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Magnus Lindberg, olet itse pianisti. Millä 
tavalla pianonsoiton rinnalle tuli aikanaan 
säveltäminen?

Piano on pääsoittimeni, vaikka lapsena 
soitin myös harmonikkaa ja kouluaikoi-
na jopa trumpettia kouluni, ruotsinkieli-
sen Norssin orkesterissa. Pääsin pianisti-
na Sibelius-Akatemian nuoriso-osastolle 
15-vuotiaana vuonna -73. Koko teini-iän 
panostin tosissani pianonsoittoon. Mutta 
kun aloin säveltää, jouduin käymään mie-
lessäni ankaraa kamppailua säveltämi-
sen ja pianonsoiton välillä. Kun harjoit-
telin, teki mieli säveltää, ja kun sävelsin, 
oli sellainen olo, että olisi pitänyt olla pia-
non ääressä. Jo 74–75 opiskelin Sibelius-
Akatemiassa elektronimusiikkia Osmo 
Lindemanin johdolla, ja se alkoi vetää mi-
nua enemmän ja enemmän kohti sävel-
tämistä. Vuonna -77 pääsin Rautavaaran 
oppilaaksi. Siinä vaiheessa sävellys alkoi jo 
olla minulle pääasia. Myös pianistina mi-
nua kiinnosti nyt enemmän uuden musii-
kin soittaminen, ja Beethovenin sonaatit 
saivat jäädä syrjään. 

Vuonna -77 perustettiin Korvat auki 
-yhdistys. Sen piirissä oli paljon konsert-
teja, joissa tarvittiin pianistia. Kantaesitin 
paljon suomalaista musiikkia ja Risto 
Väisäsen kanssa soitimme kahden pia-
non teoksia. Se oli tärkeä osa kauttani 
Sibelius-Akatemiassa, mutta valmistut-
tuani pianonsoitto ei enää samalla tavalla 
ole ollut keskiössä. 

Kun tätä festivaalia alettiin suunnitel-
la, yksi ensimmäisistä ideoista oli se, että 
mukana pitää olla yksi pianoresitaali. Olen 

itse viettänyt niin monia tunteja pianon 
ääressä ja se on niin tärkeä osa taustaani, 
että resitaali tuntui heti oikealta idealta.

Miten pianistitaustasi näkyy 
sävellystyössäsi?

Varsinkin nykyään työtapani on sellai-
nen, että tarvitsen pianoa säveltämi-
seen. En sävellä sen ääressä koko ajan, 
mutta suuren osan työstä teen pianol-
la. Pianistitaustani määritteli myös sen, 
että minun maailmani on harmoninen. 
Harmonioista on tullut se työmaa, joka 
minua eniten kiehtoo. Minulla on ollut 
kausia, kuten Kraftin aikoihin 80-luvul-
la, jolloin etualalla olivat enemmän ryt-
miikka, timbret, soittimien laajentami-
nen ja uusien tekniikoiden löytäminen, 
mutta at the end of the day, palaan kui-
tenkin harmonioiden maailmaan. Käytin 
vielä 80-luvulla mikrointervalleja esimer-
kiksi Kraftissa ja Kineticsissa. Leikilläni olen 
sanonut, että yksi syy miksi lopetin niiden 
käytön, oli se, etten löydä niitä pianosta.

Olen huomannut sellaisenkin asian, 
että harmoniani tyypillisesti perustuvat 
laajoihin, symmetrisiin sointuihin. Basso 
ja melodia ovat ikään kuin toistensa pei-
lejä, ja harmonia taittuu symmetrisesti 
sisäänpäin. Se liittyy nimenomaan kah-
della kädellä operoimiseen pianon ääres-
sä. Piano on lisäksi siinä mielessä nero-
kas soitin, että sillä voi soittaa kaikkien eri 
aikakausien musiikkia, ja käytännöllises-
ti katsoen koko länsimainen musiikki löy-
tyy sovitettuna yhdelle tai kahdelle pia-
nolle. Soittimen repertuaarin rikkaus on 

Magnum opus:”PIANISTITAUSTANI 
MÄÄRITTELI SEN, ETTÄ MAAILMANI ON 

HARMONINEN”
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Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791): Fantasia d-molli K 397; 

pianosonaatti B-duuri K 281
"Mozartin soitossa herätti hämmästys-
tä hänen ihmeteltävä taitavuutensa, jota 
varsinkin vasemmassa kädessä ja bassos-
sa pidettiin aivan ainutlaatuisena, hänen 
tunteikkuutensa ja herkkyytensä ja kau-
nis ilmaisunsa, jotka yhdessä hänen ideoi-
densa ylenpalttisen runsauden ja sävellys-
teknisen osaamisensa kanssa lumosivat 
jokaisen kuulijan ja tekivät hänestä aikan-
sa suurimman pianistin."

Franz Xaver Niemetschekin sanat en-
simmäisessä varsinaisessa Mozart-
elämäkerrassa (1798) eivät jätä epäilyjä 
Mozartin soiton lumovoimasta. Hän oli 
soittimensa ylivertainen taituri, jolle tai-
turuus oli vain väline sielukkaan ja her-
kän tulkinnan palveluksessa. Mozartin 
pianoteoksista konsertot olivat julkisten 
konserttien ja suurten esiintymislavojen 
laji, soolopianoteokset puolestaan palve-
livat yksityisissä salongeissa tapahtunei-
ta esiintymisiä, mutta molemmat olivat 
tärkeitä hänen pianistiselle olemassaolol-

leen.
Vuonna 1782, pian Wieniin muuton jäl-

keen sävelletty Fantasia d-molli kuuluu 
Mozartin pianoteoksista sekä tutuim-
piin että arvoituksellisimpiin. Se ei ole 
teknisesti kovin vaativa, joten useimmat 
pianonsoiton opiskelijat kohtaavat sen 
jossain vaiheessa opintojaan, ja sen emo-
tionaalisesti latautunut sisältö on tehnyt 
siitä suositun teoksen myös pianoresitaa-
leissa.

Samalla fantasiaa verhoaa salaperäi-
syyden huntu. Tiedetään, että teos jäi 
Mozartilta keskeneräiseksi, ja kun se jul-
kaistiin ensimmäisen kerran 1804, se 
päättyi tahtiin 97 ja dominanttisointuun, 
mikä oli vastoin kaikkia ajan käytäntö-
jä ja olisi ehdottomasti vaatinut jatkoa. 
Seuraavassa Breitkopf & Härtelin edi-
tiossa 1806 teos olikin täydennetty val-
miiksi lisäämällä loppuun 10 tahtia, täy-
dentäjänä ilmeisesti kustantaja Gottfried 
Härtelin luottoystäviin kuulunut säveltä-

vaikuttanut myös siihen, millainen sävel-
täjä olen. 

Miten tämän konsertin teokset heijastavat 
tätä rikkautta?

Liszt oli ensimmäisiä oikeasti modernis-
tisia säveltäjiä. Hän räjäytti siihenastisen 
ajattelutavan. Myöhäistuotannossaan 
Liszt astuu aivan uuteen maailmaan, 
mutta jo mahtava h-mollisonaatti on mo-
nessa mielessä moderni teos. Yksi suun-

ta Lisztistä eteenpäin on Alban Berg. 
Bergin varhainen sonaatti on vielä kau-
niilla tavalla kiinni 1800-luvun lopun har-
moniamaailmassa, mutta samalla se on jo 
menossa eri suuntaan. Pianosta tuli sit-
temmin tärkeä soitin valtaosalle 1900-lu-
vun alkupuolen merkittäviä säveltä-
jiä. Länsimaisen kaanonin suuret nimet 
Mozart ja Schubert ovat nekin osa soit-
timen historiaa. 

haastattelu Lotta Emanuelsson
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jä August Eberhard Müller. Viime aikoina 
monet pianistit ovat tehneet fantasian 
päätöksestä myös omia versioitaan. 

Mozartin suunnitelmia ei tiedetä. Oliko 
hänen tarkoituksensa jättää fantasia it-
senäiseksi teokseksi, olisiko hän halunnut 
täydentää fantasiaa fuugalla (niin kuin 
samanaikaisessa fantasiassa ja fuugas-
sa C-duuri K 394) tai liittää sen seurak-
si kokonaisen sonaatin (niin kuin yhdes-
sä opuksessa julkaistut fantasia c-molli K 
475 ja sonaatti c-molli K 457)?

D-molli oli Mozartille vahvojen ja sy-
vien tunteiden aluetta, Don Giovannin, 
Requiemin, jousikvarteton K 421 ja piano-
konserton K 466 sävellaji. Fantasia al-
kaa synkän mietiskelyn syövereistä 
murtosointujen johdantomaisella aaltoi-
lulla, jota seuraa teoksen ydinvaiheek-
si hahmottuva sielukkaan syvämiettei-
nen adagio. Vapauttavaksi päätökseksi 
musiikki puhkeaa valoisaksi allegrettok-
si D-duurissa. Fantasiassa heijastuu Carl 
Philipp Emanuel Bachin vaikutusta, ja sen 
vaihtelevat tunnelmat ja tekstuurit dra-
maattisine juoksutuksineen antavat sille 
improvisatorista luonnetta ja käyvät vih-
jeeksi, minkälaista hänen pianofantisoin-
tinsa wieniläisten aristokraattien salon-
geissa on saattanut olla.

Pianosonaatti B-duuri K 281 valmis-
tui alkuvuodesta 1775 Mozartin ollessa 
Münchenissä valmistelemassa ooppe-
ransa La finta giardiniera esitystä. Teos on 
osa kuuden sonaatin ryhmää, joka aloitti 
Mozartin 18 pianosonaatin sarjan ja jota 
hän mitä ilmeisimmin suunnitteli yhtenäi-
seksi kokoelmaksi, vaikka sellaisena sitä ei 
hänen elinaikanaan julkaistu.

Mozart kirjoitti varhaiset sonaattinsa 
loistonumeroiksi itseään varten, ja var-
sinkin B-duuri-sonaatissa hän on hellinyt 

omia notkeita taiturinsormiaan helmei-
levillä juoksutuksilla ja trilleillä. Vaikka 
Münchenissä valmistuneet sonaatit oli-
vat hänelle ensimmäisiä lajissaan, hän 
oli kirjoittanut siihen mennessä jo usei-
ta muunnelmateoksia ja pienimuotoisia 
kappaleita ja hallitsi omat pianistiset kei-
novaransa.

Teos on Mozartin sonaateissaan suosi-
maan tapaan kolmiosainen. Nopea avaus-
osa on elegantti ja kepeä, täynnä soitta-
misen riemua. Mozart hyödyntää jo tästä 
avausosasta lähtien tehokkaasti forten ja 
pianon voimakkuusvaihteluja, joihin uu-
denaikaiset fortepianot antoivat mahdol-
lisuuksia aivan eri tavalla kuin hentoääni-
semmät klavikordit.

Hitaassa keskiosassa Mozart avaa itses-
tään tunteikkaamman puolen, niin kuin jo 
lemmekäs esitysmerkintä "Andante amo-
roso" antaa ymmärtää. Paikoin osan lin-
jakas melodiikka kaareutuu lähes sere-
nadimaiseen tapaan ja sävyttyy hienoin 
vivahteiden vaihteluin.

Valloittavassa rondo-finaalissa ele-
ganssi kietoutuu yhteen huumorin ja vir-
tuoosisuuden kanssa, ja paikoin Mozart 
tuntuu suorastaan leikittelevän materi-
aalillaan ja alituiseen vaihtuvilla pianis-
tisilla asetelmilla kuin julistaakseen ylei-
sölleen: "Kuunnelkaa, näin helppoa tämä 
on minulle!" Mutta osan keskiepisodissa 
kromatiikka ja mollin verhoama vakavuus 
muistuttavat Mozartin sävelmaailman 
monitasoisuudesta, pinnan alla olevista 
syvyyksistä.
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Mozartista poiketen Schubert ei ollut 
instrumentalistina mikään konserttila-
vojen tähti. Hän tyytyi pianistina esiin-
tymään lähinnä omien laulujensa esittä-
jänä ja silloinkin mielellään vain ystävien 
keskuudessa, hänen musiikilleen omiste-
tuissa "schubertiadeissa". Nämä lähtökoh-
dat heijastuivat myös hänen pianomusiik-
kiinsa, jossa perinteinen virtuoosisuus jäi 
sivurooliin.

Lähimmäksi todellista taituritasoa 
Schubert ylsi pianotuotantonsa merkki-
teoksiin kuuluvassa Fantasiassa C-duuri, 
joka valmistui loppuvuodesta 1822, pian 
"Keskeneräisenä" tunnetun sinfoniayri-
tyksen jälkeen. Teos on saanut yleises-
ti käytetyn kutsumanimensä "Wanderer-
fantasia" laulusta Der Wanderer D489 
(1816), jonka motiivista ainesta Schubert 
hyödyntää fantasiassa. Tämä ei ollut ai-
noa kerta, jolloin hän käytti suosittua yk-
sinlauluaan laajamuotoisen soitinteok-
sen materiaalina, muita ovat esimerkiksi 
Forellikvintetto (1819), Trockne Blumen -va-
riaatiot huilulle ja pianolle (1824) sekä 
Tyttö ja kuolema -jousikvartetto (1824).

Teoslaji "fantasia" voisi viitata vapaa-
seen, improvisatoriseen muotostrategi-
aan, mutta C-duuri-fantasiassa Schubert 
omaksui kurinalaisemman lähestymis-
tavan, ja lopputulos oli lähempänä so-
naattia. Normaalista sonaatista poiketen 
teoksen neljä osaa tai pääjaksoa on kui-
tenkin taottu tauottomaksi kokonaisuu-
deksi, jossa osien välillä on myös yhteistä 
ainesta. Näin syntyi uudenlainen muo-
totyyppi, jota mm. Liszt suuresti ihaili ja 
josta hän sai virikkeitä omaan h-molli-so-

Franz Schubert (1797-1828): 
Fantasia C-duuri D760, 
"Wanderer-fantasia" 

naattiinsa.
Fantasian nimikummina ollut laulu 

Georg Philipp Schmidt von Lübeckin ru-
noon on yksi monista Schubertin vael-
lusaiheisista lauluteoksista. Vaeltamisen 
ja kaikkialla vieraana olemisen tematiik-
ka kuului romantiikan kauden keskei-
seen tunnemaailmaan ja ilmensi usein 
nimenomaan taiteilijuuden ikuista kohta-
loa. "Ich bin ein Fremdling überall" (Olen 
muukalainen kaikkialla) toteaa myös 
Schmidt von Lübeckin runon minähah-
mo, ja pianofantasian katkeamaton, tau-
ottomaksi sidottu muoto sopii erityisen 
hyvin laulun sisäisestä pakosta nousevan 
jatkuvan vaeltamisen ajatukseen. 

Heti ensitahdeissa kuultava daktyyli-
rytmi (taa-ta-ta) sitoo usein kuultavana 
elementtinä teosta yhteen. Avausjakso 
(Allegro con fuoco ma non troppo) alkaa 
mahdikkaasti, julistavasti, itsevarmuutta 
huokuen, mutta osassa on myös leveää 
laulavuutta. Schubert maalaa pianoteks-
tuuria paksulla pensselillä ja levein vedoin, 
kuin yrittäisi Schumannin sanoin saada 
"koko orkesterin tiivistetyksi kahdelle kä-
delle": on oktaaveja, täyteläisiä sointuja, 
tremoloita, yli klaviatuurin vyöryviä mur-
tosointuja ja juoksutuksia.

Tunnelma vakavoituu ja liukuu toise-
na olevaan hitaaseen osaan, jossa alku-
jakson C-duuri tummenee cis-molliin, sa-
maan sävellajiin kuin osan lähtökohtana 
olevassa laulussa. Schubert rakentaa lau-
lun teemasta sarjan muunnelmia.

Muunnelmajaksoa seuraa eloisasti 
kieppuva scherzotaite, jossa daktyyliryt-
mi on mukautettu kolmijakoiseen tahti-
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lajiin. Lempeämpi triojakso tasapainottaa 
scherzoa, jota seuraa daktyyliaiheelle ra-

Alban Berg (1885-1935): 
Pianosonaatti op. 1 

Kun Sibelius puolileikillisesti totesi, 
että "Berg on parasta, mitä Schönberg 
on saanut aikaan", hän viittasi sekä Alban 
Bergin nuoruudenkauteen Schönbergin 
oppilaana että tämän myöhempään ase-
maan Schönbergin johtaman ns. toisen 
Wienin koulun suosituimpana säveltäjä-
nä. Berg aloitti yksityiset musiikkiopin-
tonsa 1904 ja jatkoi niitä viiden vuoden 
ajan. Pianosonaatti (1908–09) kuuluu 
näiden opintovuosien teoksiin, mutta 
Schönbergin mielestä se oli jo niin kypsä, 
että se julkaistiin hänen ehdotuksestaan 
Bergin esikoisopuksena 

Berg aloitti uransa verevänä myöhäis-
romantikkona mutta eteni Schönbergin 
jäljissä ensin atonaaliseen ekspressionis-
miin ja 1920-luvulla kontruktivistiseen 
12-säveljärjestelmään. Myös pianosonaa-
tin juuret ovat vielä romantiikassa, ja 
kahden ristin etumerkintä tuntuisi viit-
taavan h-molliin, mutta nuottikuva on  
lähes täyteenahdettuine korotus-, alen-
nus- ja palautusmerkkeineen hyvinkin 
kromaattinen ja horjuttaa perinteistä sä-
vellajituntua. Häilymistä romantiikan ja 
varhaisen ekspressionismin rajoilla koros-
taa teoksen vuolaasti ryöpsähtelevä il-
maisu skrjabinmaisen kuohuvine nousui-
neen ja herkistävine suvantoineen. 

Bergin oli määrä tehdä sonaatista pe-
rinteinen kolmiosainen teos, mutta ensi-
osan jälkeen hän valitti Schönbergille, et-
tei keksinyt teokseen uusia ideoita. "Siinä 
tapauksessa olet jo sanonut kaiken, mitä 

pitääkin sanoa", kommentoi Schönberg, 
ja sonaatti sai jäädä yksiosaiseksi.

Vaikka Berg eteni sävelmateriaalin kä-
sittelyssä rohkeasti kohti uudenlaisia, ai-
kanaan moderneja harmoniamaailmoja, 
tukeutuu sonaatti vielä perinteiseen so-
naattimuotoon kaksine keskeisine tee-
moineen, esittelyjakson kertauksineen, 
kehittelyineen ja kertausjaksoineen. 
Pianistisesti tiivis ilmaisu saattaa hämär-
tää selkeiden teemakaraktäärien hah-
mottamista, vaikka kummallakin keskei-
sellä teemaelementillä on omanlaisiaan 
sävel- ja rytmiaihioita. Taustalla, eräänlai-
sena syvempänä rakennetekijänä, teos-
ta säätelee Schönbergin muotoilema ns. 
"kehittelevä variointi", jossa teoksen ma-
teriaali palautuu tiettyihin alkutahtien 
motiivisiin ydinaiheisiin.

Kehittely alkaa rauhallisissa merkeissä 
ennen musiikin yltymistä kiihkeisiin nou-
suihin. Kertaus on muunneltu ja hiukan 
laajennettu; ehkä Bergin mieleen muis-
tui Schönbergin ohje: "Älä kirjoita sellais-
ta, minkä nuottikopistikin voisi tehdä." Ja 
niin häilyvä kuin teoksen tonaalinen ilme 
onkin, musiikki tasaantuu lopputahdeissa 
yksiselitteiseen h-molliin.

kentuvana fuugana esiin puhkeava, teok-
sen komeasti huipentava finaalijakso.
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Kesällä 1836 Franz Liszt kirjasi erään 
Chamonix'ssa olleen hotellin vieras-
kirjaan henkilötietonsa: "Syntynyt 
Parnassoksella, ammatiltaan muusik-
ko-filosofi, saapunut Epäilystä, matkalla 
Totuuteen."

 On epävarmaa, pääsikö Liszt koskaan 
perille ja uskoiko hän edes yksiselitteisen 
ja ehdottoman Totuuden olemassaoloon. 
Hän oli romantiikan kauden taiteilija par 
excellence, levoton epäilijä ja uuden etsi-
jä, joka kantoi luovan neron raskasta viit-
taa harteillaan ja oli sekä henkisesti että 
maantieteellisesti alituiseen matkalla. 

Ei ihme, että Liszt tyypillisenä ikuisena 
vaeltajana ihastui Schubertin Wanderer-
fantasiaan, soitti sitä ahkerasti kiertueil-
laan ja teki siitä 1851 version pianolle ja 
orkesterille, jonka hän sovitti myös kah-
delle pianolle. Jotain Wanderer-fantasian 
lumouksesta syöpyi myös Lisztin omaan 
säveltäjyyteen, ja vain pari vuotta 
Schubert-sovituksen jälkeen valmistui hä-
nen monumentaalinen, uusia muotoava-
ruuksia avaava pianosonaattinsa h-molli 
(1853). Teos oli ollut työn alla jo pitem-
pään ja ehtinyt ilmeisesti valmistua var-
haisempana versiona 1849.

 Sonaatti h-molli on Lisztin piano-
tuotannon kokoava monumentti ja hä-
nen suurin yksittäinen pianistinen saa-
vutuksensa. Sen loistokas pianotekstuuri 
kasvaa orkestraalisiin mittoihin ja sulaut-
taa suurieleisen virtuoosisuuden osak-
si teoksen moniulotteista ilmaisua, joka 
ulottuu mefistomaisesta särmikkyydestä 
runolliseen lyyrisyyteen. Teos jakoi kuu-
lijat selkeästi kahteen rintamaan: perin-
teisempien ihanteiden suosijoihin kuulu-

Franz Liszt (1811-1886): 
Pianosonaatti h-molli

nut Eduard Hanslick totesi, että "jokainen, 
joka on kuullut teoksen ja pitää sitä kau-
niina, on jo avun tavoittamattomissa", 
kun taas Lisztin edustamien "uussaksa-
laisten" modernien säveltäjien suurmes-
tari Richard Wagner ihaili teosta.

Liszt teki h-molli-sonaatissaan radikaa-
leimman harppauksen pianosonaattien 
muotohistoriassa sitten Beethovenin. 
Se tapahtui käyttämällä Schubertin 
Wanderer-fantasiaa väliaskelmana, mut-
ta Liszt eteni muodon rakentajana 
Schubertia pitemmälle luomalla yksiosai-
sen kokonaisuuden, jossa hän on aset-
tanut tavallaan päällekkäin neliosaisen 
sonaatin ja laajan yksiosaisen sonaatti-
muodon ja antanut näin muodon elemen-
teille kaksoismerkityksen.

Avausjakso vastaa neliosaisen sonaatin 
painokasta avausosaa mutta on tulkitta-
vissa myös yhden laajan sonaattimuodon 
esittelyjaksoksi. Teoksen faustmainen 
vimma puhkeaa soimaan heti teoksen 
alaspäisistä asteikoista rakentuvien sa-
laperäisten johdantotahtien jälkeen, kun 
nelinkertaiset oktaavit julistavat Allegro 
energico -jakson ensimmäisen sävelai-
heen ja saavat vastaukseksi bassopuolen 
repliikin. Näistä sisäistä jännitettä huo-
kuvista aineksista Liszt rakentaa suuren 
osan koko sonaatin temaattisesta mate-
riaalista. Orkestraalisesti soiva grandio-
so-aihe aloittaa sivuteemaryhmän, jossa 
on myös lyyrisempi ulottuvuutensa. 

Laajassa kehittelevässä jaksossa Liszt 
käsittelee ensin avausjakson aineksia. 
Sitten hän jatkaa kehittelyä kokonaisel-
la hitaalla osalla (Andante sostenuto – 
Quasi adagio), joka palautuu suurelta 
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osin sivuteemaryhmän aineksiin ja muo-
toutuu sonaatin emotionaaliseksi ytimek-
si. Kehittelevää jaksoa jatkaa vielä Allegro 
energicon päämotiiveista rakentuva fu-
gato, joka täyttää teoksessa myös mo-
niosaisen sonaatin scherzo-jakson tehtä-
vää.

Sonaatti päättyy tiivistettyyn mutta 
klaveristisesti tehostettuun kertaukseen, 
monivaiheisen sonaattirakennelman fi-
naaliin. Liszt harkitsi sävellystyön aikana 
teokselle perinteisen suurieleistä päätös-
tä, ja kooda alkaa kuin sellaista enteillen 
oktaavipauhuisena strettana mutta tait-
tuu sitten sulkemaan sonaatin hiljene-
vissä, seestyvissä tunnelmissa, lopussa 
H-duuriin valaistuen. 

Kimmo Korhonen 

SEONG-JIN CHO 
Seong-Jin Cho teki kansainvälisen lä-
pimurtonsa syksyllä 2015 voittamalla 
21-vuotiaana ensimmäisenä eteläkorea-
laisena Varsovan Chopin-pianokilpailun. 
Voitto herätti suurta innostusta, ja hel-
mikuun 2016 Pianist-lehdessä todettiin, 
että hän voi "ylpeänä seistä sellaisten 
maineikkaiden aiempien voittajien kuin 
Pollinin, Argerichin ja Zimermanin rinnal-
la". Alkuvuonna 2016 Cho solmi eksklu-
siivisopimuksen perinteikkään Deutsche 
Grammophon -levy-yhtiön kanssa. 

Seong-Jin Cho on saanut kiitosta tul-
kintojensa poeettisuudesta, eläytyvyy-
destä ja horjumattomasta tekniikasta. 
Hän on kansainvälisellä urallaan jo ehti-
nyt esiintyä monilla maailman arvoste-
tuimmilla konserttilavoilla ja tehdä yh-
teistyötä useiden huippuorkesterien ja 
-kapellimestarien kanssa. Tällä ja seuraa-

valla kaudella hän esiintyy mm. Lontoon 
sinfoniaorkesterin, Los Angelesin, New 
Yorkin ja Hong Kongin filharmonikkojen, 
Leipzigin Gewandhaus-orkesterin sekä 
Baijerin radio-orkesterin solistina. Cho 
on myös aktiivinen resitalisti ja on esiin-
tynyt mm. New Yorkin Carnegie Hallissa, 
Amsterdamin Concertgebouw'ssa ja 
Wienin Konzerthausissa.

Jo ennen Chon Deutsche 
Grammophonin eksklusiivisopimusta yh-
tiö julkaisi kilpailuvoittajan Chopin-levyn 
2015. Sitä ovat seuranneet 2016 toinen 
Chopin-levy (pianokonsertto nro 1 ja nel-
jä balladia), 2017 ilmestynyt Debussyn 
soolopianoteosten levy ja 2018 julkaistu 
Mozart-levy (pianokonsertto d-molli sekä 
sonaatit B-duuri K 281 ja F-duuri K 332).

Cho aloitti pianonsoiton opinnot kuu-
sivuotiaana Soulissa ja piti ensimmäi-
sen oman konserttinsa 11-vuotiaana. 
Valmistuttuaan Soulin taidekorkeakoulus-
ta hän muutti 2012 Pariisiin ja jatkoi opin-
tojaan Pariisin konservatoriossa Michel 
Beroffin johdolla valmistuen 2015. Hän 
on sittemmin asettunut Berliiniin.

Ennen Chopin-kilpailua Cho ehti saa-
vuttaa menestystä myös monissa muissa 
pianokilpailuissa. Vuonna 2009 hänestä 
tuli Japanin kansainvälisen Hamamatsu-
pianokilpailun kaikkien aikojen nuo-
rin voittaja; kaksi vuotta myöhemmin 
hän saavutti kolmannen sijan Moskovan 
Tšaikovski-kilpailussa ja 2014 niin ikään 
kolmannen sijan Tel Avivin Arthur 
Rubinstein -kilpailussa


