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MUISTITHAN SULKEA MATKAPUHELIMESI!
Valokuvaaminen, videoiminen ja äänittäminen konsertin aikana kielletty.

5.4.
PERJANTAISARJA 12
Musiikkitalo klo 19.00

Gustavo Gimeno, kapellimestari
Tomas Nuñez-Garcés, sello

Benjamin Britten: Sinfonia sellolle ja orkesterille op. 68 35 min
I Allegro maestoso
II Presto inquieto
III Adagio – cadenza ad lib
IV Passacaglia: Andante allegro

VÄLIAIKA 20 min

Dmitri Šostakovitš: Sinfonia nro 5 d-molli op. 47 44 min
I Moderato
II Allegretto
III Largo
IV Allegro non troppo.

Väliaika noin klo 19.45. Konsertti päättyy noin klo 21.00. Suora lähetys Yle ra-
dio 1:ssä ja Yle Areenassa. Konsertti nähdään Yle Teemalla 14.7. ja uusintana Yle 
TV1:ssä 20.7.



2

BENJAMIN BRITTEN (1913–1976):
SINFONIA SELLOLLE JA ORKESTERILLE OP. 68

Benjamin Britten tutustui venä-
läiseen sellon mestariin Mstislav 
Rostropovitšiin Lontoossa syyskuus-
sa 1960 Šostakovitšin ensimmäisen 
sellokonserton englantilaisen ensiesi-
tyksen yhteydessä. Jo ensitapaamisen 
aikana Rostropovitš pyysi Britteniltä 
itselleen teosta, ja näin sai alkun-
sa kahden suuren muusikon lämmin 
ystävyys, jota heidän luonteidensa 
täydellinen erilaisuus vain syvensi. 
Britten sävelsi seuraavan kymmenen 
vuoden aikana Rostropovitšille viisi 
laajamuotoista teosta: sellosonaatin 
(1961), sinfonian sellolle ja orkesterille 
(1963) sekä kolme sarjaa soolosellolle 
(1964, 1967, 1971).

Sinfonia sellolle ja orkesterille – tai 
sellosinfonia, niin kuin teosta myös 
usein kutsutaan – merkitsi Brittenille 
pitkän tauon jälkeen paluuta suuri-
muotoiseen orkesterimusiikkiin. Se oli 
hänen ensimmäinen sinfonisuuteen 
kytkeytyvä teoksensa sitten Sinfonia 
da Requiemin (1940) ja hänen ensim-
mäinen alkuperäisteoksensa orkeste-
rille sitten The Young Person's Guide to 
the Orchestran (1945). Kuluneina vuosi-
na Brittenin huomio oli suuntautunut 
ennen muuta oopperoihin ja vokaali-
musiikkiin, jotka muodostavat hänen 
tuotantonsa keskeisen alueen.

Britten alkoi säveltää sellosinfoniaa 
perinteisenä konserttona, mutta sä-
vellysprosessin aikana hän alkoi pohtia, 
josko teos olisikin luonteeltaan lähem-
pänä sinfoniaa. Yhtäältä tähän vaikut-
ti teoksen sinfoninen neliosaisuus, toi-

saalta sellon ja orkesterin tasavertaiset 
roolit, jotka eivät vastanneet Brittenin 
ajatuksia konsertoille ominaisesta so-
listin ja orkesterin keskinäisestä kamp-
pailusta.

Britten näkemys konsertoivuudesta 
oli ehkä turhankin ahdas, sillä sanan 
laajassa merkityksessä teos täyttää 
myös konserton kriteerit. Siihen viittaa 
jo teoksen solistiosuuden vaativuus. 
Sävellystyön aikana Rostropovitš kan-
nusti Britteniä: "Kirjoita sellolle kaikki, 
mitä sydämesi kertoo sinulle, älä välitä 
miten vaikea teos on; rakkauteni sinua 
kohtaan auttaa minua hallitsemaan jo-
kaisen nuotin, jopa kaikkein mahdot-
tomimmatkin."

Sellosinfonian kantaesitys oli maalis-
kuussa 1964 Moskovassa Rostropovitšin 
ollessa solistina ja Brittenin johtaessa 
Moskovan filharmonikkoja. Menestys 
oli huikaiseva, ja yleisö osoitti suosio-
taan niin tarmokkaasti, että sinfonian 
finaali oli toistettava.

Sellosinfonia on hallitsevasti vaka-
vahenkinen teos. Britten on ottanut 
sellon kuuluvuuden hyvin huomioon 
kirjoittamalla säästeliästä ja harkittua, 
mutta silti tehokkaasti soivaa ja inten-
siteettiä huokuvaa orkesteritekstuuria. 
Sellainen vastasi yleisemminkin hänen 
säveltäjänlaatuaan.

Vahva, tummin värein maalattu tun-
nelataus hallitsee laajaa avausosaa. 
Se alkaa johdantomaisella jaksolla ja 
muotoutuu perinteiseksi sonaatti-
muodoksi esittelyineen, kehittelyineen 
ja kertauksineen. Toisena osana on 
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verhotuissa ja häilähtelevissä sävyis-
sään salaperäinen, jopa aavemainen 
scherzo.

Hidas osa on sellosinfonian sydän. 
Siinä on toisiinsa kietoutuneina sekä 
mietteliästä, sielun sisintä luotaavaa 
melodisuutta että vakavahenkistä, pa-
tarummun kumahdusten ja mahdik-
kaan askelluksen tuomaa arvokkuutta. 
Osan huipennuksesta puhkeaa esiin 
sellon kadenssi, joka muodostaa suo-
ran sillan finaali-passacagliaan.

Päivä muuttui yöksi Dmitri 
Šostakovitšin elämässä 28. tammikuu-
ta 1936. Pravdassa ilmestyi artikkeli 
"Sekasotkua musiikin asemesta", jossa 
hänen aluksi kiittävästi vastaanotet-
tu oopperansa Mtsenskin kihlakunnan 
Lady Macbeth tyrmättiin "karkeana, pri-
mitiivisenä ja vulgäärinä". Oli kaikki syy 
epäillä, että artikkeli oli syntynyt itsen-
sä generalissimus Stalinin aloittees-
ta ellei peräti hänen kynästään; hän 
oli hiukan aiemmin ollut katsomassa 
oopperaa mutta poistunut raivoissaan 
paikalta kesken esityksen. Kymmenen 
päivää myöhemmin mestauspölkylle 
joutui Šostakovitšin baletti Kirkas puro.

Aina siitä lähtien, kun Šostakovitšin 
ensimmäinen sinfonia oli kantaesitet-
ty loistavalla menestyksellä touko-
kuussa 1926, hän oli ollut yksi maansa 
loistavimmista taiteellisista kyvyistä. 
Sinfonian mukana hänen maineen-
sa levisi nopeasti joka puolelle mu-
siikkimaailmaa, ja hänen musiikissaan 

DMITRI ŠOSTAKOVITŠ (1906–75): 
SINFONIA NRO 5 D-MOLLI OP. 47

tuntui aineellistuvan jotain siitä into-
mielisestä radikalismista, jota vallan-
kumouksen kuohuista kuoriutunut 
uusi neuvostovaltio pyrki ensivuosi-
naan edustamaan.

Yksi merkki muutoksesta oli kirjailija 
Maksim Gorkin määrittelemä "sosialis-
tinen realismi", joka asetettiin vuonna 
1934 neuvostotaiteen viralliseksi ihan-
teeksi. Se korosti taiteen puhdasta ja 
tervettä perustaa sekä yleistajuista ja 
optimistista henkeä. Varsinainen isku 
koitti kuitenkin vasta Stalinin hyökkäyk-
sen myötä, kun Šostakovitšista tehtiin 
varoittava esimerkki. Iskemällä suoraan 
neuvostotaiteen huipulle Stalin saattoi 
olla varma, että viesti meni perille.

Šostakovitš oli nyt merkitty mies, 
jopa siinä määrin, että ystävät alkoi-
vat kaikota hänen ympäriltään. Hän 
veti massiivisen neljännen sinfonian-
sa (1936) pois julkisuudesta kesken 
kantaesityksen harjoitusten ja kään-
tyi seuraavassa, keväällä ja kesällä 1937 

Trumpetti julistaa finaalin alkavaksi, 
mutta varsinainen osan muunnelmien 
pohjana oleva passacaglia-aihe kuul-
laan sellon äänissä. Päätösosaa hal-
litsee aiempaa valoisampi, luottavai-
sempi ja kohottavampikin tunnelma 
musiikin askeltaessa määrätietoisesti 
eteenpäin. Vain osan lopulla sello py-
sähtyy vielä hetkeksi tutkimaan omia 
sisäisiä tuntojaan ennen voitokasta 
päätöstä.
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sävelletyssä viidennessä sinfonias-
sa sopuisampaan ilmaisuun. Teos sai 
valtaisan suosion Jevgeni Mravinskin 
johtamassa kantaesityksessä Lenin-
gradissa marraskuussa 1937 ja nos-
tatti yli puoli tuntia kestäneet aplodit. 
Hiukan myöhemmin muuan kriitikko 
kuvasi sinfoniaa "neuvostotaiteilijan 
luovaksi vastaukseksi oikeutettuun 
kritiikkiin", ja vaikka Šostakovitš ei ol-
lut järin innostunut luonnehdinnasta, 
hän ei myöskään rohjennut sanoutua 
siitä irti.

Viides sinfonia merkitsi Šostakovitšille 
sekä muodon että sisällön tasolla pa-
luuta sinfonisten perusasioiden pariin. 
Painokkaaseen ja usein ilmaisun ääri-
rajoja koetelleeseen neljänteen sinfo-
niaan verrattuna sen sävelkieli on sel-
keämpää ja tasapainoisempaa, mikä 
heijastuu myös siinä, että se kuuluu 
Šostakovitšin teoksista suosituimpiin. 
Toisaalta vaikka käänne olisi helppo 
kokea reaktiona Šostakovitšia vastaan 
suunnattuun hyökkäykseen, se saat-
toi juontua myös hänen omista luo-
mispyrkimyksistään, eikä sinfonian si-
säinen lataus ole minkään mahdollisen 
kompromissiasenteen vuoksi lainkaan 
laimentunut. Teoksessa onkin kuultu 
myös toinen merkityksen taso, siloisen 
pinnan alle kätkeytyvää peiteltyä an-
gstia ja uhmaa, johon monet teokses-
ta löydetyt viittaukset aina ensiosan 
Carmen-viittauksesta (Habanera) läh-
tien tuovat oman lisänsä.

Teoksessa on sinfonisen tradition 
mukaisesti neljä osaa. Tempomerkintä 
"moderato" antaa ensiosalle tavan-
omaista avausosaa hitaamman ja la-
veamman ilmeen. Se on osista laajin ja 
painokkain ja kasvaa kehittelyjaksossa 

väkevään, groteskin marssin tahdit-
tamaan huipennukseen. Toisen osan 
ironisesti tanssahteleva scherzo muo-
dostaa keventävän vaiheen kahden va-
kavan osan välissä.

Sinfonian sisäistyneimmät ja syvä-
henkisimmät tunnelmat koetaan mie-
tiskelevästä alusta intensiiviseen nou-
suun tiivistyvässä hitaassa osassa. 
Jos Šostakovitš siinä kuuntelee sisäi-
siä ääniään, on ilme finaalissa koros-
tuneesti ulospäinsuuntautunut. Osa 
etenee alun energisestä rynnistyk-
sestä viipyilevään suvantovaiheeseen, 
jossa säveltäjä viittaa hiukan aiem-
paan Puškin-lauluunsa; lainatun koh-
dan sanoissa puhutaan kokijan uudes-
tisyntymästä aiempaan kauneuteen. 
Loppunousussa musiikki paisuu voi-
tokkaaseen päätökseen. Se täytti epäi-
lemättä kaikki sosialistisen realismin 
vaatimukset kohottavasta ja myön-
teisestä ilmaisusta, mutta monet ovat 
kysyneet, onko voitto tässä aitoa vai 
näyteltyä.

 
Kimmo Korhonen

GUSTAVO GIMENO
Espanjalainen Gustavo Gimeno (s. 
1976) on toiminut syyskaudesta 2015 
Luxemburgin filharmonisen orkesterin 
(OPL) musiikillisena johtajana, ja so-
pimusta on jatkettu kevääseen 2022 
saakka. Hänet on myös nimetty viisi-
vuotiskaudeksi Toronton sinfoniaor-
kesterin musiikilliseksi johtajaksi syys-
kaudesta 2020 lähtien.

Gimeno aloitti muusikonuransa lyö-
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mäsoittajana. Hänet valittiin 2001 
Amsterdamin Concertgebouw-orkesterin 
lyömäsoitinryhmään, ja seuraavana vuon-
na hänestä tuli lyömäsoitinten äänen-
johtaja. Samaan aikaan hän jatkoi opin-
tojaan Amsterdamin konservatoriossa 
keskittyen orkesterinjohtoon, ja hänestä 
tuli Concertgebouw-orkesterin tuolloi-
sen ylikapellimestarin Mariss Jansonsin 
apulaiskapellimestari. Myös Claudio 
Abbado ja Bernard Haitink ovat olleet 
hänen tärkeitä mentoreitaan. Gimeno 
toimi vuosina 2009–12 Amsterdamin 
Con brio -sinfoniaorkesterin ja 2012–13 
Het Orkest Amsterdamin ylikapellimes-
tarina. Vuonna 2013 hän luopui lopulli-
sesti työstään Concertgebouw'ssa ja 
omistautui uralleen kapellimestarina.

Gimeno on esiintynyt vierailevana 
kapellimestarina monissa huippuor-
kestereissa. Esimerkiksi kauden 2018–
19 aikana hän palaa Radion sinfoniaor-
kesterin lisäksi Clevelandin orkesterin, 
Wienin sinfoniaorkesterin, Pietarin 
Mariinski-orkesterin, Ruotsin radion 
sinfoniaorkesterin sekä tyylinmukaista 
esitystraditiota edustavan 1700-luvun 
orkesterin johtajaksi. Kauden deby-
yttejä ovat Los Angelesin ja Lontoon 
filharmonikot, Houston Symphony, 
St. Louisin sinfoniaorkesteri, Seattle 
Symphony ja Orchestre de la Suisse 
Romande.

Gimeno debytoi oopperakapelli-
mestarina 2015 johtamalla Bellinin 
Norman synnyinkaupungissaan 
Valenciassa. Hän on sen jälkeen joh-
tanut Luxemburgin Grand Théâtressa 
Verdin Simon Boccanegran ja Mozartin 
Don Giovannin. Tämän vuoden tammi-
kuussa hän debytoi Zürichin oopperas-
sa johtamalla Verdin Rigoletton.

Gimenon ohjelmisto ulottuu 1700-lu-
vun musiikista oman aikamme teoksiin. 
Hän on levyttänyt OPL:n kanssa vuo-
desta 2017 lähtien Pentatone-merkille 
Šostakovitšin ja Brucknerin ensimmäi-
set sinfoniat, Ravelin Daphnis et Chloén 
kokonaisesityksen, Mahlerin neljännen 
sinfonian sekä viimeksi Stravinsky-
levyn (Kevätuhri, Jeu de cartes, Agon ja 
Chant funèbre).

TOMAS NUÑEZ-
GARCÉS
Tomas Nuñez-Garcés aloitti sellonsoi-
ton 6-vuotiaana Ahvenanmaan mu-
siikkiopistossa ja jatkoi myöhemmin 
opintojaan Turun konservatoriossa ja 
Sibelius-Akatemiassa. Hänen opet-
tajinaan ovat toimineet Jacob Lind, 
Timo Hanhinen, Hannu Kiiski ja Marko 
Ylönen. Lisäksi Nuñez-Garcés on osal-
listunut monille mestarikursseille 
Suomessa ja ulkomailla.

Vuonna 2010 Tomas Nuñez-Garcés 
voitti Turun XI sellokilpailun ensim-
mäisen palkinnon ja yleisöpalkinnon. 
Hänet palkittiin myös kilpailun tilaus-
teoksen parhaasta esityksestä.

Keväällä 2010 Nuñez-Garcés aloit-
ti työt Suomen Kansallisoopperan or-
kesterissa – ensin 2. soolosellistinä ja 
syksystä 2011 lähtien 1. soolosellistinä. 
Vuosina 2015–2018 hän toimi Helsingin 
kaupunginorkesterin 1. soolosellistinä. 
RSO:n 1. soolosellistinä hän aloitti syk-
syllä 2017.

Tomas Nuñez-Garcés on soittanut 
mm. Helsingin kaupunginorkesterin, 
Suomen Kansallisoopperan orkeste-
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RADION SINFONIAORKESTERI
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-
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.

rin, Turun filharmonisen orkesterin, 
Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin ja 
Sinfonia Lahden solistina. Lisäksi hän 
on esiintynyt mm. Ahvenanmaalla, 
Grönlannissa, Yhdysvalloissa, Saksassa, 
Japanissa, Kiinassa ja Venäjällä.

Kamarimusiikkia Nuñez-Garcés soit-
taa Postiglione-kvartetissa, joka voitti 

vuonna 2009 Rovaniemellä järjestetyn 
kansainvälisen Night and Sun -jousik-
vartettikilpailun.

Tomas Nuñez-Garcésin soitin on 
Yleisradion eläkesäätiön omistama 
Lorenzo & Tomaso Carcassi -sello vuo-
delta 1779.


