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MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI:
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Sergei Rahmaninov:
Sonaatti sellolle ja pianolle g-molli op. 19

Lento – Allegro moderato 
Allegro scherzando 

Andante 
Allegro mosso 
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Konsertissa soittaa viisi Taideyliopiston Sibelius-Akatemi-
an opiskelijaa, jotka on valittu opiskelemaan Musiikkita-
lon orkesteriakatemiaan: Marija Räisänen 1-viulu, Beata 
Kavander 2-viulu, Liisa Orava alttoviulu, Antto Tunkkari 
sello ja Saga Söderström, käyrätorvi.

Musiikkitalon Orkesteriakatemia on Helsingin kaupungi-
norkesterin, RSO:n ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian 
vuonna 2015 käynnistynyt yhteistyömalli, jonka tavoit-
teena on yhä korkeatasoisempi, työelämälähtöisempi ja 
kansainvälisempi koulutus.

Väliaika noin klo 19.50. Konsertti päättyy noin klo 20.55. 
Myöhäisillan kamarimusiikki  päättyy noin klo 21.40. Suo-
ra lähetys Yle Radio 1:ssä ja Yle Areenassa.

MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI alkaa noin 10 mi-
nuutin tauon jälkeen Konserttisalissa. Yleisöä pyydetään 
siirtymään permannolle kuuntelemaan esitystä. Myöhäis- 
illan kamarimusiikissa on numeroimattomat paikat.



35 min

MUISTITHAN SULKEA 
MATKAPUHELIMESI! 

Valokuvaaminen, videoiminen ja äänittäminen 
konsertin aikana kielletty.
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1900-luvun alussa kuului asiaan, että jo-
kaisen itseään kunnioittavan keskieuroop-
palaisen porvariskodin seinällä oli painoku-
vana jokin sveitsiläisen symbolistin Arnold 
Böcklinin (1827–1901) maalauksista, mie-
luiten niistä kuuluisin: Die Toteninsel 
(1880; Kuolleiden saari). Tällainen musta-
valkoinen painokuva osui Pariisissa vuon-
na 1907 myös Sergei Rahmaninovin sil-
miin ja herätti hänessä ajatuksen aihetta 
kuvaavasta orkesteriteoksesta.

Sergei Rahmaninovin (1873–1943) hie-
noimpiin teoksiin kuuluva sinfoninen runo 
Kuolleiden saari valmistui keväällä 1909. Kun 
hän hiukan myöhemmin näki Leipzigissä 
alkuperäisen maalauksen – yhden sen 
kuudesta versiosta – hän pettyi raskaas-
ti ja jopa totesi, ettei olisi luultavasti 
ryhtynyt sävellystyöhön, jos olisi näh-
nyt sen eikä mustavalkoista jäljennöstä. 
Rahmaninovin odotukset pettänyttä ver-
siota ei ole enää olemassa, sillä se jäi liek-
kien ruoaksi toisen maailmansodan pom-
mituksissa Berliinissä. 

Böcklinin jyhkeän salaperäisessä maala-
uksessa näkyy jyrkkärantainen kalliosaa-
ri, jonka korkeuksia kohti kurkottuvien 
sypressien koristelemaan satamapouka-
maan on lipumassa vene mukanaan kak-
si henkilöä ja veneen keulassa lepäävä val-
kea arkku. Böcklinin maalauksen kautta 
Rahmaninovin uhkean myöhäisromant-
tiseen musiikkiin tulee väkevä symbolis-
tinen lataus, elämän ja kuoleman suuren 
mysteerin läsnäolo. 

Teos alkaa hiljaisuuden rajoilta 5/8-tahti-
lajissa keinuvana tummana vuona, joka voi-
si kuvata Manalan lautturia Kharonia melo-
massa kohti kuoleman saarta. Musiikin 
monisäikeiseen, usein kromaattisten sä-

Sergei Rahmaninov:
Kuolleiden saari op. 29

velriekaleiden kirjomaan kudelmaan sisäl-
tyy myös Rahmaninovin henkilökohtaiseksi 
mottoaiheekseen omaksuma tuhon päiväs-
tä kertova ja tässä aiheeseen erityisen hy-
vin sopiva keskiaikainen Dies irae -sävelmä. 

Huipennuksen jälkeen musiikki tasaan-
tuu 3/4-tahtilajiin, ja pitkälinjaisesti keinuva 
duuriteema ilmentää Rahmaninovin mu-
kaan elämää. Vaikka tällaista ulottuvuut-
ta ei ole Böcklinin maalauksessa, ajatus 
toteuttaa laajempaa böckliniläistä visiota, 
sillä tämä loi 1888 eräänlaisen vastateok-
sen Kuolleiden saarelle elämää pursuaval-
la, valoisan värikylläisellä maalauksella Die 
Lebensinsel (Elämän saari). Elämän teeman 
musiikissa on myös syvää tunteikkuutta ja 
väkevää intohimoa, jotka tuntuvat lopulta 
pursuavan yli äyräidensä ja suistavat musii-
kin katastrofiin. Hiljaa sykkivä Dies irae -aihe 
muistuttaa kuoleman mahdista, ”elämän 
teema” on kääntynyt vaikertavaksi mol-
lisävelmäksi, musiikki vajoaa takaisin alun 
5/8-keinuntaan ja jatkaa vääjäämättä mat-
kaa kohti kuoleman saarta.
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Hän olisi voinut astua esiin jonkin  
1800-luvun realistisen venäläisromaanin 
sivuilta: epävakaata ja usein alkoholinhuu-
ruista elämää viettänyt hiomaton luon-
nonnero, varjoisien kujien vaeltaja, joka 
pystyi vain harvoin keskittymään täysi-
painoisesti säveltämiseen. Tätä karheaa, 
tummin värein maalautuvaa henkilöku-
vaa vastaa se, että hän pyrki teoksissaan 
tinkimättömään taiteelliseen aitouteen 
ja rehellisyyteen hylkäämällä idealisoidun 
kauneuden ihanteet ja nostamalla esiin 
maailman ristiriitaisuudet kaikessa monita-
hoisuudessaan. ”Musiikillisesta realismista-
kin” on hänen yhteydessään puhuttu. 

Modest Musorgski (1839–1881) oli 
1800-luvun suurista venäläisistä säveltä-
jistä omaleimaisin. Monille aikalaisille hä-
nen musiikkinsa voimakaspiirteinen kar-
keus osoittautui liiankin rujoksi, mutta 
nykyisin juuri se koetaan hänen ilmaisun-
sa keskeiseksi piirteeksi. Parhaimmillaan 
Musorgski oli vokaalisäveltäjänä yhdis-
täessään sanan ja sävelen, tapahtuipa se 
sitten yksinlaulujen suppeissa muodoissa 
tai oopperan suuressa formaatissa. 

Musorgskin tuotannon kruununa sä-
teilee Boris Godunov, joka ainoana hänen 
oopperoistaan valmistui kokonaan, vielä-
pä kahtena versiona (1868–69, 1871–72). 
Muut oopperahankkeet, kymmenkun-
ta kaikkiaan, sen sijaan jäivät eri tavoin 
keskeneräisiksi tai pelkkien suunnitelmi-
en varaan. Toisen tärkeän sävellyslajin 
muodostavat yksinlaulut, jotka muodos-
tavat hänen uransa kattavimmin läpäi-
sevän teossarjan. Järin laaja ei tämäkään 

Modest Musorgski: 
Kuoleman lauluja ja tansseja 

(ork. Kalevi Aho); Muistoja Krimiltä 
(ork. B. A. Zimmermann)

alue silti ole, sillä se koostuu noin 50 eril-
lisestä laulusta ja kolmesta hienosta lau-
lusarjasta: Lastenkamari (1868–72), Vailla 
aurinkoa (1874) sekä Kuoleman lauluja ja 
tansseja (1875–77). Sarjoista ensimmäi-
sen Musorgski sävelsi omiin sanoihinsa, 
kaksi jälkimmäistä ystävänsä kreivi Arseni 
Goleništšev-Kutuzovin runoihin. 

Kuoleman lauluja ja tansseja on hienoin ja 
vaikuttavin Musorgskin laulusarjoista. Se 
maalaa hänelle ominaisella psykologisella 
voimalla ja ehdottomuudella neljä erilaista 
kuvaa kuolemasta. Laulut ovat sävyltään 
kerronnallisia, kuin musiikillisia novelleja 
tai pienoisdraamoja, joita yhdistää väke-
västi personifioitu päähenkilö Kuolema. 

“Kehtolaulussa” äiti valvoo sairaan lap-
sensa vuoteen äärellä, mutta Kuolema 
asettuu päättäväisesti äidin paikalle. 
“Serenadissa” Kuolema on tuntematon ri-
tari, joka viettelee laulullaan sairaan nuo-
ren neidon syliinsä. “Trepakissa” Kuolema 
tapaa lumimyrskyssä eksyneen juopu-
neen talonpojan, ja he tanssivat yhdes-
sä, kunnes talonpoika vajoaa hankeen. 
Muistumat Dies irae -sävelmästä koros-
tavat laulun danse macabre -luonnetta. 
“Sotapäällikössä” Kuolema korjaa satoaan 
ruumiiden ja haavoittuneiden sotilai-
den täyttämältä taistelukentältä. Tässä 
Musorgski tehostaa aihetta lainaamalla 
Venäjää vastaan kapinoineiden puolalais-
ten hymniä ”Z dymen pożarów”.

Musorgski sävelsi Kuoleman lauluja ja 
tansseja lauluäänelle ja pianolle. Varhaisen 
kuolemansa vuoksi hän ei ehtinyt toteut-
taa ajatustaan sovittaa sarja orkesterille, 
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mutta monet säveltäjät ovat sittemmin 
tehneet teoksesta omat orkestraation-
sa, mm. Aleksandr Glazunov ja Nikolai 
Rimski-Korsakov, Dmitri Šostakovitš, 
Edison Denisov sekä Aleksandr Raskatov. 
Tässä konsertissa teos kuullaan Kalevi 
Ahon vuonna 1984 nimenomaisesti bas-
solle suunnittelemana orkestraationa. 

Musorgskin viimeisten vuosien synk-
keneviin tunnelmiin toi valoa elo-mar-
raskuussa 1879 tehty konserttikiertue 
alttolaulajatar Daria Leonovan kanssa. 
Ukrainaan ja Etelä-Venäjälle suuntautu-
nut kiertue ei tosin ollut taloudellisesti 
niin tuottoisa kuin Musorgski oli toivo-
nut, mutta useat sen konserteista olivat 
taiteellisesti menestyksekkäitä ja samal-
la hän sai tilaisuuden kokea upeita maise-
mallisia elämyksiä.

Matkan aikana tai sen innoittama-
na Musorgski kirjoitti muutaman pieni-
muotoisen kappaleen, jotka kuuluvat hä-
nen viimeisimpien teostensa joukkoon. 
Tunnetuin niistä on Goethen Faustin sa-
noihin sävelletty “Laulu kirpusta”, mutta 
suoremmin matkan herättämiin virikkei-
siin liittyvät kaksi yksinkertaista piano-
miniatyyriä Baidarki (‘Lähellä Krimin 
etelärannikkoa’) ja Gurzuf (‘Krimin ete-
lärannikolla’). Näistä jälkimmäinen on 
yksinkertainen kappale, jonka kromaat-
tisesti aaltoilevat äärijaksot sulkevat si-
säänsä marssin tahdissa askeltavan mut-
ta kuvioistaan hillittyä eksoottisuutta 
saavan keskitaitteen.

Vuonna 1949 saksalaissäveltäjä Bernd 
Alois Zimmermann orkesteroi Gurzufin 
nimellä Reiseeindrücke aus der Krim 
(‘Matkavaikutelmia Krimiltä’). Elettiin 
kautta, jolloin tuleva moni-ilmeinen mo-
dernisti oli vasta etsimässä omaa tyyliään 
ja teki lukuisia orkesterointitöitä mm. ra-
diota ja teatteria varten.
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MODEST MUSORGSKI:
Kuoleman lauluja ja tansseja

KEHTOLAULU
Kehdossaan vaikertaa
tuskainen lapsi,
Kynttilän valo
huoneessa hiipuu.

Yötä syleillen,
kehtoa keinuttaen,
äiti valvoo lastaan.

Aamunkoitossa kuin varkain
oveen kolkuttaa sydäntä kylmäävä 
Kuolema!
Äiti hätkähtää, ympärilleen katsahtaa.

”Älä säikähdä, ystäväni!
Kalpea aamu jo ulkona kajastaa.
Itkien, tuskaillen, rakastaen olet itsesi 
uuvuttanut.
Levähdä hetkinen, minä valvon lastasi.
Et saanut lastasi rauhoittumaan,
Anna minä tuuditan sen uneen”.

”Hiljaa! Lapsi kääntyilee tuskissaan, 
heittelehtii vuoteellaan,
sydämeni särkyy sitä katsellessa!”

”Älähän nyt, kyllä minä hänet rauhoitan.
Uinuos lapsonen, tuuli-lullaa!
Posket kalpenevat, huohotus vaimenee…
Hiljaa, rauhoituhan nyt”.

”Hyvä merkki: tuska laantuu,
Uinuos lapsonen, tuuli-lullaa!”

КОЛЫБЕЛЬНАЯ  
Стонет ребёнок...
Свеча, нагорая,
Тускло мерцает кругом.

Целую ночь 
колыбельку качая,
Мать не забылася сном.

Раным-ранёхонько 
в дверь осторожно
Смерть сердобольная стук!
Вздрогнула мать, 
оглянулась тревожно...

”Полно пугаться, мой друг!
Бледное утро уж смотрит в окошко...
Плача, тоскуя, любля,
Ты утомилась, вздремни-ка немножко,
Я посижу за тебя.
Угомонить ты дитя не сумела.
Слаще тебя я спою.”
 
”Тише! ребёнок мой мечется, 
бьётся,
Душу терзая мою!”

”Ну, да со мною он скоро уймётся.
Баюшки, баю, баю.
Щёчки бледнеют, слабеет дыханье...
Да замолчи-же, молю!”

”Доброе знаменье, стихнет страданье,
Баюшки, баю, баю.”

МОДЕСТ МУСОРГСКИЙ:
Песни и пляски смерти

, ,
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”Pois täältä, kirottu!
Lapseni tukehtuu tuuditteluusi.”

”Ei, tuuditan lapsen rauhaisaan uneen;
Nukkuos lapsi, tuuli-lullaa!”

”Sääli häntä, lopeta edes hetkeksi
tuo kauhea laulusi!”

”Katso, hän nukahti tuuditteluuni.
Uinuos lapsonen, tuuli-lullaa!”

SERENADI
Nautinnon odotus, yön sini,
kevään väräjävä hämärä…
Kuuntelee, päätään kallistaa riutuva tyttö
yön hiljaisuuden kuiskintaa.

Hehkuvia silmiä ei unikaan sulje,
elämä kutsuu nautintoihinsa.
Vaan akkunan alla, sydänyön 
hiljaisuudessa,
Kuolema laulaa serenadia:

”Kahleissa pimeän, karun ja ahtaan kodin,
nuoruutesi kuihtuu pois,
minä, tuntematon ritari, taikavoimallani
vapautan sinut.

Nouse ja katso itseäsi;
läpikuultavat kasvosi loistavat kauneutta,
posket rusottavat, vyötäröäsi palmikko
kuin pilvi vyöttää;

Valppaiden silmiesi sini
on taivasta ja tulta kirkkaampaa;
hengityksesi on kuuma kuin  
keskipäivän paahde...
Olet vietellyt minut.

”Прочь ты, проклятая!
Лаской своею сгубишь ты радость 
мою!”

”Нет, мирный сон я младенцу навею.
Баюшки, баю, баю.”

”Сжалься, пожди допевать хоть 
мгновенье,
Страшную песню твою!”

”Видишь, уснул он под тихое пенье.
Баюшки, баю, баю.”

СЕРЕНАДA
Нега волшебная, ночь голубая,
Трепетный сумрак весны.
Внемлет, поникнув головкой, больная
Шопот ночной тишины.

Сон не смыкает блестящие очи,
Жизнь к наслажденью зовёт,
А под окошком в молчаньи полночи
Смерть серенаду поёт:

”В мраке неволи суровой и тесной
Молодость вянет твоя;
Рыцарь неведомый, силой чудесной
Освобожу я тебя.

Встань, посмотри на себя: красотою
Лик твой прозрачный блестит,
Щёки румяны, волнистой косою
Стан твой, как тучей обвит.

Пристальных глаз голубое сиянье,
Ярче небес и огня;
Зноем полуденным веет дыханье...
Ты обольстила меня.
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Serenadini saa sinut valtaansa,
kuiskeesi kutsuu ritaria.
Hän tulee noutamaan lopullisen 
palkkionsa: 
hurman hetki koittaa.

Vartalosi hellä, huumaava kuiskeesi.
Oi, tukahdutan sinut hyväilyilläni;
kuule lemmenlupauksiani... 
Vaiti... Olet minun!

TREPAK 
Metsä, pellot, tyhjiä on kaikki;
viima vain vinkuu ja vaikeroi; 
Tuntuu kuin yön pimeydessä
kalma jotakuta hautaan saattaa.

Ja katso. Niin se onkin!
Pimeydessä kuolema miestä syleilee ja 
hyväilee;
juoppolallin kanssa tanssii ripaskaa,
korvaansa rallattaa lauluaan:
”Oi, miesraasu, äijä poloinen, 
humalikko, päissäsi laahustat tietäsi.

Lumimyrsky hurja nousi ja viuhui, 
pellolta metsän pimentoon 
äijäpahasen ajoi.
Murhetta, tuskaa, puutetta kärsineenä
käy pitkäksesi, torkahda hetki, nukahda, 
miesparka.

Sinut, kyyhkyseni, lumella peittelen,
ympärilläsi tanssin huiman tanssin.

Sijaa hankeen vuode, lumimyrsky, 
kaunoiseni! 
Hei, aloita laulusi, rallatus, pakkasilma!

Слух твой пленился моей серенадой,
Рыцаря шопот твой звал,
Рыцарь пришёл за последней 
наградой:
Час упоенья настал.

Нежен твой стан, упоителен трепет...
О, задушу я тебя
В крепких объятьях: любовный мой 
лепет
Слушай!... молчи!... Ты моя!”

ТРЕПАК  
Лес да поляны, безлюдье кругом.
Вьюга и плачет и стонет,
Чуется, будто во мраке ночном,
Злая, кого-то хоронит;

Глядь, так и есть! В темноте мужика
Смерть обнимает, ласкает,
С пьяненьким пляшет вдвоём трепака,
На ухо песнь напевает:
”Ой, мужичок, старичок убогой,
Пьян напился, поплёлся дорогой,”

А мятель-то, ведьма, поднялась, 
взыграла.
С поля в лес дремучий невзначай 
загнала.
Горем, тоской да нуждой томимый,
Ляг, прикорни, да усни, родимый!

Я тебя, голубчик мой, снежком 
согрею,
Вкруг тебя великую игру затею.

Взбей-ка постель, ты мятель-лебёдка!
Гей, начинай, запевай погодка!
Сказку, да такую, чтоб всю ночь 
тянулась,
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Laula koko yön kestävä laulu
joka juoppolallin syvään uneen tuudittaa.

Oi te metsät, taivaat ja pilvet,
pimeys, tuuli ja ilmassa kieppuva lumi,
hänet käärikää vaippaanne, lumiseen 
untuvaanne, 
kuin lapsi te ukkoraasu peitelkää.

Nuku, ystäväni, onnekas miekkonen,
suvi on saapunut, kukatkin kukkii!
Viljapellon yllä aurinko hymyää,

Sirpit viuhuvat;
laulu raikaa, kyyhkyt lehahtavat lentoon.”

SOTAPÄÄLLIKKÖ 
Taistelun tuoksinassa haarniskat välkkyvät, 
vaskiset aseet kalisevat, 
rykmentit ryhmittyvät, hevoset laukkaavat
ja joet verestä punertavat.

Keskipäivän helteessä miehet 
kamppailevat, 
aurinko kääntyy iltaan, taistelu senkun yltyy!
Kajossa iltaruskon viholliset ottavat toisis-
taan mittaa
yhä raivoisammin ja julmemmin!

Ja yö laskeutuu taistelutantereelle.
Pimeyteen hajoavat joukot ...
Kaikkialla hiljenee, vain voihke kuolevien
kantautuu taivaisiin sumuisessa yössä.

Silloin kuun valaisemana, sotaratsullaan, 
luunsa valkoiset välkkyen. 
saapuu kuolema.
Hiljaa, voihkinaa ja rukouksia kuunnellen,
ylpeää tyydytystä tuntien,
kuin sotapäällikkö hän taistelukentän
katsastaa.

Чтоб пьянчуге крепко под неё 
заснулось!

Ой, вы леса, небеса, да тучи,
Темь, ветерок, да снежок летучий!
Свейтесь пеленою, снежной, пуховою;
Ею, как младенца, старичка прикрою...

Спи, мой дружок, мужичок 
счастливый,
Лето пришло, расцвело!

Над нивой солнышко смеётся да 
серпы гляют,
Песенка несётся, голубки летают...

ПОЛКОВОДЕЦ  
Грохочет битва, блешут брони,
Орудья жадные ревут,
Бегут полки, несутся кони
И реки красные текут.

Пылает полдень, люди бьются;
Склонилось солнце, бой сильней;
Закат бледнеет, но дерутся
Враги все яростней и злей.

И пала ночь на поле брани.
Дружины в мраке разошлись...
Всё стихло, и в ночном тумане
Стенанья к небу поднялись.

Тогда, озарена луною,
На боевом своём коне,
Костей сверкая белизною,
Явилась смерть; и в тишине,
Внимая вопли и молитвы,
Довольства гордого полна,
Как полководец место битвы
Кругом объехала она.
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Hän nousee kukkulalle, luo katseen 
ympärilleen,
seisahtaa ja hymähtää...
Ja taistelutantereen yllä
kaikuu Kohtalon ääni: 

"Taisto on päättynyt! Olen voittanut! 
Kaikki sotilaat minun edessäni 
nöyrtyivät.
Elämä riitautti, kuolema sovitti!
Nouskaa joukkojen katsastukseen, 
vainajat!

Paraatimarssiin esiin nyt käykää,
joukkoni haluan näin katsastaa.
Maahan sen jälkeen luunne laskekaa,
suloista on haudanlepoon uinahtaa!

Vuodet kulkee huomaamatta kulkuaan,
teistä ei edes muistoa jäljelle jää.
Vaan minä en unohda! Joka yö
teitä juhlin keskiyön aikaan!

Tanssien raskain askelin märkää maata
tallon, jotteivat luunne haudan rauhaa
ikinä jättää voisi,
ikiaikoina maasta ylös nousta!"

Suomennos Ulla Agopov

На холм поднявшись, оглянулась,
Остановилась, улыбнулась...
И над равниной боевой
Раздался голос роковой:

”Кончена битва! я всех победила!
Все предо мной вы смирились, бойцы!
Жизнь вас поссорила, я помирила!
Дружно вставайте на смотр, 
мертвецы!

Маршем торжественным мимо 
пройдите,
Войско моё я хочу сосчитать;
В землю потом свои кости сложите,
Сладко от жизни в земле отдыхать!

Годы незримо пройдут за годами,
В людях исчезнет и память о вас.
Я не забуду и громко над вами
Пир буду править в полуночный час!

Пляской тяжёлою землю сырую
Я притопчу, чтобы сень гробовую
Кости покинуть вовек не могли,
Чтоб никогда вам не встать из земли!”
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Dmitri Šostakovitšin (1906–1975) sinfoni-
konura ei aina edennyt loogisesti kehitty-
vänä jatkumona vaan ilmaisun ääripäissä 
poukkoilevien teesien ja antiteesien di-
alektisena sarjana. Omassa ympäristös-
sään kuudes sinfonia (1939) on outo lintu, 
kaukana sekä sitä edeltäneen viidennen 
sinfonian (1937) vakaasta suoraviivai-
suudesta että kaksi vuotta myöhemmän 
seitsemännen sinfonian, ns. Leningrad-
sinfonian (1941) monumentaalisuudesta.

Sekä viidenteen että seitsemänteen sin-
foniaan sisältyy vahva ulkoisten olosuhtei-
den sanelema ulottuvuus. Viides sinfonia 
oli Šostakovitšin vastaus Stalinin käskys-
tä – ja kenties tämän kynästäkin – syn-
tyneeseen artikkeliin ”Sekasotkua musii-
kin asemesta”, joka julkaistiin Pravdassa 
tammikuussa 1936, ja säveltäjä alistui hy-
väksymään sinfonialle annetun luonneh-
dinnan ”neuvostotaiteilijan luova vastaus 
oikeutettuun kritiikkiin”. Seitsemäs sinfo-
nia puolestaan syntyi Leningradin piirityk-
sen kuristavissa tunnelmissa keskellä toista 
maailmansotaa ja koettiin Neuvostoliitossa 
natsismia vastaan käydyn kamppailun voi-
tokkaaksi manifestiksi. 

Kahteen sitä ympäröivään sinfoniaan 
verrattuna kuudes sinfonia on abstrak-
ti, vain omien musiikillisten lakiensa mu-
kaan hahmottuva teos. Ja sellaisena se on 
erikoinen, normaaleista sinfoniamalleis-
ta poikkeava kolmiosainen kokonaisuus, 
jonka aloittava eeppiset mitat saava hi-
das osa on sinfonian painopiste ja laajem-
pi kuin sitä seuraavat kaksi lyhyttä ja or-
kestraalisesti huikean taiturillista nopeaa 
osaa yhteensä. Vaikka teos näin jakaan-
tuu kahteen ilmaisullisesti lähes vastak-

Dmitri  sostakovits: 
Sinfonia nro 6 h-molli op. 54

^ ^

kaiseen maailmaan, niiden välillä on te-
maattisia kytkentöjä.

Hidas avausosa alkaa hehkuvana canti-
lenana. Paikoin musiikki hiipuu hauraiden 
ja aavistelevien sointien salaperäiseksi 
metafysiikaksi, paikoin se tihenee paah-
tavaksi intensiteetiksi ja paikoin se saa 
aavistelevan surumarssin ilmettä, mut-
ta missään osan traaginen perusvire ei  
asetu kyseenalaiseksi. 

Kahden jälkimmäisen osan ulkoinen 
kepeys sai aikalaiset vertaamaan niitä 
Rossiniin, joka oli äkkiä ilmestynyt keskel-
le 1900-lukua. Sinfonian keskiosa on eloi-
sa ja vauhdikas scherzo, joka häilyy leikin 
ja kirpeän satiirin välimailla. Keskivaiheilla, 
tavallaan trion asemassa, musiikki saa 
painokkaamman, vakavahenkisemmän 
ja jopa sotaisan marssimaisen ilmeen. 
Teoksen päättää hengästyttävän vauh-
dikas presto-finaali, jota ironia ja paikoin 
myös tummemmat sävyt syventävät. Osa 
päättyy kuitenkin vapauttavan hilpeissä 
ja riehakkaissa tunnelmissa.

Kimmo Korhonen
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Myöhäisillan kamarimusiikki:
Sergei Rahmaninov: Sonaatti 

sellolle ja pianolle g-molli op. 19
Sergei Rahmaninov (1873–1943) oli nähnyt 
niin paljon vaivaa ensimmäisen sinfonian-
sa eteen, ettei ehkä ole ihme, että hän pu-
tosi tyhjyyteen keväällä 1897 koetun mo-
nin tavoin epätyydyttävän kantaesityksen 
jälkeen. Säveltäjän luovuus tyrehtyi lähes 
tyystin useaksi vuodeksi, ja vasta kevääl-
lä 1900 käyty terapiajakso sai sävellysin-
non elpymään. Masennuskausi tuntui ol-
leen hedelmällinen asia: noustuaan suosta 
Rahmaninov löysi omimman äänensä.

Syksyllä 1900 hän aloitti toisen pianokon-
serttonsa säveltämisen, ja seuraavana ke-
väänä siitä tuli ensimmäinen kuivan kauden 
jälkeen valmistunut teos. Säveltäjä oli voit-
tanut lukkonsa, toisesta pianokonsertosta 
tuli menestys. Nykyään se kuuluu pianokon-
sertto-ohjelmiston suurimpiin suosikkeihin.

Toinen pianokonsertto kantaesitettiin 
ensi kertaa kokonaisena marraskuussa 
1901, ja samassa kuussa valmistui sonaat-
ti sellolle ja pianolle. Virtuoosipianisti kun 
oli, Rahmaninov sävelsi pianosta sonaatin 
tunnekeskuksen, josta kohoavan energi-
an sello huipentaa huumaavilla laululin-
joillaan. Piano-osuudesta huomaa, että 
sonaatti on selvää sukua toiselle piano-
konsertolle, ikään kuin ne olisivat osit-
tain samaa kangasta. Jos konsertto il-
maisee itseään pidäkkeettömällä kaihon 
virralla, sonaatti suhtautuu samoihin ko-
kemuksiin pohdiskelevan viipyilevästi ja 
kiihkeydessäänkin intiimimmällä otteel-
la. Etenkin hidas osa on pehmeän mutta 
suorasukaisen tunnustuksellinen.

Auli Särkiö-Pitkänen
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Virolainen kapellimestari Olari Elts murtau-
tui suomalaisen musiikkiyleisön tietoisuu-
teen voittamalla 1999 kansainvälisen Jorma 
Panula -kapellimestarikilpailun ja seuraa-
vana vuonna kansainvälisen Jean Sibelius 
-kapellimestarikilpailun. Hän on sittemmin 
luonut kansainvälisen uran mutta esiintyy 
säännöllisesti myös Suomessa ja on ollut 
vuoden 2018 alusta Kymi Sinfoniettan tai-
teellinen neuvonantaja. Lisäksi hän on ol-
lut vuodesta 2007 lähtien Viron kansallisen 
sinfoniaorkesterin päävierailija.

Tallinnassa syntynyt Elts on opiskellut 
orkesterinjohtoa Viron ja Wienin musiik-
kiakatemioissa mm. Eri Klasin johdolla. 
Lisäksi hän on opiskellut yksityisesti Jorma 
Panulan johdolla ja osallistunut Esa-Pekka 
Salosen ja Neeme Järvin mestarikursseil-
le. Elts on ollut 2001–07 Latvian kansalli-
sen orkesterin ylikapellimestari, 2006–12 
Orchestre de Bretagnen taiteellinen neu-
vonantaja, 2007–10 Skotlantilaisen kamari-
orkesterin päävierailija ja 2011–14 Helsingin 
kaupunginorkesterin päävierailija.

Elts on esiintynyt vierailujohtajana 
mm. Leipzigin Gewandhaus-orkesterissa, 
Dresdenin sinfonikoissa, Tanskan kansalli-
sessa sinfoniaorkesterissa, Rotterdamin fil-
harmonikoissa, BBC-sinfoniaorkesterissa, 
Birminghamin kaupungin sinfoniaorkes-
terissa, Ranskan radion filharmonikois-
sa ja Ranskan kansallisorkesterissa sekä 
Seattlen ja Cincinnatin sinfoniaorkestereis-
sa. Hän on myös esiintynyt Australiassa, 
Uudessa Seelannissa ja Japanissa. Tämän 
kauden debyytteihin kuuluvat vierailut 
mm. Prahan radion sinfoniaorkesteriin ja 
Oslon filharmonikkoihin.

Elts on johtanut myös oopperaa Viron 
kansallisoopperassa ja Viron kansallisor-

kesterin produktioissa; näitä ovat olleet 
mm. Brittenin Albert Herring, Puccinin 
Il trittico sekä Mozartin Don Giovanni ja 
Idomeneo. Hän on vieraillut oopperaka-
pellimestarina myös Rennesin ooppera-
talossa ja Unkarissa.

Vuonna 1993 Elts perusti virolaisen ny-
kymusiikkiyhtyeen NYYD Ensemblen, 
jonka taiteellinen johtaja ja kapellimes-
tari hän yhä on. Ensemblen kokoonpano 
ulottuu tarpeen mukaan sooloesityksis-
tä kamariorkesteriin. Elts on sen kapelli-
mestarina johtanut kansainvälisen uuden 
musiikin lisäksi suuren määrän virolaista 
musiikkia (Eino Tamberg, Tōnu Kōrvits, 
Märt-Matis Lill, Jüri Reinvere, Helena Tulve, 
Toivo Tulev ja Mari Vihmand). 

Erityisen läheinen yhteistyösuhde Eltsillä 
on ollut Erkki-Sven Tüürin kanssa. Hän on 
myös tehnyt Tüürin musiikista levytyksiä, 
joista Tapiola Sinfoniettan kanssa tehty 
levy (Olluminatio, Whistles and Whispers 
from Uluru ja sinfonia nro 8) sai Viron mu-
siikkipalkinnon 2019. Hän on lisäksi levyt-
tänyt Heino Ellerin, Hjalmar Borgströmin, 
Šostakovitšin ja Poul Rudersin musiikkia 
sekä Brahmsin teosten sovituksia.

OLARI ELTS
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ANDREA MASTRONI 
Italialainen basso profondo Andrea 
Mastroni on noussut viime vuosina ääni-
tyyppinsä ehdottomaan kansainväliseen 
kärkeen. Hän on laulanut useissa maa-
ilman arvostetuimmissa oopperatalois-
sa ja saanut esityksistään ylistävät arvi-
ot. Mastroni esiintyy säännöllisesti myös 
konserttilaulajana sekä orkesterien kanssa 
että lied-laulajana, ja tulossa on mm. de-
byytti Berliinin filharmonikkojen solistina. 

Mastroni debytoi kaudella 2017/18 
Lontoon Covent Gardenissa ja New Yorkin 
Metropolitanissa, ja kumpaankin taloon 
hänet on kutsuttu uudelleen. Edessä ovat 
debyytit mm. Rooman oopperassa ja 
Wienin valtionoopperassa. Näiden lisäk-
si hän on esiintynyt mm. Zürichin ooppe-
rassa, Madridin Teatro Realissa, Baijerin, 
Berliinin ja Hampurin valtionoopperoissa, 
Cincinnatin oopperassa, Pariisin Théâtre 
des Champs Elysées’ssä ja Palermon 
Teatro Massimossa. 

Mastronin mukaan Händel ja Mozart 
ovat vaikuttaneet hänen kehitykseensä 
muusikkona ja muovanneet hänen laula-
japersoonallisuuttaan. Hänen ohjelmis-
tonsa on kuitenkin laaja ja monipuolinen 
ja ulottuu Monteverdistä barokin ja klas-
sismin kautta romantiikan suuriin ooppera-
säveltäjiin (Verdi, Puccini, Wagner), ja hän 
on laulanut myös uutta musiikkia, mm. 
Filippo Peroccon Aquagrandan kantaesi-
tyksen Venetsian La Fenicessä 2016. 

Mastroni aloitti musiikkiopinnot klarine-
tistina mutta vaihtoi sitten laulamiseen ja 
valmistui Cremonan Claudio Monteverdi 
-instituutista. Mastroni on saanut mm. 
Mario Basiola -palkinnon 2005, Giuseppe 
di Stefano -palkinnon Sparafucilen roolis-
ta, Mantovan Bibiena-palkinnon 2007 sekä 

XXXVII Franco Abbiati -palkinnon esityk-
sestään Peroccon Aquagrandassa.

Mastroni on levyttänyt mm. Marchettin 
Romeo e Giuliettan, Verdin Sisilialaisen ves-
perin, Gounod’n Romeon ja Julian, Rossinin 
Semiramiden sekä Henri Duparcin lau-
luja. Hänen uusimpia levyjään ovat 
Händelin ooppera Serse Il Pomo d’Oro 
-periodisoittajiston kanssa (Deutsche 
Grammophon) sekä Melancholia, valikoi-
ma Händelin bassoaarioita Accademia  
dell’Annunciatan kanssa.
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Kausilippuja myyvät Musiikkitalon 
lipunmyynti ma-pe klo 9-18 ja la klo 10-17,

Ticketmasterin muut myyntipisteet, Ticketmasterin 
verkkokauppa www.ticketmaster.fi ja puhelinpalvelu  

p. 0600 10 800 (1,98 € / min + pvm).

Jos sinulla on syksyn kausilippu, muistathan 
uusia lippusi kevätkaudelle 30.11. mennessä!
Kausilipun voi uusia Musiikkitalon lipunmyynnissä, 

Ticketmasterin muissa myyntipisteissä tai 
kausikorttikaupassa rso.tmtickets.fi

Lisätietoa kausilipuista yle.fi/rso.

Radion sinfoniaorkesterin 
kausiliput kevätkaudelle 2020 

ovat myynnissä
4.-30.11.2019.
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Radion sinfoniaorkesteri

Huomioithan yliherkkyydestä kärsivät  
kanssakuulijamme, välttäisitkö voimakkaiden  

tuoksujen käyttöä konsertissa.  
Kiitos!

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 ylikapellimestari-
na 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.


