumeroltaan pariisi-
laisista sinfonioista ensimmäiseksi, se 
valmistui niistä viimeisenä.

C-duuri-sinfonian energinen ensiosa 
alkaa suoraan pääteemalla ilman hi-
dasta johdantoa, jollainen on kolmessa 
pariisilaisessa sinfoniassa. Haydn esit-
telee jo avaustahdeissa kolme erilais-
ta elementtiä - energisen purkauksen, 
lempeän välirepliikin ja seremoniallisen 
julistuksen - jotka hän asettaa klassis-
tin varmuudella tasapainoon. Jatkossa 
osaa rikastavat erilaiset yllätykset esi-
merkiksi rytmiikassa, orkestraatiossa ja 
muodon rakentumisessa.
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Toisena oleva hidas osa rakentuu 
kahden teeman (duuri, molli) vuorot-
televasta muuntelusta. Menuetti on 
korostetun juhlava, ja on arveltu, että 
Haydn olisi halunnut aivan tietoisesti 
luoda ranskalaisen hovikulttuurin ar-
vokkuutta kuvaavan osan.

Lisänimi "l'Ours" (Karhu) perustuu 
sinfonian valloittavaan finaaliin. Vasten 

bassopuolen pohjasäveltä soiva pää-
aihe toi kuulijoiden mieleen musiikin, 
jollaisella vangittuja karhuja tuohon ai-
kaan tanssitettiin markkinoilla. Osasta 
muotoutuu Haydnille tyypillinen yh-
distelmä kansanomaista juurevuutta ja 
korkean tason sävellyksellistä oppinei-
suutta.

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827): 
PIANOKONSERTTO NRO 1 C-DUURI OP. 15

Beethoven muutti Wieniin marras-
kuussa 1792 ja hiukan samaan tapaan 
kuin Mozart reilu vuosikymmen aiem-
min ryhtyi valloittamaan uutta ko-
tikaupunkiaan sekä säveltäjänä että 
pianistina. Hän saikin nopeasti mai-
neen soittimensa ylivertaisena mesta-
rina, jonka soitto tosin oli usein odot-
tamattoman rajua ja hillitöntä, mutta 
myös kiehtovan omaperäistä, tunne-
voimaista ja kiistattoman taiturillista. 
Aristokraattien salongeissa hän tuli 
esiin sooloteoksilla ja legendaarisen 
maineen saavuttaneilla improvisaatioil-
la. Suuremmilla esiintymislavoilla luon-
teva teoslaji pianististen ja sävellyksel-
listen taitojen esittelyssä oli puolestaan 
pianokonsertto.

C-duuri-konsertto valmistui 1795 ja 
sai samana vuonna ensiesityksensä 
Beethovenin ensimmäisessä julkisessa 
konsertissa Wienissä. Ennen teoksen 
julkaisemista viisi vuotta myöhemmin 
Beethoven teki kuitenkin teokseen vie-
lä korjauksia. Vaikka C-duuri-konsertto 
tunnetaan järjestysnumerolla 1, se ei 
ole hänen ensimmäinen pianokonsert-

tonsa. Jo nuorena bonnilaisena muu-
sikkona hän oli 1784 säveltänyt yhden 
konserton, josta tosin on säilynyt ko-
konaisena vain piano-osuus. Liioin ei 
C-duuri-konsertto ole varhaisin hänen 
numeroiduistakaan konsertoistaan, sil-
lä se on valmistunut pääosin vasta toi-
sena konserttona tunnetun B-duuri-
konserton jälkeen.

C-duuri-konsertto jatkaa Beetho-
venin ihailemien Mozartin konsertto-
jen linjoilla, ei hylkää niiden avaamia 
mahdollisuuksia mutta kehittää teos-
lajia edelleen omaan suuntaansa ja 
korvaa mozartiaanisen eleganssin voi-
makkaammalla ilmaisulla. Myös ero 
Beethovenin varhaisempaan B-duuri-
konserttoon on selvä, mitä kuvastaa 
sekin, että orkesteri on kasvanut siihen 
verrattuna klarineteilla, trumpeteilla ja 
patarummuilla. Pianistille – eli alun pe-
rin itselleen – Beethoven on antanut 
monia mahdollisuuksia taituruuden 
näyttämiseen.

C-duuri-konserton ensiosa rakentuu 
kolmelle teemalle niin kuin Beethovenin 
avausosat usein. Tuttua Beethovenia 
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on myös sävellajien vapaahko käyttö, 
esimerkiksi sivuteema on orkesterin 
esittelyssä pääteeman C-duuriin verrat-
tuna etäisessä Es-duurissa. Kehittelyssä 
musiikki kietoutuu tavanomaisen kuo-
huvan dramatiikan sijasta romantti-
seen runollisuuteen, jolloin paluu ker-
taukseen on sitäkin mahdikkaampi. 
Beethoven sävelsi ensiosaan kolme 
vaihtoehtoista soolokadenssia, joista 
kaksi on säilynyt täydellisenä.

Sielukas largo-osa on pisin 
Beethovenin pianokonserttojen hitais-
ta osista ja pääsävellajiin nähden epä-
tavallisesti As-duurissa. Beethoven on 

korostanut osan melodisen linjan sulok-
kuutta ja tunnelman lempeyttä käyttä-
mällä puhaltimista vain pehmeämmin 
ja pyöreämmin soivia klarinetteja, fa-
gotteja ja käyrätorvia.

Riehakas finaalirondo on tarttuva 
esimerkki beethoveniaanisesta huu-
morista, joka ilmenee pikemminkin 
valloittavana elämänvoimana kuin ul-
kokohtaisena, irrallisena komiikkana. 
Omaa särmäänsä musiikille antavat te-
hokkaat synkoopit ja yllättävät harmo-
niset äkkisiirtymät.

BÉLA BARTÓK (1881–1945): MUSIIKKIA KIELI- JA 
LYÖMÄSOITTIMILLE SEKÄ CELESTALLE

Yksi Béla Bartókin musiikillisen ilmai-
sun tunnusmerkeistä oli kyky lennok-
kaan melodis-harmonisen keksinnän 
ja tiukkojen pinnanalaisten konstruk-
tioiden yhdistämiseen. Hän kirjoit-
ti teoksia, jotka huokuvat spontaania 
keksinnän iloa ja kuuluvat 1900-luvun 
musiikin vauhdikkaimpiin ja iskevim-
piin, mutta samalla hän saattoi luoda 
rakenteita, jotka hakevat vertaistaan 
ankaruudessaan ja säännönmukaisuu-
dessaan.

Erilaiset symmetriat ja konstruktiot 
alkoivat kiinnostaa Bartókia erityises-
ti 1920-luvun jälkipuolella, jolloin hän 
eli uransa modernistisinta vaihetta. 
1930-luvulla hän kääntyi kohti yksin-
kertaisempaa ja selkeämpää sävelkiel-
tä, mutta ei silti luopunut konstrukti-
vistisesta ajattelustaan. Tätä vaihetta 

edustaa hänen suuriin mestariteoksiin-
sa kuuluva Musiikkia kieli- ja lyömäsoit-
timille sekä celestalle, joka valmistui 
kesällä 1936 sveitsiläisen kapellimes-
tarin Paul Sacherin tilauksesta tämän 
perustaman Baselin kamariorkesterin 
10-vuotisjuhliin.

Musiikkia kieli- ja lyömäsoittimille 
sekä celestalle syntyi vahvan luomis-
vireen nosteessa. Bartók kirjoitti sen 
tavoistaan poiketen suoraan orkeste-
ripartituuriksi, ei luonnosversioksi niin 
kuin yleensä, mikä kuvastaa sekä hä-
nen kirkasta visiotaan että hänen säve-
lajattelunsa orkestraalisia lähtökohtia. 
Teos uudisti radikaalilla tavalla jousior-
kesteria, ei vain tuomalla mukaan lyö-
mäsoittimia, vaan myös moni-ilmei-
sellä jousisoitinten käsittelyllä. Tässä 
suhteessa teos jatkaa Bartókin jousik-
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vartettojen, varsinkin kolmannen, nel-
jännen ja viidennen linjoilla (viimeinen, 
kuudes kvartetto valmistui vasta 1939).

Bartók on rikastanut ilmaisua myös 
tilaulottuvuuden avulla. Hän on jakanut 
jousiston kahteen eri puolille esiinty-
mislavaa asetettavaan ryhmään, joiden 
välissä piano, harppu, celesta ja lyömä-
soittimet muodostavat kolmannen ryh-
män. Kahden jousiryhmän vastakkain-
asettelua kuullaan varsinkin teoksen 
energisissä nopeissa osissa, toisessa ja 
neljännessä.

Bartókin konstruktivismi tulee sel-
vimmin esiin hitaassa ensiosassa, sen 
aavemaisesti aaltoilevien, lähes lige-
timäisten sointipintojen ohjailijana. 
Musiikissa elävät rinnakkain pintatason 
selkeästi hahmottuva kokonaiskaarros 
ja musiikin kompleksinen pinnanalai-
nen kehitys.

Osan rakenteellisena ytimenä on ka-
pealla alalla kaartuilevasta kromaatti-
sesta teemasta rakentuva fuuga, jon-
ka teeman muistumia ja muunnelmia 
kuullaan myös muissa osissa. Osa alkaa 
hiljaisuuden rajoilta, mutta pakkautuu 
intensiiviseen nousuun fuugan uusien 
äänien tullessa sisään aina vuorotellen 
kvinteittäin ylempää ja alempaa, kun-
nes lakipisteessä – suunnilleen osan 
kultaisen leikkauksen kohdalla - on 
päädytty tritonuksen päähän alkupe-
räisestä säveltasosta. Huipennuksesta 
käännytään tiivistettyyn paluuseen 
kohti alun sävellajia ja tunnelmia.

Aivan toisenlaiseen ilmaisuun vie 
toinen, rytmisesti iskevä ja kiihkeäs-
ti rynnistävä nopea osa, jossa Bartók 
hyödyntää tehokkaasti kahteen ryh-
mään jaetun jousiston vuorottelua. 
Kehittelevässä taitteessa viitataan sekä 

ensiosan fuugateemaan että finaalin 
pääaiheeseen.

Kolmas osa on jännittävin Bartókin 
monista "yömusiikeista", salaperäisiä 
tunnelmia maalailevista hitaista osis-
ta. Se on lyömäsoitinrepliikkeineen, 
glissandoineen ja riekaleisine sävelai-
heineen yhtä lailla värien ja sointien 
kuin melodis-harmonisten jännitteiden 
musiikkia ja sellaisena avaus moder-
nin sointiväriajattelun suuntaan. Osa 
rakentuu Bartókille tunnusomaiseksi 
symmetriseksi kaari- tai siltamuodoksi 
(A-B-C-B'-A'), jossa muodon yksikköjen 
väliin sijoittuu katkelmia ensiosan fuu-
gateemasta.

Energistä finaalia värittää kansanmu-
siikillinen juurevuus, sekin yksi Bartókin 
tunnusomaisista ilmaisulajeista. Osan 
dramaturgisessa ytimessä nousee esiin 
ensiosan fuugateema, mutta nyt ai-
emmasta tiiviydestään laajemmak-
si auenneena, kromaattiset kahleensa 
murtaneena. Eleessä kiteytyy kehitys 
ensiosan salaperäisestä tummuudesta 
finaalin vapautuneisiin tunnelmiin.

Kimmo Korhonen
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SIR ANDRÁS SCHIFF

Unkarilaissyntyinen Sir András Schiff 
kuuluu aikamme ehdottomaan pianisti-
aateliin. Hänet tunnetaan varsinkin kes-
keisen piano-ohjelmiston kuten Bachin, 
Haydnin, Mozartin, Beethovenin, 
Schubertin, Chopinin, Schumannin 
ja Bartókin syvähenkisenä tulkitsija-
na. Hän on ollut vuodesta 2001 Ison-
Britannian kansalainen, ja 2014 hänet 
aateloitiin palveluksistaan musiikille.

Schiff on työskennellyt joka puolel-
la maailmaa tunnetuimpien orkeste-
rien ja arvostetuimpien kapellimesta-
rien kanssa, mutta nykyisin hän esiintyy 
pääasiassa itse kapellimestarina omissa 
esiintymisissään. Vuonna 1999 hän pe-
rusti oman kamariorkesterin Cappella 
Andrea Barca, jonka kanssa hän on 
tehnyt useita kansainvälisiä kiertueita. 
Hän työskentelee säännöllisesti myös 
Chamber Orchestra of Europen kanssa.

Schiffin resitaaliuran suurimpiin hank-
keisiin kuuluu kaikkien Beethovenin 32 
pianosonaatin esittäminen kahdeksan 
konsertin sarjana 20 musiikkikeskuk-
sessa eri puolilla maailmaa; Helsingissä 
tämä kokonaisuus kuultiin Juhlaviikoilla 
vuosina 2004–07. Schiff on levyttä-
nyt aiemmin laajasti mm. Deccalle ja 
Teldecille, mutta nykyisin hän on ECM-
yhtiön eksklusiivitaiteilija ja on taltioi-
nut sille Beethovenin kaikkien pianoso-
naattien ja Diabelli-muunnelmien lisäksi 
mm. Bachin, Schubertin, Schumannin ja 
Janáčekin teoksia. Kamarimuusikkona 
hän on levyttänyt myös mm. Bachia, 
Busonia ja Beethovenia puolisonsa viu-
listi Yūko Shiokawan kanssa.

Schiff on saanut levytyksistään ja 

esiintymisistään lukuisia musiikki-
maailman arvostetuimpia palkintoja 
(mm. Grammy kahdesti, Gramophone 
Award, Claudio Arrau Memorial -mita-
li, Kossuth Prize, Léonie Sonning -pal-
kinto, Bonnin Beethoven-Hausin kun-
niajäsenyys, Royal Academy of Musicin 
Bach-palkinto, Zwickaun kaupun-
gin Schumann-palkinto, International 
Stiftung Mozarteumin kultainen 
Mozart-mitali). Lisäksi hänelle on myön-
netty useita kunniatohtorin arvoja ja 
muita tunnustuksia.

Budapestissä syntynyt Schiff aloitti 
pianonsoiton viisivuotiaana ja opiske-
li Budapestin Franz Liszt -akatemiassa 
mm. Pál Kadosan, György Kurtágin ja 
Ferenc Radosin johdolla sekä Lontoossa 
George Malcolmin oppilaana. Hän muut-
ti Yhdysvaltoihin 1979 ja sai Itävallan 
kansalaisuuden 1987, mutta luopui siitä 
Ison-Britannian kansalaisuuden hyväksi. 
Schiff on arvostellut ankarasti Itävallan 
ja varsinkin Unkarin nykyhallitusta ja il-
moitti 2011, ettei aio enää esiintyä enti-
sessä kotimaassaan.

Vuonna 2017 Schiff julkaisi kirjan 
Musik kommt aus der Stille, joka sisäl-
tää esseitä ja keskusteluja sveitsiläisen 
journalistin Martin Meyerin kanssa.
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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.


