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LINTUPERSPEKTIIVI

”NIELSENIN VIIDES SINFONIA ON POIKKEUKSELLISEN SOPUSUHTAINEN 
RAKENNELMA”

RSO kantaesittää tässä konsertissa nuo-
ren säveltäjän, Ilkka Hammon ensimmäi-
sen teoksen sinfoniaorkesterille. Millainen 
tausta tällä sävellyksellä on?

RSO on koko historiansa ajan tehnyt 
työtä etsiäkseen uusia säveltäjänimiä ja 
antaakseen heille tilaisuuksia kehittyä. 
Ajatellaan esimerkiksi sitä tietä, minkä 
Sebastian Fagerlund on kulkenut RSO:n 
kanssa viimeisen kahdeksan vuoden ai-
kana: olemme tilanneet häneltä ensin 
pieniä, sitten yhä isompia sävellyksiä, le-
vyttäneet hänen musiikkiaan, ja ylihuo-
menna hänen teoksensa Drifts on meil-
lä ohjelmassa Wienin Konzerthausissa. 
Kyse on luonnollisesta kehityksestä. 
Samanlainen suhde orkesterilla on ollut 
monen muunkin säveltäjän kanssa, esi-
merkiksi Lotta Wennäkosken, Magnus 
Lindbergin ja Kaija Saariahon. Näitä eri 
vaiheessa olevia projekteja on itse asias-
sa meneillään useita.

Ilkka Hammon kohdalla tämä pro-
sessi alkoi jo vuonna 2012 yhdessä Veli-
Matti Puumalan kanssa käynnistämästä-
ni monivuotisesta sävellyslaboratoriosta. 
Mukaan valitut sävellysopiskelijat teki-
vät ensin joukon pieniä fragmentteja, or-
kestraatio- tai värikokeiluja, joiden kesto 
oli minuutista viiteen minuuttiin. Sibelius-
Akatemian sinfoniaorkesteri soitti frag-
mentit, ja niitä analysoitiin ja kommen-
toitiin. Myöhemmin mukaan tuli RSO 
soittamaan laajempia kokonaisuuksia, joi-
ta säveltäjät olivat aiempien keskustelujen 

perusteella tehneet, ja lopuksi materiaa-
li laajennettiin kokonaiseksi sävellyksek-
si. RSO:n muusikot auttoivat opiskelijoita 
hahmottamaan, mikä on instrumentaali-
sesti mahdollista, lisäksi puhuimme pal-
jon orkesteripartituurin kirjoittamisesta 
ja siitä mikä on käytännöllistä ja mikä ei. 
Projektin päätteeksi halusimme tarjota 
muutamille näistä säveltäjistä mahdolli-
suutta tehdä tilaustyö esitettäväksi RSO:n 
konsertissa. Tilauksen ohjeistuksena oli 
kymmenen minuutin mittainen teos, siis 
eräänlainen käyntikortti. Hammon lisäksi 
näitä on tulossa lisääkin. 

Griegin pianokonsertto on yksi konsert-
tokirjallisuuden soitetuimmista teoksista. 
Mikä selittää sen suosion?

Viime viikkoina on puhuttu paljon orkes-
tereiden suosimista säveltäjistä, ja kes-
kustelussa olen toistuvasti puhunut 
kaanonista, mestariteoksista ja perus-
ohjelmistosta. Nuo käsitteet eivät ka-
toa mihinkään vaikka niiden sisältö koko 
ajan elääkin. Joskus syntyy virheellinen 
mielikuva, että eräitä perusohjelmiston 
teoksia soitetaan jatkuvasti, kuten nyt 
vaikkapa tätä Griegin konserttoa. Mutta 
itse asiassa RSO ei ole soittanut sitä lä-
hes kahteenkymmeneen vuoteen, kuten 
ei myöskään Nielsenin viidettä sinfoniaa. 

Syy siihen, miksi suosikkikonsertot 
jäävät usein väliin, on modernin kon-
sertto-ohjelmiston yleistyminen. Kun 
haluamme kutsua nimenomaan jon-
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kun tietyn solistin – siksi, että kapelli-
mestari tai orkesteri haluaa juuri hänet, 
tai hän on yleisön suosikki – hänellä on 
usein ohjelmistossaan jotakin muutakin 
kuin kantaohjelmistoa, ja tuolloin olem-
me valinneet esitettäväksi juuri sen mo-
dernin teoksen.  Uusi ohjelmisto on siis 
osin syrjäyttänyt näitä suosikkiteoksia 
– en esimerkiksi muista, milloin RSO 
on viimeksi esittänyt Brahmsin toista 
pianokonserttoa, Mendelssohnin viulu-
konserttoa tai suurinta osaa Mozartin 
suosituimmista pianokonsertoista. 
Griegiä toki maailmalla edelleen soite-
taan, ja omassakin ohjelmistossani se 
tulee eteen vähintään kerran vuodessa, 
lähinnä Amerikassa.

Griegin a-mollikonsertto ei ole tur-
haan klassikko. Sen melodiikka, harmoni-
nen kekseliäisyys, muoto, orkestraatio, ja 
loppuun asti mietityt yksityiskohdat te-
kevät siitä poikkeuksellisen onnistuneen 
konserttosävellyksen. Grieg on avain-
teos edustamansa genren kehitykses-
sä: se on linkki joka johtaa Schumannista 
Tšaikovskiin ja Rahmaninoviin. Lisztistä 
tiedetään kertoa tarinaa siitä, kuinka hän 
Griegin läsnäollessa soitti teoksen suo-
raan juuri saamastaan partituurista ja oli 
aivan haltioissaan. 

Nuorena kuolleen ystävänsä Rikard 
Nordraakin kanssa Grieg kehitteli norja-
laista musiikkityyliä.  Samalla tavalla meil-
lä Suomessakin hieman myöhemmin py-
rittiin tietoisesti luomaan suomalaista 
taidetta. Griegissä onkin jotain aidosti 
norjalaista. Hänen musiikissaan voi tun-
nistaa harmonioita ja melodisia yksityis-
kohtia, jotka selvästi ovat yhteydessä kan-
sanmusiikin perinteeseen.

Siitä huolimatta Grieg yhdistää menes-
tyksekkäästi tyyliinsä vankan saksalaisen, 
lähinnä Schumannin esikuvan mukaisen 

tradition. Grieghän on sikälikin mielenkiin-
toinen tapaus, että hän oli juuriltaan skot-
lantilainen – Skotlannista Bergeniin muut-
taneen esi-isän nimi oli Greig. Hän oli siis 
skotlantilaistaustainen norjalainen, joka oli 
opiskellut Leipzigissa. Muodonnan puoles-
ta Griegin musiikki ankkuroituu saksalai-
seen perinteeseen. Silti Grieg kuuluu sii-
hen joukkoon, johon Mahler halveksuen 
paketoi Euroopan perifeerisillä alueilla asu-
vat säveltäjät – ja se taas johtui varmasti 
nimeonomaan melodiikan luonteesta. 

Grieg on usein tapaan niputtaa yhteen kah-
den muun suuren pohjoismaisen säveltäjän, 
Nielsenin ja Sibeliuksen kanssa. Onko heillä 
loppujen lopuksi paljoakaan yhteistä?
Olemme puhuneet usein siitä, miten 
Sibelius lähti kalevalaisesta väritetyistä 
tematiikasta ja sävelasteikoista, ja miten 
niistä hänen käsissään vähitellen jalostui ja 
tislaantui eräänlainen suomalaisuuden es-
senssi. Sibelius onnistuu nerokkaasti säi-
lyttämään  kansanmusiikin luonteen, vaik-
ka musiikki ei ensisijaisesti enää kuulosta 
siltä. Muista hyviä esimerkkejä tästä ovat 
vaikkapa Chopin tai Dvořák. Sitten on nii-
tä säveltäjiä, jotka ovat jääneet unholaan 
siksi, että kansanmusiikkivaikutteet ovat 
heidän musiikissaan liian päälleliimatusti 
ja taitamattomasti esillä. 

On ymmärrettävää, että Nielsen ja 
Sibelius niputetaan yhteen, ovathan he 
kaksi suurta, samaan aikaan elänyttä 
ja toisiaan kunnioittanutta sinfonikkoa. 
Sibeliaanisen soosin ja Nielsenin graafi-
sen soinnin välillä ei kuitenkaan ole pal-
jon yhteistä. Orkestraatiossa heitä yh-
distää pieni, mutta hauska yksityiskohta: 
instrumentit esiintyvät melkein aina  
pareittain. Vertailkaa vaikkapa Sibeliuksen 
ja Nielsenin viidensien sinfonioiden aloi-
tuksia. Heitä toki yhdistää myös usko sin-
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fonisen tradition jatkuvuuteen ja kestä-
vyyteen.

Miten vertaisit Nielsenin ja Sibeliuksen suh-
detta modernismiin?

Nielsen antoi viidennen sinfonian yhtey-
dessä haastatteluja, joissa hän pohti muo-
don uudistamista.  Luullakseni Nielsen oli 
kuitenkin hyvin tarkka siitä, että moder-
nit piirteen ovat sopivasti annosteltuja. 
Hän pohti sitä, miten olla traditioon kiin-
nittynyt persoonallinen sinfonikko, ja mi-
ten pitkälle on silti mahdollista mennä, 
vaikkapa dissonanssien suhteen. Nielsen 
tutki  Schönbergiä ja mietti muotoa luo-
van harmonian periaatteen tulevaisuutta. 

Sibeliuksella sinfonioiden välinen tyylil-
linen vaihtelu on suurempaa  ja hän kävi 
modernismin äärellä neljännessä sinfo-
niassaan eri tavalla kuin mitä Nielsen kos-
kaan. Nielsenin kehitys sinfonikkona oli 
johdonmukaisempaa. Hänen lähtökoh-
tansa on graafisen tonaalinen, jolloin pie-
nikin tvisti harmoniassa kuulostaa isolta. 
Omasta mielestään hän vei tätä viiden-
nessä sinfoniassa pidemmälle kuin kos-
kaan aikaisemin. Ennen sinfonian kan-
taesitystä antamassaan haastattelussa 
hän viittasi Schönbergiin valmistaakseen 
yleisöä siihen, että nyt tulee jotakin poik-
keuksellisen riitasointista, mutta että se 
pitäisi sallia hänelle, kun se  kerran on sal-
littu Schönbergillekin. Tosiasiassa musii-
killiset yhtäläisyydet ovat kuitenkin ole-
mattomat.

Viidennen sinfonian kaksiosainen muo-
to on mielenkiintoinen, mutta idean var-
sinainen modernius paljastuu vasta teok-
sen loppupuolella. Ensimmäinen osa 
muodostuu oikeastaan perinteisen sin-
foniamuodon avausosasta ja hitaasta 
osasta, yhteen soitettuna. Toinen osa al-

kaa scherzolla, joka siis olisi tavanomai-
sen sinfoniarakenteen kolmas osa. Mutta 
siinä kohdassa mihin joku huonommal-
la mielikuvituksella varustettu säveltä-
jä olisi liittänyt erillisen finaalijakson (ja 
samalla tuhonnut ajatuksen sinfonian-
sa kaksiosaisuudesta), Nielsen luo mie-
lenkiintoisen ratkaisun. Ensin scherzo 
muuttuu hipsuttavasti alkavaksi mutta 
sekopäisyyteen yltyväksi kansantanhuk-
si, sitten seuraa yllättävä hidas jakso ja 
lopuksi scherzo ilmaantuu takaisin mut-
ta tällä kertaa finaalimaisena rakenteena. 
Kokonaisvaikutelma on äärettömän so-
pusuhtainen.

  haastattelu Lotta Emanuelsson
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”Haluan kertoa tarinaa säveltämisen 
kautta. Se ehkä näkyy musiikissa suun-
tana, siinä että tavoitellaan intensiteetin 
vaihteluita ja huipennuksia, tekstuurien 
erilaisia tihentymiä ja tasaantumia.”

Näin kuvailee työskentelyään Ilkka 
Hammo, joka esittäytyy tässä konser-
tissa orkesterimusiikin säveltäjänä. On 
the Horizon on hänen ensimmäinen iso 
sävellystilauksensa, suurelle orkesterille 
sävelletty dramaattinen matka vilisevien 
maisemien ohi kohti rauhaa. Teoksen 
taustalla on RSO:n, Hannu Linnun ja 
Sibelius-Akatemian sävellysopiskelijoi-
den orkesterityöpaja, johon Hammo 
osallistui viitisen vuotta sitten.

Workshopissa Hammo oli innoissaan 
mahdollisuudesta kokeilla, miltä erilaiset 
asiat orkesterissa kuulostivat. Hieman 
työpajan jälkeen häneen otettiin yhteyt-
tä: haluaisitko säveltää RSO:lle kokonai-
sen teoksen? On the Horizonilla on joitain 
yhteyksiä työpajassa tehtyihin harjoituk-
siin, mutta ennen kaikkea kyseessä on 
uusi teos, jossa Hammo halusi valjastaa 
käyttöönsä suuren orkesterin sointivoi-
man. 

Hammo on taustaltaan kitaristi  
ja opettaa tällä hetkellä kitaransoittoa  
Käpylän musiikkiopistossa sekä Pirkan-
maan musiikkiopistossa. On the Horizonin 
sävellysurakan aikana syntyi kamarite-
os A battuta Kaaos Ensemblelle, ja tuo-
reimpia teoksia ovat mm. hiljattain 
Tampering-festivaalilla kantaesitetyt 
Asperatus karinetille, sellolle ja pianolle 
sekä Preludi nro 1 uruille.

”Olen tehnyt omaa musiikkia niin 
kauan kuin olen soittanut. Kun aloin lu-
kion jälkeen opiskella kitaransoittoa 

Sibelius-Akatemiassa, aloitin samalla  
sivuaineisesti sävellysopinnot Tapio 
Nevanlinnalla”, Ilkka Hammo kertoo. 
Sävellyksen maisteriopinnot hän suo-
ritti 2011–2015 ja valmistui Veli-Matti 
Puumalan oppilaana.

Tampere Filharmoniassa soittavan vai-
mon kautta Hammolla on myös koske-
tus orkesteriarkeen.”Kun 90 virtuoosi-
muusikkoa soittaa yhdessä, siitä lähtee 
huikea energia”, hän innostuu. Tästä 
energiasta hän on halunnut ammentaa 
uudessa teoksessaan esimerkiksi hajaut-
tamalla loppupuolen jytinässä sektiot 
omiksi voimakeskuksikseen.

On the Horizonin lähtökohdaksi  
Hammo kuvailee tarinallista matkaa. 
”Draamallisuus on minulle tärkeää, dra-
maattinen kaarros ja kehittyminen. 
Lähestymistapa on narratiivinen mutta 
ilman konkreettista ohjelmaa. Pyrin mu-
kaansatempaavuuteen, siihen että mu-
siikki imee kuulijan keskittymisen”, hän 
pohtii.

Matkantekijäksi voi hahmottaa nel-
jän sävelen motiivin, joka avautuu esiin 
pikkuhiljaa ja jota käsitellään eri ympä-
ristöissä. ”Pidän siitä, että tapahtumia 
on paljon, mutta kaikki on silti osa sa-
maa kokonaisuutta, samaa tarinaa, jos-
sa avautuu eri maisemia”, Hammo luon-
nehtii.

Kun matka alkaa, kulkijan ympärillä 
syttyy erilaisia rytmi-impulsseja ja or-
kesterisooloja. Rytmisen kuhinan alla ly-
myää jo melodisempaa virtaa, joka mat-
kan edetessä vähitellen nousee esiin.  
Väkevän johdannon jälkeen matkan en-
simmäinen vaihe on tyyni ja salaperäi-
nen. Sitä seuraa leikkisä ja villi jakso, ja 

Ilkka Hammo (s. 1983): On the Horizon 
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molemmat maisemat kohdataan pian 
uudelleen muuttuneina. Seikkailu saa-
vuttaa käännekohdan, kun rönsyilevät 
polut johtavat dramaattiseen konfliktiin. 

Virrat kasaantuvat nyt kohti suurta or-
kesterimassaa, ja päämelodia kulkeutuu 
soitinryhmältä toiselle kuin pyrkien tai-
vasta kohti. Alussa pinnalla kuvioineet 
rytmiset eleet ovat hiipineet taustalle, 
ja esiin nousee aiemmin piilossa kasva-
nut laakea melodisuus. Soinnin suuretes-
sa orkesterin eri osat alkavat kamppail-
la toisiaan vastaan. Muhkea jousimatto 
estää kuitenkin levottomuutta riistäyty-
mästä aggressiivisuudeksi, ja orkesterin 
osat sulautuvat vääjäämättä yhteen, aa-
vaksi unisonoksi joka on kuin etäälle piir-
tyvä horisontin viiva. Matkan määränpää 
näkyy: eteen avautuu ulappa, ja melodi-
alle heitetään hyvästit orkesterin lipues-
sa seesteiseen etäisyyteen.

 

Edvard Grieg 
(1843–1907): 

Pianokonsertto 
a-molli op. 16

Edvard Grieg kirjoitti elämänsä aikana yh-
teensä 66 lyyristä pianokappaletta, Lyriske 
stykker, jotka julkaistiin kymmenenä kirja-
na vuosina 1867–1901. ”En ole tehnyt mi-
tään paitsi näitä niin sanottuja lyyrisiä 
kappaleita, jotka parveilevat ympärilläni 
kuin kirput ja luteet maaseudulla”, Grieg 
kerran kirjoitti kirjeessä. Lyyrisissä kappa-
leissa levittäytyy Griegin väripaletti hie-
nostuneesti suodatetuista norjalaisista 
aineksista saksalaisesti värittyneeseen 
yleisromantiikkaan. Miniatyyreistä löy-

tyvät vuonomaisemat, kansantanssit ja 
peikot sekä muodikkaan romanttiset si-
säkuvat ja pastellimaisesti luonnostellut 
tunnetilat.

Pianokonsertossa Griegin norjalaisuus 
ja eurooppalaisuus lyöttäytyvät yhteen 
erityisen sopusuhtaisesti. Norjalainen il-
mapiiri puhaltaa raikkaan hengen roman-
tiikan ajan kolmiosaiseen konserttora-
kenteeseen, johon Grieg oli saanut mallia 
Robert Schumannin pianokonsertosta.

Jo uhmakas, suoraviivainen aloitus yh-
distää norjalaiselle kansanmusiikille tyy-
pillisen laskevan kuvion romanttisesti ry-
tisevään virtuositeettiin. Finaalissa taas 
kohtaavat atleettisesta halling-hyppy-
tanssista innoittunut vauhdikas päätee-
ma sekä sydäntä sulattava romanttinen 
sivuteema. Hitaan osan tunnevellonta 
saa lempeän luonnonvalaistuksen norja-
laisen musiikin sävyistä. 

Grieg oli itse arvostettu pianisti, eikä 
säveltänyt lopulta mitään muuta konsert-
toa. Pianokonserton suursuosion salai-
suutena lienee sen melodinen tuoreus ja 
välittömyys. Jokaisen teeman esiin puh-
keaminen tai toistuma on kuin maisema, 
jonka ilokseen löytää. Läsnä ovat toisaal-
ta paikallinen ja yleiseurooppalainen ak-
seli, toisaalta kansanmusiikin yhteisyys ja 
romanttisen tunnekuvauksen yksityisyys. 
Grieg avaa tyypilliseen solistisankariin pu-
huttelevan, ihmisläheisen näkökulman. 

Pianokonsertto oli Griegille lähestul-
koon elämänmittainen matka. Ensim-
mäisen kerran hän tarttui tehtävään 
24-vuotiaana vuonna 1868, ja kantaesitys 
saatiin seuraavana vuonna. Grieg kuiten-
kin palasi konserton pariin yhä uudelleen. 
Viimeinen versio syntyi vain pari viikkoa 
ennen säveltäjän kuolemaa.
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Carl Nielsen 
(1865–1931): 

Sinfonia nro 5 
op. 50

Carl Nielsen on statukseltaan Tanskan 
Sibelius, mutta häntä ei ole helppo loke-
roida. Hän pureskeli ajankohtaisista ja pe-
rinteisistä eurooppalaisista musiikkisuun-
nista kotisaarensa mullalla maustetun 
sinfoniatyylin, joka tuntuu sekä uraauur-
tavalta että mutkattomalta. Kylmäpäinen 
modernismi, nostalgis-romanttiset avau-
tumiset, rento uusklassismi ja leppeät 
kansanmusiikkiainekset sulautuvat le-
veäksi orkesterivirraksi.

Kun Nielsen vuonna 1920 aloitti vii-
dettä sinfoniaansa, hän tiesi ryhtyneen-
sä siihenastisen uransa merkittävimpään 
ponnistukseen. Saadakseen tarvitseman-
sa rauhan hän vetäytyi ystäviltä lainat-
tuun puutarhamökkiin. Tänään viides on 
Nielsenin soitetuimpia sinfonioita. Siinä 
säveltäjä kokosi yhteen elementtejä, jot-
ka olivat askarruttaneet häntä vähintään 
piilevästi koko aikaisemman sinfoniauran 
ajan.

Nielsen on sanonut, että kaikki hänen 
sinfoniansa olivat jollain tavoin pyrkineet 
ilmentämään maailmankaikkeuden perus-
tavanlaatuista kahtiajakoisuutta, etenkin 
aktiivisuuden ja passiivisuuden jännitettä, 
jota hän piti ”ainoana asiana, jota musiikki 
todella voi ilmaista”. Viides sinfonia jäi vail-
le alaotsikkoa, mutta työvaiheessa Nielsen 
hahmotteli sille motoksi ”Synkkiä piileviä 
voimia – heränneet voimat”.

Nielsen oli kuitenkin hyvin tarkka siitä, 
ettei hänen musiikkiaan leimattaisi ohjel-
malliseksi, vaikka useilla sinfonioilla oli ala-
otsikot. Abstraktin luonteensa kautta hä-
nen musiikkinsa pureutuu kosmoksen ja 

ihmisyyden ydintasolle, jossa käsitysky-
vyn rajoja uhmaavat perusvoimat otta-
vat mittaa toisistaan.

Viidennessä tämä energioiden konflik-
ti on sisäänrakennettuna sinfonian omin-
takeiseen kaksiosaiseen rakenteeseen. 
Nielsen pohti eräässä lehtihaastattelus-
sa, että klassisromanttisessa neliosaises-
sa sinfoniassa painavin sanottava lada-
taan yleensä ensimmäiseen osaan, jolle 
hidas osa toimii jonkinlaisena antiteesi-
nä, mutta scherzossa ”villiinnytään ja pi-
lataan kehityskulku finaaliin, ja siellä taas 
ideat ovat jo loppuneet”.

Nielsenillä oli hyvä syy astua ulos ra-
kenteista, jotka eivät tukeneet hänen 
taiteellisia tavoitteitaan ja puristaa sin-
foninen idea vastakohtaisuuden ympä-
rille. Ensimmäisessä osassa näkökulma 
on passiivisuudessa ja syvätasossa, jäl-
kimmäisessä taas aktiivisuudessa ja il-
mitasossa. Molempien osien sisällä to-
dellisuuden perusrakenteet ryskyvät 
vastakkain. Samalla musiikki vierittää 
esiin herkkiä kotiseutumaisemia, joissa 
voi aistia Jyllannin rannikon. Yksityinen 
ja yleinen, ihminen ja luonto, mikro- ja 
makrotaso kietoutuvat yhteen orgaa-
nisesti. Mihinkään ylimaalliseen visioon 
Nielsen ei pyri, vaan hänen sinfonikon-
katseensa on pikemminkin filosofisen 
analyyttinen.

Sinfonia avautuu tunnustelemalla ole-
massaolon alkutilaa, perimmäistä staat-
tisuutta, johon vähitellen ilmestyy lii-
kettä. Esiinpuskeva voima ei kuitenkaan 
ole elämää synnyttävä vaan sitä uhkaa-
va. Uhan ruumiillistumana sinfonias-
sa on sotaisa pikkurumpu, suoranainen 
”pääpahis”, joka nousee väkevän solis-
tiseen asemaan orkesteria piinaamaan. 
Nielsen on kieltänyt, että hän olisi tietoi-
sesti ajatellut sinfoniassa ensimmäistä  
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maailmansotaa, mutta muutaman vuo-
den takainen suursota tuntuu selväs-
ti kummittelevan teoksen taustalla. 
Pikkurummun johdattaman tuhovoiman 
voi ensimmäisessä osassa hahmottaa ih-
misen aiheuttamana pahana, joka ajaa 
luonnon yli muttei pysty sammuttamaan 
sen elinvoimaa.

Osan puolessavälissä tuntuu kuin au-
rinko avaisi silmänsä: luonto levittäy-
tyy parantavana voimana kaiken ylle. 
Nielsenin oppilaan mukaan säveltäjä pu-
huikin ”luontoteemasta”, jota pistävä 
”paha teema” häiritsee. Kun elämää syn-
nyttävä voima on astunut esiin koko 
majesteettisuudessaan, konflikti alussa 
ilmestyneen tuhoisuuden kanssa on väis-
tämätön. Pikkurummun vihainen päri-
nä palaa ja sinfonia natisee liitoksissaan, 
kun horisontaalinen luontomusiikki sei-
laa eteenpäin yrittäen olla välittämättä 
sen ympärillä teutaroivasta väkivallasta. 
Vertavuotavanakin luonnon ikuinen virta 
jatkaa tietään ja avautuu lopussa raukean 
voitokkaana. Pikkurummun ääni kaikkoaa 
alistuvasti. 

Kontrastina ensimmäisen osan hie-
novaraisuudelle toinen osa käynnis-
tyy lihaksia pullistelevalla touhukkuu-
della. Optimismiin kätkeytyy tietoisuus 
siitä, ettei paha koskaan katoa, ja pian 
sinfonia rientääkin taistelutantereel-
le. Demonisesti tanssiva fuuga nostaa 
myrskyn uudelle tasolle. Rauhoittelevasti 
heijaavan, hartaan jousifuugan jälkeen 
mittakaava uhkaa jälleen riistäytyä koh-
talokkaaksi, mutta sinfonia lopettaa 
päättäväisesti itsensä osan alusta tut-
tuun positiiviseen vakuutteluun: hyvän 
täytyy voittaa!

Auli Särkiö-Pitkänen

JEVGENI SUDBIN
Venäläissyntyinen, mutta 10-vuotiaas-
ta Berliinissä ja vuodesta 1997 lähtien 
Englannissa asunut Jevgeni Sudbin 
(s. 1980) kuuluu tämän hetken kehutuim-
piin instrumentalisteihin, ja The Telegraph 
-lehdessä häntä luonnehdittiin “mahdol-
lisesti yhdeksi 2000-luvun suurimmista 
pianisteista”.

Sudbin aloitti piano-opintonsa jo  
viisivuotiaana synnyinkaupungissaan  
Pietarissa. Hän jatkoi opintojaan Berliinin 
Hanns Eisler -musiikkikorkeakoulussa  
ja voitti monia saksalaisia pianokilpai-
luja. Lontoossa hän opiskeli Purcell 
Schoolissa ja Christopher Eltonin oppilaa-
na Royal Academy of Musicissa. Lisäksi 
hän on opiskellut Murray Perahian, 
Claude Frankin, Leon Fleisherin, Stephen 
Kovacevichin, Dmitri Baškirovin, Fou 
Ts’ongin, Stephen Houghin, Alexander 
Satzin ja Maria Curcion oppitunneilla.

Sudbin on esiintynyt useiden mai-
neikkaiden orkesterien solistina; vii-
me kausina näitä ovat olleet mm. 
Philharmonia-orkesteri, Rotterdamin fil-
harmonikot, Montrealin sinfoniaorkesteri, 
Minnesotan orkesteri, BBC-filharmonikot, 
Birminghamin kaupungin sinfoniaor-
kesteri, Royal Liverpool -filharmonikot, 
Tšekin filharmonikot ja Australian ka-
mariorkesteri. Hän on esiintynyt mm. 
Neeme Järven, Vladimir Ashkenazyn, 
Tugan Sohievin, Mark Wigglesworthin, 
Vasili Sinaiskin sekä Osmo Vänskän, 
Hannu Linnun ja Dima Slobodenioukin 
johdolla. 

Sudbin on myös aktiivinen resitalis-
ti ja kamarimuusikko. Kamarimusiikissa 
hänen kumppaneinaan ovat esiintyneet 
mm. viulistit Ilja Gringolts, Hilary Hahn, 
Julia Fischer ja Vadim Gluzman, sellistit 
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Alexander Chaushian ja Johannes Moser 
sekä Chilingirian-kvartetti. 

Sudbin on saanut ylistystä monista le-
vystään, joille hän on taltioinut keskeistä 
ohjelmistoaan. Hän julkaisi ensimmäisen 
oman levynsä vuonna 2005 (Skrjabinin 
sonaatteja) ja on BIS-levy-yhtiön eksklu-
siivitaiteilija. Hän on saanut levytyksis-
tään useita tunnustuksia; esimerkik-
si hänen toinen Skrjabin-levynsä (2007) 
oli mm. MIDEMin paras soololevy 2007, 
Gramophonen “Editor’s Choice”, “BBC Disc 
of the Month” ja Daily Telegraphin “CD of 
the Year 2007”. 

Skrjabin-levytysten lisäksi Sudbinin 
diskografiaan sisältyy mm. Scarlattin, 
Haydnin, Mozartin, Beethovenin, 
Chopinin, Tšaikovskin, Rahmaninovin 
ja Medtnerin pianoteoksia, mm. kaik-
ki Beethovenin ja Rahmaninovin piano-
konsertot. Hän tehnyt myös useita  
kamarimusiikkilevytyksiä (Schumann, 
Brahms, Weinberg, Borodin, Rahmaninov, 
Šostakovitš). 
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Radion sinfoniaorkesteri

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 
solisteina debytoi joukko kotimaisia nuo-
ria.

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 lä-
hetyksinä Yle Areenassa ja Yle Radio 
1:ssä sekä taltiointeina Yle Teemalla ja Yle 
TV1:ssä.


