
1

27.2.
KESKIVIIKKOSARJA 10
Musiikkitalo klo 19.00

Hannu Lintu, kapellimestari
Olli Mustonen, piano

Qigang Chen: Les cinq éléments (Viisi elementtiä) 10 min  
I  L'eau (Vesi) 
II  Le bois (Puu) 
III  Le feu (Tuli) 
IV  La terre (Maa) 
V  Le métal (Metalli)

Béla Bartók: Pianokonsertto nro 3       23 min
I  Allegretto
II  Adagio religioso
III   Allegro vivace

VÄLIAIKA 20 MIN
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MUISTITHAN SULKEA MATKAPUHELIMESI!
Valokuvaaminen, videoiminen ja äänittäminen konsertin aikana kielletty.

 
Ville Raasakka: Black cloud, under ground,
kantaesitys (Ylen tilaus) 10 min
I  Below
II  Burning slow
III  Black smoke swirling through the cracks

Claude Debussy: La Mer   23 min
I  De l'aube à midi sur la mer
 (Merellä aamunkoitosta keskipäivään)
II  Jeux de vagues (Aaltojen leikki)
III  Dialogue du vent et de la mer
 (Tuulen ja meren vuoropuhelu)

Väliaika noin klo 19.50. Konsertti päättyy n. klo 20.55. Suora lähetys Yle radio 
1:ssä ja Yle Areenassa. Konsertti nähdään Yle Teeman RSO Musiikkitalossa -oh-
jelmassa 31.3. ja 7.4. sekä Yle TV1:ssä 6.4. ja 13.4.
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LINTUPERSPEKTIIVI

”LA MERIN TEEMAT OVAT JATKUVASSA MUUTOKSESSA”

Konsertin teoksia yhdistää peruselement-
tien tematiikka: Qigang Chenin teokses-
sa kiinalaisen maailmankuvan viisi ele-
menttiä, Raasakan teoksessa tuli ja maa, 
Debussyn teoksessa vesi. Miten element-
tejä näissä teoksissa musiikillisesti karak-
terisoidaan?

Wu xing eli ajatus viidestä perusele-
mentistä on olennainen osa kiinalais-
ta, Han-dynastian aikana (400 vuoden 
jakso ajanlaskumme alun molemmin 
puolin) vakiintunutta filosofiaa. Näille 
viidelle elementille perustuvat niin kos-
mologia, feng shui, lääketiede, kuin ast-
ronomiakin - koko maailman kierto. 

Ne eivät kuitenkaan ole niinkään 
konkreettisia substansseja kuin dynaa-
misen prosessin symboli. Elementit 
ovat aina yhteydessä toisiinsa: puu 
ruokkii tulta, tulen synnyttämä tuhka 
ruokkii maata, maa tuottaa metallia ja 
niin edespäin. Näin syntyvä ketju on 
wu xingin luova puoli, mutta elementit 
muodostavat myös toisensa kukistavan 
järjestyksen: vesi sammuttaa tulen, tuli 
sulattaa metallin, metalli kaataa puun 
ja niin edelleen.

Qigang Chenin teoksen pariminuut-
tisilta osilta ei suoranaisesti ei kannata 
odottaa elementtien ulkonäön tai olo-
muodon kuvausta. Toki puu-osa alkaa 
puusoittimilla, ja metalli vastaavasti 
metallisoittimilla. 

Mutta kokonaisuus pitää tässä mu-
siikissa nähdä vähän laajemmin. Siinä 
missä Debussyn La Mer kuvaa todella-
kin merta eikä mitään muuta, Chenin 
elementtien ei ole tarkoituskaan kuva-
ta sitä, miltä nuo elementit näyttävät 
vaan teoksessa liikutaan ennemminkin 
symbolisella tasolla. Säveltäjä määrit-
teli mielessään ensin kunkin elemen-
tin luonteen ja perusvärin, ja pyrki sit-
ten kuvaamaan näitä luonteenpiirteitä. 
Esimerkiksi vesi on hänen mielestään 
vahvin elementti joten sitä pitää kuva-
ta rauhallsuudella, tuli huokuu elämää 
ja lämpöä mutta ei aggressiivisuutta. 

Ville Raasakan Black cloud, under 
ground -teoksessa hiili palaa aivan 
konkreettisesti maan sisällä sammu-
matta vielä 250 vuoteen. Itse asiassa 
kaikki elementit ovat tässä fyysises-
ti läsnä, eri mielessä kuin wu xingissä. 
Tapahtuma on väkivaltaista aineen vä-
listä vuorovaikutusta ja tuhoa.

Musiikkiin on tuotu kaikenlaisia nap-
sahduksia ja sihahduksia mahdolli-
simman onomatopoeettisilla tavoilla. 
Partituuri on kuin tila, jossa on erilaisis-
ta tapahtumista johtuvia akustisia ele-
menttejä varsin organisoidusti. Äänet 
ikään kuin tulevat maan alta.

Kerroin hänelle vuosi sitten, ennen 
teoksen valmistumista, tulevan kon-
sertin ohjelman ja nyt minulle on sel-
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vinnyt, että hän sitonut teoksessaan 
yhteen niin Chenin, Bartókin kuin 
Debussynkin, menettämättä kuiten-
kaan omaa ääntään. En aio tässä ker-
toa miten hän sen tekee, mutta oletan 
että tarkkaavainen kuulija huomaa su-
kulaisuuksia.

Ajatus on ollut sitoa konsertti tällä ta-
voin kokonaisuudeksi. Ideaalitapauksessa 
kantaesitys pitäisi aina voida sijoittaa 
niin, että syntyy kokonaistaideteos, jos-
sa on jotain täysin uutta ja jotain vanhaa. 

Me olemme tottuneet pitämään 
Debussyn La Meriä absoluuttisena me-
ren kuvauksena, eräänlaisena opaskirja-
na siitä miten merellistä musiikkia sä-
velletään. Mutta kun lukee aikalaisten 
arvioita, siinä on ironisesti kuultu niin 
sammakkolammikkoa kuin lautasel-
la lainehtivaa vettä. Kriitikkojen mie-
lestä La Mer ei kuulostanut, näyttänyt 
eikä haissut mereltä. Runsaassa sadas-
sakymmenessä vuodessa siitä on kui-
tenkin tullut käsite: meri, sen lätinä ja 
roiskeet kuulostavat mielessämme eh-
dottomasti juuri tältä. 

Miten Béla Bartókin kolmas pianokon-
sertto vertautuu hänen aikaisempiin 
pianokonserttoihinsa?

Bartókin ensimmäinen ja toinen piano-
konsertto ovat aivan erilaisia, hyvin 
deklamoivia, moderneja ja jykeviä 
teoksia. Kolmannessa konsertossa, niin 
kuin muissakin hänen viimeisissä teok-
sissaan, unkarilaiset piirteet palaavat 
pehmeällä ja lyyrisellä tavalla. Meillä on 
tässä alkuvuodesta ollut pieni teeman 
tapainen: RSO on lyhyen ajan sisäl-

lä soittanut Bartókin kaikki viimeiset, 
suuret Amerikan kauden teokset: altto-
viulukonserton, konserton orkesterille 
ja nyt siis kolmannen pianokonserton.

Hänellä olivat vuonna 1940 tapah-
tuneen USA:han muuton jälkeen asiat 
aika huonosti: hän eli maanpaossa, osa 
perhettä jäi Eurooppaan, eikä heidän 
kohtaloistaan ollut tietoa, ja oli kaiken 
lisäksi kuolemansairas. Tällaisen kurjuu-
den keskelle ilmestyivät sitten pelasta-
vina enkeleinä Koussewitsky, Primrose 
ja Menuhin tilaamaan näitä viimeisiä 
suuria joutsenlauluja. 

Mielestäni konsertossa kuuluu se, et-
tei se ole tilaustyö. Se oli hänelle aivan 
eri tavalla läheinen kuin sellainen teos, 
josta maksetaan palkkio. Bartók ha-
lusi samalla myös turvata tekijänoike-
uksin tulevan leskensä talouden. Ditta 
Pásztory-Bartók kuoli vasta vuonna 
1982 ja jopa levytti 3. pianokonserton 
1960-luvulla.

Palataan vielä Debussyn La Meriin ja sen 
musiikilliseen veden kuvaukseen. Pidätkö 
tätä teosta ohjelmallisuuden tyyppiesi-
merkkinä?

Määrittelisin ohjelmallisuuden kuiten-
kin aika tiukasti niin, että silloin kuva-
taan selvästi jokin tapahtumasarja. Nyt 
kyse on pikemminkin impression vä-
littämisestä kuin ohjelmallisuudesta – 
vaikka Debussy inhosikin termiä imp-
ressionismi. 

Tapa, jolla hän vaikutelmiaan vä-
litti, muistuttaa Sibeliusta ja hänen 
Tapiolaansa: Sibelius istui Ainolassa ja 
sävelsi ikimetsän jumalasta, samalla ta-
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voin kuin Debussy istui englantilaisessa 
kylpylässä uima-altaan laidalla halua-
matta nähdäkään oikeaa merta. Hänen 
käsityksensä merestä tuli ennen kaik-
kea maalaustaiteesta ja kirjallisuudesta. 

On kiinnostava yhteensattuma, että 
kun La Mer julkaistiin, Debussy valitsi 
Hokusain Kanagawan suuri aalto -piir-
roksen sen kansikuvaksi. Kyseessähän 
on japanilainen taiteilija, joka vaikutti 
todella paljon impressionistiseen kuva-
taiteeseen, mutta Debussy ei tätä yh-
teyttä välttämättä edes huomannut 
(sillä hän oli hylännyt monta ranskalai-
sen impressionistin piirtämää kansieh-
dotusta pitääkseen hajurakoa tähän 
tyylisuuntaan).

Yksi kehä teosten välillä syntyy siis 
myös siitä, että kiinalainen Qigang 
Chen on saanut ranskalaisia vaikutteita 
musiikkiinsa yhtenä Olivier Messiaenin 
viimeisistä oppilaista. Aasia on vaikut-
tanut kuvataiteen impressionismin 
syntyyn ja impressionismin jälkihöyryt 
vuorostaan muiden taiteenlajien, ku-
ten musiikin väistämättömään muu-
tokseen.

La Meristä tekee yhden merkittävim-
mistä musiikkiteoksista se, että se on 
sävelletty tärkeässä musiikinhitorialli-
sessa käännekohdassa: vaikka sen ala-
otsikko on ”Sinfonisia luonnoksia”, sii-
nä ei ole sinfonisuuden häivääkään. 
Debussy kehitti aivan uuden tavan kä-
sitellä teemoja ja ohjailla niiden evoluu-
tiota.

Teos perustuu melko pienelle määräl-
le motiiveja ja soluja, jotka ovat jatku-
vassa muutoksessa. Ei ole enää perin-
teistä muotorakennetta, jossa jotakin 

esitellään, sitten kehitellään ja lopul-
ta palataan takaisin, vaan materiaa-
li viedään orgaanisen prosessin läpi; 
sen DNA pysyy samana mutta funk-
tio muuttuu jatkuvasti. Ehkä vesimäi-
nen vaikutelma syntyy kaikkein eniten 
juuri tästä ominaisuudesta, ennemmin-
kin kuin niistä arpeggioista tai muista 
onomatopoeettisista tyrskähdyksistä ja 
vellonnoista. 

Voi olla, että jotain tästä sävellysta-
vasta on ranskalaisen tradition kautta 
päätynyt myös Qigang Chenin musiik-
kiin, kiinalaisin höystein.

Haastattelu Lotta Emanuelsson
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OLLI MUSTONEN: ”BARTÓK ON AJATONTA MUSIIKKIA, JOSSA 
KUULUU KOKO MUSIIKIN HISTORIA JA TULEVAISUUS”

Illan konsertista alkaa Bartók-sarja, jos-
sa soitat RSO:n solistina tulevina kau-
sina kaikki Béla Bartókin kolme piano-
konserttoa. Miten kuvaisit on suhdettasi 
Bartókin musiikkiin?

Bartók on ollut minulle hyvin keskeinen 
säveltäjä jo lapsuudesta alkaen. Soitin 
lapsena tietenkin paljon Mikrokosmosta, 
Romanialaisia kansantansseja ja mui-
ta hänen pianoteoksiaan. Lisäksi meil-
lä sattui olemaan Hungarian String 
Quartetin loistava levytys hänen jou-
sikvartetoistaan (kvartetin viulisti 
Zoltán Székely oli Bartókin hyvä ystä-
vä). Minulla oli seitsemänvuotiaana 
harrastus, jossa oli hieman urheilulli-
nenkin vivahde: usein kuuntelin kaikki 
kuusi kvartettoa peräkkäin partituurien 
kanssa.

Koen, että Bartók on ajatonta musiik-
kia, jossa kuuluu koko musiikin histo-
ria – ja musiikin tulevaisuus. Siinä suh-
teessa Bartók muistuttaa Hindemithiä. 
Näiden säveltäjien musiikissa on jalout-
ta, samalla kuin siinä on myös hurjuut-
ta, salaperäisyyttä ja dramaattisuutta.

Minusta on hyvin kuvaavaa, vaikka-
kin kenties monen mielestä yllättävää, 
että Bartók ihaili kovasti Griegiä. Jokin 
aika sitten sain käsiini Griegin myöhäi-
siä kansantansseja ja kansanlaulusovi-
tuksia, ja ne voisivat hyvin olla Bartókia. 
Varmasti häntä viehätti Griegissä pait-
si hänen persoonallinen harmoniamaa-
ilmansa, myös koko asenne kansan-
musiikkia kohtaan. Kun viime aikoina 

olen esittänyt Griegin pianokonserttoa, 
olenkin soittanut ylimääräisenä nume-
rona Bartókin Lasten albumin unkari-
laisia kansansävelmiä. Olen ollut mai-
niota huomata, kuinka lähelle nämä 
musiikilliset maailmat tulevat toisiaan. 
Bartókhan oli hyvin kiinnostunut unka-
rilaisen tradition lisäksi myös muiden 
maiden kansanmusiikista, ja hänen 
omassa kansanmusiikkiin perustuvas-
sa taiteessaan on jotakin ihmiskunnal-
le yhteistä, jonka kaikki voivat kokea 
omakseen.

Miten esittäjänä koet kolmannen piano-
konserton?

Kolmas pianokonsertto on viimeinen 
sävellys, jonka Bartók sai käytännössä 
valmiiksi: alttoviulukonsertto jäi paljon 
enemmän kesken. Pianokonsertosta 
hän sai kaikki nuotit kirjoitettua, vaikka 
editointi jäi tekemättä. Bartók oli paitsi 
nerokas säveltäjä myös loistava käytän-
nön muusikko, joka paneutui editointi-
merkintöihin huolella. Tästä teoksesta 
ne kuitenkin puuttuvat jopa tempo-
merkintöjä myöten, paria poikkeusta 
lukuun ottamatta. Bartókin kuoleman 
jälkeen hänen oppilaansa ja ystävän-
sä saattoivat teoksen julkaisukuntoon. 
Mielestäni heidän merkintänsä ovat 
varsin hyviä ja järkeviä, mutta on silti 
hyvä tietää, että ne eivät tule Bartókilta 
itseltään. Esittäjän on käytettävä omaa 
arvostelukykyään ja kuunneltava sisäis-
tä ääntään ratkaistakseen, kuinka jo-
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kin asia viime kädessä on esitettävä tai 
millainen tempo valittava.

Olen tavannut henkilöitä, jotka tun-
sivat Bartókin, ja muistakin lähteistä 
olen saanut sellaisen käsityksen, että 
Unkarista lähtö oli hänelle valtavan 
traaginen asia. Hän ei milloinkaan to-
della viihtynyt Yhdysvalloissa ja odotti 
vain pääsevänsä näkemään synnyin-
maansa uudestaan. Kuulen tässä teok-
sessa paitsi koti-ikävää ja nostalgiaa, 
myös valoa ja muistoja lapsuudesta. 
Kansanmusiikki oli aina Bartókille hyvin 
tärkeä inspiraation lähde, ja hänhän oli 
kotoisin Transilvaniasta, joka on vähän 
niin kuin Unkarin Karjala.

Konserton toinen osa alkaa pa-
lestrinamaisilla jousten kuluilla ja ko-
raalijaksolla. Se assosioituu minulle 
vahvasti Beethovenin myöhäisen vii-
dennentoista jousikvarteton Heiliger 
Dankgesangiin. Orkestraatiossa on kä-
sittämättömän nerokkaita yksityis-
kohtia: esimerkiksi alun fugato on kir-
joitettu ainoastaan jousille, lukuun 
ottamatta hiljaista, taustalla soivaa 
klarinettia, ja kontrabassot puolestaan 
tulevat mukaan vasta osan kahdessa 
viimeisessä äänessä luoden uskomat-
toman efektiivisen hetken. Näihin yk-
sityiskohtiin ei välttämättä edes kiinni-
tä huomiota, koska ne kuulostavat niin 
luontevilta. Ne ovat kuin upean kated-
raalin yksityiskohtia, jotka rakennusin-
sinöörin harjaantunut silmä voi erottaa.

Haastattelu Lotta Emanuelsson
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QIGANG CHEN (S. 1951): 
LES CINQ ÉLÉMENTS (VIISI ELEMENTTIÄ)

Tie säveltäjäksi ei useinkaan ole help-
po, mutta joskus se on aivan erityisen 
vaikea eikä välttämättä pelkästään luo-
van työn omien sisäisten haasteiden 
vuoksi. Shanghaissa syntynyt Qigang 
Chen kuuluu siihen sukupolveen, jonka 
tie kohti taiteellisen kutsumuksen to-
teutumista oli jäädä Kiinan 1960-luvun 
lopun kulttuurivallankumouksen jalkoi-
hin.

Älymystöperheen lapsena Chen aloit-
ti jo varhain musiikkiopinnot, mut-
ta kulttuurivallankumouksen aikana 
hänet suljettiin teini-iässä kolmeksi 
vuodeksi "ideologiseen uudelleen-
koulutukseen". Se ei kuitenkaan sam-
muttanut hänen kiinnostustaan musiik-
kiin. Kulttuurivallankumouksen jälkeen 
Chen oli 1977 yksi niistä 26 valitusta, 
jotka pääsivät kahden tuhannen haluk-
kaan joukosta Pekingin keskuskonser-
vatorion sävellysluokalle. Viiden vuoden 
opintojen jälkeen hän voitti kansallisen 
sävellyskilpailun, mikä antoi hänelle ti-
laisuuden ulkomaisiin opintoihin.

Chen opiskeli vuosina 1984–88 
Pariisissa itsensä Olivier Messiaenin 
johdolla ja jäi maahan pysyvästi. 
Ranskan kansalaisuuden hän sai 1992. 
Chenistä on sittemmin tullut yksi kan-
sainvälisesti menestyneimmistä kiina-
laissyntyisistä säveltäjistä, ja hän oli 
mm. vuonna 2008 Pekingin olympia-
kisojen avajaisjuhlien musiikillinen joh-
taja.

Aasialaisesta musiikista virikkeitä 
saaneen Messiaenin tavoin Chen on it-
sekin yhdistänyt teoksissaan länsimai-

sia ja itämaisia aineksia. Kun Ranskan 
radio 1998 tilasi häneltä teoksen, hän 
päätyi ottamaan lähtökohdaksi kiina-
laisessa filosofiassa keskeisen ajatuk-
sen "viidestä elementistä". Tuloksena 
oli Les cinq éléments (Viisi elementtiä; 
1999), josta on tullut hänen esitetyin 
orkesteriteoksensa.

Ajatus "viidestä elementistä" (wŭ 
xíng) juontuu Kiinassa jo esihistorial-
liselta ajalta yli neljän vuosituhannen 
takaa; lopullisen muotonsa käsitys sai 
Han-dynastian aikana (206 eaa.–220 
jaa.). Viisi elementtiä – tai oikeammin 
viisi "vaihetta" tai "liikettä" – ohjaavat 
mitä erilaisimpia ilmiöitä: ajanlaskua, 
astrologiaa, uskonnollisia rituaaleja, 
syömistä, pukeutumista, ympäristön 
muokkaamista (fengshui), musiikkia, 
taistelulajeja, lääketiedettä jne. Ne ovat 
läsnä melkein kaikessa.

Viisi elementtiä ovat vakiintunees-
sa järjestyksessä vesi, puu, tuli, maa 
ja metalli. Jokaisella on oma ilman-
suuntansa, vuodenaikansa, planeet-
tansa, tähdistönsä, värinsä ja muoton-
sa. Esimerkiksi veden ilmansuunta on 
pohjoinen, vuodenaika talvi, planeetta 
Merkurius, väri musta ja muoto aaltoi-
leva. Tavanomaisesta neljän ilmansuun-
nan ja vuodenajan systeemistä poikke-
aa maa, sillä sen suuntana on keskusta 
ja vuodenaikana päävuodenaikojen vä-
liset kaudet.

 Jokainen Qigang Chenin teoksen vii-
destä lyhyestä osasta saa oman ele-
menttinsä ja sitä heijastavan ilmai-
sunsa. Syntyy viiden yksilöllisen mutta 
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Bartókin viimeisten vuosien tunnelmat 
Yhdysvalloissa olivat surullisessa risti-
riidassa sen korkean arvostuksen kans-
sa, josta hänen musiikkinsa nykyisin 
nauttii. Hän oli siirtynyt uudelle man-
tereelle syksyllä 1940 vaimonsa, pianis-
ti Ditta Pásztoryn kanssa paetakseen 
Euroopassa riehunutta natsismia. Koti-
ikävästä kärsinyt säveltäjä sai kuulla 
lohduttomia uutisia sodan ruhjomas-
ta Euroopasta, ankara rahapula suisti 
Bartókit ajoittain suoranaiseen puut-
teeseen ja lopullisena kohtaloniskuna 
säveltäjän terveys alkoi horjua 1942. 
Pitkien tutkimusten jälkeen selvisi, että 
hän kärsi punasolujen liikatuotannosta.

Vaikka kohtalokkaaksi osoittautunut 
veritauti heitti syvän varjon Bartókin 
viimeisten vuosien ylle, hän oli lop-

puun asti täynnä uusia suunnitelmia. 
Kesällä 1945 hänellä oli vireillä kolme 
laajaa teosta – seitsemäs jousikvar-
tetto, alttoviulukonsertto ja kolmas 
pianokonsertto – joista kuitenkin vain 
pianokonsertto valmistui. Bartók työs-
kenteli teoksen parissa vielä neljä päi-
vää ennen kuolemaansa New Yorkissa 
26. syyskuuta 1945. Viimeiset 17 tahtia 
jäivät luonnokseksi, jonka perusteella 
hänen muusikkoystävänsä Tibor Serly 
saattoi viimeistellä teoksen valmiiksi.

Jo 1930-luvun loppupuolella Bartók oli 
alkanut kääntyä aiemman tuotantonsa 
terävyydestä ja iskevyydestä kohti ta-
sapainoisempaa ja soinnillisesti peh-
meämpää ilmaisua. Kolmas pianokon-
sertto jatkaa tätä kehitystä. Se on yksi 
hänen vapautuneimmista teoksistaan 

tiiviisti toisiinsa liittyvän sävelpanee-
lin kokonaisuus, jossa Chenin erityi-
senä haasteena oli sekä jokaisen ele-
mentin olennaisen tiivistäminen osien 
parin minuutin kestoon että osien 
erilaisuudesta huolimatta niiden kyt-
keminen luontevaksi kokonaisuudeksi. 
Chen toteuttaa erilaisten elementtien 
maailmat rikasilmeisen ja moniväri-
sen orkestraation keinoin, omaperäisiä 
sointiyhdistelmiä paletistaan sekoit-
taen.

Avausosa Vesi on tunnelmaltaan her-
kän uusimpressionistinen ja ilmeel-
tään lyyrinen, "aaltoileva" niin kuin ve-

den muodon ajatellaan Kiinassa olevan. 
Puu on puolestaan muodoltaan "pyl-
väsmäinen" elementti, ja sitä kuvastaa 
särmikkäämpi ja terävämpi musiikki 
nopeine käänteineen ja puisesti kalah-
tavine sointieleineen. Vaskien akordeil-
la alkavassa keskiosassa Tuli soi enem-
män tulen hehkuva lämpö kuin liekkien 
räiskyvyys, kenties heijastaen sitä, että 
kiinalaisessa ajattelussa tuli on elämää 
ylläpitävä sydämen ja verenkierron ele-
mentti. Maa on teoksen osista staatti-
sin ja pysähtynein, ja päätösosa Metalli 
luo sille tehokkaan vastakohdan rytmi-
sessä iskevyydessään.

BÉLA BARTÓK (1881–1945):
PIANOKONSERTTO NRO 3
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ja myös suosituin hänen pianokonser-
toistaan. Tyylillisen murroksen lisäk-
si teoksen yleisilmeeseen on luulta-
vasti vaikuttanut se, että kun aiemmat 
pianoteoksensa Bartók oli kirjoittanut 
pääosin omaan käyttöönsä, kolmannen 
pianokonserton hän sävelsi lähestyväs-
tä kuolemastaan tietoisena lahjaksi ja 
tulolähteeksi puolisolleen Dittalle.

Samoin kuin kaksi vuotta aiemmas-
sa orkesterikonsertossa myös kolman-
nessa pianokonsertossa Bartók kykeni 
nousemaan oman elämäntilanteensa 
ja kohtalonsa yläpuolelle. Teoksen teks-
tuuri on pääosin selkeän läpikuultavaa, 
sen tunnelmat pääosin valoisan energi-
siä ja luottavaisia. Juuri mikään teokses-
sa ei kavalla, että Bartók on säveltänyt 
sitä kilpaa kuoleman kanssa, ja oikeas-
taan vain hitaan osan lopulla purkautuu 
hetkeksi esiin tuskaisempia tuntoja.

Paitsi ilmaisultaan myös muodoltaan 
kolmas pianokonsertto on selkeä ja tie-
toisen uusklassinen teos. Sen avausosa 
piirtyy esiin oktaaveissa kuvioivan ava-
usteeman myötä ja kasvaa perinteisek-
si sonaattimuodoksi kaksine teemoi-
neen, kehittelyineen ja kertauksineen.

Hidas keskiosa koskettaa yksinker-
taisuudellaan. Ateistiksi itsensä mää-
ritelleellä Bartókilla poikkeuksellinen 
esitysmerkintä "Adagio religioso" viit-
taa ennen muuta musiikin hartaaseen 
luonteeseen, ja osaa on pidetty tietoi-
sena viittauksena Beethovenin a-mol-
li-jousikvarteton op. 132 hitaaseen 
osaan, otsikoltaan "Sairaudesta toi-
puneen kiitoslaulu". Osa hahmottuu 
aluksi jousten ja pianon koraalimaisten 
repliikkien vuoropuheluksi, mutta kes-
kitaitteessa musiikki puhkeaa fantas-

tisen värikkääksi satumaailmaksi, jäl-
leen yhdeksi muunnelmaksi monista 
Bartókin hitaiden osien yömusiikeista.

Finaali on elämänvoimainen rondo, 
jonka pääaiheessa on ripaus unkarilais-
ta sävyä. Osan voitokasta rientoa rikas-
tavat sivuepisodien asemassa olevat 
fuugataitteet. Osan päätökseen, luon-
noksen viimeiselle riville, Bartók kirjoitti 
unkariksi "vége" (loppu). Se oli ensim-
mäinen – ja viimeinen – kerta, kun hän 
kirjoitti tämän sanan teoksensa lop-
puun.
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Ville Raasakka yhdistelee teoksissaan 
perinteisiä säveliä ja ilman tarkkaa sä-
veltasoa olevia hälyjä. Tunnusomaisia 
ovat myös mikrotonaaliset sävelet ja 
ns. laajennettujen soittotapojen tuot-
tamat erikoiset sointivärit Helmut 
Lachenmannin "soittimellisen konk-
reettisen musiikin" hengessä. Samalla 
Raasakka on laajentanut musiikin käsi-
tettä perinteisestä "sävelten taiteesta" 
kohti "äänten taidetta", ja hän on teh-
nyt myös ääni-installaatioita. Tuotanto 
on laajentumassa vähitellen myös vide-
oiden käyttämiseen.

Viime aikoina keskeisiksi Raasakan 
tuotannossa ovat nousseet tiettyi-
hin paikkoihin ja tiloihin liittyvät teok-
set. Soittimisto on laajentunut näiden 
paikkojen ja tilojen luonteenomaisiin 
esineisiin ja joskus myös eri paikoissa 
tehtyihin äänityksiin. Ne ovat muka-
na musiikillisten mahdollisuuksiensa 
vuoksi mutta syventävät samalla teos-
ten merkitystä ja tuovat mukaan käsit-
teellisen, pelkän soinnillisen elemen-
tin ylittävän ulottuvuuden. Raasakka 
muuttaa valitsemansa paikan tai tilan 
musiikin materiaaliksi ja näin yhdistää 
ohjelmamusiikin ja konkreettisen mu-
siikin. Usein teoksista nousevat erään-
laisena ydinajatuksena esiin erilaiset 
oman modernin aikakautemme aiheut-
tamat, ympäristöä rasittavat ja köyh-
dyttävät ilmiöt.

Pianokonserton tapaan hahmotel-
lussa teoksessa Hypermarket and hy-
percommodity (2015) solisti käyttää 
pianon lisäksi erilaisia kulutukseen ja 

VILLE RAASAKKA (S. 1977):
BLACK CLOUD, UNDER GROUND

pakkausmateriaaleihin liittyviä esi-
neitä, esimerkiksi seteleitä, luotto-
korttia, muovikassia, muovimukia, ta-
keaway-rasioita jne. Vaikka esineet 
toimivat teoksessa instrumentteina ja 
sulautuvat luontevasti musiikilliseen 
tekstuuriin, niillä on myös sisällölli-
nen, kulutusta pohtiva ulottuvuutensa. 
Orkesteriteoksessa Hammer, hammer, 
on the wall, who's the fairest of them all? 
(2017) orkesteria täydentävät raken-
nustyömaan esineet ja työmailla teh-
dyt äänitteet.

Orkesteriteosten lisäksi Raasakan 
pääteoksiin kuuluu sekakuorolle ja yh-
tyeelle sävelletty kantaatti Supermarket 
aisles on a security camera (2012-13) 
Kristiina Wallinin runoihin. Lisäksi hän 
on säveltänyt lukuisia kamarimusiik-
ki- ja sooloteoksia. Myös niissä "paikan 
estetiikka" on usein vahvasti mukana, 
esimerkiksi Everyday etudes -sarjan kol-
mesta teoksesta ensimmäinen (2015) 
liittyy puutarhaan, toinen (2016) henki-
lökohtaisiin tavaroihin ja kolmas (2018) 
keittiöön, ja jokaisessa soitinosuutta 
laajentaa teosten paikkaan liittyvä esi-
neistö.

Vuodesta 2016 lähtien Ville Raasakka 
on tehnyt taiteellista tohtorintutkin-
toa Sibelius-Akatemiassa täydentäen 
opintojaan Kuvataideakatemian Tila-
aikataiteiden kursseilla.

Uudesta teoksestaan, Black cloud, un-
der ground hän kertoo itse seuraavasti:

“Centralia on Pennsylvaniassa si-
jaitseva kaupunki, joka tunnetaan ki-
vihiilikaivoksistaan ja antrasiitin tuo-
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tannosta. Kaupunki sijaitsee vanhojen 
hylättyjen kivihiilikaivosten päällä ja 
sitä ympäröivät useat toiminnassa ole-
vat kaivokset. 

Vuonna 1962 läheisessä kaivokses-
sa syttyi tulipalo. Vähitellen tuli levisi 
Centralian kaupungin alla oleviin kai-
vosverkostoihin. Myrkkysavut alkoivat 
kiemurrella ylös maassa olevista raois-
ta.

Ihmiset alkoivat voida huonosti, kos-
ka maasta kohoavat häkä, hiilidioksidi, 
typpioksidi ja ja rikkidioksidi alkoivat 
kertyä heidän asuntoihinsa. Koteihin 
asennettiin valvontalaitteita estämään 
ihmisten tukehtuminen kesken yöu-
nien. Yhteensä 41,7 miljoonaa dolla-
ria liitto- ja osavaltion varoja käytettiin 
tulen sammutukseen ja tilanteen kor-
jaamiseen, ainoana tuloksena kaikkien 
kaupungin asukkaiden uudelleensijoit-
taminen 22 vuotta myöhemmin vuon-
na 1984. Tulen on arvioitu palavan vielä 
200–250 vuotta.

Koska palavaan kaivokseen ei voi 
mennä (kivihiili palaa jopa 720°C:n 
kuumuudessa) en saanut sieltä ääni- 
tai kuvamateriaalia. Sen sijaan käytin 
kenttä-äänityksiä neljästä kaivokses-
ta aivan Centralian vieressä: vesipisa-
roiden kaikuvista äänistä kaivoksessa, 
seisovista ääniaalloista (joka on erään-
laista huminaa), ääniä koneesta nimel-
tään Breaker (joka hankaa ja lajittelee 
kivihiilen erikokoisiksi paloiksi), kävelyn 
äänistä kaivoksessa sekä  kaivinkoneen 
hydrauliikasta (ylös- ja alaspäin vään-
tyvä ääni). Käytin myös paikallisen, ka-
miinassa palavan kivihiilen ääntä (nap-
sahtelua ja kohinaa). Äänitteet olivat 
Centraliaa 20 km:n etäisyydellä ympä-
röivistä kaivoksista Blashak Coal Mine, 

Black Diamond Mine, Pioneer Tunnel 
Mine sekä Reading Coal Mine.

Tutkin ääniä huolellisesti äänianalyy-
siohjelmilla ja aloin tehdä niistä musii-
killisia materiaaleja. Maanalaista ideaa 
peilaten kirjoitin teoksen, jossa draama 
pysyy koko ajan ikään kuin maanpin-
nan alapuolella eikä koskaan murtau-
du ylös päivänvaloon. Musiikkia, joka 
leijuu aivan soittajien välissä kuin pa-
haenteinen pilvi. Syvällä orkestraalises-
sa kaivoksessa ympäröivät teokset kai-
kuvat vaimeina: sijoitin teoksen alkuun 
mikroskooppisia vihjeitä Bartókin kol-
mannesta pianokonsertosta ja loppuun 
Debussyn La Meristä. Ikään kuin ne oli-
sivat syöksyneet syvyyksiin teokseni 
molemmilta reunoilta.”
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Vaikka Debussy on tullut tunnetuk-
si musiikin impressionismin henkilöi-
tymänä, hän ei ollut erityisen ilahtu-
nut itseensä lyödystä impressionistin 
leimasta ja koki olevansa lähempä-
nä symbolisteja. Hän saikin teoksiin-
sa usein virikkeen symbolistisilta kir-
jailijoilta kuten Charles Baudelairelta, 
Stéphane Mallarmélta, Paul Verlainelta 
ja Maurice Maeterlinckiltä. Hän ei silti 
malttanut olla kehaisematta pystyvän-
sä toteuttamaan sävellyksissään pa-
remmin impressionistimaalareiden pyr-
kimyksiä kuin nämä itse.

Missään Debussyn sävellyksessä 
"maalauksellisuus" ei käy yhtä ilmeise-
nä ja osuvana metaforana kuin orkes-
teriteoksessa La Mer (Meri). Debussy 
haki sen sävellysprosessin aikana it-
sekin vertauskohdan maalaustaitees-
ta. Hän hahmotteli teosta alkusyksyllä 
1903 Bichainissa Pariisin kaakkoispuo-
lella, kaukana meren kuohuista, ja kir-
joitti eräälle ystävälleen, että "valtameri 
ei varsinaisesti huuhdo Burgundin vii-
nitarhoja", ja totesi, että teoksesta voi-
si tulla "ateljeemaalauksen kaltainen". 
Samaan hengenvetoon hän kuitenkin 
vakuutti, että hänellä oli vahvoja muis-
tikuvia merestä, ja se merkitsi hänelle 
enemmän kuin todellisuus, joka saattoi 
olla liiankin kahlitseva luomistyölle.

Vaikka Debussy sävelsi La Meriä pää-
asiassa sisämaassa, teoksesta ei to-
dellakaan tullut mikään ulkokohtainen 
"ateljeemaalaus". Sitä paitsi hän oleske-
li sävellysprosessin aikana jonkin aikaa 
myös Jerseyn saarella ja Pourvillessä 
Englannin kanaalin äärellä. Teos valmis-
tui maaliskuussa 1905 Eastbournessa 

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918): LA MER

Englannin etelärannikolla, Debussyn 
merkinnän mukaan tarkkaan ottaen 
sunnuntaina 5. maaliskuuta kello kuu-
si illalla. Kantaesitys Pariisissa saman 
vuoden lokakuussa sai ristiriitaisen vas-
taanoton, mutta sittemmin La Mer on 
vakiinnuttanut paikkansa musiikillisen 
impressionismin mestariteoksena.

Meri oli inspiroiva aihe monille 
impressionistimaalareille, ei vähiten 
suuntauksen johtohahmolle Claude 
Monet'lle, ja myös Debussyn sointipa-
letin se on virittänyt rikkaimmilleen. 
Teoksen taiturillisesti välkehtivä ja sä-
teilevä, sävykkäästi sekoitetuin värein 
maalattu orkestraatio on muodostunut 
esikuvalliseksi monille myöhemmille 
säveltäjille. Syntyy vaikutelma terävim-
piä ääriviivoja ja värejä pehmentävästä, 
mutta läpikuultavasta, valon ja varjon 
välkkeen sallivasta meri-ilmasta.

La Mer on aaltomaisine ja ryöpsähte-
levine eleineen selvästi merimusiikkia, 
mutta se ei ole minkään nimenomaisen 
meren kuvausta. Alun perin Debussy 
ajatteli antavansa avausosalle otsi-
kon "Mer belle aux Iles Sanguinaires" 
(Camille Mauclairin samannimisen no-
vellin mukaan), jonka "verta janoavat" 
saaret Korsikan rannikolla olisivat anta-
neet osalle selvän välimerellisen ulottu-
vuuden. Toisaalta teoksen syntytausta 
ja Debussyn merelliset vaikutelmat viit-
taavat enemmän atlanttiseen innoituk-
seen.

La Mer on saanut alaotsikon "kol-
me sinfonista luonnosta". Sinfonisuus 
oli yleensä Debussylle vierasta, eikä 
hän tässäkään ryhtynyt säveltämään 
varsinaista sinfoniaa, mitä korostaa 
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otsakkeen sana "luonnos". Toisaalta 
Debussyn tuotannon sisällä La Mer 
on hänen sinfonisin luomuksensa, ja 
sen kolmea osaa voi verrata sinfonian 
avausosaan, scherzoon ja finaaliin. 
Lisäksi osien välillä on temaattisia yh-
teyksiä.

Ensiosa De l'aube à midi sur la mer 
(Merellä aamunkoitosta keskipäi-
vään) kasvaa esiin aamunkoiton sa-
laperäisestä, hiljaisesta hämärästä. 
Johdantovaiheessa kuullaan englannin-
torven ja sordinoidun trumpetin esittä-
mänä yksi teoksen keskeisistä teemois-
ta, joka esiintyy myös päätösosassa. 
Varsinaisesti avausosa syttyy eloon, 
kun musiikki purkautuu johdannosta 
valontäyteiseen Des-duuriin. Jaettujen 
sellojen tanssahtelevasti keinuva tee-
ma aloittaa osan toisen pääjakson.

Keskiosa Jeux de vagues (Aaltojen 
leikki) on ilmavan taiturillista ja läpi-
kuultavasti välkehtivää musiikkia, kuin 
valon ja tuulen leikkiä meren aalloilla. 
Teema-aihelmat ovat jatkuvassa liik-
keessä ja karttavat liian kiinteäksi muo-
toutuvia ääriviivoja.

Päätösosa Dialogue du vent et de la 
mer (Tuulen ja meren vuoropuhelu) on 
kahta muuta osaa dramaattisempi ja 
dynaamisempi, ikään kuin täynnä sy-
vien vesien voimaa. Samalla sen mu-
siikissa on sellaista prosessiivisuutta, 
jossa teoksen "sinfoninen" ulottuvuus 
korostuu. Osassa on kaksi keskeistä ai-
hetta, joista ensimmäinen on lainattu 
ensiosan johdannosta ja kuullaan en-
simmäiseksi sordinoidun trumpetin 
esittämänä. Puupuhaltimien esittämä 
toinen teema kasvaa yhdeksi Debussyn 
tuotannon pitkälinjaisimmista aiheista. 

Osan keskellä on taianomaisesti kim-
meltävä suvanto, jonka jälkeen musiik-
ki aloittaa kasvunsa kohti loistokasta 
päätöstä.

Kimmo Korhonen
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OLLI MUSTONEN

Olli Mustonen on luonut omaleimaisen 
taiteilijaprofiilin, jossa yhdistyvät harvi-
naisen kokonaisvaltaisella tavalla urat 
pianistina, kapellimestarina ja säveltä-
jänä. Hän aloitti kansainvälisen uransa 
jo 1980-luvun puolivälissä ja on esiin-
tynyt maailman arvostetuimmilla kon-
serttilavoilla monissa muusikonrooleis-
saan, usein myös yhdistämällä pianistin 
ja kapellimestarin tehtävät.

Mustonen opiskeli pianonsoittoa 
Ralf Gothónin ja Eero Heinosen johdol-
la ja saavutti toisen sijan EBU:n nuor-
ten solistien konsertissa 1984. Hän 
teki Lontoon-debyyttinsä kaksi vuotta 
myöhemmin ja on sen jälkeen esiinty-
nyt solistina monien huippuorkesteri-
en kuten Berliinin, New Yorkin ja Los 
Angelesin filharmonikkojen, Chicagon 
sinfoniaorkesterin, Clevelandin orkes-
terin, Amsterdamin Concertgebouw-
orkesterin, Pariisin orkesterin, kaik-
kien Lontoon suurten orkesterien sekä 
Pietarin Mariinski-teatterin orkesterin 
kanssa.

Mustonen on tehnyt kymmeniä le-
vytyksiä eri levy-yhtiöille (mm. Philips, 
Decca, RCA, BIS, Ondine, Alba). Hänen 
levytyksensä Šostakovitšin ja Alkanin 
preludeista (1991) sai Edison- ja 
Grammophone-palkinnot. Hän on le-
vyttänyt soolopianistina myös mm. 
Musorgskin, Beethovenin, Bachin, 
Tšaikovskin, Rahmaninovin, Skrjabinin, 
Sibeliuksen ja Prokofjevin musiikkia. 
Hän on tehnyt Tapiola Sinfoniettan 
kanssa Beethovenin pianokonsertto-
jen kokonaislevytyksen, jossa hän toi-
mii myös kapellimestarina. Prokofjevin 

pianokonsertot hän on levyttänyt 
Hannu Linnun johtaman RSO:n kans-
sa, ja nyt on vuorossa Bartókin kolmen 
pianokonserton kokonaislevytys.

Kapellimestarina Mustonen debytoi 
1991 ja on johtanut suomalaisten or-
kesterien lisäksi monia huippuorkeste-
reita eri puolilla maailmaa. Mustosen 
perustama Helsingin Festivaaliorkesteri 
piti ensikonserttinsa 2001 ja on käy-
nyt hänen johdollaan kiertueilla Keski-
Euroopassa, Japanissa ja Kiinassa.

Mustosen sävellystuotanto koos-
tuu pääasiassa kamari- ja orkesteri-
musiikista. Keskeisiä orkesteriteoksia 
ovat kaksi sinfoniaa (2011; 2013), kon-
sertto kolmelle viululle (1998) sekä 
Sonaatti viululle ja orkesterille (2013). 
Kamarimusiikkiteoksia ovat mm. kak-
si nonettoa (1995, 2000), sonaatti sel-
lolle ja pianolle (2006) sekä kvartetto 
oboelle, viululle, alttoviululle ja pianolle 
(2011).
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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.  

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.

Huomioithan yliherkkyydestä kärsivät 
kanssakuulijamme, välttäisitkö voimakkaiden 

tuoksujen käyttöä konsertissa. Kiitos!


