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

Valokuvaaminen, videoiminen ja äänittäminen 
konsertin aikana kielletty.

Kun Matti Heininen (s. 1984) alkoi poh-
tia uuden orkesteriteoksen ideaa kamari-
orkesterisävellystensä uoma (2018) ja The 
River – no man ever steps in the same ri-
ver twice (2017) jälkeen, hän kaipasi jotakin 
seikkailullista ja yllättävää. Sytyke tuli, kun 
koripalloa harrastava säveltäjä näki kuvan  
donkkaavasta Zach LaVinesta. Eräs ys-
tävä tokaisi: ”Tuohan on kuin paroni von 
Münchhausen!” Kuvassa koripalloilija on 
ponnahtanut ilmaan pallo käsissään sel-
känsä takana, aivan kuin pallo kuljettai-
si häntä kohti koria. Heininen innostui: 
1700-luvulla eläneeseen todelliseen sak-
salaisparoniin pohjautuva, Euroopassa su-
persuosituksi noussut kirjallinen seikkaili-
ja olisi mainio lähtökohta teokselle. Rudolf 
Erich Raspen englanniksi ilmestyneessä 
romaanissa Baron Munchausen’s Narrative 
of his Marvellous Travels and Campaigns in 
Russia (1785) suuruudenhullu paroni pää-
tyy jopa merenpohjaan ja kuuhun – sekä 
ratsastamaan tykinkuulalla. 

Suurelle orkesterille sävelletty towards 
the extraordinary adventures of Baron 
Munchausen on turboahdettu ilmalento. 
Pienet yksityiskohdat räjähtävät  suuriksi, 
hauraat ja lyyriset äänet puristuvat kaoot-
tisten ainesten sisään. Epäintuitiiviset tulo-
kulmat kohtaavat tarkan ja yksityiskohtaisen 
sommittelun. Paronin jalanjäljissä musiikki 
sinkoutuu absurdiuteen ja liioitteluun. 

Käsitteellisyys on Heiniselle tärkeää: 
säveltäjä voi esittää soivia kysymyksiä ja 
haastaa vaikkapa käsityksiä äänen ole-
muksesta. Esimerkiksi triossaan Spettrale 
(2017) Heininen loi jännitteen ”aitojen” ää-
nien sekä näistä johdettujen ”haamuääni-

Matti Heininen: 
towards the extraordinary 

adventures of Baron Munchausen
en” välille. Menneisyydessä tuotetut äänet 
voivat resonoida ja asettua hallittaviksi jäl-
kikäteen. Sama idea piilee myös uudessa 
orkesteriteoksessa: paronin tykinkuula saa 
vauhtia energiasta, joka on peräisin alkurä-
jähdyksessä syntyneistä äänistä, ja samalla 
paronin seikkailut tuntuvat kelautuvan läpi 
muistoina ja mielikuvina pikemminkin kuin 
todellisina tapahtumina. 

Heiniselle säveltäminen on jo pitkään ki-
teytynyt kaaoksen hallitsemiseen. Paronin 
hahmo tarjosi tähän jatkumoon osuvan ja 
yllättävän ajankohtaisen inspiraationläh-
teen, joka ei tyhjene yhdessä orkesterite-
oksessa. Työpöydällä onkin Münchhausen-
trilogia, jonka osat voidaan esittää erikseen 
tai yhdessä. Järkeä uhmaavia seikkailuja se-
pittävä paroni on kiinnostava henkilö so-
men, valeuutisten ja lisätyn todellisuuden 
aikakaudella. Aikoinaan humoristinen hah-
mo saa myös traagisia vivahteita: millainen 
todellisuudentaju meillä on?
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Richard Strauss (1864–1949) kiintyi Krei-
kan-matkoillaan antiikkiin, mikä konkreti-
soitui etenkin useissa mytologia-aiheisissa 
oopperoissa. Elektran (1908), Ariadnen (1912) 
ja Egyptiläisen Helenan (1927) jälkeen 
Straussin kukkealla myöhäiskaudella syntyi-
vät Daphne (1937) ja Danaen rakkaus (1940). 
Iäkkäälle Straussille antiikki alkoi yhä sel-
keämmin merkitä valoisuutta ja linjakkuut-
ta, syvyyttä keveydessä. Vuosina 1946–47 
sävelletty idyllinen kaksoiskonsertto Duett-
Concertino on fagotin ja klarinetin lemme-
käs kohtaaminen, jossa voi aistia helleeni-
sen auringon.

Strauss tunnetaan ohjelmallisista or-
kesterirunoelmistaan, mutta myöhäis-
kautensa orkesteriteoksissa, kuten 
Metamorfooseissa jousille sekä oboekon-
sertossa, hän pyrki kirjoittamaan jos ei 
täysin absoluuttista niin ”puhtaampaa” 
musiikkia. Kuvallinen ja tarinallinen ajat-
telu oli kuitenkin syvällä Straussin sävel-
lystavassa. Duett-Concertinon taustalla oli 
joidenkin lähteiden mukaan satu, joka an-
toi solisteille roolihahmot – kenties prin-
sessan ja sikopaimenen. Luonnoksista 
löytyvät merkinnät viittilöivät myös, että 
Strauss saattoi ajatella fagotissa ja klari-
netissa Odysseusta ja Nausikaata – ku-
ninkaantytärtä, joka löytää rannalta haak-
sirikkoutuneen seikkailijan. Itse asiassa 
Strauss pohti tekevänsä tästä aiheesta 
näyttämöteoksen. 

Strauss kuoli syyskuussa 1949, ja kak-
soiskonsertto jäi yhdeksi hänen viimeisistä 
sävellyksistään. Myöhäistä kukoistustaan 
elävä säveltäjä saa viehkeästi esiin antii-
kin ihannemaiseman nuorekkaan raikkau-
den. Straussille ominaiset melodiset kuk-
kakuosit saavat monin paikoin klassistiset 

Richard Strauss: 
Duett-concertino TrV 293

ääriviivat. Pikku konsertto on kuin sana-
tonta musiikkiteatteria tai balettia miimi-
sine kohtauksineen, kaksintansseineen ja 
sooloineen. On helppo aistia tarina: kla-
rinetti ensin hätkähtää römeää fagottia, 
joka pitää rauhoittelevan puheenvuoron 
ja saa klarinetin taas hymyilemään. Hidas 
osa on herkkä serenadi, ja lopussa lavan 
valtaa leppoisan tunteikas tanssi.
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Sofia Gubaidulina: 
Reflections on the theme B-A-C-H

J.S. Bach häälyy Sofia Gubaidulinan (s. 1931) 
tuotannon taustalla, joskus aivan lähel-
lä, joskus etäämpänä. Säveltäjiä yhdistää 
uskonnollisuuden musiikillinen käsitte-
ly, jossa yksityinen ja universaali lomit-
tuvat. Gubaidulinan musiikin joskus pai-
nostavassa, joskus hurmioituneessa 
eksistentiaalisessa ylöspäinsuuntautunei-
suudessa on karuutta ja kirkkautta, sy-
vyyttä ja tummuutta, joka virittää yhtey-
den etenkin Bachin myöhäistuotannon 
suuntaan. Bachin merkitys kaikuu lukui-
sissa Gubaidulinan teoksissa Chaconnesta 
pianolle (1962) Offertorium-viulukonsert- 
toon (1980), Johannes-passioon (1999) ja 
Über Liebe und Hass -oratorioon (2016).

Jousikvartetille sävelletty Reflections on 
the theme B-A-C-H (2002) on Gubaidulinan 
vastaus Die Kunst der Fugen keskeneräisen 
viimeisen fuugan mysteeriin. Die Kunst der 
Fuge -kokoelma oli h-molli-messun ohel-
la Bachin testamenttiteos, abstraktia lä-
hentelevää totaalitaidetta, jossa hän hui-
pensi tutkimuksensa fuugan parissa. 
Esteettinen, tieteellinen ja hengellinen 
yhdistyvät, kun fuugakokoelma jalostaa 
pääteemaansa kohti yksinkertaista, täy-
dellistynyttä kauneutta. Päätösfuugasta 
oli oletettavasti tarkoitus tulla monumen-
taalinen neliääninen neljän teeman fuuga, 
jonka teemoista kolmas oli Bachin sukuni-
men sävelnimistä muodostettu neljän sä-
velen aihe. Käsikirjoitus kuitenkin päättyy 
kesken fraasin B-A-C-H -teeman käsitte-
lyn aikana. Millaiseksi Bach olisi viimeistel-
lyt teoksen, jos olisi ehtinyt? Jättikö hän 
sen tarkoituksella avoimeksi, jälkipolvia 
vainoavaksi fuuga-arvoitukseksi?

Pian Bachin kuoleman jälkeen painet-
tuun Die Kunst der Fugen nuottieditioon 

oli lisätty koraali vastaukseksi tylysti kat-
keavalle loppufuugalle. Gubaidulina on kä-
sitellyt sitä teoksesssaan Meditation on 
the Bach Chorale “Vor deinen Thron tret 
ich hiermit” (1993), jonka aavemaiset ää-
nihöytyvät ja kiihkeä ylöspäin kurottautu-
minen ovat osa myös nyt kuultavan teok-
sen sointimaailmaa. Gubaidulina ympäröi  
B-A-C-H -teeman tyylilleen ominaisella jänni-
tetyllä hartauden tilalla, jossa niin korkeuksia 
kuin kuiluja tuijotetaan suoraan silmiin. 
Paljaan toismaailmalliset jouset ojentau-
tuvat ylöspäin, laulavat pakahduttavasti 
ja lopulta höyrystyvät ilmaan, ennen kuin 
Bachin nimi jälleen soitetaan koraalimai-
sena huokauksena.
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19-vuotias Dmitri Šostakovitš (1906–1975) 
odotti jännityksestä vapisten, tuskin sil-
mäystäkään nukkuneena mutta mää-
rätietoisena ensimmäisen sinfoniansa 
kantaesityksen alkua Leningradin filhar-
monisen orkesterin konsertissa touko-
kuussa 1926. Sinfonia oli valmistunut lä-
hes vuosi aiemmin, ja ailahtelevainen, 
herkkä nuorukainen oli jo ehtinyt kasata 
paineita teoksen vastaanotosta. Kyseessä 
oli konservatorion sävellysopintojen lop-
putyö, ja Šostakovitš tiesi kirjoittaneen-
sa ensimmäisen teoksen, jossa paljasti 
oman äänensä ja irtaantui oppilaitoksen 
valtavirtaestetiikasta. 

Stressi oli turhaa: kapellimestari Nikolai 
Malko vakuuttui oppilastyöstä, otti sen fil-
harmonikkojen ohjelmaan, ja kantaesitys 
oli sensaatio. Itsevarma, nenäkäs ja taitu-
rillisesti sävelletty sinfonia levisi pian mm. 
Berliinin filharmonikoiden ohjelmistoon. 
Mahtoiko Šostakovitš läpimurtonsa het-
kellä aavistaa, millaista torjunnan, viralli-
sen hyväksynnän ja tasapainoilun aaltolii-
kettä hänen uransa tulisi olemaan?

Sinfoniassa Šostakovitš löysi säveltä-
jänidentiteettinsä. Teini-ikäinen taiteili-
ja oli oikukas sekoitus harkitsevuutta ja 
kapinallisuutta, ja hän oli jo ehtinyt he-
rättää ihailua, kateutta ja hämmennys-
tä. Šostakovitš oli kokenut ensirakkauden 
ja tutustunut boheemiin moskovalaissä-
veltäjään Boleslav Javorskiin, joka innos-
ti tätä identifioitumaan modernistiksi. 
Sinfoniaansa Šostakovitš kuvaili leikkisäs-
ti ”sinfonia-groteskiksi”, koska hänen gro-
teskit tyylitaipumuksensa olivat ärsyttä-
neet sävellysopettajaa.

Sinfoniassa itävät kohisten Šostakovitšin 
tyylin peruselementit terävästä ironiasta 

Dmitri  sostakovits: 
Sinfonia nro 1 f-molli op. 10

^ ^

ihmisläheiseen lyyrisyyteen ja loistokkaa-
seen orkesterinkäsittelyyn. Samalla se on 
tyylillisesti ainutkertainen hetki mittavan 
uran kynnyksellä, pysäytyskuva nuoresta 
säveltäjästä täynnä raikkautta, päättäväi-
syyttä ja vilpittömyyttä.

Ensimmäisen osan nopealiikkeisyys ja 
sirkeä tanssillisuus tuovat mieleen nukke-
teatterin tai sadunomaisen animaation, ja 
myöhemmin Šostakovitš tulikin säveltä-
mään useita baletteja sekä kukkuroittain 
elokuvamusiikkia. Scherzon vinkeä satii-
risuus on hilpeän piikittelevää verrattu-
na myöhempien sinfonioiden tyypilliseen 
mustuuteen. Hitaassa osassa Šostakovitš 
heittäytyy yllättävän romanttiseksi, kun 
taas sinfonian lopettamisen haasteeseen 
hän vastaa kohtalokkuutta ja maanisuutta 
sekoittelevalla finaalilla, joka ei ota itseään 
turhan vakavasti.

Auli Särkiö-Pitkänen
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Espanjalainen Gustavo Gimeno on toimi-
nut syyskaudesta 2015 Luxemburgin fil-
harmonisen orkesterin (OPL) musiikilli-
sena johtajana, ja sopimusta on jatkettu 
kevääseen 2022 saakka. Hänet on myös 
nimetty viisivuotiskaudeksi Toronton sin-
foniaorkesterin musiikilliseksi johtajaksi 
alkaen syyskaudesta 2020. 

Gimeno aloitti muusikonuransa lyömäsoit-
tajana. Hänet valittiin 2001 Amsterdamin 
Concertgebouw-orkesterin lyömäsoitinryh-
mään, ja seuraavana vuonna hänestä tuli lyö-
mäsoitinten äänenjohtaja. Samaan aikaan 
hän jatkoi opintojaan Amsterdamin konser-
vatoriossa keskittyen orkesterinjohtoon, ja 
hänestä tuli Concertgebouw-orkesterin tuol-
loisen ylikapellimestarin Mariss Jansonsin 
apulaiskapellimestari. Myös Claudio Abbado 
ja Bernard Haitink ovat olleet hänen tärkei-
tä mentoreitaan.

Gimeno toimi vuosina 2009–12 
Amsterdamin Con brio -sinfoniaorkesterin 
ja 2012–13 Het Orkest Amsterdamin yli-
kapellimestarina. Vuonna 2013 hän luopui 
lopullisesti työtään Concertgebouw’ssa ja 
omistautui uralleen kapellimestarina. 

Gimeno on esiintynyt kapellimestari-
na monissa huippuorkestereissa ja vie-
raillut myös RSO:n johtajana, viimeksi ke-
väällä 2019. Viime kaudella hän debytoi 
Los Angelesin ja Lontoon filharmonikko-
jen, Houston Symphonyn, St. Louisin sin-
foniaorkesterin, Seattle Symphonyn ja 
Orchestre de la Suisse Romanden johtaja-
na. Kevätkaudella 2020 hän johtaa OPL:n 
lisäksi mm. Barcelonan Liceu-oopperan 
sinfoniaorkesteria, Indianapolisin sinfo-
niaorkesteria, tyylinmukaista esitystra-
ditiota edustavaa 1700-luvun orkesteria, 
Washingtonin kansallista sinfoniaorkesteria, 
Toronton sinfoniaorkesteria, Amsterdamin 

Concertgebouw-orkesteria ja Münchenin 
filharmonikkoja. 

Gimeno debytoi oopperakapellimesta-
rina 2015 johtamalla Bellinin Norman syn-
nyinkaupungissaan Valenciassa. Hän on 
sen jälkeen johtanut Luxemburgin Grand 
Théâtressa Verdin Simon Boccanegran ja 
Mozartin Don Giovannin. Tämän vuoden 
tammikuussa hän debytoi Zürichin ooppe-
rassa johtamalla Verdin Rigoletton, ja tam-
mikuussa 2020 hän johtaa Verdin Aidan 
Barcelonan Liceu-oopperassa. 

Gimenon ohjelmisto ulottuu 1700-luvun 
musiikista oman aikamme teoksiin. Hän 
on levyttänyt OPL:n kanssa vuodesta 2017 
lähtien Pentatone-merkille Šostakovitšin ja 
Brucknerin ensimmäiset sinfoniat, Ravelin 
Daphnis et Chloén kokonaisesityksenä, 
Mahlerin neljännen sinfonian, Stravinsky-
levyn (Kevätuhri, Jeu de cartes, Agon ja Chant 
funebre), Debussyn orkesteriteoksia (La mer, 
Ibéria ja pianoteosten orkestraatioita) sekä 
viimeksi Rossinin Petite messe solennellen.

GUSTAVO GIMENO

CHRISTOFFER 
SUNDQVIST

Christoffer Sundqvist on toiminut Radion 
sinfoniaorkesterin sooloklarinetistina vuo-
desta 2005 lähtien. Lisäksi hän opettaa 
klarinetinsoittoa Sibelius-Akatemiassa ja 
pitää säännöllisesti mestarikursseja.

Sundqvist aloitti klarinetinsoiton opinton-
sa Pietarsaaren konservatoriossa Bernhard 
Nylundin oppilaana. Vuonna 2002 hän 
voitti jaetun ensipalkinnon Crusell-kla- 
rinettikilpailussa ja suoritti diplomin 
Sibelius-Akatemiassa opettajanaan Anna-
Maija Korsimaa. Sundqvist on opiskellut 
myös Baselin musiikkikorkeakoulussa pro-
fessori François Bendan johdolla.
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Christoffer Sundqvist on soittanut lä-
hes kaikkien suomalaisorkestereiden so-
listina. Ulkomailla hän on esiintynyt mm. 
BBC:n, Göteborgin, Baselin, Luzernin ja 
Norrköpingin sinfoniaorkesterien kanssa.

Sundqvist on vieraillut mm. Oxford 
Chamber Music -tapahtumassa, Kuhmon 
kamarimusiikissa sekä Amsterdamin 
Concertgebouwssa. Vuonna 2013 Sundqvist 
perusti Pietarsaareen RUSK-kamari-
musiikkifestivaalin yhdessä säveltäjä 
Sebastian Fagerlundin kanssa ja toimi 
Pietarsaari Sinfoniettan taiteellisena joh-
tajana 2013–2016.

Christoffer Sundqvist on kantaesit-
tänyt Sebastian Fagerlundin, Olli 
Kortekankaan, Erkki-Sven Tûûrin, Aulis 
Sallisen sekä Jukka Linkolan klarinettikon-
sertot. Kamarimusiikkiyhtyeidensä kans-
sa hän on kantaesittänyt teoksia mm. 
Nordgrenilta, Haapamäeltä, Lindbergiltä 
ja Almilalta. Sebastian Fagerlundilta hän 
on kantaesittänyt klarinettikonserton li-
säksi Trion ja Sonaatin.

Sundqvistin viimeisimpiä levytyksiä  
ovat Fagerlundin klarinettikonserton 
EMMA-palkittu levytys Göteborgin sin-
foniaorkesterin kanssa, Peter Eötvösin ja 
Aulis Sallisen konserttojen levytys sekä 
Plus Ensemblen Jukka Tiensuun musiikkia 
sisältävä EMMA -palkittu levy. Lisäksi hän 
on tehnyt Louis Spohrin klarinettikonsert-
tojen kokonaislevytyksen Hannoverin ra-
dion filharmonisen orkesterin kanssa.

Otto Virtanen
Otto Virtanen aloitti musiikkiopinton-
sa 6-vuotiaana Ylä-Satakunnan musiik-
kikoulussa. 15 auringonkiertoa nähtyään 
hän siirtyi pitkäaikaisen piano-opettajan-
sa Vesa-Matti Tastulan hoivista Tampereen 
konservatorioon, jossa alkoivat fagottiopin-
not Stig Forsmanin ohjauksessa. 

Sibelius-Akatemiassa touhu jatkui László 
Haran ja Jussi Särkän evästyksin. Ehtipä 
hän soitinopintojen ohessa piipahdella jon-
kin verran myös kummastuttamassa Tapio 
Nevanlinnaa tämän sävellystunneilla sekä 
Leonid Bashmakovia orkestrointia oppiak-
seen. Fagottidiplomin Otto Virtanen suorit-
ti vuonna 1997, valmistui musiikin maiste-
riksi vuonna 2000 ja soitti ensikonserttinsa 
Sibelius-Akatemian Soiva Akatemia -kon-
serttisarjassa keväällä 2002. Hän on täyden-
tänyt opintojaan Tanskan kuninkaallisessa 
musiikkikorkeakoulussa Asger Svendsenin 
sekä Pariisin Konservatoriossa Pascal 
Gallois’n fagottiluokilla sekä lukuisilla kesä- 
ja mestarikursseilla.

Orkesteriuransa aluksi Otto Virtanen toimi 
fagotistina Helsingin kaupunginorkesterissa 
vuosina 1995–1999 ja sen jälkeen soolofago-
tistina Tampere Filharmoniassa 1999–2004. 
Syksystä 2004 alkaen hän on soittanut nykyi-
sessä toimessaan Radion sinfoniaorkesterin 
1. soolofagotistina. Orkesterimuusikkouden 
lisäksi Otto Virtanen on aktiivinen kamari-
muusikko ja monipuolinen instrumenttinsa 
sanansaattaja. Hän on esiintynyt kotimaas-
saan useiden orkesterien solistina, tehnyt 
Yleisradiolle lukuisia nauhoituksia sekä esiin-
tynyt monilla kotimaisilla musiikkifestivaa-
leilla.

Muun muassa näissä yhteyksissä sekä 
pianisti-säveltäjä Kirmo Lintisen seuras-
sa hän on tullut toimineeksi yhteistyös-
sä useiden suomalaisten säveltäjien kans-
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sa ja soittanut paljon kantaesityksiä ja 
Suomen ensiesityksiä useistakin fagot-
tikirjallisuuden merkkiteoksista kuten 
Jouni Kaipaisen ja André Jolivet’n kon-
sertoista, Nikos Skalkottasin Sonata 
Concertantesta tai Luciano Berion 
Sequenzasta. Konserttiohjelmissaan hän 
yhdistelee mieluusti eri aikakausien teok-
sia aina varhaisesta barokista 2000-luvul-
le saakka.


