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25.1.
PERJANTAISARJA 9
Musiikkitalo klo 19.00

Hannu Lintu, kapellimestari
Aleksander Melnikov, piano

Anton Webern: Sinfonia op. 21      10 min                                              
I  Ruhig schreitend
II  Variationen

Robert Schumann: Pianokonsertto a-molli op. 54     30 min
I  Allegro affettuoso
II  Intermezzo
III  Allegro vivace

VÄLIAIKA 20 min

Thomas Larcher: Sinfonia nro 2 “Kenotaph”,  37 min
ensiesitys Suomessa   
I  Allegro
II  Adagio
III  Scherzo, Molto allegro
IV  Introduzione, Molto allegro

Väliaika noin klo 20.00. Konsertti päättyy noin klo 21.10. Suora lähetys Yle radio 1:ssä 
ja Yle Areenassa. Konsertti nähdään Yle Teeman RSO Musiikkitalossa -ohjelmassa 
17.2. sekä Yle TV1:ssä 23.2.

 ENNEN KONSERTTIA klo 18 Alalämpiö:
 Meet the composer: Säveltäjä Thomas Larcher toimittaja Eva Tigerstedt 
 haastateltavana. Tilaisuus on englanninkielinen.
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LINTUPERSPEKTIIVI

”LARCHERIN SINFONIAN JÄLKEEN KOKEE TEHNEENSÄ 
PITKÄN MATKAN”

RSO:lla on paraikaa meneillään koko 
kauden mittainen Mahlerin sinfonioiden 
sarja. Tässä konsertissa Mahleria ei kuul-
la, mutta mainitsit huomanneesi, että 
myös tämäniltaisilla teoksilla on kullakin 
jonkinlainen suhde Mahleriin.

RSO:n muusikoiden viime sunnuntain 
kamarimusiikkikonsertti oli otsikoi-
tu Autour de Mahler, Mahlerin ympäril-
tä, ja sama otsikko melkein sopisi tä-
hänkin konserttiin. 

Webernin opettajalla Arnold Schön-
bergillä oli Mahleriin henkilökohtainen 
yhteys. Yhtenä harvoista aikalaisis-
ta Schönberg näki Mahlerin vallanku-
mouksellisuuden, tuki ja puolusti tätä 
hyökkäyksiä vastaan, ja niitähän 
Wienissä tuli paljon. Hänen opetuksen-
sa kautta puolestaan Berg ja Webern 
omaksuivat saman arvostavan ja suoje-
levan asenteen Mahleria kohtaan, 

Toisaalta edes Webernin oppilastyös-
sä Passacagliassa, joka on hänen tuo-
tantonsa romanttisin teos, ei ole mi-
tään sinänsä mahleriaanista. Siinä on 
kuitenkin kuultavissa samaa tonaalises-
ti ja poliittisesti hajoavaa Eurooppaa, 
joka ympäröi Mahleriakin hänen viimei-
sinä vuosinaan 1900-luvun alussa. 

Schumann ei nyt tässä sinänsä liity 
Mahleriin paitsi sikäli, että Mahler joh-
ti Schumannia paljon ja jopa orkest-

roi uudestaan hänen sinfonioitaan. 
Musiikillisesti Mahleria ei voi pitää 
Schumannin jatkeena muussa suh-
teessa kuin saksalaisen kansanmusii-
kin ja luonnon elementtien käytössä 
inspiraation lähteenä (tämä ei tieten-
kään ollut 1800-luvun jälkipuoliskolla 
kovin tavatonta). Ilmeisesti Schumann 
oli kuitenkin Mahlerille läheinen, koska 
hän jaksoi näperrellä tämän sinfonioi-
den orkestraatioiden parissa ja johti nii-
tä paljon.

Oikeastaan vain Larcherin suh-
de Mahleriin oli minulla mielessä sii-
nä vaiheessa kun aloin tätä ohjelmaa 
suunnitella. Häntähän pidetään mah-
leriaanisena säveltäjänä. Larcherin suh-
detta Mahleriin voisi verrata Magnus 
Lindbergin suhteeseen Sibeliukseen. 
Yhtäläisyyksiä harmonioissa ja soin-
timaailmassa löytyy, mutta kuiten-
kin omintakeisella, tuoreella taval-
la. Suomessa Sibeliusta aikanaan 
pel kästään kopioitiin: hänen musiikis-
taan lainattiin musiikillinen pinta, ul-
koasu, jota yritettiin matkia näkemät-
tä sisällä olevia harmonisia rakenteita. 
Mahlerin jälkeen wieniläissäveltäjät ko-
pioivat Mahleria samalla tavalla, mutta 
Larcherin musiikki tavoittaa Mahlerin 
hengen ja todistaa, että se voi elää 
myös nykysäveltäjässä. 
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Mahlerin sinfoniat ovat tunnin, puolen-
toista pituisia. Onko Webernin kymmen-
minuuttinen sinfonia jonkinlainen anti-
sinfonia?
Webernin oli kyllä tarkoitus säveltää 
teokseen lisää osia. Vaikka ne sitten jäi-
vät säveltämättä, intentio oli olemassa. 
En siis näe, että nimessä olisi ollut alun 
perin niin paljon vallankumouksellista 
kuin miltä nyt näyttää, kun teos on jää-
nyt kaksiosaiseksi. Ja onhan Schubertin 
Keskeneräinen sinfoniakin sinfonia. 
Olenkin esittänyt Webernin Sinfoniaa ja 
Schubertin Keskeneräistä samassa kon-
sertissa, koska ne ovat jollakin tavalla 
sukulaisteoksia. Kumpikaan ei kaipaa 
minun mielestäni jatkoa. 

Nyt kun meillä on mahdolli-
suus nähdä ja analysoida 1900-lu-
vun musiikin historiaa kokonaisuu-
dessaan, siinä perspektiivissä pidän 
Webernin Sinfoniaa täysipainoisena 
sinfoniana. Hänen musiikkinsa vain on 
äärimmilleen tiivistettyä: siinä soivat 
romanttiset eleet, mutta ne on kon-
sentroitu pieneen tilaan. Webern on 
todella tarkka jokaisen äänen toteutta-
mistavasta: dynamiikka, artikulaatio, il-
maisu, väri on määritelty pilkuntarkasti. 

Mielestäni Webernin paikka keskieu-
rooppalaisessa musiikinhistorian jatku-
mossa helposti hieman hämärtyy. Hän 
itse piti itseään myöhäisromanttisena 
säveltäjänä. Koska hänen musiikkinsa 
johti myöhemmin sarjallisuuteen tai 
muihin sanoisinko akateemisiin musii-
killisiin suuntauksiin 1900-luvulla, hä-
netkin on koettu ilmaisun kannalta mo-
dernistina. Minusta tämä on virhe. Kun 
olen tarkemmin tutkinut Weberniä, 
olen huomannut, että hän halusi kai-
kessa musiikissaan olevan emootiota, 

sointia, lämpöä. Myös tempollisesti sii-
hen on lupa suhtautua hyvin vapaamie-
lisesti, eikä suinkaan ääni kerrallaan. 

Väärinkäsitys johtuu myös osittain 
siitä, että Webernin elämän yksityis-
kohdat eivät koskaan tule erityisem-
min esiin. 

Ennen kaikkea Webernistä ei pitäi-
si koskaan ajatella, että hän oli pelkkä 
teoreetikko. Hänhän oli Wienin toises-
ta koulukunnasta ainoa, joka oli itse 
muusikko ja pystyi jollakin tavoin tuot-
tamaan musiikkia. Webern oli ilmeisen 
hyvä kapellimestari; hän johti Wienin 
työläisten orkesteria, toimi teatterika-
pellimestarina Tšekeissä ja Puolassa, 
ja hän jopa johti Bergin viulukonser-
ton kantaesityksen. Tässäkin mielessä 
Webern on Mahlerin sukulainen.

 Kaikki muistavat kyllä sen, että vuon-
na 1945 hänet ampui kuoliaaksi miehi-
tysjoukkojen sotilas, mutta se oli vain 
traaginen loppu kovin monimutkaisel-
le elämäntarinalle. Webernin oma toi-
minta Anschlußin aikana paljastaa, että 
hän ei pystynyt päättämään, kenen 
joukoissa seisoa. Toisaalta hän oli aust-
rogermaanisuuden kannattaja ja horjui 
välillä natsismin partaalla, toisaalta hän 
puolusti kommunisteja ja suojeli juu-
talaisia. Sodan aikana Webern piilotti 
natseilta kellariinsa Schönbergin pojan 
Görgin, jota liittoutuneet myöhemmin 
luulivat vakoojaksi. Emme tänä päivänä 
enää pysty ymmärtämään, kuinka mo-
nimutkaista elämä niissä olosuhteissa 
on ollut. 

En usko, että Webernillä oli tarvetta 
isänmurhaan suhteessa Mahleriin tai 
kehenkään muuhunkaan. Webern ja 
kumppanit eivät tarvinneet Korvat auki 
-yhdistystä: maailma oli pirstoutumas-
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sa muutenkin, ja Mahler muutti pois 
Wienistä ja kuolikin jo vuonna 1911.  
Edelleenkin Wien on yksi Euroopan 
kiinnostavimpia nykymusiikkikaupun-
keja, vaikka meillä on taipumus nähdä 
se kermakakkumaisena valssimekkana.

Olemme aiemmin puhuneet Schumannin 
sinfonioiden tietyistä muodon ongelmis-
ta. Onko sellaisia hänen pianokonsertos-
saan?

Eipä juuri. Orkesterin kokoonpano on 
niin pieni, että asiat yleensä toimi-
vat, jopa orkesterivälisoitoissa. Minulla 
on ollut tapana muuttaa niissä joitain 
asioita, kuten muutamia ääniä, jotta 
harmoniat soisivat paremmin. Tein niin 
myös konsertosta Berliinissä tekemäs-
säni levytyksessä, mutta en ole varma, 
teenkö näin enää. 

Schumannin konsertossa on joitain 
epäkäytännöllisiä yksityiskohtia, joiden 
kanssa muusikot moderneinakin aikoi-
na joutuvat taistelemaan. Rytmisesti fi-
naali saattaa olla vaikea: sivuteema olisi 
helppo, jos se olisi marssi, mutta sepä 
onkin valssi. 

Siinä mielessä tämä konsertto on 
ajalleen, 1800-luvulle tyypillinen, että 
näennäisestä kolmiosaisuudestaan 
huolimatta se on oikeastaan yksiosai-
nen: teos muodostaa ajatuksellisen 
kaaren alusta loppuun, ja hitaasta osas-
ta mennään suoraan finaaliin. Hitaan 
osan merkitys onkin tämänkaltaises-
sa konsertossa pienempi kuin täysro-
manttisissa konsertoissa. Toinen osa, 
Intermezzo toimii keitaana kahden dra-
maattisemman osan välissä.

Sanoit, että Thomas Larcheria pidetään 
mahleriaanisena säveltäjänä. Miten se 
näkyy hänen musiikissaan?

Jotkut musiikilliset motiivit ovat su-
kua Mahlerin intervallisuhteille, ja usein 
esiintyy teema, joka muistuttaa hyvin 
paljon Mahlerin yhdeksännen sinfo-
nian erästä teemaa. Toki ohimeneväs-
ti näyttäytyvät myös Bach ja Bruckner. 
Sukulaisuus Mahleriin näyttäytyy erityi-
sesti eleiden tasolla ja orkestraatiossa, 
esimerkiksi tavassa käyttää bassorum-
pua.

Ennen kaikkea yhtymäkohta 
Mahleriin voi huomata sinfonian sisäl-
lön monipuolisuudessa – jos ei nyt ai-
van niin, että sinfonian pitää sisältää 
koko maailma, niin ainakin Larcherin 
musiikissa on valtavasti eri elementte-
jä sulassa sovussa keskenään. Toinen 
sinfonia ei ole tyylillisesti yhtenäinen 
alusta loppuun, mutta osien välillä on 
musiikillisia yhteyksiä samalla taval-
la kuin Mahlerilla. Myös tietty kertova, 
emotionaalinen ote, draivin ja pysähty-
neisyyden vaihtelu viittaavat Mahleriin 
tavalla, joka on nykysäveltäjälle poik-
keuksellinen. 

Larcherin toinen sinfonia on tieten-
kin myös kantaaottava teos. Siinä on 
paljon ahdistusta, eikä se johda mihin-
kään ratkaisevaan katharsikseen. Teos 
jättää arvoituksia, mutta kun sen on 
kuullut kokonaisuudessaan, kaikesta 
sen fragmentaarisuudesta huolimatta 
kuulijalla on hyvin kokonainen tunne. 
Tässäkin suhteessa Larcher muistuttaa 
Mahleria: hänen teoksensa jälkeen ko-
kee käyneensä jossain, tehneensä pit-
kän matkan. 



5

Ajatus ottaa tähän konserttiin 
Mahler-sarjan keskelle Larcherin toi-
nen sinfonia juontuu siitä, että johdan 
ensi vuonna Larcherin kolmannen sin-
fonian kantaesityksen Amsterdamin 
Concergebow´n Mahler-festivaalilla.  
Levytän sitä ennen Wienissä hänen en-
simmäisen sinfoniansa, joten minusta 
tulee ensimmäinen kapellimestari, joka 
on johtanut kaikki Larcherin sinfoniat. 
Sanomattakin on siis selvää, että hän 
on suosikkejani nykysäveltäjien joukos-
sa.

Nyt esittämämme toinen sinfonia on 
Itävallan kansallispankin tilaus Wienin 

filharmonikoille (haluaisinpa kuulla, 
milloin meillä joku pankki tilaisi sinfo-
nian). Kun Semjon Bytškov johti kan-
taesityksen Wienissä, se oli suuri me-
nestys, ja sen yhteydessä puhuttiin 
paljon siitä, miten nykymusiikki muut-
tuu lähestyttävämmäksi menettämättä 
moderniuttaan.  Larcher on tuon kehi-
tyksen johtotähtiä. Hän on säveltäjä, 
jota kaikenlaiset yleisöt voivat arvostaa. 

haastattelu Lotta Emanuelsson

Mikä on sinfonia? Onko se vain tietyt 
tarkasti rajatut kriteerit täyttävä orkes-
teriteos? Vai onko kyseessä avoin kä-
site, jolloin mikä tahansa "sinfoniaksi" 
otsikoitu teos sisältyy sen lajiin ja täy-
dentää jatkuvasti elävää ja laajentuvaa 
sinfonian ajatusta? Onko "sinfonisuus" 
jotain samalla tavalla häilyvää kuin 
"aika", jonka määrittelemisen vaikeut-
ta kirkkoisä Augustinus pohti todeten, 
että "jos kukaan ei kysy sitä minulta, 
niin tiedän; mutta jos minun pitää se-
littää se jollekin, joka kysyy, en tiedä"?

Tämäntapaisia ajatuksia voi nousta 
esiin Anton Webernin tunnetuimpiin 
teoksiin kuuluvan sinfonian (1927–28) 
yhteydessä. Ensisilmäyksellä teos tun-
tuisi edustavan kaikkea sitä, mitä "sin-
fonia" sanan perinteisessä merkityk-
sessä ei ole. Kyseessä on suunnilleen 
10 minuuttia kestävä pienelle kokoon-
panolle tehty teos, jossa on vain kaksi 

ANTON WEBERN (1883–1945): SINFONIA OP. 21

ilmaisultaan pelkistettyä ja keskitettyä 
osaa. Toisaalta kun lähestyy teosta we-
bernläisen sävelajattelun näkökulmas-
ta ja sen osana, se alkaakin näyttäytyä 
omassa lajissaan hyvinkin sinfonisena 
luomuksena. Näin se samalla sekä ky-
seenalaistaa perinteisen sinfoniatradi-
tion että avaa sille uudenlaisen vaihto-
ehdon.

Webern oli aloittanut uransa verevä-
nä myöhäisromantikkona, ja tätä vai-
hetta ilmentää vielä hänen virallinen 
esikoisopuksensa, Arnold Schönbergin 
johdolla käytyjen opintojen päätöstyö 
Passacaglia orkesterille (1908). Monille 
ajan säveltäjille ominainen monumen-
taalisuuden estetiikka ei luontunut hä-
nelle, ja hän kääntyi ekspressionistisen 
murroksen myötä toiseen äärimmäi-
syyteen, aforistisen tiiviiseen ja kitey-
tyneeseen modernismiin, jonka linjoilla 
hän jatkoi myös siirryttyään 1920-luvul-
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Robert Schumannin suhde pianoon 
oli läheinen mutta ristiriitainen. Hän 
oli nuorena lupaava pianisti ja haavei-
li virtuoosin urasta, kunnes omatekoi-
sella harjoituslaitteella aiheutettu käsi-
vamma katkaisi siivet taituriunelmilta. 
Pianomusiikista tuli silti yksi hänen 

ROBERT SCHUMANN (1810–1856): 
PIANOKONSERTTO A-MOLLI OP. 54

tuotantonsa keskeisistä teoslajeista, 
joka hallitsi varsinkin hänen 1830-luvun 
varhaista tuotantoaan. Käsivamman 
aiheuttama trauma saattoi vaikut-
taa siihen, että vaikka hänen teoksen-
sa voivat olla soittoteknisesti hyvinkin 
vaativia, hän ei suuntautunut monien 

la Schönbergin jäljissä dodekafoniaan 
eli 12-säveljärjestelmään.

Sinfonia on yksi Webernin pisimmäl-
le viedyistä musiikillisen ydinfysiikan 
toteutumista ja samalla malliesimerk-
ki hänen omaperäisestä atomistisesta 
kauneusmaailmastaan. Dodekafonian 
lisäksi tärkeinä rakenneperiaatteina 
ovat olleet kaanontekniikan ja sym-
metrian hyödyntäminen, ja juuri pitkäl-
le viety sävelajattelun järjestelmällisyys 
teki Webernistä yhden toisen maail-
mansodan jälkeisten modernistien esi-
kuvista.

Sinfoniassa korostuu Webernin pyr-
kimys materiaalin yhtenäisyyteen, 
mitä on usein pidetty myös yhtenä 
sinfonisuuden kriteerinä. Hän totesi-
kin ilmeisen tyytyväisenä sinfoniansa 
rakenteesta eräässä luennossa 1932: 
"Suurempi yhtenäisyys ei ole mahdol-
lista. Edes alankomaalaiset säveltäjät 
[Josquin Desprez ja tämän seuraajat re-
nessanssin kaudella] eivät kyenneet sa-
maan."

Sinfonian avausosa on rauhallisessa 
tempossa liikkuva kaksoiskaanon, jos-

kin sen sävelsarjat on jaettu eri soitti-
mien kesken, eivätkä ne siksi hahmotu 
perinteisinä melodioina vaan pikem-
minkin vapaasti leijuvana, unenomai-
sen pointillistisena tekstuurina. Osan 
perustana oleva 12-sävelrivi on pa-
lindromidinen eli samanlainen, soitet-
tiinpa se etu- tai takaperin. Ilmaisun 
abstraktista luonteesta huolimatta osa 
on jäsennetty sinfonian avausosiin pe-
rinteisesti kuuluvaksi sonaattimuodok-
si, jossa klassismin sinfonioiden tapaan 
sekä alkupuoli (esittely) että jälkipuoli 
(kehittely- ja kertausjakso) kerrataan.

Lyhyempi toinen osa on muodoltaan 
seitsemän muunnelman sarja heti alus-
sa kuultavasta klarinetin 12-sävelisestä 
melodiasta, joka on ensiosan sävelri-
vin tavoin palindromidinen. Osassa on 
muutenkin tiukkaa symmetriaa, sillä 
jokainen lyhyistä muunnelmista on it-
sessään symmetrinen. Ilmaisultaan toi-
nen osa on ensimmäistä vaihtelevam-
pi eriluonteisten, ohikiitävän lyhyiden 
muunnelmien tuodessa musiikkiin eri-
laisia sävyjä. Osa päättyy vähäeleiseen 
koodaan.



7

aikalaisten suosimaan virtuoosipianis-
miin vaan korosti aina pianoteostensa 
poeettista ydintä.

Tämä oli lähtökohtana myös 
Schumannin ainoassa pianokonsertos-
sa. "En voi kirjoittaa konserttoa virtu-
oosille. Minun täytyy ajatella jotain 
muuta", hän puuskahti kirjeessä tule-
valle vaimolleen Clara Wieckille tam-
mikuussa 1839. Vaikka lähtökohta oli 
selvä ja ääneen lausuttu, kesti useam-
pia vuosia ennen kuin konsertto oli val-
mis. Itse asiassa se ei alun perin alkanut 
syntyäkään konsertoksi vaan yksiosai-
seksi Fantasiaksi pianolle ja orkesterille, 
joka valmistui toukokuussa 1841 ja jon-
ka Clara, tuolloin jo Schumannin kans-
sa avioituneena, kantaesitti Leipzigin 
Gewandhausissa saman vuoden elo-
kuussa.

Neljä vuotta myöhemmin Schumann 
täydensi Fantasian täysimittaiseksi 
konsertoksi säveltämällä sen jatkoksi 
hitaan osan ja finaalin. Clara oli jälleen 
solistina, kun teos sai kantaesityksensä 
Dresdenissä joulukuussa 1845.

Schumannin ajatusten mukaisesti 
pianokonsertto ei ole konsertto virtu-
oosille vaan pianon runoilijalle, jollai-
nen Clara Schumann nimenomaan oli. 
Teoksen teknistä vaativuutta ei pidä 
väheksyä, mutta virtuoosisuus ei siinä 
nouse itsetarkoitukseksi. Keskeistä on 
pianon ja orkesterin saumaton, lähes 
rakastava yhteensulautuminen ja teos-
ta hallitseva hivelevän lämmin, runol-
linen tunnelma. Tässä suhteessa teos 
eroaa monista samanaikaista konser-
toista ja siitä, mitä pidettiin konser-
toivuuden ihanteena. Liszt jopa kutsui 
teosta "konsertoksi ilman pianoa", ken-
ties viitaten Schumannin f-molli-pia-

nosonaatin varhaiseen versioon, joka 
julkaistiin nimellä "Konsertto ilman or-
kesteria".

Schumann kokeili monissa laaja-
muotoisissa teoksissaan yhteisen mo-
tiivisen materiaalin käyttöä eri osissa. 
Pianokonsertossa se saattoi olla hänel-
le keino alleviivata sitä, että kaksivai-
heisesta luomisprosessista huolimatta 
konsertto on saumattoman eheä koko-
naisuus.

Teoksen ydinaiheeksi hahmottuu 
avauksen pianistisia akordivyörytyksiä 
seuraava puhaltimien lempeä päätee-
ma. Se on ensiosassa mukana myös si-
vuteeman taustalla, ja se hallitsee vielä 
kadenssin jälkeistä allegro molto -koo-
daakin, joka on keveässä riennossaan 
sekä vapauttava että hienosti osan lan-
gat yhteensitova.

Hillityn herkässä Intermezzossa ydin-
aihe on perustana eleganteissa äärijak-
soissa, kun taas keskijaksossa puhkeaa 
esiin romanttisen vuolas laulavuus. 
Schumann siirtyy hitaasta osasta tau-
otta finaaliin, jonka energinen avaus-
teema on jälleen yksi muunnelma ydin-
aiheesta. Omaa rikkauttaan finaaliin 
tuo Schumannille tyypillinen rytminen 
leikittely, kun hän sulauttaa synkoop-
pien avulla hallitsevaan 3/4-tahtila-
jiin hetkittäin laajempina rytmiaiheina 
hahmottuvaa 3/2-ainesta.
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"Tuhansia ja tuhansia ihmisiä hukkui 
Välimereen Euroopan katsoessa toi-
mettomana vierestä tätä tragediaa 
tai jopa kääntäen katseensa muual-
le. [Sinfonia] on symboli sille, mitä on 
tapahtunut ja tapahtuu yhä keskellä 
Eurooppaa."

Näin on todennut itävaltalainen 
Thomas Larcher toisesta sinfoniastaan 
(2015–16). Lähtökohta on vavahdutta-
va, syvältä kouraiseva, mutta väkevää ja 
emotionaalisesti latautunutta on myös 
Larcherin musiikki. Hän on silti painot-
tanut, että hänen teoksensa "ei välitä 
viestiä vaan esittää kysymyksiä".

Larcher on ehtinyt uransa aikana 
asettaa kysymyksensä moneen muo-
toon, ja ilmaisun keinot ovat jatku-
vasti kasvaneet. Hänen varhaisempi, 
1900-luvun puolella syntynyt tuotan-
tonsa koostuu sooloteoksista, mutta 
2000-luvun puolella teoslajit ovat laa-
jentuneet kamarimusiikkiin, vokaalite-
oksiin ja konserttoihin. Ensimmäisen 
varsinaisen suuren orkesterin teoksensa 
hän sävelsi vasta 2010 (Red and Green), 
ja vuonna 2018 valmistui (ja kantaesi-
tettiin) hänen ensimmäinen oopperan-
sa Das Jagdgewehr (Metsästyskivääri).

Keinojen laajentuessa on laajentu-
nut myös Larcherin yleisö, ja hän kuu-
luu nykyisin Itävallan säveltäjistä tun-
netuimpiin. Larcherin toinen sinfonia, 
lisänimeltään Kenotaph, on sävelletty 
Itävallan kansallispankin tilauksesta sen 
200-vuotisjuhliin. Kantaesityksen ke-
säkuussa 2016 Wienin Musikvereinissa 
soitti Wienin filharmonikot Semjon 
Bytškovin johdolla.

THOMAS LARCHER (s. 1963):
SINFONIA NRO 2, KENOTAPH

Lisänimi Kenotaph (suom. kenota-
fi) juontuu kreikan kielestä (kenos = 
tyhjä, taphos = hauta) ja viittaa tyh-
jään, muualle haudattujen muistok-
si rakennettuun hautamonumenttiin. 
Kenotafeja on usein pystytetty sodis-
sa kuolleiden ja rintamille jääneiden 
muistoksi, ja sellaisiin voi verrata myös 
Larcherin teosta; nyt vain rintamana on 
ollut tuhansien haudaksi muodostunut 
Välimeri ja taisteluna sotien ja lohdut-
tomien elinolosuhteiden aiheuttama 
pakolaisuus.

Inhimillisiä tragedioita kosketta-
vien kysymysten mukanaolo irrottaa 
teoksen perinteisestä "absoluuttisen 
musiikin" ihanteesta. Jo aiemmassa 
sinfoniassaan Larcher oli haastanut 
"puhtaan sinfonisuuden", sillä kysees-
sä oli baritonille ja orkesterille sävellet-
ty vokaalisinfonia Alle Tage (2010–15) 
Ingeborg Bachmannin tekstiin.

Omaa erityistä luonnettaan Larcherin 
toinen sinfonia saa myös siitä, että se 
aloitti syntyprosessinsa orkesterikon-
serttona. Vaikka se sitten muokkautui 
sinfoniaksi, sen ilmaisussa ja orkestraa-
lisessa ajattelussa on konserttomaisia 
piirteitä, esimerkiksi paikoittaisissa so-
listisissa repliikeissä tai nopeiden osien 
taiturillisissa kuvioissa, ja ylipäätään 
orkestraatio on rikasta ja viimeistellyn 
tarkkaa. Teoksen suuressa orkesterissa 
kiinnittävät huomiota mm. laaja lyö-
mäsoitinvalikoima ja preparoitu piano.

Sinfonisuutta haastavista elemen-
teistä huolimatta kyseessä on ulkoi-
selta muodoltaan perinteinen neliosai-
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nen kokonaisuus. Siinä on painokas ja 
pääosin nopealiikkeinen avausosa, sy-
vämietteinen hidas osa, terävästi pu-
reutuva scherzo ja hitaalla johdantovai-
heella alkava iskevän terävä finaali.

Samalla teoksessa on myös omaa 
kiehtovaa moniselitteisyyttään, tun-
nelmien äkillisiä leikkauksia, iskevyy-
den kääntymistä lyyrisyydeksi ja aidon 
paatoksen kääntymistä ironiaksi. Niin 
kuin ensiosassa teräväsärmäinen, tai-
turillisesti kiitävä ja kuvioiva tekstuuri 
voi taittua koraalimaiseksi hartaudeksi, 
hetken tonaaliseksi tunteikkuudeksi tai 
salaperäisesti häilähteleväksi unimai-
semaksi. Tai toisin päin, kun hitaassa 
osassa lavea maalauksellisuus ja poh-
diskelu repeää väkivaltaiseksi nousuksi.

Kolmantena oleva teräväsärmäi-
nen scherzo saa puolestaan yllättä-
vän päätöksen hetken mahleriaani-
sen Ländlerin muodossa. Päätösosan 
johdannossa tyyliviittaus ulottuu aina 
Bachiin saakka, ennen kuin musiikki 
puhkeaa viiltävän rajuksi motorisuu-
deksi. Vielä finaalin loppuunkin Larcher 
on varannut uudenlaisen, sisäistyneen 
käänteen. Vaikka ei tietäisikään teok-
sen taustaa, voi aistia, että tässä mu-
siikissa liikutaan inhimillisen olemassa-
olon syvien peruskysymysten äärellä.

Kimmo Korhonen
 

ALEKSANDER 
MELNIKOV

"Pianon runoilijaksi" luonnehdittu ve-
näläinen Aleksander Melnikov tunne-
taan keskeisen ohjelmiston hienona, 
syvähenkisenä tulkitsijana. Hän raken-
taa usein tavallisuudesta poikkeavia 
ohjelmistoja, jolloin samassa konser-
tissa voidaan kuulla soolopianoteok-
sia, kamarimusiikkia ja konserttoja. 
Suomessa Melnikov tunnetaan myös 
Tapiola Sinfoniettan taiteellisena part-
nerina syyskaudesta 2014 lähtien.

Melnikov valmistui Moskovan kon-
servatoriosta, jossa hän opiskeli Lev 
Naumovin johdolla. Tärkeäksi muo-
dostui myös tutustuminen Svjatoslav 
Richteriin, jonka kutsumana hän esiin-
tyi usein festivaaleilla Venäjällä ja 
Ranskassa. Osaltaan hänen uraansa 
ovat edistäneet myös palkinnot Robert 
Schumann -kilpailussa Zwickaussa 1989 
ja Kuningatar Elisabeth -kilpailussa 
Brysselissä 1991.

Melnikov on vieraillut monien huip-
puorkesterien solistina; näitä ovat 
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mm. Amsterdamin Concertgebouw-
or kes teri, Leipzigin Gewandhaus-
orkesteri, Philadelphian orkeste-
ri, Hampurin NDR-sinfoniaorkesteri, 
Hessenin hr-sinfoniaorkesteri, Venäjän 
kansallisorkesteri, BBC:n filharmoni-
kot ja Tokion NHK-sinfoniaorkesteri. 
Kapellimestarikumppaneina hänel-
lä on ollut Mihail Pletnjovin, Teodor 
Currentzisin, Charles Dutoit'n, Paavo 
Järven ja Valeri Gergijevin kaltaisia 
huippujohtajia.

Melnikov on jo pitkään ollut kiin-
nostunut historiallisesta esityskäytän-
nöstä, jossa hänen keskeisinä vaikut-
tajinaan ovat olleet Andreas Staier ja 
Aleksei Ljubimov. Staierin kanssa hän 
on levyttänyt Schubertin nelikätisiä 
pianoteoksia, ja tämän vuoden maa-
liskuussa heillä on yhteinen Pohjois-
Amerikan-kiertue. Melnikov esiintyy 
säännöllisesti arvostettujen periodisoit-
tajistojen kanssa; näitä ovat mm. 
Freiburger Barockorchester, Musica 

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 mesta-
riteosten ohella RSO:n ohjelmisto si-
sältää 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.  

Aeterna ja Akademie für Alte Musik 
Berlin. Kuluvalla kaudella hän on esiin-
tynyt myös omilla "The Man with Many 
Pianos" -konserteilla, joissa hän käyttää 
erilaisia, teosten syntyaikoja vastaavia 
pianoja.

Melnikov on levyttänyt mm. 
Beethovenin, Weberin, Schubertin, 
Schumannin, Brahmsin, Rahmaninovin, 
Skrjabinin, Šostakovitšin ja Hindemithin 
teoksia. Isabelle Faustin kanssa teh-
ty Beethovenin viulusonaattien koko-
naislevytys sai Gramophone Awardin 
ja ECHO Klassik -palkinnon. Hänen le-
vytyksensä Šostakovitšin monumen-
taalisesta 24 preludin ja fuugan ko-
konaisuudesta sai puolestaan BBC 
Music Magazinen palkinnon, Choc de 
Classican sekä saksalaisten levyarvos-
telijoiden vuosipalkinnon, ja 2011 BBC 
Music Magazine valitsi sen "kaikkien 
aikojen 50 parhaan levytyksen" jouk-
koon. Melnikov esittää teoksen maalis-
kuun lopulla myös Helsingissä.



11

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.


