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W. A. Mozart:
Alkusoitto oopperasta Taikahuilu     7 min

W. A. Mozart:
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1. Allegro
2. Larghetto

3. Allegro

VÄLIAIKA 20 MIN

Joseph Haydn:
Alkusoitto oopperasta Asumaton saari     8 min

Joseph Haydn:
Sinfonia nro 101 D-duuri “Kello”     29 min

1. Adagio
2. Andante

3. Menuetto. Allegretto
4. Finale. Vivace

Väliaika noin klo 19.55. Konsertti päättyy noin klo 21.10. Suora lähetys 
Yle Radio 1:ssä ja Yle Areenassa. Konsertti nähdään Yle Teeman RSO 

Musiikkitalossa -ohjelmassa 4.1. sekä uusintana Yle TV1:ssä 11.1.
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Valokuvaaminen, videoiminen ja äänittäminen 
konsertin aikana kielletty.
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Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) 
liittyi vapaamuurareihin 1780-luvulla ja 
käsitteli vapaamuurarisymboliikkaa oop-
perassaan Taikahuilu (1791).

Mozartille vapaamuurarius merkit-
si eräänlaista henkistä aateluutta, jossa 
hän kohtasi tasavertaisena aikansa va-
paamielisen eliitin. 

Alkusoitossa tämä ilmenee pimeyden ja 
valon voimien kamppailuna, josta syntyy 
uusi harmonia. Symboliikka tulee esiin al-
kusoiton kolmessa juhlallisessa alkuakor-
dissa, jonka jälkeen päätaite on nopea-
tempoinen, yhdistäen duuria ja mollia 

Wolfgang Amadeus Mozart: 
Alkusoitto oopperasta Taikahuilu

sekä koomisia ja vakavia aineksia. Kolme 
sointua keskeyttävät kehittelyn ja hetkek-
si tunnelma painuu kokonaan molliin, ko-
hotakseen lopuksi riemukkaaseen duuriin.

Taikahuilun alkusoitossa on esiripun nos-
tamiseen tarvittavaa sähäkkyyttä sekä 
juhlavaa rituaalihenkeä. Vapaamuurariaate 
kuvasti 1700-luvun lopulla valistusajan 
edistysuskoa ja kantoi huolta ajatuk-
sen vapaudesta sekä eettisestä vastuus-
ta, joihin sekä katolinen kirkko että hal-
litsijat suhtautuivat 1790-luvulle tultaessa  
epäluuloisesti.

Viimeisen pianokonserttonsa nro 27 
B-duuri K 595 Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756–1791) merkitsi teosluetteloonsa 
vuonna 1791 ja hänen tiedetään esittä-
neen sen yksityisluontoisessa konsertissa 
maaliskuussa samana vuonna. Jotkut tut-
kijat sijoittavat teoksen pari vuotta var-
haisemmaksi, joten siitä ei ehkä kanna-
ta kaivaa esiin liikaa jäähyväistunnelmia. 

Ensimmäisen osan (Allegro) henkilö-
kohtaisista sävyistä ei silti voi erehtyä. 
Orkesterijohdanto asettaa vastakkain 
laulavan jousiteeman, puhallinfanfaarit, 
kujeilevat ornamentit ja haikean perusvi-
reen, jonka voi hyvin tulkita luopumisen 
tunteeksi. Temaattinen työskentely on 
suorastaan ankaraa ja soolosatsi pidät-
tyväistä, mutta sulava sanonta peittää  
alleen koneiston kilkkeen. 

Orkesteri on tavallista painokkaammin 
läsnä myös hitaassa osassa (Larghetto), 
jossa käyrätorvet johtavat joukot si-
sään pianon yksinäisen esittelyn jälkeen. 
Mozart suosi myöhäistuotannossaan täl-
laista hiljaisella dramatiikalla ladattua ja 
harrassävyistä hidasta osaa, ikään kuin 
vaipuen omiin mietteisiinsä. 

Finaali (Allegro) tuo haikeaan konsert-
toon toiveikkuutta. Teemana on Mozartin 
myöhemmin lauluksi säveltämä Sehnsucht 
nach dem Frühling eli ”Jo saavu armas tou-
kokuu”. Tuntuu kuin Mozart yrittäisi tietoi-
sesti jäljitellä lapsuudenteostensa viatonta 
onnea. Mozartilla oli tallella entinen taitu-
ruutensa ja pianistinen kunnianhimonsa, 
jota osoittavat myös ensimmäiseen ja vii-
meiseen osaan sävelletyt kadenssit.

Wolfgang Amadeus Mozart: 
Pianokonsertto nro 27 B-duuri K 595 
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Joseph Haydn: Alkusoitto 
oopperasta Asumaton saari 

Joseph Haydnin (1732–1809) ooppera 
Asumaton saari (L’ isola disabitata, 1779) 
on pikemminkin sukellus tunteiden syö-
vereihin kuin selviytymistarina Robinson 
Crusoen tapaan. 1700-luvun teoksis-
sa rakkautta ja uskollisuutta testat-
tiin usein rajatuissa poikkeustilanteissa. 
Tuntemattomalle saarelle vuosiksi hylätyt 
Constanze ja Silvia kokevat koettelemus-
ten kuurin ennen kuin Gernando ja Enrico 
pelastavat heidät avioliiton satamaan. 

Joseph Haydnin (1732–1809) kaksitoista 
viimeistä sinfoniaa, ns. lontoolaiset sin-
foniat, syntyivät säveltäjän menestyk-
sekkäiden Englannin-matkojen yhtey-
dessä vuosina 1792–94. Uudenlainen, 
myös keskiluokkaisista kuulijoista koos-
tuva yleisö, sekä impressaario Solomonin 
kokoama suuri sinfoniaorkesteri innoit-
tivat Haydnia muokkaamaan sinfonista 
tyyliään vielä vanhoilla päivillään entistä 
yleispätevämmäksi.

Haydnin viimeiset kuusi sinfonia valmis-
tuivat Wienissä kesällä 1794, ennen lähtöä 
jälkimmäiselle matkalle. Säveltäjän mieli-
kuvitus ei osoittanut ehtymisen merkke-
jä, vaikka teosten tarjoamat yllätykset tu-
livat aiempaa sopuisammassa muodossa. 

Sinfonia nro 101 D-duuri on saanut lisäni-
mensä “Kello” hitaan osan nakuttavan ryt-
miaiheen vuoksi. Lisänimi on joko Haydnin 

Joseph Haydn: Sinfonia nro 101 
D-duuri Hob.I:101, ”Kello”

Alkusoiton hidas johdanto (Largo) val-
mistaa kuulijat karuun ja hylättyyn ym-
päristöön. Päätaite on tuikea ja nopea 
(Vivace assai), mutta viittaa idyllisissä si-
vuteemoissa oopperan lemmekkääseen 
sisältöön. Lopputulos muistuttaa paljon 
Haydnin sinfonioiden avausosia hänen 
kiihkeällä Sturm und Drang -kaudellaan. 
Alkusoitto oli myös hyvin suosittu ja pai-
nettiin erikseen hänen elinaikanaan.

antama tai hänen hyväksymänsä. Kovin 
syvällistä merkitystä sille ei silti kannata 
antaa, vaikka kaikki musiikki onkin yhden-
laista ajan mittaamista. Otsikointi oli jär-
jestysnumeroa tehokkaampi tapa saada 
teos jäämään kuulijoiden mieleen.

Sinfonia alkaa hitaalla ja lyhyellä johdan-
nolla (Adagio), jonka arvoituksellisten ja 
synkkämielisten sävelien jälkeen päätai-
te (Presto) purskahtaa valloilleen kuin ho-
meerinen nauru. Haydn junttaa rytmejään 
yhtä häikäilemättä kuin tyytyväisenäkin. 
Kaksiteemaista dramaturgiaa mehevöit-
tää taitava orkesterinkäsittely ja kehittely-
jaksoon sekoittuvat muistutukset johdan-
non tuikeammista tunnelmista. Yllätyksiä 
on varattu vielä loppukertaukseenkin.

Kello oli 1700-luvulla rahvaan hämmäs-
telemä ylellisyysesine, jollaisen näki lähin-
nä kaupunkien raatihuoneiden tornissa. 
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Kun 1900-luvun alussa sävellettiin veturei-
den, moottorien ja tehtaiden innostami-
na ja vuosituhannen vaihteessa tietoko-
neiden ja digitalisaation lumoissa, Haydn 
suhtautuu teknologian voittokulkuun iro-
nisemmin. Voi olla, että kiireinen säveltäjä 
aavisti edessään ajan, jota ei mitattaisi au-
ringon- ja vuodenkierrolla, vaan anteeksi-
antamattomin teknisin apuvälinein.

D-duuri-sinfonian hidas osa (Andante) 
pilailee hyväntahtoisesti aikansa teknolo-
giabuumin kustannuksella: fagotin aloit-
tama ja soitinryhmältä toiselle siirtyilevä 
kellontikutus luo ovelan pohjan muuten-
kin mehukkaalle muunnelmasarjalle. 

Menuetti (Allegretto) trioineen on ta-
vallista sinfonisempi, mutta pyyhkäisee 
teknoinnostuksen tiehensä myös re-
hevällä maalaismaisuudellaan. Ländler-
tahtista triotaitetta keventävät huilun ja 
fagotin soolot. 

Tiiviistä finaalista (Vivace) löytyy myös 
Haydnille tyypillisiä vetoja: muina miehi-
nä esitelty pääteema katoaa kehittelyjak-
sossa dramaattiseen d-molli-kaksoisfuu-
gaan, mutta Haydn näyttää kiertotien 
onnelliseen loppuun.

Antti Häyrynen

MATTHEW HALLS
”Monien muiden muusikoiden tapaan mi-
nulla oli urani alkuvaiheissa tapana keskit-
tyä pitkäksi ajaksi yhteen tiettyyn asiaan, 
että ihmiset alkoivat liittää minut vain 
vanhaan musiikkiin. Olen aina tuntenut 
tällaisen ajatuksen vähän epämukavaksi, 
koska musiikillisessa elämässäni on aina 
tapahtunut useita asioita.”

Näin totesi brittiläinen, tässä konsertis-
sa debyyttinsä Radion sinfoniaorkesterin 
kanssa tekevä kapellimestari Matthew 
Halls Chicagon sinfoniaorkesterin haas-
tattelussa marraskuussa 2018. Vaikka 
hänet aiemmin miellettiin vanhan musii-
kin ja klassismin erikoisosaajaksi, jolloin 
hän esiintyi usein myös kosketinsoitta-
jana, hänet tunnetaan nykyisin nimen-
omaan monipuolisuudestaan. Ohjelmisto 
on laajentunut ulottumaan Bachista 
ja Mozartista romantikkoihin ja edel-
leen Mahleriin, Messiaeniin ja James 
MacMillaniin, jonka A European Requiemin 
kantaesityksen hän johti 2016. 

Oxforidn yliopistossa koulutuksensa 
saanut Halls esiintyy nykyisin barokkior-
kesterien lisäksi aktiivisesti myös suurten 
sinfoniaorkesterien kanssa. Hän on vierail-
lut mm. Concentus Musicus Wienin, Royal 
Philharmonic Orchestran, Salzburgin 
Mozarteum-orkesterin, BBC:n sinfonia-
orkesterin, monien Saksan radio-orkes-
terien, Wienin sinfonikkojen ja Varsovan 
filharmonikkojen johtajana. Lisäksi hän 
on vieraillut kapellimestarina myös 
Australiassa, Venäjällä ja Hong Kongissa. 

Halls on ollut aktiivinen vierailija eri 
puolilla Pohjois-Amerikkaa mm. Chicagon, 
Clevelandin, Philadelphian, Washington 
DC:n Dallasin, Pittsburghin, Houstonin, 
Seattlen, Indianapolisin ja Utahin orkes-
tereissa sekä Los Angelesin kamariorkes-
terissa ja Toronton sinfoniaorkesterissa ja 
Ottawan National Arts Centren orkesteris-
sa. Vuosina 2013 –17 Halls toimi Oregonin 
Bach-festivaalin taiteellisena johtajana. 

Halls on tullut esiin myös ooppera-
kapellimestarina (Baijerin valtionoop-
pera, Colorado Central City Opera, 
Hallen Händel-festivaalit, Salzburgin 
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Landestheater ja Alankomaiden ooppe-
ra). Hänen johtamiaan oopperoita ovat 
olleet mm. Händelin Ariodante, Bellinin 
Norma, Puccinin Madama Butterfly ja 
Brittenin Peter Grimes. 

Hallsin levytyksistä Händelin Parnasso 
in Festan kokonaislevytys sai Stanley 
Sadie Händel-levypalkinnon. Retrospect 
Ensemblen kanssa hän on levyttänyt myös 
Bachin Pääsiäis- ja Ylösnousemusoratoriot, 
Bachin cembalokonserttoja, joissa hän 
esiintyy sekä cembalistina että johtaja-
na, sekä Retrospect Trion kanssa cem-
balistina ja urkurina palkitun esityksen 
Purcellin kolme- ja neliäänisistä sonaateis-
ta. Cembalistina hän on levyttänyt Bachin 
Goldberg-variaatiot.

STEVEN OSBORNe
Pianisti Steven Osborne kuuluu tämän 
hetken arvostetuimpiin brittiläisiin instru-
mentalisteihin ja on The Observer -lehden 
mukaan ”soittaja, joka on aina täysin sä-
veltäjän palveluksessa”. Hän esiintyy ak-
tiivisesti joka puolella maailmaa huippu-
orkesterien solistina, kamarimuusikkona 
ja resitalistina, ja hänen levytyksensä ovat 
saaneet lukuisia palkintoja. Vuonna 2013 
Royal Philharmonic Society valitsi hänet 
vuoden instrumentalistiksi, ja seuraavana 
vuonna hänestä tuli Fellow of the Royal 
Society of Edinburgh. 

Skotlannissa syntynyt Osborne on 
opiskellut St. Maryn musiikkikoulus-
sa Edinburghissa ja Mancesterin Royal 
Northern College of Musicissa. Hän uraan-
sa ovat vauhdittaneet voitot Clara Haskil 
-pianokilpailussa 1991 ja Naumbergin kan-
sainvälisessä kilpailussa 1997. Hän työs-
kentelee Royal Academy of Musicissa vie-

railevana professorina. 
Osborne on esiintynyt monilla maa-

ilman arvostetuimmilla konserttila-
voilla kuten Wienin konserttitalos-
sa, Amsterdamin Concertgebouw’ssa, 
Berliinin Philharmoniessa, Brysselin 
Palais des Beaux-Artsissa, Tokion Suntory 
Hallissa, Washingtonin Kennedy Centerissä 
ja New Yorkin Carnegie Hallissa. Hän on ol-
lut residenssitaiteilijana Lontoon Wigmore 
Hallissa, Antwerpenin deSingel-kulttuuri-
keskuksessa, Bathin kansainvälisellä mu-
siikkifestivaalilla ja viime Birminghamin 
kaupungin sinfoniaorkesterissa.

Osborne on tehnyt orkesterisolistina 
yhteistyötä monien aikamme huomat-
tavimpien kapellimestarien kanssa; heitä 
ovat olleet mm. Christoph von Dohnányi, 
Alan Gilbert, Vladimir Ashkenazy, Andrew 
Litton, Ingo Metzmacher, Vladimir 
Jurowski sekä Jukka-Pekka Saraste. 
Kamarimuusikkona hänen yhteistyö-
kumppanetaan ovat olleet mm. sellisti 
Alban Gerhardt, pianisti Paul Lewis, viulis-
tit James Ehnes ja Alina Ibragimova sekä 
baritoni Dietrich Henschel. 

Osborne on levyttänyt vuodesta 1998 
lähtien Hyperion Records -levy-yhtiölle, 
ja ensi vuonna ilmestyvä Prokofjev-levy 
(sonaatit nro 6–8) on hänen 30. levyn-
sä yhtiölle. Hänen levytyksensä katta-
vat laajan ohjelmiston ja sisältävät mm. 
Beethovenin, Schubertin, Alkanin, 
Lisztin, Musorgskin, Rahmaninovin, 
Medtnerin, Debussyn, Ravelin, Stravinskyn, 
Prokofjevin, Messiaenin, Brittenin, 
Tippettin, Crumbin ja Feldmanin musiikkia. 
Hän on saanut levytyksistään mm. kaksi 
Gramophone-palkintoa, kolme Deutsche 
Schallplattenkritik -palkintoa ja yhden 
Classica-lehden Choc-palkinnon.
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Radion 
sinfoniaorkesteri
Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on 
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävänä on 
tuottaa ja edistää suomalaista musiikki-
kulttuuria. Orkesterin ylikapellimestari on 
Hannu Lintu. 

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. Hannun Linnun kauden 
päätyttyä keväällä 2021 ylikapellimesta-
rina aloittaa Nicholas Collon.

Suurten klassis-romanttisten mestari-
teosten ohella RSO:n ohjelmisto sisältää 
runsaasti nykymusiikkia ja orkesteri kan-
taesittää vuosittain useita Yleisradion ti-
lausteoksia. RSO:n tehtäviin kuuluu myös 
koko suomalaisen orkesterimusiikin tal-
tioiminen kantanauhoille Yleisradion ar-
kistoon. Kaudella 2019–2020 orkeste-
ri kantaesittää neljä Yleisradion tilaamaa 
teosta. Lisäksi ohjelmassa on Yleisradion 
ja Helsingin juhlaviikkojen suurtuotan-
to, Schumannin Kohtauksia Goethen 
Faustista. Erityisaseman saavat myös 
Dmitri Šostakovitšin keskikauden sinfo-
niat ja konsertot. Toista kertaa järjestet-
tävällä RSO-festivaalilla kuullaan Magnus 
Lindbergin uutuuksia ja suurteoksia. 
Kapellimestarivieraiksi saapuvat mm. Esa-
Pekka Salonen, Herbert Blomstedt, Jukka-
Pekka Saraste ja Sakari Oramo ja solistei-
na debytoi joukko kotimaisia nuoria.

RSO on levyttänyt mm. Mahlerin, 
Bartókin, Sibeliuksen, Hakolan, 
Lindbergin, Saariahon, Sallisen, Kaipaisen 

ja Kokkosen teoksia. Orkesteri on saa-
nut levytyksistään Gramophonen kah-
desti - Lindbergin klarinettikonserton 
levytyksestä 2006 sekä Bartókin viulu-
konserttojen levytyksestä 2018. Muita 
tunnustuksia ovat mm. BBC Music 
Magazine Award, Académie Charles Cros 
ja MIDEM Classical Award. Sibeliuksen 
sävelrunoja ja lauluja sisältävä levy pal-
kittiin International Classical Music -pal-
kinnolla (ICMA) 2018. Kotimaisen EMMA-
palkinnon RSO on saanut 2016 ja 2019.

RSO konsertoi säännöllisesti ympäri 
maailmaa. Kaudella 2019–2020 orkeste-
ri tekee Hannu Linnun johdolla kiertueet 
Keski-Eurooppaan ja Japaniin.

RSO:n konsertit lähetetään suorina lähe-
tyksinä Yle Areenassa ja Yle Radio 1:ssä sekä 
taltiointeina Yle Teemalla ja Yle TV1:ssä.


