
1

11.1.
PERJANTAISARJA 8
Musiikkitalo klo 19.00

John Storgårds, kapellimestari
Darren Acosta, pasuuna

Joseph Haydn: Sinfonia nro 96 ”Ihme” 20 min
Adagio – Allegro
Andante
Menuetto (Allegretto)
Finale (Vivace assai)

Jukka Tiensuu: Suuna, konsertto pasuunalle ja  25 min
orkesterille, kantaesitys (Ylen tilaus) 
Ready
Steady
Go

VÄLIAIKA 20 min

Béla Bartók: Konsertto orkesterille  38 min     
Introduzione. Andante non troppo – Allegro vivace
Giuoco delle coppie. Allegretto scherzando
Elegia. Andante non troppo
Intermezzo interrotto. Allegretto
Finale. Pesante – Presto
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MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen 
Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle kuuntelemaan 
esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on numeroimattomat paikat.

Laura Vikman, viulu
Jukka Pohjola, viulu
Jakob Dingstad, alttoviulu
Mikko Ivars, sello

Béla Bartók: Jousikvartetto nro 3 15 min
Prima parte – Seconda parte – Ricapitulazione della prima parte 
– Coda

  

Väliaika noin klo 20.00. 
Konsertti päättyy noin klo 21.10. 
Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy noin klo 21.40.  
Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja Yle Areenassa. Konsertti nähdään Yle Teeman RSO 
Musiikkitalossa -ohjelmassa 27.1. ja 3.2. sekä Yle TV1:ssä 2.2. ja 9.2.
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“Vapaata mieltä masentaa syvästi 
Haydnin kohtalo. Tämä loistava mies, 
musiikin Shakespeare ja aikamme 
kruunu, on tuomittu asustamaan sur-
kean saksalaisen [sic] ruhtinaan ho-
vissa, joka on kykenemätön palkitse-
maan häntä, eikä ole tämän maineen 
arvoinen. Haydnin, miehistä vaatimat-
tomimman ja suurenmoisimman, on 
tyydyttävä näihin oloihin, omistaen 
elämänsä katolisen kirkon taikauskoi-
sille rituaaleille ja seremonioille; hänen 
on elettävä paikassa, joka on vain vä-
hän vankilaa parempi, alamaisena tur-
hamaiselle herralleen ja nalkuttavalle 
vaimolleen.”

Englantilainen The Gazetteer & 
New Daily Advertiser todisteli vuon-
na 1785 ennakkoluulojen värittämänä, 
mutta hyvin informoituna, että Joseph 
Haydn ei ollut profeetta omalla maal-
laan. Haydnin arvostus ja teokset levi-
sivät pitkin Eurooppaa, mutta Wienissä 
hänen sinfonioitaan esitettiin vain har-
voin. Haydn itse toisaalta luonnehti 
biografilleen Griesingerille eristyneitä 
olojaan Esterházy-suvun säveltäjänä 
syyksi omaperäisyydelleen.

Eristyksissä feodaalipalveluksessaan 
Haydn loi sinfonioistaan uudenlaisen 
ilmaisuvälineen, jossa klassisen muo-
tokielen alle kätkeytyi konfliktien ra-
kentaminen ja purkaminen, yksilölli-
set ja kollektiiviset tarpeet ja tunteet. 
Tällainen suurmies ansaitsi työlleen pa-
remmat puitteet ja pian pariisilaisten 
jälkeen Haydnia ryhtyivät 1790-luvulla 
pelastamaan lontoolaiset.

JOSEPH HAYDN (1732–1809): SINFONIA NRO 96 
D-DUURI, ”IHME”

Haydnin ”Lontoolaiset” sinfo-
niat (nro:t 93–104) syntyivät kahden 
Englannin-matkan yhteydessä vuosina 
1791–92 ja 1794–95. Toisin kuin järjes-
tysnumero antaisi olettaa, sinfonia nro 
96 D-duuri syntyi koko sarjan ensim-
mäisenä. Teoksen kantaesitys kuultiin 
impressaari Johann Peter Salomonin 
(1745–1815) järjestämissä konserteissa 
Lontoon Hanover Square -salissa, jossa 
yleisö pakkautui niin lähelle näyttämön 
reunaa että, kun yksi suurista katto-
kruunuista romahti taaempana kesken 
esityksen lattialle, se ei vahingoittanut 
ketään. Tosiasiassa onnettomuus ta-
pahtui teoksen paljon myöhemmässä 
esityksessä, mutta tapauksesta sinfo-
nia ansaitsi lisänimensä ”Ihme”.

Salomonin kuihtuvalle konsertti-
sarjalle Haydnin sinfoniat olivat tai-
vaan lahja ja hän hyödynsi niiden 
tuoman julkisuuden kaikin tavoin. 
Salomon oli syntynyt Bonnissa samas-
sa talossa kuin Beethoven 25 vuot-
ta myöhemmin ja toimi perustaman-
sa konserttisarjan ja myöhemmin 
Filharmonisen seuran konserttimesta-
rina. ”Lontoolaissinfoniat” aiheuttivat 
Lontoossa todellisen Haydn-kuumeen, 
jonka tunnusmerkkinä teoksista syntyi 
pikavauhtia erilaisia kamarisovituksia.

Haydn oli suunnitellut huolella pe-
linavauksensa Lontoossa. Tyyli poikke-
si selvästi hänen aikaisemmista sinfo-
nioistaan: orkesteri oli suurempi, samoin 
eleet ja kontrastit. Oppineisuutta kart-
tava ilmaisu tähtäsi suoraan suureen 
yleisöön ja kansankerroksiin, joihin 
Haydnin oli helppo samaistua.
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D-duuri-sinfonian ensimmäinen osa 
alkaa hitaalla johdannolla (Adagio), 
joka tunnustelevuudestaan huolimatta 
ankkuroi varmasti kolmisointuaiheensa 
tapahtumien pohjaksi. Pienen kadens-
sin kautta siirrytään kontrapunktisesti 
virittyneeseen ja iloiseen päätaittee-
seen (Allegro). Kehittely on suvereenin 
mestarin käsialaa, kaikki ainekset limi-
tettynä saumattomasti yhteen.

Hidas osa (Andante) on nokkelasti 
sommiteltu muunnelmasarja, jossa on 
yllätyksiä lähes yhtä paljon kuin niiden 
mukaan nimetyssä sinfoniassa nro 94. 
Varovainen eteneminen vain vahvistaa 
tekstuurien, dynamiikan ja sointivärien 
tuottamia kontrasteja, puhumattakaan 
mollissa puhkeavasta draamasta tai lo-
pussa kukkivista soolosoitinten due-
toista. Haydn liikkuu sinfonisen epiikan 

ja kamarimusiikillisen intiimiyden välil-
lä saumattomasti.

Menuetti (Allegretto) on jykevää te-
koa, vaikka teeman jälkipuoli vähän ke-
ventää ilmettä. Oboen johtamassa vä-
litaitteessa tanssitaan maalaishenkistä 
ländleriä. Sonaatti- ja rondomuotoa yh-
distävä finaali (Vivace assai) käynnis-
tyy hilpeästi hiippaillen, mutta kasvaa 
hiljalleen dramaattisemmaksi ja yltyy 
kiihkeässä mollikohtauksessaan. 

Pääteema jää helposti kaivamaan 
korvaa matona ja vaikka loppu on päi-
vänpaisteisen onnellinen, Haydn ennät-
tää osoittaa aiheeseen kätkeytyvän sin-
fonisen ja emotionaalisen jännitteen. 
Sinfoniasta tuli niin suosittu, että se le-
visi maailmalle pian myös kotona soi-
tettavina kamarisovituksina.

Jukka Tiensuu voidaan lukea suoma-
laisten modernististen säveltäjien jouk-
koon, mutta kaikki määrittely-yritykset 
tuntuvat hänen kohdallaan säveltäjä-
kuvaa kaventavilta. Sen voi sanoa, että 
Tiensuu on kuulunut sukupolvensa 
kiinnostavimpiin, monipuolisimpiin ja 
kansainvälisesti menestyksekkäimpiin 
suomalaissäveltäjiin. Säveltaiteen val-
tionpalkinnon hän sai vuonna 2012. 

Cembalistina Tiensuu on yhdistellyt 
barokki- ja nykymusiikkia ja myös hä-
nen omissa sävellyksissään on usein 
kuvastunut kiinnostus menneisyy-
teen. Mutta historia on vain yksi mo-

JUKKA TIENSUU (s.1948): SUUNA, 
PASUUNAKONSERTTO 

nista Tiensuun innoituksen lähteistä, 
joihin on luettava myös eri kulttuu-
rit, traditiot, tieteet ja muut taiteet. 
Pasuunakonsertto Suuna on valmis-
tunut vuonna 2017 Radion sinfoniaor-
kesterin tilauksesta ja sen kolme osaa 
Ready – Steady – Go kertovat selkeäs-
tä dramatiikasta.

Tiensuu ei halua selittää teoksiaan, 
eikä toivo muidenkaan selittävän niitä 
esitysten yhteydesssä. Hänen musiikis-
saan vilisee vihjeiden ja viitteiden vii-
dakko, johon kuulijan on sukellettava 
omin neuvoin  ja kompassisuuntanaan 
ennakkoluulottomuus.
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Béla Bartók pakeni vuonna 1940 so-
taa ja fasismia Yhdysvaltoihin, mutta 
ei löytänyt sieltä kykyjään vastaavia 
tehtäviä. Luennoidessaan Harvardissa 
vuonna 1943 Bartók sai vakavan sai-
raskohtauksen, alkavan leukemian, joka 
pakotti hänet sairaalahoitoon.

Bostonin sinfonikkojen kapellimesta-
ri Sergei Koussevitsky vieraili sairaalas-
sa kapellimestari Fritz Reinerin ja viu-
listi Joseph Szigetin aloitteesta. Koska 
tiedettiin, että Bartók torjuisi suoran 
raha-avun, Koussevitsky tarjosi hä-
nelle 1000 dollarin palkkiota sävellys-
tilauksesta. Bartók tarttui syöttiin ja 
Konsertto orkesterille oli valmis kolmen 
kuukauden kuluttua.

Ripeän sävellystyön takana oli kariu-
tunut balettihanke, jonka materiaalia 
Bartók hyödynsi uudessa muodossa. 
Säveltäjä kirjoitti konserton harjoituk-
sista, että ”Koussevitsky oli pitänyt sitä 
parhaana orkesteriteoksena 25:een 
vuoteen (mukaan luettuna hänen ihan-
teensa Šostakovitšin musiikki)”. Bartók 
oli kuullut radiosta Leningrad-sinfonian 
ja Shostakovitshin ympärille sota-aika-
na syntynyt kohu kismitti häntä, sillä 
hänen mielestään sinfonia oli teoslaji-
na kuollut.

Kantaesitykseen Bartók laati myös ly-
hyen esittelyn: ”Teoksen yleinen tunnel-
ma kuvaa, lukuun ottamatta ilkikurista 
toista osaa, asteittaista kehitystä ensim-
mäisen osan ankaruudesta ja kolmannen 
osan synkästä kuolemanlaulusta viimei-
sen osan elämäjulistukseen.” Konsertto-
nimeä säveltäjä perusteli: ”Tämän sin-

BÉLA BARTÓK (1881–1945): 
KONSERTTO ORKESTERILLE

fonisen orkesteriteoksen otsikon selittää 
pyrkimys käsitellä yksittäisiä soittimia ja 
soitinryhmiä konsertoivaan tai solistiseen 
tapaan.”

Konsertto orkesterille on Bartókin 
lopullinen symbioosi modernisti-
sista ja folkloristisista ideoista. Or-
kesteritekstuurissa hän tekee yhteenve-
toa myös eurooppalaisen modernismin 
eri linjoista, Alban Bergin ekspressio-
nismista ja Paul Hindemithin kontra-
punktista. Kaikki on saatettu toimi-
vaan yleistävään populaariin muotoon, 
joka kätkee sisälleen monimutkaiset 
sommitelmat. Bártokin ennenaikainen 
kuolema katkaisi teoksessa käynnisty-
neen kehittelyn, joka jäi Lutoslawskin ja 
Ligetin kaltaisten säveltäjien harteille.

Sonaattimuotoinen ensimmäi-
nen osa esittelee lähes yhteen sovit-
tamattomalta tuntuvia elementtejä. 
Matalien jousien kvarteista ja suuris-
ta sekunneista koostuva aihe, joka 
aloittaa avausosan hitaan johdannon 
(Andante non troppo), voi kuulostaa 
Schubertin ”Keskeneräiseltä” sinfonial-
ta, mutta teema on tuttu myös unka-
rilaisesta kansanmusiikista. Huilu ja 
vähän myöhemmin trumpetit esitte-
levät melodisen teeman, joka purkau-
tuu intohimoisesti jousistossa ja käyn-
nistää bulgarialaisrytmisen päätaitteen 
(Allegro vivace).

Sekä Allegro-jakson pääteema – 
kvarteissa loikkaava viuluaihe ja siihen 
liittyvä pasuunarepliikki – että staat-
tinen ja kapea-alainen sivuteema jou-
tuvat kansanmusiikin tapaan jatkuvan 
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muuntelun kohteeksi. Mutta ne sopeu-
tuvat luontevasti myös kehittelyjakson 
rotevaan fuugaan. Kertauksessa aineis-
toa ravistellaan jälleen uuteen järjes-
tykseen ja eräänlaiseksi motoksi nous-
sut pasuunarepliikki päättää osan koko 
vaskistolla.

Toinen osa on ”parien leikki” (Giuoco 
delle coppie. Allegretto scherzando), 
jossa pikkurummun ilmoittamat puhal-
linpariskunnat – fagotit pienissä seks-
teissä, oboet pienissä tersseissä, klari-
netit septimeissä, huilut kvinteissä ja 
trumpetit sekunneissa – muuntelevat 
hilpeää balkanilaista rallia. Juhlavan vas-
kikoraalin jälkeen puhallinduot uusivat 
iloisesti kälättävän kulkueensa.

Elegia (Andante non troppo) alkaa 
ensimmäisen osan johdantoa laina-
ten. Huhuilevat puhaltimet ja valittava 
oboe/me/lo/dia luovat Bartókille tyy-
pillisen yömaiseman, johon piiloutu-
nut tragedia repeää auki jousistossa. 
Tuskaisten tunnustusten ja hiipivän ah-
distuksen jälkeen hiki kuivuu otsalle ja 
musiikki vetäytyy alun tunnelmaan.

”Keskeytetyssä välisoitossa” (Inter-
mezzo interrotto, Allegretto) kuullaan 
ensiksi tanssahtelevia kansansävel-
miä ja alttoviulujen jalostuneesti laula-
va teema. Unkarilaisen tunnelmoinnin 
keskeyttää kuitenkin toikkaroiva klari-
netti, joka yrittää tuputtaa orkesteril-
le Leningrad-sinfonian marssiaihetta, 
mutta vasket nauravat sen ulos lavalta. 

Kun Bartokille kerrottiin, että 
Šostakovitšin marssiteema on alun pe-
rin Iloisen lesken ”Minä menen takaisin 
Maxim’siin ” ja parodia natsien etene-
misestä, hän väitti ettei tunne Léharin 
operettia. Leningrad-sinfonian sodan-
aikainen suosio harmitti Bartókia, mut-

ta natsien pilkkaaminen yhdisti sä-
veltäjiä. Bartók ei sen sijaan kieltänyt 
tuntevansa Zsigmond Vinczen operet-
tia Hampurin morsian (1928), josta on 
peräisin välisoiton alttoviulusävelmä. 

Jykevä vaskifanfaari (Pesante), avaus-
osan pasuunamoton positiivinen vas-
tine, laukaisee liikkeelle virtuoosisen 
finaalin (Presto). 2/4-rytmeissä singah-
televat tanssinpätkät ja kaanonsommi-
telmat pursuavat elämää ja huumoria 
– sekä teknistä taituruutta, joka ryntää 
karkuun kaikilta teorioilta. Hämyisän 
hidastuksen jälkeen elämää palvovat 
voimat puristuvat yhteen itsevarmak-
si vaskikuoroksi ja teoksen päättäväksi 
koodaksi.

Antti Häyrynen
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JOHN STORGÅRDS

John Storgårds (s.1963) opiskeli Sibelius-
Akatemiassa orkesterinjohtoa, sävellys-
tä ja viulunsoittoa täydentäen opinto-
jaan mm. Chaim Taubin johdolla. Hän 
suoritti kapellimestaridiplomin 1997.

Storgårds aloitti muusikonuransa viu-
listina toimien konserttimestarina useis-
sa orkestereissa. Yhä jatkuva kiinnitys 
Lapin kamariorkesterin taiteellisena joh-
tajana alkoi vuonna 1996. Storgårds johti 
Oulun kaupunginorkesteria 1997–2000, 
Tapiola Sinfoniettaa 2001–2003 ja yli-
kapellimestarina Tampere Filharmoniaa 
2006–2009. Vuosina 2003–2008 hän 
oli Helsingin kaupunginorkesterin pää-
vierailija, ja 2008–2015 orkesterin 12. 
ylikapellimestari. Vakituisia ulkomai-
sia kiinnityksiä ovat BBC:n filharmo-
nian päävierailijan, nykyisin Chief Guest 
Conductorin asema sekä päävierai-
lijuus Ottawan National Arts Center 
Orchestrassa. Münchenin kamariorkes-
terin taiteellisena partnerina Storgårds 
esiintyy niin kapellimestarina kuin solis-
tina.

Viime kausien tapahtumiin kuulu-
vat hieno debyytti New Yorkin filhar-
monikkojen kanssa, ensiesiintymi-
set Leipzigin Gewandhausorchesterin, 
Chicagon ja Minnesotan sinfoniaorkes-
tereiden, Lontoon filharmonian sekä 
Staatskapelle Dresdenin johtajana, kon-
sertit St. Louisin ja Toronton sinfonia-
orkestereiden sekä Scottish Chamber 
Orchestran kanssa sekä Lontoon Proms, 
jonka vakioesiintyjiin BBC:n filharmo-
nikkojen kanssa Storgårds kuuluu.

Oopperakapellimestarina Storgårds on 
toiminut viimeksi Kansallisoopperassa, 

Fagerlundin Höstsonaten-tuotannossa 
2017, sekä Savonlinnan oopperajuhlilla 
Mozartin Don Giovannissa 2016.

Kuluvalla kaudella Storgårds palaa 
Bostonin sinfoniaorkesteriin, debytoi 
Münchenin filharmonikkojen ja Dallasin 
sinfoniaorkesterin kanssa ja soittaa 
Kurt Weillin viulukonserton Wienin 
Musikvereinissa Tonkünstler-orkesterin 
solistina. Hän esiintyy usein myös ka-
marimuusikkona.

Tärkeimmistä levytyksistä mai-
nittakoon Schumannin, Melartinin, 
Nordgrenin, Saariahon ja Vasksin viulu-
konsertot. Orkesterilevytystenkin luet-
telo on mittava. Storgårds on tehnyt lu-
kuisia kehuttuja ja palkittuja CD-levyjä, 
muun muassa Sibeliuksen ja Nielsenin 
sinfonioiden kokonaislevytykset BBC:n 
sinfoniaorkesterin kanssa.

John Storgårdsille on myönnetty sä-
veltaiteen valtionpalkinto sekä Jenny ja 
Antti Wihurin säätiön tunnustuspalkinto 
vuonna 2002, Svenska Kulturfondenin 
kulttuuripalkinto 2011 sekä Pro Finlandia 
-mitali 2012.

DARREN ACOSTA

Darren Acosta kasvoi New Orleansissa 
pasuunamusiikin ympäröimänä. Soit-
tamisen ilon häneen istutti ensimmäi-
nen soitonopettaja, Michael Genevay. 
Ammattiopintonsa Acosta suorit-
ti New Englandin konservatorios-
sa  Norman Bolterin johdolla. Hän jat-
koi opintojaan Bostonissa mm. Scott 
Hartmannin ja Douglas Yeon ohjauk-
sessa. Maisterintutkintonsa Acosta suo-
ritti New Yorkin Juilliard -musiikkikor-
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Acosta teki sijaisuuksia myös Bostonin 
sinfoniaorkesterissa ja soitti kolmetoista 
konserttikautta Boston Pops -orkesteris-
sa. Hänellä on ollut vakituinen kiinnitys 
myös Utahin sinfoniaorkesterissa sekä 
Rhode Islandin filharmonikoissa. 

Suomeen Darren Acosta muutti voi-
tettuaan Suomen Kansallisoopperan va-
raäänenjohtajan paikan 2009. Radion 
sinfoniaorkesterin soolopasunistina hän 
on toiminut vuodesta 2011. 

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 

keakoulussa Joseph Alessin johdolla. 
1992 hän voitti NEC-konserttokilpailun 
Gunther Schullerin teoksella Eine Kleine 
Posaunenmusik.

Valmistuttuaan Juilliardista Darren 
Acosta teki lyhyen sijaisuuden New 
Yorkin filharmonikoissa. Ensimmäisen 
vakituisen orkesterikiinnityksensä hän 
sai Hartfordin sinfoniaorkesterista; sa-
maan aikaan hän soitti myös Empire 
Brass -vaskiyhtyeessä. Myöhemmin 
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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.


