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MUISTITHAN SULKEA MATKAPUHELIMESI!

Valokuvaaminen, videoiminen ja äänittäminen konsertin aikana kielletty.

VÄLIAIKA 15 min

J.S. Bach – Harrison Birtwistle:
Bach Measures, osat 5, 6, 7 ja 8 

Magnus Lindberg: 
Viulukonsertto nro 1

I
II
III      

Konsertti päättyy noin klo 21. Suora lähetys Yle Radio 1:ssä. 
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MUISTITHAN SULKEA MATKAPUHELIMESI!

Valokuvaaminen, videoiminen ja äänittäminen konsertin aikana kielletty.

Tässä konsertissa sinun teostesi välissä kuul-
laan osia Harrison Birtwistlen sarjasta Bach 
Measures. Millaisia ajatuksia tämän ohjel-
man rakentamisessa oli?

Kun Lindberg-festivaalia suunniteltiin, en-
simmäisissä kaavailuissa oli alun perin mu-
kana paljonkin Bachia. Ja kun tämän kon-
sertin lähtökohta oli se, että siinä tulisi 
olla jotain muutakin kuin minun teoksia-
ni, halusimme Bachin mukaan. Tutkimme 
Hannu Linnun kanssa kaikenlaisia Bach-
sovituksia – niitähän on tehty paljon – 
ja mietimme jopa Mahlerin sovituksia. 
Birtwistlen baletiksi tehdyt sovitukset 
ovat kuitenkin siinä mielessä hauskoja, 
että ne ovat nuottitasolla täysin originaa-
leja, mutta orkestraatio on kaikkea muu-
ta. Birtwistlen sarjassa on riittävän mon-
ta osaa tuomaan jatkuvuutta, ja ideana 
on se, että minun kappaleeni upotetaan 
niiden väliin dialogiin niiden kanssa. Jos 
ohjelmassa olisi vain kaksi konserttoa ja 
orkesterikappale, se voisi tuntua raskaal-
ta. Bach on kuin lasi vettä niiden välissä.

Itse en ole juurikaan tehnyt sovituksia 
paria pientä poikkeusta lukuun ottamat-
ta. Tosin tuotannossani on joitakin adap-
taatioita, kuten Chorale, jossa lähtökoh-
tana on Bachin koraali, mutta se on silti 
täysin itsenäinen sävellys. Olen kyllä jos-
kus ajatellut, että minun kannattaisi teh-
dä sovituksia omaksi kapellimestarin re-
pertuaarikseni, samaan tapaan kuin Berio 
johti sovituksiaan muun repertuaarin lo-
massa. 

Millainen yhdistelmä sitten muodostuu 
omista teoksistasi konsertin ohjelmassa?

On hienoa, että Laura Mikkola tulee tä-
hän konserttiin soittamaan pianokon-
serttoni. Olen itse soittanut sen solistina 
parikymmentä kertaa, mutten koskaan 
aikaisemmin johtanut. On aika surrea-
listinen tunne johtaa itse säveltämäänsä 
teosta, jota on esittänyt vielä pianistina-
kin. Pianokonsertto on peräisin 1990-lu-
vulta, jolloin Helsingin Juhlaviikot tilasi 
minulta orkesteriteoksen. Tuntui luonte-
valta vastata tilaukseen pianokonsertol-
la, koska aikanaan Juhlaviikot oli tilannut 
minulta Kraftin – nimenomaan piano-
konserttona, vaikka sitten mopo karka-
si käsistä! 

Viulukonserton kirjoitin Lisa 
Batiashvilille, ja sen jälkeen se on ollut 
monen viulistin ohjelmistossa.   Erityisen 
iloinen olen ollut siitä, että Pekka Kuusisto 
on soittanut sitä paljon. Hän tuntee sen 
niin läpikotaisin että pystyisi varmaan 
soittamaan sen Tapiola Sinfoniettan kans-
sa ilman kapellimestariakin. Konsertossa 
on kirjoitettu kadenssi, mutta olen anta-
nut Pekalle luvan tehdä siihen omat ka-
denssit. Saa nähdä, mitä hän keksii.

Ensemble Intercontemporainille teh-
ty Shadow of the Future on uusin teok-
seni. Se on kantaesitetty viime kesänä. 
Ensemblellä on vielä oikeudet siihen, joten 
johdan sitä erikoisluvalla. Teoksen nimi tu-
lee Edith Södergranilta, hänen kokoelman-
sa nimestä Framtidens skugga.  Nimi on 
minulle epätyypillinen. Olen yleensä suosi-
nut abstrakteja nimiä, ja dutilleuxmainen 

Magnum opus: 
”BACH ON KUIN LASI VETTÄ”
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maalailu on minulle vierasta. Etsin sopi-
vaa nimeä kauan. Jollakin tavoin minusta 
tuntui, että edellisenä vuonna valmistu-
neen, Södergranin teksteihin kirjoittama-
ni Triumf att finnas till -teoksen maailma 
oli minussa vielä läsnä, ja siitä löytyi jo-
tain inspiraatiota. Teoksella ei kuitenkaan 
ole sen enempää tekemistä Södergranin 
kanssa kuin jonkinlainen aavistus hänen 
fantastisista tulevaisuuden visioistaan. 
Kun teos kerran on kirjoitettu nykymusii-
kin pyhättöä varten, tuntui siltä, että se 
kestää näin runollisen nimen.

Viime vuosina olen tehnyt paljon iso-
ja orkesterikappaleita, ja niinpä Shadow 
of the Future on minulle paluu sinfoniet-
ta-kokoonpanoon.  Suurin ero vaikkapa 
Avantille kirjoittamiseen verrattuna on 
se, että Ensemble Intercontemporainin 
jousistoon kuuluu vain kolme viulua, kaksi 
alttoviulua, kaksi selloa ja yksi kontrabas-
so – pidän sitä erittäin vaativana kokoon-
panona saada soimaan hyvin. Siksi teem-
mekin teoksen täällä isolla jousistolla, 
mutta se on kirjoitettu niin, että se toimii 
pienelläkin. Teos on minulle myös paluu 

Ensemble Intercontemporainiin. En olisi 
sama säveltäjä ilman vuosia Ensemblen 
kanssa. Ensimmäinen konserttini heidän 
kanssaan oli Pariisissa vuonna 1983, kun 
Péter Eötvös johti Ritraton, ja vuosien 
varrella yhtye on soittanut paljon minun 
kappaleitani. Viime vuosina en ole poru-
kan kanssa ollut samalla tavoin tekemisis-
sä, ja siksi olinkin hyvin onnellinen, kun he 
tilasivat minulta teoksen. 

Shadow of the Future -nimi ei ole 
poleeminen, mutta se sisältää ajatuk-
sen, että on todella olemassa tulevai-
suuden varjoja. Jos yhteiskunnassa ku-
vitellaan, että musiikkielämää voidaan 
pyörittää pienemmillä budjeteilla, sitä 
ei voi enää kutsua professionalismik-
si. Ammattimuusikon on saatava työs-
tään palkkaa. En halua sanoa, että teos 
on kannanotto, mutta sen voi lukea mu-
siikkipoliittisena huolena tulevaisuudesta 
– puhumattakaan sitten maailmanpolitii-
kasta, joka menee kaiken aikaa hullum-
paan suuntaan.

haastattelu Lotta Emanuelsson

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
- Harrison Birtwistle (s. 1934): 

Bach Measures
Bachin musiikki on kiitollista materiaa-
lia sovituksille, ei vain siksi että se sovel-
tuu sellaisiin monellakin tavalla niin hyvin, 
vaan myös siksi, että hän itse aktiivisena 
omien ja muiden säveltäjien teosten so-
vittajana antoi siihen luvan. Bachin mu-
siikkiin ovatkin tarttuneet monet säveltä-
jät eri aikoina ja tyylikausina, ja sovitusten 
asteikko ulottuu alkuteoksille uskollisis-

ta, kohteensa edessä syvään kumartavis-
ta versioista erilaisiin vapaampiin, monin 
tavoin dekonstruoituihin mukaelmiin ja 
uustulkintoihin.

Kun aikamme aikamme brittiläisen mu-
siikin vanhempi valtiomies Sir Harrison 
Birtwistle vuonna 1996 kirjoitti teoksen 
Bach Measures, se ei ollut ensimmäinen 
eikä viimeinen kerta, jolloin hän on puke-



5

nut Bachin musiikkia uudenlaiseen asuun. 
Jo vuodelta 1975 on olemassa hänen vii-
den Bachin koraalipreludin sarjansa sop-
raanolle ja puhaltimille, ja myöhemmin 
hän on sovittanut kolme Bachin aariaa 
sopraanolle, kontratenorille ja yhtyeel-
le (2004) sekä kolme Die Kunst der Fugen 
osaa jousikvartetille (2008). 

Kamariorkesterille tehty Bach Measures 
valmistui alun perin tanssiteoksek-
si Richard Alston Dance Companya var-
ten, ja sellaisena se sai kantaesityksen-
sä Lontoossa toukokuussa 1996. Teoksen 
lähtökohtana on kahdeksan urkuprelu-
dia Bachin laajasta, 45 kappaletta sisältä-
västä kokoelmasta Orgelbüchlein, joka on 
syntynyt pääosin vuosina 1708-17 Bachin 
toimiessa muusikkona Weimarin hovissa. 
Preludeissa Bach on ottanut lähtökoh-

daksi jonkin luterilaisen koraalisävelmän, 
jota hän on käsitellyt omalla suvereenil-
la taidollaan, ja kokonaisuutena kokoelma 
onkin yksi hänen urkutuotantonsa kulma-
kivistä.

Birtwistle on käsitellyt Bachia kunnioi-
tuksella säilyttäen alkuperäisen sisällön 
lähes sellaisenaan. Kyse on siis enemmän 
sovituksista ja urkutekstuurin muokkaa-
misesta kamariorkesterille kuin varsinai-
sista musiikin ydinsubstanssiin puuttu-
vista uustulkinnoista. Ensimmäisessä ja 
viimeisessä osassa käsittely on silti aa-
vistuksen verran vapaampaa kuin muis-
sa osissa.

Tässä konsertissa Bach Measuresin kah-
deksan osaa kuullaan pienempinä ryhmi-
nä Lindbergin teosten lomassa.

 

Magnus Lindberg (s. 1958): 
Shadow of the Future 

Paljon on vettä virrannut Seinessä sen 
jälkeen, kun Magnus Lindbergin kama-
riyhtyeteos UR sai kantaesityksensä 
Pariisissa lokakuussa 1986. Se oli hänen 
teoksistaan ensimmäinen, jonka aikam-
me ehkä arvostetuin uuden musiikin 
soittajisto Ensemble InterContemporain 
(EIC) on kantaesittänyt, ja sittemmin 
Lindbergin teosten ensiesityksiä on tul-
lut EIC:n osalle useita muitakin, viimei-
simpänä sen tilaama Shadow of the Future 
(Tulevaisuuden varjo; 2019), jonka kan-
taesityksen Matthias Pintscher johti 
Pariisin Cité de la musiquessa tämän vuo-
den kesäkuussa. 

Kuluneiden reilun kolmen vuosikym-
menen aikana Lindbergin musiikillinen 
ilmaisu on kokenut mullistavia muutok-

sia. Siinä missä orkesterikolossi Kraftin 
(1983-85) jälkijäristyksistä esiin puristu-
nut särmikkään aggressiivinen UR päät-
ti Lindbergin varhaisen tyylivaiheen, siinä 
Shadow of the Future edustaa hänen ny-
kyistä, pehmeämmin ja sävykkäämmin 
soivaa ilmaisuaan. Merkittävin murros-
vaihe tapahtui pian Kraftia ja URia seu-
ranneen puolentoista vuoden sävellystau-
on jälkeen, ensin pianoteoksessa Twine 
(1988) ja sitten suurimuotoisempana kol-
men itsenäisen orkesteriteoksen trilo-
giassa Kinetics (1989), Marea (1990) ja Joy 
(1990). Niiden jälkeenkin tyylillinen kehi-
tys on ollut jatkuvaa mutta hitaampaa, 
enemmän pinnanalaisen musiikillisen 
evoluution kuin äkillisten ja dramaattis-
ten tyylillisten julistusten merkitsemää.
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Shadow of the Future edustaa 
Lindbergiä hehkeimmillään ja pehmeä-
sointisimmillaan, ja sen kuulaan valon-
täyteisesti välkehtivä sointimaailma vie 
ajatukset Debussyn ja Ravelin suuntaan. 
Yhdistävänä linkkinä Debussyn musiikkiin 
on teoksessa keskeisenä elementtinä ole-
va pentatonisuus eli musiikin perustumien 
viisisäveliseen asteikkoon, jollainen syntyy 
esimerkiksi pianon mustista koskettimis-
ta. Lindbergiä kiehtoo pentatonisuudessa 
sen harmoninen staattisuus tai niin kuin 
hän muotoilee: ”Siinä ei ole gravitaatio-
ta, siinä ei ole bassoa. Se vain kelluu.” Ja 
kuitenkin Lindbergin musiikissa basso on 
aina ollut se juuri, josta harmonia on kas-
vanut esiin, ja hänen mukaansa Shadow of 
the Future onkin vuoropuhelua bassopoh-
jaisen ajattelun ja pentatonisuuden välillä. 

Pentatonisuus tulee esiin jo teoksen 
avauksessa, jossa viisisävelinen asteik-
ko piirtyy esiin vaskien fanfaarimaises-
ta avauksesta (sävelet as-ges-es ja sit-
ten laajempana as-ges-es-ges-as-des-b). 
Näitä aihelmia kuullaan teoksessa taajaan 
eräänlaisena tunnistettavuutta luovana 
signaalina, mutta varsinaisena temaatti-
sen prosessin aineksena niitä ei käytetä. 

Lindberg on jäsentänyt teoksen nel-
jään pääjaksoon. Hän käyttää niistä sa-
naa ”Part”, ei ”Movement” ja toteaa, että 
niillä ei ole varsinaista osakaraktääriä; esi-
merkiksi toinen jakso alkaa hitaana mut-
ta kehittyy sitten nopealiikkeisemmäksi. 
Myös erilaiset tekstuurit kamarimusiikilli-
suudesta täyteläisiin tuttisointeihin ovat 
jatkuvassa muutostilassa ja vuorovaiku-
tuksessa. Kamarimusiikillinen ulottuvuus 
tiivistyy kolmannen jakson päätteek-
si kuultavassa oboeiden duetossa, joka 
muodostaa Lindbergin soolokonserot 
mieleen tuovalla tavalla kadenssimaisen 
sillan finaaliin. Päätösjakso saa muita jak-

soja selvemmän osakaraktäärin ja etenee 
motorisen sykkeen siivittämänä suoravii-
vaisesti kohti muhkeasointista huipen-
nusta, josta musiikki taittuu herkänhau-
raiseen päätökseen. 

Shadow of the Future valmistui pian 
Edith Södergranin runoihin sävelletyn 
suuren kuoro-orkesteriteoksen Triumf att 
finnas till (2018) jälkeen, ja Södergranin 
runous tarjosi otsikon myös kamarior-
kesteriteokselle. Mutta miten uhkaaval-
ta kuulostava otsikko oikein istuu tähän 
pääosin valoisaan ja soinnillisesti nautit-
tavaan ja jopa nautiskelevaan teokseen? 
Mitään ohjelmallista, runon sisältöä ku-
vittavaa teosta Lindberg ei ole säveltä-
nyt, ja hän jopa toteaa hiukan pelkäävän-
sä näinkin konkreetista otsikkoa. Mutta 
jotain samansuuntaista teoksen musiikis-
sa on kuin Södergranin Framtidens skug-
ga -runon säkeissä: ”Framtiden kastar 
på mig sin saliga skugga;/den är ingen-
ting annat än flödande sol” (Tulevaisuus 
heittää minuun autuaan varjonsa,/se on 
pelkkää tulvivaa aurinkoa (suom. Pentti 
Saaritsa)).
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Magnus Lindberg:  
Pianokonsertto nro 1

Soittimellisuus ja konsertoivuus muo-
dostavat yhden ilmaisun keskeisistä alu-
eista Magnus Lindbergin tuotannossa. 
Olivatpa teosten lähtökohdat miten abst-
rakteja tai teoreettisesti rakentuvia ta-
hansa, ne pukeutuvat hänellä aina soitti-
mellisesti kiinnostavaan ja tehokkaaseen 
muotoon. Osittain se juontuu varmasti 
Lindbergin omasta muusikkoudesta. Hän 
on itse pianisti ja ollut varsinkin uransa 
alkupuolella soittamassa monia kantaesi-
tyksiä ja Suomen-ensiesityksiä. Hänen 
kahdessa pianokonsertossaan soittimel-
lisuus nousee siis esiin omakohtaisesta 
kosketuksesta soittimeen, mutta se sä-
vyttää myös hänen muita konserttojaan 
– kaksi viululle, kaksi sellolle ja yksi klari-
netille – sekä muita solistisia teoksiaan. 

Lindberg alkoi pohdiskella pianokon-
serton säveltämistä jo 1983, mutta sil-
loin häneltä tilattu konsertto kääntyi sä-
vellysprosessin aikana solistiryhmälle ja 
orkesterille kirjoitetuksi orkesterikolos-
siksi Kraft (1985). Uudelleen pianokon-
sertto nousi hänen ajatuksiinsa 1990-lu-
vun alussa, ja tällä kertaa teos toteutui, 
tosin ei aivan kivuttomasti. Helsingin juh-
laviikkojen tilaama konsertto valmistui ja 
sai kantaesityksensä 1991, mutta säveltä-
jä ei ollut teokseen täysin tyytyväinen ja 
teki siitä kaksi vuotta myöhemmin uuden 
version. Tämän jälkeen tarvittiin vielä kol-
maskin versio vuonna 1994, ennen kuin 
teos oli saavuttanut lopullisen muotonsa.

Kaikkien kolmen version kantaesityk-
set soitti Paul Crossley, jolle teos on myös 
omistettu. Lindberg on kuitenkin esittä-
nyt konserttoa ahkerasti itsekin ja myös 
levyttänyt sen vuonna 2004 Radion sin-

foniaorkesterin ja Esa-Pekka Salosen 
kanssa.

Ensimmäinen pianokonsertto sijoit-
tuu Lindbergin tuotannossa heti vuo-
sien 1989-90 Kinetics-Marea-Joy-trilogian 
mukanaan tuoman tyylillisen murroksen 
jälkeiseen vaiheeseen ja jatkaa paljos-
sa niiden avaamalla tiellä. Teoksen soit-
timellisena lähtökohtana oli tehdä irtiot-
to monia 1900-luvun pianokonserttoja 
hallitsevasta pianon lyömäsoitinmaises-
ta käsittelystä ja palauttaa solistiosuus 
lähemmäksi soittimen perinteistä luon-
nollista sointimaailmaa. Rytmiikan sijas-
ta harmonia ja sointi nousevatkin etualal-
le, jopa tavalla joka luo usein vaikutelman 
eräänlaisesta modernisoidusta impressio-
nismista. Suotta ei Debussyn haamu vä-
lähdä hetkeksi esiin pianotekstuurista, 
eikä sattumaa ole sekään, että orkeste-
rin maltillisessa, hyvin solistille tilaa anta-
vassa kokoonpanossa on nähty yhteyksiä 
Ravelin G-duuri-konserttoon. 

Teoksessa on kolme osaa, jotka kytkey-
tyvät Lindbergin konsertoille ominaiseen 
tapaan tauoitta yhteen. Kokonaisuus 
noudattaa perinteistä nopea-hidas-no-
pea-kaavaa joskaan ei aivan yksiselittei-
sellä tavalla. 

Ensiosa alkaa kuulaan helmeilevissä 
tunnelmissa ja kasvaa eloisasti ryöpsäh-
televäksi pianismiksi kuvioineen, arpeg-
gioineen, juoksutuksineen ja harmonia-
kenttineen. Musiikki on nopealiikkeistä 
mutta ei useinkaan perinteisessä mieles-
sä motorista, yhteen tiukasti hallitsevaan 
pulssiin sidottua, vaan tiheiden tempo-
modulaatioiden elävöittämää. Pianon ja 
orkesterin suhde on intensiivisen vuoro-
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vaikutteinen, ja musiikin dynaaminen ote 
tiivistyy lopulta orkesterin huipentavaan 
käänteeseen. 

Musiikki liukuu saumatta hitaaseen kes-
kiosaan. Tosin Lindberg arveli kerran, että 
yleisö ei osaa välttämättä hitaaksi tunnis-
ta, koska piano on siinäkin usein helmeile-
vän nopealiikkeinen. Yleisilme on kuiten-
kin muita osia rauhallisemmin hengittävä 
ja usein kamarimusiikillisen läpikuultava. 
Osan lopulla orkesterin staattisiksi jäh-

mettyvistä sointipinnoista puhkeaa esiin 
pianon laaja, ilmaisultaan tihentyvä ka-
denssi, joka rakentaa sillan päätösosaan. 

Rytmisessä iskevyydessään päätös-
jakso on selkeän finaalimainen ja kehi-
tyksessään muita osia suoraviivaisem-
pi. Musiikki pakkautuu väkevään ja lähes 
kraftmaisen karheasointiseen huipennuk-
seen, josta käännytään tasaantuvaan, lo-
pulta lyyrisen heleäksi herkistyvään pää-
tökseen.

 

Magnus Lindberg: 
Viulukonsertto nro 1 

Kun Lindbergin varhainen tuotanto jä-
sentyi rytmin, liikkeen, tekstuurien ja 
harmonioiden varaan, alkoi 1990-luvun 
edetessä hänen musiikkiinsa ilmaantua 
myös lyhyitä melodisia aihelmia. Ne ei-
vät välttämättä olleet aluksi mitään 
varsinaisia teemoja vaan lyhyempiä sig-
naalimaisia eleitä, joita ei käsitelty perin-
teisten teema-aiheiden tapaan, mutta 
vähitellen ne alkoivat saada selkeäm-
män hahmon ja tärkeämmän aseman 
Lindbergin teoksissa. Tästä kehitykses-
tä todistaa myös Lindbergin ensimmäi-
nen viulukonsertto (2006). 

Konsertto syntyi New Yorkin Lincoln 
Centerin tilauksesta yhdessä Lontoon 
Barbican Centren, Casa de Música-Porton 
ja Ruotsalaisen kamariorkesterin kanssa 
kantaesitettäväksi New Yorkin Mostly 
Mozart –festivaalilla. Kantaesitys sijoit-
tui Mozartin syntymän 250-vuotisjuh-
liin, mutta mitään Mozart-tyylitelmää 
Lindberg ei tehnyt. Kantaesityksen ti-
lanne vaikutti kuitenkin siihen, että 
Lindberg kirjoitti orkesteriosuuden 
Mozartin ja klassismin kauden perus-

kokoonpanolle, jossa ovat jousten lisäk-
si mukana oboet, fagotit ja käyrätorvet, 
kahdet kutakin. Paitsi että se oli kaunis 
huomionosoitus festivaalin nimikkosä-
veltäjän suuntaan, se palveli myös solis-
tisen viulun kuuluvuutta. 

Ensimmäinen melodinen aihe tulee 
kuuluville solistilla jo heti avaustahdeis-
sa; samaan tapaan Lindberg oli toimi-
nut myös muutamaa vuotta varhaisem-
massa klarinettikonsertossa (2002). 
Viulusolistin avauskaarroksen lisäksi 
teoksessa on muutama muukin useam-
man kerran toistuva aihelma, joissa ko-
rostuu teoksen melodinen ulottuvuus ja 
häivähtää hetkittäin jopa romanttissä-
vyistä melosta, mutta solistin osuudes-
sa on myös soittimellista taituruutta ai-
don konserttotradition hengessä. 

Konserton kolme osaa – nopea, hidas 
ja nopea – on sidottu Lindbergin muis-
takin konsertoista tutun käytännön ta-
voin tauoitta yhteen. Ensimmäinen osa 
on osista laajin ja sekä musiikilliselta 
dramaturgialtaan että solistin ja orkes-
terin väliseltä suhteeltaan moni-ilmeisin. 
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Niin kuin Pekka Kuusisto on todennut, 
siinä “orkesteri jopa taklaa välillä solistin 
pois pelistä”. Osassa on sekä tekstuurien 
läpikuultavuutta, soinnin täyteläisyyttä, 
epäilevää mietiskelyä että tehokkaita 
draaman tihentymiä. 

Puhaltimien koraalimaisella käänteella 
alkava hidas osa on aluksi hillitty, pidät-
tyväinen ja hetkittäin jopa karusointi-
nen, mutta keskivaiheilla musiikki syttyy 
liekehtivään intensiteettiin. Osan lopul-
la, jälleen siltana hitaasta osasta finaa-
liin, on solistin monipuolisesti haastava 
soolokadenssi.

Finaali on selvästi lyhyempi kuin kak-
si edellistä osaa, eräänlainen laajennettu 
loppustretta, jossa häivähtää aihelmia ai-
emmista osista. Voimavirrat hakeutuvat 
määrätietoisesti kohti muhkeasti soivaa, 
hitaan osan koraaliin palautuvaa huipen-
nusta, joka hahmottuu konserton drama-
turgiseksi lakipisteeksi.

 
Kimmo Korhonen

Laura Mikkola

Laura Mikkola kuuluu kansainvälises-
ti menestyneimpiin suomalaisiin pianis-
teihin. Hän on esiintynyt joka puolella 
maailmaa. Mikkola opiskeli pianonsoittoa 
Sibelius-Akatemiassa sekä Yhdysvalloissa 
Philadelphian Curtis-instituutissa ja 
Bloomingtonin musiikkikorkeakoulus-
sa Indianassa. Hänen opettajiaan olivat 
mm. Murray Perahia, Menahem Pressler 
ja Gary Graffman.

Mikkolan uraa ovat siivittäneet lukuisat 
kilpailumenestykset, mm. toinen palkin-
to ja yleisöpalkinto Brysselin arvostetus-
sa Kuningatar Elisabeth -pianokilpailus-

sa. Vuonna 1995 hän sai nuoren taiteilijan 
Suomi-palkinnon.

Mikkolan ohjelmistoon kuuluu yli 60 
konserttoa ja laaja valikoima sooloteok-
sia ja kamarimusiikkia. Hänellä on ol-
lut erityisen läheinen suhde Einojuhani 
Rautavaaran teoksiin, ja hän on levyttä-
nyt tämän kaikki kolme pianokonserttoa 
sekä laajan valikoiman soolopianoteok-
sia. Lisäksi hänen diskografiaansa sisältyy 
Einar Englundin koko soolopianotuotan-
to sekä mm. Ravelin, Šostakovitšin, David 
Matthewsin ja Erkki-Sven Tüürin musiik-
kia.

Pekka Kuusisto

Pekka Kuusisto murtautui suuren yleisön 
tietoisuuteen 19-vuotiaana voittamalla
 1995 Sibelius-viulukilpailun. Monista kil-
pailuvoittajista poiketen hän ei ole kuiten-
kaan tyytynyt perinteiseen kansainvälisen 
virtuoosin uraan vaan on luonut omanlai-
sensa, myös muihin musiikin lajeihin ulot-
tuvan taiteilijaprofiilin.

Kuusiston työn ytimessä on tiivis yh-
teistyö monien kamariorkesterien kanssa, 
jolloin hän usein myös johtaa konsertit. 
Hän on ollut Tapiola Sinfoniettan taiteel-
linen partneri ja vuodesta 2016 Australian 
kamariorkesterin (ACO) taiteellinen johta-
ja sekä Minnesotassa toimivan Saint Paul 
Chamber Orchestran taiteellinen partneri, 
vuodesta 2018 Norjalaisen kamariorkes-
terin päävierailija ja vuodesta 2019 Mahler 
Chamber Orchestran taiteellinen part-
neri ja Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremenin ”Artistic Best Friend”.

Kuusisto on esiintynyt viime kausilla 
mm. Birminghamin ja Toronton sinfonia-
orkesterien, Skotlannin kamariorkesterin 
sekä New Yorkin ja Los Angelesin filhar-
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monikkojen solistina ja Lontoon Proms-
festivaalilla. Rinnan solistiesiintymisten 
kanssa hän esiintyy aktiivisesti kamari-
muusikkona.

Olennaisen ulottuvuuden Kuusiston 
muusikkoudessa muodostaa työ eri mu-
siikinlajien parissa. Hän onkin todennut, 
että kansanmusiikin soittaminen on tar-
jonnut hänelle virikkeitä myös taidemu-
siikin esityksiin. Hänet tunnetaan myös 
improvisaatiokyvyistään.

Kuusisto on tehnyt aktiivista yhteis-
työtä monien nykysäveltäjien kans-
sa; mm. Nico Muhly, Thomas Adès, 
Daniel Bjarnason ja Andrea Tarrodi sekä 
Suomessa Uljas Pulkkis, Sauli Zinovjev ja 
Sebastian Fagerlund. Hän on levyttänyt 
sekä keskeistä perusohjelmistoa (mm. 
Sibelius, Ravel, Prokofjev) että uudem-
pia teoksia (mm. Schnittke, Rautavaara, 
Lindberg, Fagerlund, Tüür). Hän on saa-
nut mm. Pohjoismaiden neuvoston mu-
siikkipalkinnon 2013.

 

Tapiola 
Sinfonietta

Tapiola Sinfonietta on noussut yli 30-vuo-
tisen toimintansa aikana suomalaisten 
orkesterien eturiviin. Orkesterissa on 43 
muusikkoa, ja sen kotisalina on Espoon 
kulttuurikeskuksen Tapiolasali.

Tapiola Sinfonietta perustettiin Espoon 
kaupunginorkesteriksi 1987; nykyisen ni-
mensä orkesteri otti käyttöön 1990. 
Sen vakituisina kapellimestareina ovat 
toimineet mm. Osmo Vänskä, Jean-
Jacques Kantorow, John Storgårds ja Olli 
Mustonen.

Tapiola Sinfoniettan taiteellisesta suun-
nittelusta vastaa kolmen hengen johto-
ryhmä  Vuonna 2006 orkesteri luopui 

vakinaisesta kapellimestarista ja ryhtyi 
nimittämään taiteellisia partnereita, joi-
ta ovat olleet mm. Olli Mustonen, Pekka 
Kuusisto, Mario Venzago, Alexander 
Melnikov ja tämän vuoden syksystä läh-
tien Taavi Oramo.

Tapiola Sinfonietta on poikkeuksellisen 
monipuolinen esittäjistö, ei vain barokista 
nykymusiikkiin ulottuvan konserttiohjel-
mistonsa vuoksi vaan myös toimintamuo-
tojensa suhteen. Konserttimusiikin lisäksi 
se on ollut mukana oopperaprojekteissa, 
jazz-, rock- ja viihdemusiikin esityksissä 
sekä monitaiteellisissa projekteissa.

Tapiola Sinfonietta on tehnyt vuodesta 
1991 lähtien eri puolille maailmaa ulottu-
via, kiittävän vastaanoton saaneita kier-
tueita, Euroopan lisäksi Yhdysvaltoihin ja 
eri puolille Kaukoitää. Orkesteri on tehnyt 
noin 70 levytystä, jotka ovat saaneet lu-
kuisia palkintoja ja tunnustuksia.
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