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Sieluni veljet

Igor Stravinsky: Oktetto
15 min    

I Sinfonia. Lento – Allegro moderato

II Tema con variazioni. Andantino

III Finale (Tempo giusto)

Yuki Koyama, huilu, Fàtima Boix Cantó, klarinetti, 
Otto Virtanen, fagotti, Tuukka Vihtkari, fagotti, 

Tomas Gricius, trumpetti, Atsuko Sakuragi, trumpetti, 
Ricardo Pedrares Patiño, pasuuna,

 Brais Molina Varela, bassopasuuna

Magnus Lindberg:

 Jousitrio ”Maguey de tlalcoyote”  
10 min

Emma Vähälä, viulu
Jakob Dingstad, alttoviulu

Anton Kukkonen, sello
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MUISTITHAN SULKEA MATKAPUHELIMESI!

Valokuvaaminen, videoiminen ja äänittäminen konsertin aikana kielletty.

Robert Schumann: 
Pianokvintetto Es-duuri op. 44         

 30 min
I Allegro brillante 

II  In modo d’una marcia (Un poco largamente)
III Scherzo (Molto vivace) 
IV Allegro ma non troppo

     

Emma Vähälä, viulu, Jukka Pohjola, viulu,
Jakob Dingstad, alttoviulu, 

Anton Kukkonen, sello,

Ossi Tanner, piano
                 

Väliaika noin klo 15.30. Konsertti päättyy noin klo 16.15. Suora lähetys Yle Radio 1:ssä.
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MUISTITHAN SULKEA MATKAPUHELIMESI!

Valokuvaaminen, videoiminen ja äänittäminen konsertin aikana kielletty.

Millainen historia liittyy jousitriosi mutkik-
kaaseen nimeen Maguey de Tlalcoyote?

Kappaleen nimi on itse asiassa virallises-
ti String Trio, koska kustantajani mielestä 
Maguey de Tlalcoyote on mahdoton nimi 
teokselle… Nimen takana on pitkä histo-
ria. Se liittyy sellisti Anssi Karttusen ja mi-
nun Dos Coyotes -kamarimusiikkiresitaa-
liin. Olin aikanaan kirjoittanut Tapiolan 
kuoroa varten lauluja, joiden teksteinä oli 
E. E. Cummingsin ja Amerikan alkuperäis-
asukkaiden runoja. Laulut jäivät silloin esit-
tämättä, mutta tein niiden materiaalista 
Avantille kamariorkesterikappaleen nimel-
tä Coyote Blues. Kun sitten Anssin kans-
sa tarvitsimme resitaaliin vielä yhden kap-
paleen, transkriboimme yhdessä Coyote 
Bluesista Dos Coyotes -teoksen sellolle ja 
pianolle. 

Vuonna 2006 soitimme resitaaliohjel-
maa ensi kertaa Santa Fen kamarimus-
iikkifestivaalilla. Nykyään pidämme siel-
lä nykymusiikkikursseja joka toinen kesä 
Creative Dialogue -nimisen projektin osana 
(ne järjestetään ranchilla, joka kuului aika-
naan suomalaisen Paloheimon suvun jäse-
nelle). Kesäksi 2018 festivaalin taiteellinen 
johtaja Marc Neikrug tilasi teoksen Anssin 
Zebra-trioa varten, jossa hänen lisäkseen 
soittavat viulisti Ernst Kovacic ja alttoviu-
listi Steven Dunn. Tartuin mielelläni haas-
teeseen, sillä jousitrion kokoonpanoa pide-
tään hankalana. Jousikvartettoahan en ole 
toistaiseksi säveltänyt, vaikka pianokvinte-
tossa ja klarinettikvintetossa kvartetti tie-
tysti on kokoonpanon osana.  

Juuri sinä keväänä, kun kirjoitin kappalet-
ta, pihallani Portugalissa kukki suuri agave. 

Agave on merkillinen kasvi: se kasvaa val-
tavan isoksi ja kukkii yhden kerran elämäs-
sään.  Kasvin koko energia menee yhden 
kesän kukintaan ja sen jälkeen se kuolee. 
Lähetin Anssille kuvan tästä seitsenmetri-
sestä agaven kukasta. Kun jousitrion kan-
taesitys sitten lähestyi, eikä teoksella vie-
läkään ollut nimeä, Anssi etsi Googlella 
tietoa agaveista. Eräällä agavelajilla on hy-
vin kummallinen nimi maguey de tlalco-
yote. Tlalcoyote tarkoittaa nahuatl-alku-
peräiskansan kielellä sikäläistä mäyrää, 
ja koska Zebra-trio viittaa seepraan, joka 
myös on mäyrän tavoin raidallinen, nimi 
sopi kuin nakutettu. Maguey-sana puoles-
taan tarkoittaa agavea. Dos Coyotesia var-
ten tehdyt kappaleet ovat olleet minulle 
muutenkin eräänlaisia irtiottoja – teok-
sen nimikin kuulostaa rockkappaleelta. 
Kappaleen olemus on se raidallinen mäy-
räraukka, joka on saanut antaa nimensä 
agavelle, ja se tuntui sopivan oivallisesti 
aavikon keskelle Santa Fehen. 

Konsertin nimi on Sieluni veljet, ja oman teok-
sesi lisäksi sen ohjelmassa on Stravinskya ja 
Schumannia. Mitä nämä säveltäjät merkit-
sevät sinulle?

Tähän festivaaliin suunniteltiin alun al-
kaen laajempaakin Schumann-Lindberg 
-polariteettia, mutta myöhemmin se jäi 
pois. Schumann on minulle eriskummal-
linen säveltäjä. Hän kirjoittaa taivaallista 
musiikkia, mutta hyvin kaukana omista 
toimintatavoistani. Jos ajattelen perin-
teistä repertuaaria, rakenteellisesti lä-
himpänä minua on Beethoven; hänen ra-
tionaalisuutensa on minun maailmaani. 

Magnum opus: ”JOKAINEN PROJEKTI 
TEKEE UTELIAAKSI”
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Schumann on aivan toista maata. Hänen 
luovuutensa on uskomatonta: voin vain 
ihannoida sitä raikkautta ja nerokkuut-
ta. En yleensä lähesty musiikkia sanal-
la kaunis, mutta Schumannin musiikki 
on nimenomaan kaunista – niin kuin nyt 
vaikka pianokvinteton hidas osa. Hänen 
teemansa ovat heti valmiita, hänen ei tar-
vitse väännellä ja käsitellä niitä niin kuin 
Beethoven tekee. 

Stravinsky on aina ollut minulle malli, 
ihanne. Stravinskysta puhuttaessa muis-
tetaan aina ihmetellä, miksi hän ei jatka-
nut venäläisen kautensa tyyliä. Samalla 
tavoin minulta on kysytty, miksi en enää 
kirjoita Kraftin tapaisia teoksia. Stravinsky 
pystyi ottamaan musiikkinsa materiaalik-

si mitä tahansa, ja lopputulos oli kuiten-
kin aina Stravinskya – oli se sitten venä-
läisen, uusklassisen tai sarjallisen kauden 
Stravinskya, säveltäjän tunnistaa aina. 
Minua kiehtoo se, miten hän omilla kei-
noillaan ja mekanismeillaan pystyi aina 
tekemään itsensä näköistä musiikkia. 

Olen tietoinen siitä, että Kraft ja Triumf 
att finnas till ovat eri kuuloisia teoksia, 
mutta samoista asioista niidenkin pohjal-
la on kysymys. Fokus on erilainen, mut-
ta edelleen operoin jännitteiden ja arkki-
tehtuurin parissa. Sama ihminen siellä on 
takana. Jokainen projekti tekee uteliaaksi, 
kun jatkuvasti löydän uutta materiaalia. 

haastattelu Lotta Emanuelsson

“Kadun toisella puolella asuva papukaija häi-
ritsee työtäni okteton parissa idioottimaisil-
la huudoillaan ja jäljittelyllään” (Stravinsky).

Igor Stravinsky omaksui uusklassistisissa 
teoksissaan seikkailijan roolin puikkelehti-
en valeasuisena musiikin historiassa ja la-
jityypeissä, lainaten kyselemättä ja jättäen 
puumerkkejään, mutta pyrkien myös peit-
tämään jälkensä. Stravinsky pyrki varjele-
maan taiteensa alkuperää ja inspiraation 
lähdettä, mutta musiikin ainekset hän lait-
toi selkeästi näkyville. 

Vuonna 1922 valmistunutta puhallinok-
tettoaan varten Stravinsky keksi kaksi eri-
laista syntyhistoriaa. Tunnetumman mu-
kaan hänellä ei teosta aloittaessaan ollut 
mielessään muuta kuin musiikin hahmot, 
ei kokoonpanoa. Toinen, päinvastaises-
sa järjestyksessä etenevä kertomus peit-

Igor Stravinsky (1882–1971):  
Oktetto puhaltimille 

tää luovan impulssin unen hämärään. 
Etsiessään musiikin alitajuisia malleja his-
toriallisten esimerkkien takaa säveltäjä 
häivytti tietoisuuden omasta historialli-
suudestaan.

”Oktetto sai alkunsa unessa. Löysin itse-
ni pienestä huoneesta soittajajoukon ympä-
röimänä, heidän soittaessaan miellyttävältä 
kuulostavaa musiikkia. En tunnistanut kap-
paletta, enkä muistanut siitä mitään seu-
raavana päivänä, mutta muistan arvuu-
telleeni – unessa – kuinka monta soittajia 
oli. Saatuani luvuksi kahdeksan, katsoin uu-
destaan, ja näin heidän soittavan fagotte-
ja, pasuunoja, trumpetteja, huilua ja klari-
nettia. Heräsin unikonsertin ilahduttamana 
ja aloin seuraavana aamuna säveltää oktet-
toa.”

Stravinskyn kuvaus varsinaisesta sävel-
lystyöstä on korostetun käytännöllinen. 
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Hänen todelliset motiivinsa on kätketty 
sekä unen selittämättömyyteen että am-
mattityön illuusiottomuuteen: ”Oktetto 
valmistui nopeasti. Ensimmäinen osa syn-
tyi ensimmäiseksi, sitten toisen osan valssi. 
Toisen osan alkuteema on johdettu valssis-
ta. Kun huomasin sen, käsitin aiheen ihan-
teelliseksi variaatioille. Viimeinen muunnel-
ma, fugato, on toisen osan huipentuma ja 
epäilemättä koko okteton kiintoisin jakso.”

Stravinskyn abstrahointiprosessin koh-
teena oktetossa ovat klassiset muodot 
sekä erityisesti kontrapunkti. Stravinsky 
ei jäljittele niinkään jonkin aikakauden tai 
säveltäjän kontrapunktia kuin itse kont-
rapunktin ideaa. Samalla tavoin hän kä-

sittelee dynamiikkaa, jättäen jäljelle mus-
tavalkoiset forte-piano-figuurit. Musiikin 
huoleton, lähes arkipäiväinen luonne – 
kuin papukaija toistelemassa vanhoja is-
kelmiä – jättää pahaa-aavistamattoman 
kuulijan puolustuskyvyttömäksi.

Stravinsky pyrki häivyttämään musii-
kiltaan subjektiivisen, individuaalises-
ti persoonallisen puolen ja hän lisäsi löy-
lyä muokkaamalla teoksistaan vielä uusia 
versioita, kuten puhallinoktetosta vuon-
na 1944. Soivan todellisuuden ja sen ma-
teriaalin haltuunottona, “stravinskyllista-
misena”, puhallinoktetosta tuli säveltäjän 
myöhemmälle tekniikalle suuntaa-anta-
va teos.

Magnus Lindberg (s. 1958): Jousitrio 
”Maguey de tlalcoyote” (2018) 

Magnus Lindbergin tuotannossa on kuin 
huomaamatta vilahdellut eläinteemaisia 
teoksia. Coyote Blues (1993) oli yhtyesä-
vellys, jossa vokaalimusiikin ja Stravinskyn 
(Les Noces) vaikutuksesta pulppusi no-
pealiikkeisiä ja toisiinsa kietoutuvia me-
lodisia fragmentteja. Dos Coyotes (”Kaksi 
kojoottia”) vuodelta 2002 on Coyote 
Bluesista sellolle ja pianolle sovitettu ver-
sio. Säveltäjäpianisti Lindberg ja sellotai-
teilija Anssi Karttunen ovat jo pitemmän 
aikaa esiintyneet yhdessä ”kojoottiduo-
na”. Maininnan ansaitsee myös Bubo bubo 
(”Huuhkaja”, 2002), syntymäpäivälahja 
Oliver Knussenille.

Tlalcoyote on preerialla esiintyvän 
Amerikan mäyrän meksikolainen nimitys. 
Eurooppalaista mäyrää litteämpi ilmestys 
on öisin pikkuriistaa saalistava nisäkäs, 
joka toisinaan metsästää yhteistyössä ko-
joottien kanssa – mäyrä kaivaa ja kojootti 

ajaa takaa. Seepraan tlalcoyoten yhdistää 
pään raidallinen kuviointi.

Maguey puolestaan tarkoittaa aga-
ve-kasvia, joka kukkii kerran 35-vuotisen 
elämänkaarensa lopussa. Magueyn nes-
teestä valmistetaan jo atsteekkien aikoi-
naan arvostamaa alkoholijuomaa (pul-
que, maguey mezcal), toukilla tai ilman. 
Maguey de tlalcoyote (Agave palmeri) on 
suurin USA:n eteläosissa kasvava agave-
lajike. Anssi Karttunen kertoo, että kas-
via voi käyttää kankaan, paperin, tatu-
ointien ja soittimien valmistukseen. Sillä 
on myös terveysvaikutuksia mm. mustel-
miin, diabetekseen, ummetukseen, hius-
ten harvenemiseen ym. ”Lyhyesti: Maguey 
de tlalcoyote on elämän vertauskuva. Voi 
vain toivoa, että jousitrio on yhtä hyödylli-
nen kuin Maguey de tlalcoyote.”

Lindbergin jousitrio Maguey de Tlalcoyote 
valmistui Zebra Trion (Ernst Kovacic, viulu, 
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rytmistä. Hän on runoilija, täynnä tun-
netta ja mielikuvitusta, mutta ei kos-
kaan sentimentaalinen; älkää antako 
hänen musiikkinsa koskaan kuulostaa 
sentimentaaliselta.” 

Näin kertoi säveltäjän leski Clara 
Schumann oppilailleen miehensä Robert 
Schumannin musiikista. Claran ohjeet 
soveltuvat hyvin vuonna 1842 valmistu-
neeseen pianokvintettoon, Schumannin 
todennäköisesti täysipainoisimpaan ka-
mariteokseen. 

Teos syntyi inspiraation vallassa kol-
messa viikossa, saavuttaen säveltäjän 
tavoitteleman välittömän ja impulsiivi-
suudessaankin uskottavan tunnelman. 
Schumann muurasi pianokvintetollaan 
myös peruskiven lajityypille, jota klassi-
set säveltäjät eivät olleet viljelleet. 

Tämä lähtökohta antoi mahdollisuu-
den autenttisesti romanttisen kamari-
musiikin kehittelyyn. Vaikka Es-duuri-
kvintetossa pianolla on vastassa täysi 

Robert Schumann (1810–1856):  
Pianokvintetto Es-duuri op. 44

jousikvartetti, Schumann antaa silti pia-
non ajoin dominoida tekstuuria ja toimia 
teoksen rytmisenä moottorina.

Määrätietoinen unisonoteema käyn-
nistää sonaattimuotoisen avausosan 
(Allegro brillante), joka kuitenkin hel-
tyy lyyrisessä sivuteemassa. Vahvojen 
kontrastien varma hallinta onkin yksi 
Schumannin salaisuuksista: täysin vas-
takkaisiakin aiheita tuntuu yhdistä-
vän näkymätön side. Samalla tavoin 
Schumann jakoi kirjoittajapersoonan-
sa vastakkaisiin roolihahmoihin, yhtei-
sen asian puolesta taistelevaan ekst-
roverttiin Florestaniin ja introverttiin 
Eusebiukseen.

Hidas osa marssin tapaan (In 
modo d’una marcia) on epätavallinen, 
Beethovenin Eroica-sinfonian surumars-
sin tapaan hahmotettu karakteriosa. 
Schumannin sfääri on henkilökohtaisem-
pi. Järkkymätön marssiteema saa vastaan-
sa ensin intohimoisen espressivo-aiheen 
ja sen jälkeen synkooppien vahvistaman 

Steven Dann, alttoviulu ja Anssi Karttunen, 
sello) kantaesitettäväksi Santa Fén musiik-
kijuhlilla vuonna 2018. Jotta musiikkiin liit-
tyvät eläimelliset assosiaatiot eivät jäi-
si kesken, Zebra-trio esiintyy useimmiten 
raidallisissa paidoissa. 

Lindberg, kuten seeprat, tunnetaan rai-
doistaan. Jousitrio pulppuaa lyhyitä melo-
dioita ja niiden fragmentteja, jotka ovat 
vapautuneet muinaisista tyylirajoitteista. 
Alle 20-minuuttisen teoksen läpäisee jat-
kuva kehittely, joka nojaa vahvaan bas-
solinjaan ja siitä kasvavaan harmoniaan. 

Modernistiset ja tonaaliset ainekset sulau-
tuvat osaksi samaa kertomusta.

Kolme jousisoitinta on tunnetusti vai-
kea yhdistelmä, mutta Lindberg kohot-
taa yhdistelmän konsertoivaan loistoon. 
Orkesteriteosten draama on siirtynyt terä-
vöityneellä intensiteetillä jousitriolle. Teos 
hahmottuu lähes tauottomana melodi-
avirtana ja liikkeessä, jonka sointi sykkii ja 
muuntuu impressionistisesti. Hiipuessaan 
viimeisiin huiluääniin ja trilleihin musiikki 
tuntuu kartoittaneen koko sointispektrin 
ja kuluttaneen kaiken energiansa.
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agitato-aiheen, joka antaa uuden merki-
tyksen myös marssiteemalle. Loppua koh-
den teemat tuntuvat kietoutuvan toisiin-
sa, eikä kooda yritä palauttaa järkytettyä 
tunnebalanssia.

Scherzo (Molto vivace) on laukkaavine 
rytmeineen  elinvoiman perikuva. Osan 
erikoisuutena ovat kaksi triotaitetta, jot-
ka – toisin kuin edellisen osan vaihtuvat 
taitteet – on selvästi erotettu toisistaan. 
Ensimmäinen episodi on lyyrinen, toinen 
vakava ja raskaspoljentoinen.

Finaali (Allegro ma non troppo) käy 
suoraan asiaan ja kontrastit tuntuvat nyt 
”normaaleimmilta” kuin klassistista so-
pusuhtaisuutta tavoitellen. Schumann 
palauttaa juhlavaan päätökseen ensim-
mäisen osan pääteeman ja löytää viimei-
sen vaihteen teoksen loistavasti fugeera-
tussa koodassa.

Antti Häyrynen


