
1

17.5.
PERJANTAISARJA 14
Musiikkitalo klo 19.00

Nicholas Collon, kapellimestari
Fazıl Say, piano
   
        
Julian Anderson:  Fantasias 23 min
Fantasia I Presto
Fantasia II 
Fantasia III Dolcissimo notturno 
Fantasia IV Molto allegro 
Fantasia V Prestissimo

Maurice Ravel: Pianokonsertto G-duuri 23 min
Allegramente
Adagio assai
Presto

VÄLIAIKA 20 min

Hector Berlioz: Fantastinen sinfonia op. 14 54 min
Rêveries – Passions (Largo – Allegro agitato e appassionato 
assai)
Un bal (Valse. Allegro non troppo)
Scène aux champs (Adagio)
Marche au supplice (Allegretto non troppo)
Songe d’une nuit de Sabbat – Dies Irae – Ronde du Sabbat – 
Dies Irae et Ronde du Sabbat ensemble (Larghetto - Allegro)
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MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 minuutin tauon 
jälkeen Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään siirtymään perman-
nolle kuuntelemaan esitystä. Myöhäisillan kamarimusiikissa on 
numeroimattomat paikat.

Fazıl Say, piano
Jari Valo, viulu
Jukka Pohjola, viulu
Jakob Dingstad, alttoviulu
Miika Uuksulainen, sello

Fazıl Say: Pianokvintetto ”Yürüyen Kösk” 15 min
I Enlightenment
II Struggle against Darkness
III Believing in Life 
IV Plane Tree

Väliaika noin klo 20.00. Konsertti päättyy noin klo 21.25. Myöhäisillan kamarimu-
siikki päättyy n. klo 22.00. Suora lähetys Yle radio 1:ssä ja Yle Areenassa.

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



3

Kun ensi kertaa johdin Radion sinfo-
niaorkesteria maaliskuussa 2017, en 
voinut aavistaa, että seuraavalla vierai-
lukerralla minut olisi nimitetty orkeste-
rin ylikapellimestariksi! Kahden vuoden 
takaisesta yhteisestä työviikosta jäi hie-
noja muistoja. Orkesterin loistava taso, 
muusikoiden ammattitaito ja intohimo 
tekivät minuun vaikutuksen. RSO on 
suomalaisen kulttuurin lippulaiva; on 
etuoikeus saada tarttua sen ruoriin.

Olen kasvanut ja viettänyt musii-
killisen elämäni Lontoossa, jossa or-
kestereitamme ovat johtaneet mo-
net suomalaiset kapellimestarit Sakari 
Oramosta Esa-Pekka Saloseen. On suu-
ri kunnia päästä ensimmäisenä brittika-
pellimestarina tekemään nyt vastapal-
velus Helsingissä! Mielestäni maamme 
suhtautuvat jotenkin samalla tavoin 
klassiseen musiikkiin. Orkesterit ovat 
rytmisesti yhtä tarkkoja, niiden prima 
vista -taidot ovat ensiluokkaisia ja en-
semblehenki on poikkeuksellisen hieno. 
Myös nykymusiikkikentän toimijoiden 
esteettiset mieltymykset ovat saman-
kaltaisia.

Muistan ajatelleeni näin vuosia sit-
ten lukiessani kiinnostavaa artikke-
lia Sibelius and contemporary music 
(Sibelius ja nykymusiikki). Sen kirjoit-
taja oli muuten Julian Anderson! Iso-
Britanniassa on aina ymmärretty ja 
rakastettu Jean Sibeliuksen musiikkia 
tavalla, jota ranskalainen ja saksalainen 
orkesterimaailma eivät aina ole osan-
neet arvostaa. Nuoriso-orkesterit ovat 
meillä soittaneet hänen sinfonioitaan 
ja hänen tuotantoaan kuullaan orkes-

HYVÄ YLEISÖ
terien kausikonserteissa. Olen viime 
vuosina nauttinut kovasti Sibeliuksen 
sinfonioiden viemisestä muualle 
Eurooppaan, jossa ymmärrys hänen 
musiikkiaan kohtaan on kehittynyt hi-
taammin. Haluan oppia paljon lisää 
suomalaisesta kulttuurista ja suoma-
laisista, maanne historiasta ja taustas-
ta, ja jakaa teidän kanssanne elämyksiä 
omasta musiikkiperinnöstäni.

Hyvä yleisö, orkesterin menestys on 
paljolti teidän ansiotanne! Olen kiitol-
linen tästä ainutlaatuisesta asemasta, 
jossa saan suunnitella rohkeita, mo-
nipuolisia konserttiohjelmia uskolli-
sen yleisön luottamuksesta nauttien. 
Kulttuurin jano, kokeilunhalu ja tarve 
oppia uutta ovat harvinaisia hyveitä – 
niistä kiitän teitä, hyvät kuulijat!

Iloitsen tulevista vierailuistani näillä 
kahdella seuraavalla konserttikaudella. 
Oma matkani Suomeen ja suomalai-
seen kulttuuriin alkaa syyskuussa 2021. 
Näkemiin siihen asti!

Nicholas Collon
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JULIAN ANDERSON: FANTASIAS
John Lambertin johdolla yksityi-
sesti ja Aleksandr Goehrin johdolla 
Cambridgessä opiskellut Julian Anderson 
(s. 1967) jatkoi opintojaan Pariisissa 
Tristain Murailin johdolla sekä mes-
tarikursseilla mm. Olivier Messiaenin, 
György Ligetin ja Per Nørgårdin johdolla. 
Työskenneltyään Harvardin yliopistossa 
ja Lontoon Royal College of Musicissa 
Anderson toimii tällä hetkellä Guildhallin 
koulun sävellyksen professorina ja resi-
denssisäveltäjänä.

Andersonin musiikki on kasva-
nut toisaalta englantilaisen moder-
nismin perinteestä – hän teki pal-
jon yhteistyötä mm. säveltäjä ja 
kapellimestari Oliver Knussenin kans-
sa – toisaalta ranskalaisesta spektri-
musiikista ja elektroniikan hyödyntä-
misestä. Anderson on kiinnostunut 
myös suomalaisesta nykymusiikista 
ja hän on vieraillut Suomessa Avantin 
Suvisoitossa ja Musiikin aika -festivaa-
lilla. Suomalainen Ondine-yhtiö on jul-
kaissut kaksi levyllistä hänen orkeste-
riteoksiaan.

Juuri orkesteriteoksillaan Anderson 
on noussut yhdeksi englantilaisen 
nykymusiikin kansainvälisesti kysy-
tyimmistä ja palkituimmista säveltä-
jistä. Toimiessaan 2000-luvun alussa 
Clevelandin orkesterin residenssisä-
veltäjänä Anderson sävelsi orkesterille 
vuonna 2009 Fantasiaksen. Andersonin 
ensimmäinen moniosainen orkes-
teriteos voitti vuonna 2011 British 
Composer’s Awardin.

Anderson esittelee Fantasias-
teoksensa näin: ”Aiemmat teokseni 
on sävelletty yhteen jatkuvaan muo-
toon, mutta tässä teoksessa on viisi 

eripituista osaa. Kuten otsikko antaa 
ymmärtää, jokaisen osan muoto on 
ennalta arvaamaton. Niissä esiintyy 
yllättäviä käänteitä, lainauksia muista 
osista, taukoja ja muita elementtejä, 
jotka muuttavat musiikin sointia, teks-
tuuria, harmoniaa, sekä polyfonista tai 
rytmistä kerrostuneisuutta.

Monilla soittajilla on toinen, neljäs-
osasävelaskeleen matalammalle viri-
tetty soitin. Tämä laajentaa käytössä 
olevaa harmonista väritystä – sen tar-
koituksena ei ole kuulostaa epävireisel-
tä – ja sitä hyödynnetään vain joissakin 
erityisissä jaksoissa, kuten neljännessä 
Fantasiassa.

Ensimmäisessä Fantasiassa on mu-
kana pelkät vasket ja musiikki on 
enimmäkseen nopeaa, atleettista ja 
polyrytmistä. Toinen Fantasia on tar-
koituksella epävakaa ja se muuttaa 
suuntaa äkillisesti muutaman tahdin 
välein. Ideoiden kasaantuessa alkaa 
vähitellen syntyä myös jatkuvuutta, 
mutta ennen kuin liike saavuttaa kiin-
teän muodon, se hajoaa omiksi kaiuik-
seen.

Kolmas osa on sitä vastoin alkuun 
stabiili miltei liikkumattomuuteen asti 
– kyseessä on monikerroksinen ja me-
ditatiivinen nokturno. Hyvin hitaita, 
lähes paikallaan pysyviä jousitekstuu-
reja (joissa jousta painetaan liian ko-
vaa kirskuvan äänen aikaansaamiseksi, 
tai sitten hyvin kevyesti) vasten kuu-
luu puhaltimien nopeita, mutta ou-
don etäisiä fanfaareja, joiden materi-
aali on ensimmäisestä osasta. Välillä 
ilmaantuu pidempiä ja rauhallisempia 
melodisia ideoita. Osa pysähtyy äkkiä 
kahdesti. Kun se kolmannella kerralla 
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MAURICE RAVEL: PIANOKONSERTTO G-DUURI

käynnistyy, niin aiemmin etäiset fan-
faarit ovat muuttuneet kovaäänisiksi 
ja villeiksi.

Erittäin nopea neljäs Fantasia on niin 
tiivis kuin mahdollista, kestäen tuskin 
kahta minuuttia. Mahdollisimman pal-
jon musiikillisia tapahtumia on ahdet-
tu hyvin lyhyeen aikaan. Osa päättyy 
kaksi kertaa: painokasta loppusointua 
seuraa paljon epävarmempi loppu.

Viimeinen Fantasia on pisin ja ai-
noa, joka etenee pääosin yhtenäisenä 

jatkumona. Se käynnistyy ensimmäi-
sen osan viimeisestä vaskisoinnusta 
ja muuntelee ideoita kaikista osista 
yhdistäen ne lopulta yhdeksi suureksi 
linjaksi, joka kuullaan kolmesti lähellä 
teoksen loppua. Päätös keskeytyy vii-
me hetkellä jaksoon, joka muistelee 
kolmannen osan rikkaita jousitekstuu-
reja. Nopeana tai hitaana Fantasias on 
tarkoitettu juhlistamaan nykyaikaista 
sinfoniaorkesteria.” (Julian Anderson)

Vuonna 1931 valmistunut pianokon-
sertto G-duuri edustaa Maurice Ravelin 
(1875–1937) myöhäistä tuotantoa. 
Sävellystyön aikana syntyi sisartaan 
dramaattisempi ja synkempi yksiosai-
nen D-duuri-konsertto vasemmalle 
kädelle maailmansodassa vammautu-
neen pianisti Paul Wittgensteinin tila-
uksesta.

Pianisti Marguerite Longille omis-
tetussa G-duuri-konsertossa Ravel 
oli perinteisemmillä linjoilla: ”Oli erit-
täin kiintoisa kokemus säveltää kahta 
konserttoa yhtä aikaa. Ensimmäinen 
(valmistusjärjestyksessä toinen) on 
konsertto sanan täsmällisessä mer-
kityksessä, samaan tapaan kuin 
Mozartin ja Saint Saënsin vastaavat 
teokset. Mielestäni konserton musiikki 
voi hyvin olla iloista ja säkenöivää, eikä 
siinä tarvitse välttämättä pyrkiä dra-
maattisuuteen tai syvällisyyteen”.

Ravel kommentoi pianokonsert-
toaan niukasti ja käytännöllisesti. 
Klassiset ihanteet välittyvät G-duuri-
konsertosta enemmän periaatteena 
kuin tyylikeinona: keskeistä on tasa-

paino ja tarkoituksenmukaisuus, puh-
das pikemmin kuin ”absoluuttinen” 
musiikki. Ravelin sanat kertovat myös 
hänen ammatillisesta otteestaan, joka 
kuvastui loputtomassa viimeistely-
työssä – inspiraation odottelu kuului 
harrastelijoille. ”Musiikin säveltäminen 
on seitsemänkymmentäviisiprosentti-
sesti älyllistä toimintaa”, Ravel totesi 
pianokonserton yhteydessä.

Ajatuksen kirkkautta keventä-
vät pianokonserton iloisuus, jazzvai-
kutteet, viitteet kansanmusiikkiin 
ja muistumat riehakkaasta kaba-
ree-maailmasta. Ainekset liittävät 
G-duuri-konserton nuoremman rans-
kalaisen säveltäjäpolven huolettomaan 
pikareskimusiikkiin. Silti jotkut nuoret 
säveltäjät, kuten Constant Lambert, 
saattoivat kokea että teos edusti rans-
kalaista ”tuskallisen hyvää makua”.

Ääriosien ikiliikkujamaisen pulppua-
misen rinnalla hitaan osan seesteisyys 
on hätkähdyttävää. Ravelin mukaan 
sen esikuvana oli Mozartin klarinettik-
vinteton vastaava osa, jonka klassisti-
seen auvoon Ravel liittää ranskalaisen 
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viileän eleganssin. Koko teos on silti 
maan- ja elämänläheinen, mikä kertoo 
omanlaisestaan syvällisyydestä.

Ensimmäisessä osassa (Allegramente) 
jazzelementit ja baskilaissävelmät hau-
tautuvat alkuun motorisen imun ja ki-
punoivan virtuoosisuuden alle. Mystiset 
taitteet harppuverhoiluineen sekä fa-
gotti- ja käyrätorvisooloineen luovat 
epäsuoran yhteyden hitaan osan yk-
sityiseen maailmaan. Hitaissa tait-
teissa nousee esiin myös perinteis-
tä duuri-molli-ajattelua horjuttava 
blues-sävelten käyttö, johon Ravel sai 
osviittaa vuoden 1928 USA:n matkal-
ta ja ”Sinistä rapsodiaansa” esitelleeltä 
George Gershwiniltä. Viimeisen unel-
moivan ja trillien täyttämän soolojak-
son jälkeen avausosa kasvaa uudel-
leen jyskyttävien rytmien siivittämänä. 
Päätös purkautuu elinvoimaisena ryöp-
pynä, orkesterin kieppuessa säihkyvän 
pianosoolon ympärillä.

Hidas osa (Adagio assai) tasapainot-
telee taidokkaasti ylevän ja viihteelli-
sen rajalla. Ravelin hiottu sävelkieli luo 
ylellisen tunnelman, mutta myöhem-

min hän totesi pitkän melodian työstä-
misen tahti tahdilta miltei tappaneen 
hänet. Piano esittelee vasemman kä-
den valssitahdin säestämän aiheen 
yksin. Vasta pitkän mietiskelevän joh-
dannon jälkeen orkesteri uskaltautuu 
mukaan huilusoolon myötä. Toinen 
teema on kirpeämpi ja kehittelyssään 
salaperäisempi, mutta väistyy, kun 
englannintorvi kertaa pääteeman pia-
non lempeästi koristelemana. Lopussa 
melodia häipyy pianon pitkään ja hilje-
nevään trilliin.

Finaali (Presto) on saanut osakseen 
harvinaista kritiikkiä: sitä on pidet-
ty liian lyhyenä. Vaikutelma on slaps-
tick-tyylinen, kuin takaa-ajo Chaplinin 
elokuvasta, mutta koomisen kohelluk-
sen alla virtaa sekä harkittu rakenne 
että vastustamaton energia, joka kiih-
dyttää solistin pyörteiseen bravuuriin. 
Kaikilla tuntuu olevan osan sävelai-
heisiin jotain (bitonaalista) sanomista 
ja siihen nähden on yllätys, että teos 
päättyy samoihin sointuihin joilla se al-
koikin.

HECTOR BERLIOZ: 
FANTASTINEN SINFONIA OP. 14
Hector Berliozin (1803-1869) Fantastinen 
sinfonia op. 14 sai kantaesityksensä 
Pariisin konservatoriossa vuonna 1830, 
kolme vuotta Beethovenin kuoleman 
jälkeen. Yhdellä harppauksella klassis-
min jälkimainingeista loikattiin kaik-
kein estottomimpaan romantiikkaan ja 
27-vuotias säveltäjä loi yhden musiikin-
historian rajuimmista irtiotoista.

Berlioz ei polkaissut musiikillisia mieli-
kuvitusnäkyjään tyhjästä. Beethovenilta 

hän oli omaksunut sinfonioiden edis-
tysuskon ja Pastoraalisinfoniasta erityi-
sesti luonnonnäkyihin pohjaavan oh-
jelmallisuuden. Weberiltä hän poimi 
fantastista pärskähtelyä ja virtuoosista 
orkesterinkäsittelyä.

Romanttisten säveltäjien kiikarissa 
oli musiikillisen asun antaminen ideoil-
le, jotka tulivat usein kirjallisuudesta. 
Berliozia ei kiinnostanut niinkään ro-
manttinen ihannemaailma, vaan todel-
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linen elämä, johon kuului myös kieltei-
nen ja groteski elementti. Fantastisen 
sinfonian kirjallisesta taustasta löy-
tyvät Goethen Faustin I osa (1808), 
Thomas de Quinceyn Oopiuminsyöjän 
tunnustukset (1822), Victor Hugon 
Oodit ja balladit (1828) – sekä William 
Shakespeare.

Pariisia haltioitti vuonna 1827 eng-
lantilainen näytelmäseurue ja sen 
“leading lady” Harriet Smithson, 
jonka eri naishahmoihin, Ofeliaan, 
Desdemonaan ja Juliaan, Berlioz ihas-
tui. Kaupungin juhlima näyttelijätär ei 
vastannut tuntemattoman säveltäjän 
tunteisiin ja tämä purki intohimonsa 
ja turhautumansa Symphonie fantasti-
queen op. 14.

Berlioz ja Smithson tapasivat toi-
sensa sattuman kautta myöhemmin 
Fantastisen sinfonian esityksessä vuon-
na 1832 ja avioituivat vuoden kuluttua. 
Sinfoniassa suoritettu emotionaalinen 
ruumiinavaus ei nähtävästi pelästyttä-
nyt muusan roolistaan tietämätöntä 
näyttelijätärtä, mutta onnellista liitos-
ta ei tullut.

Berliozin sinfoniassaan käyttämä or-
kesteri moninkertaisine puhaltimineen 
ja erikoisinstrumentteineen oli ennen 
kuulumaton, mukana esimerkiksi kak-
si ofikleidiä (nyk. tuubaa), kaksi harp-
pua, finaalin kellot ja toisessa osassa 
valinnainen kornetti (cornet à pistons). 
Tasapainosta huolehtiakseen Berlioz 
merkitsi ylös myös teoksen vaatiman 
jousiston (15/15/10/11/9). Myöhemmin 
hän sävelsi sinfonian jatkoksi dramaat-
tisen kantaatin Lélio, alaotsikoltaan 
”Paluu elämään” (Le rétour à la vie).

Fantasiaksi nimettyjä muodoltaan 
vapaita ja sisällöltään mielikuvituksel-
lisia teoksia suosittiin barokin aikana, 

mutta niitä sävelsivät myöhemmin 
myös C. P. E. Bach, Mozart, Haydn ja 
Beethoven. Berlioz vapauttaa sinfo-
niassaan mielikuvituksen ali- ja pii-
lotajuiset kerrokset. Luultavasti pe-
rustellakseen näiden ”pimeiden” tai 
”kiellettyjen” tunteiden ja mielikuvien 
esittämistä säveltäjä sijoitti näkynsä 
huumehoureisiin.   

Fantastisessa sinfoniassa sukelle-
taan suoraan tunteiden ja assosiaatioi-
den alkulähteille ja vapautetaan siellä 
uinuva emotionaalinen energia. Ei sovi 
silti ohittaa teoksen perinteisiä sinfo-
nisia piirteitä, kuten ensimmäisen osan 
esittelyn kertausta tai kokonaisuut-
ta, josta rakentuu vuoristoratamainen 
retki ihmissielun syövereihin.

Berliozin kirjoittama selos-
tus Fantastisen sinfonian ohjelmas-
ta (Episode de la Vie d´un Artiste, 
“Kohtauksia taiteilijan elämästä”) an-
taa musiikista kuvauksen, jossa tois-
tuvasti korostuu sisäisen maailman ja 
ympäristön – hälinän, juhlinnan, luon-
non – välinen ristiriita.

“Sinfonian ohjelma
Sairaalloisen herkkä ja kuvitelmiin tai-

puvainen nuori muusikko on rakastunut 
ja myrkyttänyt itsensä epätoivoissaan 
oopiumilla. Annos ei ole kuitenkaan kuo-
lettava ja hän vaipuu syvään ja outoon 
uneen, jossa hänen tunteensa, aistimuk-
sensa ja muistonsa kääntyvät huuma-
tuissa aivoissa musiikillisiksi ideoiksi ja 
hahmoiksi. Hänen rakastamansa nainen 
muuttuu itse melodiaksi, ‘Idée Fixeksi’, 
jonka kohtaa ja kuulee kaikkialla.

Ensimmäinen osa. Unelmia, intohimoa
Ensiksi hän muistaa rauhattomuuten-

sa, tarkoituksettoman kiihkonsa, perus-
teettomat masennukset ja innoitukset, 
jotka hän koki ennen kuin näki palvon-
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tansa kohteen. Naisen ilmestys palauttaa 
mieleen maata järisyttävän rakkauden, 
epätoivoisen hädän, raivoisan mustasuk-
kaisuuden, jälleen toipuneen rakkauden 
ja viimein uskon suoman lohdun.”

Hitaan johdannon (Largo) hauraat 
teemafragmentit hautaavat kuulijan 
unelmiin, pienet energiset pyrähdyk-
set ja surumieliset välähdykset ku-
vastavat altista mielialaa, joka tuntuu 
tiivistyvän käyrätorvien kaukaisiin kut-
suihin ja viulujen pitsikuvioihin.

Näiden dramaattisten eleiden jäl-
keen sinfonian esittelyjakso alkaa 
naisen muotokuvalla, läpi teoksen 
seikkailevalla Idée fixe -teemalla (joh-
toaiheella). Sen viehkeää melodiaa 
säestävät matalien jousien stacca-
to-äänet, taiteilijan pamppaileva sy-
dän. Teema on pitkä ja lepattaen pol-
veileva, myöhemmissä kertauksissa 
katkelmallinen. Välittömästi käynnis-
tyvä Allegro-jakso tempoilee euforian 
ja epätoivon välillä, rauhoittuen vasta 
lopputahdeilla, hengellisen herätyksen 
seestämissä Amen-soinnuissa.

“Toinen osa. Tanssiaiset
Hän kohtaa rakastettunsa keskellä 

tanssiaisten juhlahumua.”
Orkesterin sivuille sijoitetut harput 

tuovat toisen osan (Allegro non trop-
po) valssisävelmään kimmeltävää ele-
ganssia. Rakastetun Idée fixe -sävelmä 
ilmestyy puhaltimiin, kadotakseen jäl-
leen tanssinpyörteisiin ja heittääkseen 
hyvästit klarineteissa juuri ennen koo-
dan loppuvetoa.

“Kolmas osa. Kohtaus maaseudulla
Maaseudulla kesäiltana hän kuulee 

kahden paimenen soittavan toisilleen 
vuoristolaislaulua. Tämä pastoraaliduet-
to, paikka, tuulen lempeä havina puissa 
ja jotkin äskettäin heränneet toiveet tuo-

vat uutta tyyneyttä hänen sydämeensä 
ja antavat valoisuutta hänen ajatuksiin-
sa. Mutta rakastettu (‘Idée Fixe’) ilmaan-
tuu jälleen. Hänen sydämensä lyö tyhjää 
ja piinaavat aavistukset valtaavat mielen. 
Entä jos hän pettää minut?... Toinen pai-
menista toistaa koruttoman sävelmän-
sä, kumppani ei vastaa. Aurinko laskee. 
Kaukainen ukkosenkumu. Yksinäisyys. 
Hiljaisuus.”

Beethovenin Pastoraalisinfonian idyl-
listä on Fantastisen sinfonian hitaassa 
osassa (Adagio) kasvanut monimie-
linen sielunmaisema. Berlioz käyttää 
keveintä pensseliään ja vaihtuvaa va-
laistusta: englannintorven ja oboen 
duetto sulautuu varovaiseen toiveik-
kuuteen, patarummut luovat synkei-
tä uhkakuvia pysähtyneeseen ja epä-
todelliseen tunnelmaan. Puhaltimien 
sävelmissä soivat säveltäjän synnyin-
seudun, Ranskan Alppien paimenten 
kutsut (ranz des vaches). Jännittynyttä 
odotusta kalvaa epävarmuus, luonto 
on yhtä arvaamaton kuin tyyni ja kau-
niskin.

“Neljäs osa. Marssi teloituspaikalle
Hän uneksii tappaneensa rakastettun-

sa; hänet on tuomittu kuolemaan ja kul-
jetetaan teloituspaikalle. Kulkue etenee 
marssin tahtiin, välillä hurjana ja synk-
känä, välillä loistavana ja suurenmoise-
na, äänekkäiden purkausten seuratessa 
raskaita askelia. ‘Idée Fixe’ ilmestyy viime 
hetkellä, kuin viime muistona rakkaudes-
ta, jonka kuolema katkaisee.”

Yksityisen draaman jälkeen on jäl-
leen vuorossa julkinen näytelmä. 
Kiintoisaa kyllä, teoksen ydin, rakas-
tetun naisen murha, ohitetaan koko-
naan, mutta tuomio rikoksesta pan-
naan täytäntöön yksityiskohtaisesti. 
Surmatyöhön syylliseksi todettu muu-
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sikko marssitetaan ärisevien vaskien 
säestyksellä mestauslavalle, väkijoukot 
hurraavat ympärillä. Rakastetun kuva 
vilahtaa klarinetissa, mutta giljotiinin 
terä leikkaa kuvan poikki.

“Viides osa. Uni noitasapatista
Nuori taiteilija löytää itsensä noita-

sapatista, keskeltä aaveiden, velhojen ja 
kaikenlaisten hirviöiden kauhistuttavaa 
joukkoa, joka avustaa hänen hautajai-
sissaan. Outoja ääniä, vaikerrusta, nau-
runpurskahduksia, etäisiä kiljaisuja, joihin 
toiset vastaavat. Rakastetun sävelmä ka-
jahtaa jälleen, mutta ylevän vaatimatto-
muutensa menettäneenä: siitä on tullut 
karkea tanssisävelmä, tyhjänpäiväinen ja 
groteski. HÄN on saapunut noitien sapat-
tiin.”

Alun pitäen vain sinfonian jälkim-
mäiset osat oli kuvattu oopiumhuma-
lan siivittämiksi näyiksi, mutta Berlioz 
näki jälkeenpäin parhaaksi etäännyt-
tää koko tarinan 

todellisuudesta. Finaalin (Larghetto 
– Allegro) alkuperäisenä alaotsikkona 
oli “Irtileikatun pään uni”.

Finaalin kauhukuvat kasvavat yöl-
lisestä huhuilusta, synkeistä tee-
manpätkistä ja sarkastisista välihuu-
doista rehelliseksi painajaiseksi. Sen 
huipentaa ‘Idée fixe’ -melodia vääris-
tyneenä Es-klarinetin trillien täyttä-
mäksi pilkkalauluksi. Kaunotarta ter-
vehtivät suosionosoitusten mylväisyt 
ja HÄN käynnistää helvetilliset orgiat. 
Hautajaiskellot saavat peräänsä syn-
kän Dies irae -sävelmän parodian, joka 
kiihtyy pian riehakkaaksi tanssisävel-
mäksi, englantilaistyyliseksi jigiksi.

Piiritanssin (Ronde du Sabbat) bak-
kanaalinen loisto, viimeisilleen puris-
tetut orkestraaliset tehot ja karikatyy-
reiksi vääntyneet teemat kasvattavat 

päätöksestä sadomasokistin unelman. 
Rakkaus ja kauneus uhrataan paka-
nallisella alttarilla, vietit ja alitajunta 
juhlivat voittoa järjestä ja kontrollis-
ta. Sisällämme asuva demoni näyttää 
ihanteiden kääntöpuolen – mutta mikä 
on totta, mikä unta?

 
Antti Häyrynen

NICHOLAS COLLON
Brittiläinen Nicholas Collon (s. 1983) 
kuuluu nuoremman polven kysy-
tyimpiin kapellimestareihin. Hän on 
työskennellyt Haagin Residentie-
orkesterissa vuodesta 2016 lähtien, 
aluksi jaetussa pääkapellimestarin vi-
rassa Jan Willem de Vriendin kanssa ja 
kauden 2018–2019 alusta lähtien sen 
ainoana ylikapellimestarina. Lisäksi 
hän on vuonna 2004 perustamansa 
brittiläisen kamariorkesterin Aurora 
Orchestran ylikapellimestari ja ol-
lut syksystä 2017 lähtien myös Kölnin 
Gürzenich-orkesterin päävierailija.

Collon on opiskellut alttoviulun, pia-
non ja urkujen soittoa ja soittanut 
muusikonuransa alussa alttoviulua 
Ison-Britannian kansallisessa nuori-
so-orkesterissa. Hänen mentorinaan 
kapellimestarin uralla on ollut Sir Colin 
Davis, ja hän on toiminut myös kapel-
limestari Sir Mark Elderin apulaiskapel-
limestarina.

Collon on vieraillut monien arvostet-
tujen orkesterien johtajana; näitä ovat 
brittiläisten huippuorkesterien lisäksi 
mm. Deutsches Symphonie-Orchester 
Berlin, Zürichin Tonhalle-orkesteri, 
Ensemble InterContemporain ja 
Euroopan kamariorkesteri. Tällä kaudel-
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la Collon on debytoinut mm. Oslon fil-
harmonikkojen, Ranskan kansallisorkes-
terin ja Lyonin kansallisorkesterin kanssa 
sekä tehnyt Japanin-debyyttinsä Tokion 
Metropolitan-sinfoniaorkesterin johta-
jana ja Pohjois-Amerikan-debyyttinsä 
Toronton sinfoniaorkesterin kans-
sa. Radion sinfoniaorkesterin johtaja-
na Nicholas Collon vieraili ensimmäi-
sen kerran maaliskuussa 2017. Syksyllä 
2021 hän aloittaa uudessa tehtävässään 
RSO:n seuraavana ylikapellimestarina 
Hannu Linnun kauden päätyttyä. 

Collon johtaa laajaa ohjelmistoa ja 
on tullut esiin myös oopperakapelli-
mestarina (mm. Taikahuilu, La bohè-
me, Brittenin The Rape of Lucretia ja 
The Turn of the Screw sekä Jonathan 
Harveyn Wagner Dream). Hän on johta-
nut yli 200 uutta teosta, joukossa usei-
ta kantaesityksiä ja Ison-Britannian-
ensiesityksiä, säveltäjinä mm. Unsuk 
Chin, Philip Glass, Colin Matthews, 
Nico Muhly, Olivier Messiaen, Krzysztof 
Penderecki ja Judith Weir.

Collonin levytyksistä Aurora 
Orchestran kanssa tehty Road Trip 
(Ives, Copland, Adams ja Muhly) voit-
ti 2015 Echo Klassik -palkinnon Klassik 
ohne Grenzen -sarjassa. Lisäksi hän 
on johtanut Aurora Orchestran kans-
sa levyn Insomnia (Britten, Brett 
Dean, Ligeti, Gurney ja Lennon & 
McCartney). Tanskan radion sinfo-
niaorkesterin kanssa hän on levyttä-
nyt Haydnia ja Ligetiä, Philharmonia-
orkesterin kanssa Britteniä ja Deliusia 
ja Hallé-orkesterin kanssa useita levyjä 
modernia ohjelmistoa.

 

FAZIL SAY
Turkkilainen Fazıl Say (s. 1970) tullut 
esiin sekä häikäisevän taiturillisena ja 
ilmaisuvoimaisena pianistina että tuot-
teliaana säveltäjänä. Hän on esiintynyt 
solistina ja omin konsertein kaikilla vii-
dellä mantereella. Vuonna 2016 hän sai 
Bonnissa Kansainvälisen ihmisoikeuk-
sien, rauhan, vapauden ja köyhyyden 
vähentämisen Beethoven -palkinnon.

Say aloitti piano-opinnot jo kol-
mevuotiaana kotikaupungissaan 
Ankarassa. Hänen pianonsoitonopet-
tajansa Mithat Fenmen, Alfred 
Cortot'n oppilas, kannusti Sayta imp-
rovisoimaan ennen varsinaisia piano-
harjoituksia, mikä on ollut pohjana hä-
nen huikeille improvisaatiokyvyilleen ja 
hänen säveltäjyydelleen. Myöhemmin 
Say jatkoi piano-opintojaan David 
Levinen johdolla Düsseldorfissa ja 
Berliinissä, ja vuonna 1994 hän voitti 
kansainvälisen Young Concert Artists 
-kilpailun New Yorkissa.

Say esittää laajaa ohjelmistoa, joka 
ulottuu Bachista Haydnin, Mozartin 
ja Beethovenin kautta romantikkoihin 
ja oman aikamme musiikkiin, mukaan 
lukien hänen omat pianoteoksensa. 
Hän esittää myös säännöllisesti ka-
marimusiikkia, missä hänen muusikko-
kumppaneinaan ovat olleet mm. viu-
listit Patricia Kopatchinskaja ja Maxim 
Vengerov, sellisti Nicolas Altstaedt, 
sopraano Marianne Crebassa sekä 
Minetti-kvartetti.

Say on ollut pianistina ja säveltäjä-
nä useiden konserttitalojen ja kon-
serttijärjestäjien residenssitaitei-
lija Saksassa (Dortmund, Berliini, 
Hampuri, Frankfurt), Zürichissä, 
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Pariisissa, Tokiossa ja Istanbulissa. 
Häneltä ovat tilanneet teoksia 
mm. Länsi-Saksan yleisradio WDR, 
Dortmundin konserttitalo sekä 
Salzburgin, Schleswig-Holsteinin ja 
Mecklenburg-Vorpommernin festivaa-
lit. Sayn tuotantoon sisältyy suurimuo-
toisia orkesteriteoksia, konserttoja, 
piano- ja kamarimusiikkia sekä muu-
tamia vokaaliteoksia, mm. oratorio 
Nâzım (2001/12).

Sayn levytykset Bachin, Mozartin, 
Beethovenin, Chopinin, Gershwinin 
ja Stravinskyn teoksista ovat saaneet 
kiitosta ja keränneet useita palkinto-
ja, mm. neljä Echo Klassik -palkintoa, 
viimeksi 2017 Mozartin pianosonaat-
tien kokonaislevytyksestä. Hän on le-
vyttänyt myös omaa pianomusiikkiaan 
levyllä Say plays Say. Omien soolole-
vyjensä lisäksi hän on julkaissut le-
vyjä myös Nicolas Altstaedtin sekä 
Marianne Crebassan kanssa.

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 mes-

tariteosten ohella RSO:n ohjelmisto 
sisältää 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.


