6.12. klo 15.00
Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti
Musiikkitalo
Hannu Lintu
kapellimestari

Han Kim

klarinetti

Mirka Viitala
piano

Lotta Emanuelsson
juontaja

Cecilia Damström:
Tundo!
Bernhard Henrik Crusell:
Klarinettikonsertto nro 2 f-molli op. 5
I Allegro
II Adagio
III Rondo. Allegretto

Einojuhani Rautavaara:
A Requiem in Our Time
1. Hymnus
2. Credo
3. Dies irae
4. Lacrymosa

Helvi Leiviskä:
Pianokonsertto op. 7
Jean Sibelius:
Finlandia

Cecilia Damström: Tundo! op. 49

2

“Pidän rajusta musiikista. Haluan musiikillani ottaa kantaa, vaikuttaa ihmisiin.”
Cecilia Damströmin (s. 1988) sanat
käyvät taiteellisesta credosta. Hän ei säveltäjänä vetäydy absoluuttisen musiikin norsunluutorniin, ei kätke ajatuksiaan
ja ihanteitaan kuulijoilta. Monissa hänen
teoksissaan on lähtökohtana jokin konkreettinen kysymys tai ongelmanasettelu: esimerkiksi ”vuoden lastenoopperaksi” valittu Dumma kungen (2017) pohtii
vieraan kohtaamisen vaikeutta, kamariyhtyeteokset Minna (2017), Aino (2018) ja
Helene (2020) muistuttavat naisten historian tärkeydestä, Kansallisoopperan tilaamaa lastenoopperaa Djurens planet
(2018) säveltäjä on itse luonnehtinut ”ekofeministiseksi” ja Requiem for our Earth
(2019) naiskuorolle, elektroniikalle ja videolle käsittelee ilmastonmuutosta.
Damström on monissa kilpailuissa palkittu säveltäjä, jonka tuotanto käsittää
laajasti eri teoslajeja ja jonka tätä kirjoitettaessa viimeisin teos Nixus orkesterille
(2020) kantaa vahvasta luomisvoimasta
kertovaa opusnumeroa 75. Damström on
käynyt säveltäjänopintonsa Tampereella
mm. Hannu Pohjannoron johdolla ja jatkanut niitä Malmössä Luca Francesconin
oppilaana.

Damströmin pyrkimys tehdä rajua musiikkia ja ottaa kantaa tulee väkevästi
esiin Gävlen sinfoniaorkesterin tilaamassa teoksessa Tundo! (2016/18). Se tarttuu yhteen aikamme suurista ongelmista,
Damströmin sanoin: ”Vakavin pakolaistilanne sitten toisen maailmansodan on ollut aivan nenämme edessä, mutta kun on
ollut tilaisuus auttaa, olemme välillä katsoneet vain sivusta. Mitä sinä ja minä olemme tehneet?” Tundo! onkin omistettu
”kaikille pakolaisille maailmassa”.
Latinankielinen otsikko tarkoittaa ”koputtamista” tai ”hakkaamista” ja viittaa
siihen, kuinka pakolaiset ovat – usein turhaan – kolkuttaneet vauraan Euroopan
portteja. Damström tuo teoksessa yhteen
monia, usein jyrkästikin toisiinsa leikkautuvia aineksia. Musertavien iskujen vastapainona on värjyvää haurautta ja jousten
puhtaiden kolmisointujen kauneutta, kuin
kuvaamassa sitä, että matkallaan pakolaiset kokevat myös seesteisiä hetkiä ja näkymiä, mutta kauneuden osana on joutua
ruhjovan jyskytyksen ja viiltävien riitasointujen silpomaksi.

Bernhard Henrik Crusell:
Klarinettikonsertto nro 2
f-molli op. 5
Bernhard Henrik Crusellin (1775–1838)
elämäntarina on kiehtova, jopa epätodelliselta tuntuva luku suomalaisen musiikin
historiassa. Samalla se on esimerkki kansainvälisestä suomalaisuudesta kahden
vuosisadan takaa.
Crusell syntyi Uudessakaupungissa vähävaraisen kirjansitojan poikana mutta
pääsi onnekkaiden kohtaamisten ja myötäsyntyisen lahjakkuutensa ansiosta soitto-oppilaaksi Viaporin sotilaslinnoitukseen ja siirtyi 15-vuotiaana Tukholmaan,
jossa hän loi 1793 alkaneen ja 40 vuotta kestäneen uran hovikapellin eli oopperaorkesterin ensimmäisenä klarinetistina.
Hän sai mainetta myös solistina ja tapasi
Euroopan musiikkisalongeissa mm. Luigi
Cherubinin, François Auberin, Carl Maria
von Weberin, Giacomo Meyerbeerin ja
uransa alussa olleen 13-vuotiaan varhaislahjakkuuden Felix Mendelssohnin.
Crusell oli klassis-romanttisen kauden
keskeisten klarinettiteosten säveltäjistä ainoa, joka oli itse klarinetisti. Solistina
hänen tiedetään esittäneen monien edeltäjiensä kuten Mozartin klarinettikonserttoa, mutta suurten aikalaistensa Carl
Maria von Weberin ja Louis Spohrin kon-

serttoihin hän ei tiettävästi tarttunut, ja
miksi olisikaan tarttunut, kun hänellä oli
kolme hienoa konserttoa omastakin takaa. Crusellin klarinettikonsertot edustavat hänen muun tuotantonsa tavoin myöhäistä klassismia, johon sekoittuu paikoin
vaikutteita ajan ranskalaisesta oopperasta.
Viimeisenä Crusellin klarinettikonsertoista, ilmeisesti vuonna 1815, valmistui
f-molli-konsertto, joka teosten julkaisujärjestyksen vuoksi tunnetaan hänen toisena
konserttonaan. Se on hänen ainoa mollissa oleva solistiteoksensa, mikä antaa sille
omaa syvyyttään, ja sitä pidetään hänen
tuotantonsa lakipisteenä.
Konsertto alkaa hillitysti laulavansävyisellä unisono-aiheella, ja muutoinkin
Crusell on antanut paljon tilaa laulavalle
melodiikalle, jonka osaksi taituriainekset
sulautuvat lähes mozartmaisen elegantisti. Runollinen hidas osa, 9/8-tahtilajissa
virtaileva Andante pastorale, vaatii solistilta kaunista ääntä, josta Crusellia aivan
erityisesti kiitettiin klarinetistina. Rondofinaali on perinteisen konserttoajattelun
hengessä osista taiturillisin ja avautuu lopussa F-duurin valoon.
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Einojuhani Rautavaara:
A Requiem in Our Time
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Nuorten säveltäjien läpimurtoteoksista tulee vain harvoin ohjelmistoon jääneitä klassikoita, mutta Einojuhani Rautavaaralle
(1928–2016) näin tapahtui. A Requiem in
Our Time vaskiyhtyeelle ja lyömäsoittimille syntyi talvella 1953–54, jolloin 25-vuotias Rautavaara opiskeli vielä sävellystä
Sibelius-Akatemiassa Aarre Merikannon
johdolla ja ulkomaiset opinnot odottivat
vasta lähitulevaisuudessa. Teos voitti yhdysvaltalaisen Thor Johnson -sävellyskilpailun, ja kantaesitys oli kilpailun finaalissa Cincinnatissa toukokuussa 1954.
Paitsi että A Requiem in Our Time oli
Rautavaaran läpimurtoteos, se oli myös
eräänlainen välitilinpäätös hänen varhaisista vuosistaan. Jokaisessa sen neljästä osasta hän on hyödyntänyt aiempaa
musiikkiaan, jolloin teokseen on päätynyt sekä kuorokappaleen, pianoteoksen,
vaskiteoksen että yksinlaulun materiaalia. Rautavaara hämmästeli myöhemmällä iällään, miten varmaotteisesti hän on
osannut käsitellä itselleen tuolloin vielä
jokseenkin vierasta soitinryhmää; enemmän kuin tietoisen osaamisen tulokseksi

Helvi Leiviskä: Pianokonsertto op. 7

hän kutsuikin saavutustaan ”jonkinlaiseksi unissäkävelyksi”.
Rautavaara omisti teoksen vuonna 1944
kuolleen äitinsä muistolle, ja nimi kääntyy parhaiten muotoon ”eräs sielunmessu meidän aikanamme”. Lähtökohta ei ole
ollut kollektiivinen vaan syvän subjektiivinen niin kuin usein Rautavaaralla, mutta
yleispätevä teoksen viesti silti on.
A Requiem in Our Time edustaa
Rautavaaran moneen suuntaan avautunutta varhaista uusklassista kautta.
Teoksen avaa juhlavasävyinen Hymnus.
Seuraava Credo et Dubito jakaantuu otsikon uskon ja epäilyn dualismin mukaisesti nopealiikkeisten kysymysten (Vivace)
ja vakaiden vastausten (Grave) vuorotteluksi. Teos kärjistyy osassa Dies irae, jossa
on sekä kirpeäsointista valitusta, stravinskymäisen iskevää rytmiikkaa että groteski marssikäänne. Lacrymosa muodostaa
teokselle hiljentyvän päätöksen, jonka sisäistyneessä valituslaulussa baritonitorvi
saa keskeisen roolin.
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Kuva: Säveltäjä Helvi Leiviskä työssään 1932. Pietinen (kuvaaja), Pietisen kokoelma,
Historian kuvakokoelma, Museovirasto.
Vaikka naispuolisia suomalaisia säveltäjiä
on ollut viimeistään 1800-luvulta lähtien,
oli Helvi Leiviskä (1902–1982) ensimmäinen, joka onnistui saavuttamaan pysyvän
aseman Suomen musiikissa. Helppoa se
ei hänellekään ollut, ja hän joutui kohtaamaan monia sukupuolensa aiheuttamia
ennakkoluuloja.
Vastoin odotuksia hennosta lyyrisyydestä ja pienmuotojen suosimisesta Leiviskä
suuntautui vakavahenkiseen sinfonisuuteen. Hänen pääteoksiaan ovat kolme sin-

foniaa (1947, 1954, 1971) ja yksiosainen
Sinfonia brevis (1962), joita leimaa suurten kaarrosten muotokieli ja usein ilmaisua tiivistävä kontrapunkti. Miespuolinen
säveltäjä olisi kenties saanut tällaisista
piirteistä kiitosta, mutta Leiviskää moitittiin välillä liiastakin vakavuudesta, siitä
että hän ”asettaa musiikin niin korkealle,
että se ei saa palvella edes esityksellisiä
iloja”. Tyyliltään Leiviskä sijoittui kansallisista elementeistä riisutun romantiikan ja
uusklassismin välimaastoon ja eteni myö-
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hemmissä teoksissaan paikoin tonaalisesti
yllättävänkin vapaaseen sävelkieleen.
Pianokonsertto (1935) kuuluu painokkuudessaan ja muotonsa laajuudessa sinfonioiden rinnalle Leiviskän tuotannossa.
Se oli pääteoksena hänen ensimmäisessä
sävellyskonsertissaan Helsingissä marraskuussa 1935 ja sai pääosin kiittävän vastaanoton. Joitakin kriittisiä huomioita kohdistettiin teoksen dramaturgiaan, mutta
teosta ei tuolloin esitetty täydellisenä, sillä solisti Ernst Linko oli tehnyt teoksen
solistiosuuteen monia leikkauksia. Teos
kuullaankin vasta nyt ensimmäisen kerran ilman mitään poistoja.
Leiviskä oli itse pianisti, ja konsertossa hän näyttää projisoineen omat toteutumattomat haaveensa teoksen sooloosaan, jota leimaavat suurisuuntaiset,
usein nelinkertaiset oktaavikulut, massiiviset akordivyörytykset ja tiivis kuvioivuus. Piano-osuuden vaativuudesta huolimatta teoksen kokonaisvaikutelma ei silti
ole korostetun virtuoosinen vaan brahmsmaiseen tapaan sinfoninen.
Konserton kolmiosainen rakenne irtaantuu perinteisestä nopea-hidas-nopea-kaavasta. Leiviskä hyödyntää tehokkaasti motiiviaineistoaan, ja osien välillä
on motiivisia ja temaattisia yhteyksiä. Itse
asiassa – niin kuin teoksen editoija Petteri
Nieminen on todennut – teema-ainesta kulkeutui pianokonsertosta sittemmin
myös Leiviskän kolmanteen sinfoniaan.
Teoksen avaa pianon jylhän arkaainen mollisävyinen teema epätavallisessa
5/4-tahtilajissa, ja se palaa muuntunee-

na myös päätösosassa. Muuna aineksena ovat terävämmin artikuloitu motiiviryhmä, joka tuo musiikkiin kuohuvaa
liike-energiaa, sekä orkesterin lavea, rauhallisesti hengittävä aihe, joka palaa finaalissa osan fuugateemana. Kehittelevä
taite johtaa monumentaalisesti hahmoteltuun nousuun ja pääteeman mahdikkaaseen paluuseen mutta nyt B-duuriin harhautuneena.
Ilmavasti alkava ja tanssilliseksi kiinteytyvä scherzo kumoaa ajatuksia Leiviskästä
pelkästään vakavien tuntojen tulkitsijana.
Sekä tanssillista teemaa että eräänlaisen
trion aseman saavaa pitkälinjaisempaa aihetta kehitellään, ja musiikki kokee vähittäisen hajoamisprosessin. Dramaattisen
tauon jälkeen seuraa musertavan painokas huipennus, kuin tuomiopäivän julistus
joka murskaa tanssillisuuden maalliset ilot
alleen.
Tauotta seuraavassa finaalissa Leiviskä
luo vapaahkon fuuga-rakenteen ensiosassa esitellystä teemasta ja kasvattaa
musiikin bruckneriaanisen ylvääseen lakipisteeseen. Vähitellen myös teoksen
avausaiheen motiiveja palaa muuntuneessa muodossa, ja osan lopun apoteoosimaisessa maestoso-huipennuksessa ensiosan
avausaihe puhkeaa esiin mutta nyt jylhistä mollisävyistä vapautuneena D-duurin
loistossa. Ehkä teoksessa voi – Leiviskän
ruusuristiläisen uskonnollisen maailmankatsomuksen muistaen – kokea alun ankaruudesta lopun kirkastumiseen kasvavan henkisen valaistumisen prosessin.

Leiviskän konserton puhtaaksikirjoitusprosessista
Helvi Leiviskän pianokonserton käsin kirjoitettu partituuri on ainakin toistaiseksi
kateissa, joten teos ennallistettiin solistin
käyttämään ns. pianopartituuriin ja orkesterisoittajien stemmoihin perustuen.
Pianopartituuri on kirjoitettu Leiviskän
käsialalla, mutta siinä on myös lukuisia
mitä todennäköisimmin solistin tekemiä
merkintöjä. Merkinnät antoivat prosessille tärkeää tietoa muun muassa teoksen
tempoista. Varsinkin vaskisoittajilla oli tapana kirjoittaa oman stemmansa loppuun
nimensä tai nimikirjaimensa ja päivämäärä
mutta usein myös esityksen kesto, 40–43
minuuttia, mikä vastaa Selim Palmgrenin

arviota Hufvudstadsbladetissa. Tuolloin
tällaiset merkinnät olivat soittajien yleinen tapa (varsinkin joviaaleilla vaskisoittajilla), ja vähemmän informatiivinen mutta
ehdottomasti hauskin niistä on käyrätorvisektion äänenjohtajan, tri Ernst Paulin
(1907–1979) viimeisen osan nimiöön piirtämä etanalla ratsastava partainen mies.
Paul menestyi myöhemmin Wienin radio-orkesterin soittajana, säveltäjänä ja
käyrätorvipedagogina. Lisäksi soolostemmassa on nähtävissä metronomimerkintöjä, joita tosin saattoi olla useitakin samaa
jaksoa varten. Toisaalta merkinnät aiheuttivat paljon pohdintaa.

7

Kimmo Korhonen

Kuvassa on käsikirjoitus solistin osuudesta, jossa näkyy teoksen 3. osaan vuoden 1935
solistin tekemiä vaiheittaisia poistoja, jotka koskivat vain piano-osuutta. Sen sijaan
orkesteri soitti oman osuutensa ilman solistia. Kuva Savon soitannollinen seura
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Erityisesti solisti oli omalla käsialallaan
kirjoittanut osuuteensa useita helpotuksia ja poistoja kuten 3. osan viimeisessä
suuressa nousussa ennen teoksen lopputaitetta. Osa yliviivauksista oli sotkenut säveltäjän alkuperäiset nuotit lähes
lukukelvottomiksi, mutta tutkimalla harmonioita yhdessä solisti Mirka Viitalan
kanssa epäselvyydet saatiin ratkaistua tai
puhtaaksikirjoitettuun teokseen on laitettu vaihtoehtoisia soittotapoja (ns. ossia).
On mahdotonta tietää, kuinka Leiviskä
suhtautui muutoksiin, mutta varsinkin
viimeisessä osassa ne antavat hätäisesti tehdyn vaikutelman. Huomionarvoista
on, että soolostemmassa on myös muutamia Leiviskän käsialalla tehtyjä vaihtoehtoisia helpotuksia, mutta nämä on merkitty huolellisesti, ja ne ovat käytännössä
aina muotoa, jossa solisti saa soittaa vasemman käden kulut oktaavissa oikean
käden kanssa vaihtoehtona vaikeammalle, itsenäiselle sävelkululle.
Myös soitinstemmoissa oli ristiriitaisuuksia. Jousisoittimia kohti oli useita
stemmoja, mutta niiden esitystapamerkinnät poikkesivat usein toisistaan, ja joskus kopistille oli tullut selkeitä virheitä
– kuten viimeisessä osassa, jossa alttoviulujen nuotit olivat muutamassa tahdissa siirtyneet sellaisenaan 2-viuluille huomioimatta nuottiavaimen erilaisuutta.
Olennaisin merkinnöistä paljastuva asia
kuitenkin oli, että vaikka solisti oli tehnyt
lukuisia poistoja, ei mitään vastaavaa ollut soitinstemmoissa. Suurella todennäköisyydellä orkesteri on soittanut koko

teoksen säveltäjän kirjoittamassa muodossa, mutta vuoden 1935 solisti jätti useita kriittisiä kohtia soittamatta. Tämä näkyi myös aikalaisarvosteluissa, kun sekä
Uuno Klami että Sulho Ranta kritisoivat,
kuinka ”kohokohta saavutettiin jo ennen
loppua” – ja ilman solistia viimeinen virtuoottinen nousu lienee kuulostanutkin ontolta. Yksityiskirjeessä Leiviskälle hänen
ystävänsä uskalsi kriitikoista poiketen arvostella solistia sanoen, että hän ”fuskasi
siinä enemmän, kun on luvallista”. Silti on
syytä muistaa, että aikalaiskritiikki oli pääosin myönteistä, eikä teoksen unohtaminen vuoden 1935 jälkeen perustunut ainakaan lehtiarvosteluihin.
Petteri Nieminen
Jussi Mattila
Savon soitannollinen seura
Lähteitä
• Klami, U. 1935. Helvi Leiskän sävellyskonsertti. Helsingin Sanomat 24.11.1934
• Palmgren, Selim. 1935: Helvi Leiviskä.
Hufvudstadsbladet 24.11 1935.
• Ranta, S. 1935. Helvi Leiviskä. Ilta-Sanomat
28.11.1935.
• Rausch, Alexander 2020: Österreichisches
Musiklexikon Online. Paul, Ernst. https://
musiklexikon.ac.at/ml/musik_P/Paul_Ernst.
xml
• Tarasti, Eila 2017: ”Nouse, ole kirkas” – Helvi Leiviskän elämä ja teokset.
Kulttuuriperintöjen akatemia ry & Suomen
Semiotiikan Seura ry, Helsinki.

Jean Sibelius: Finlandia op. 26
Jokainen kansakunta tarvitsee omat taiteelliset symboliteoksensa, sellaiset kuin
kirjallisuudessa Kalevala ja Aleksis Kiven
Seitsemän veljestä tai maalaustaiteessa jokin Akseli Gallen-Kallelan Kalevalateoksista. Musiikissa tätä tehtävää
palvelee yhtä vankalla kansallisella mandaatilla Jean Sibeliuksen (1865–1957)
Finlandia vuodelta 1900.
Finlandian kansallinen lataus ei ole sattumaa, sillä sellaiseen tehtävään Sibelius
sen alun perin sävelsikin. Teos on muokattu musiikista, joka säesti marraskuussa 1899 Sanomalehdistön päivien kuvaelmasarjan päätösosaa, otsikoltaan Suomi
herää. Ensiesityksen juhlahumussa musiikki jäi monilta kuulijoilta kuvaelmien
kansallisen hurmoksen jalkoihin, mutta
Sibeliuksen muokkaamana sävelrunona
Suomi herää -kuvaelman musiikki nousi nopeasti kansallisen tunteen väkeväk-

si julistukseksi, nyt lopullisella nimellään.
Teoksen merkitystä syvensivät sen hymniosaan tehdyt sanoitukset, joista V. A.
Koskenniemen vuonna 1940 runoilema
versio on vakiintunut käyttöön.
Pelkkä Finlandian tausta tai Sibeliuksen
nimikään eivät olisi riittäneet antamaan
teokselle kansallisen merkkiteoksen asemaa. Tarvittiin myös sellaista musiikkia,
joka pystyi tiivistämään ajan kansalliset
tunnot ja samalla nousemaan yliajalliseen
merkitykseen, oman hetkellisen poliittisen
tilanteensa yläpuolelle. Nämä vaatimukset
Finlandian graniittisen jyhkeät vaskisoinnut, väkevästi purkautuva energisyys, tasapainottavan hymnivaiheen vakaa seesteisyys ja voitokas päätös täyttävät. Siinä
ovat mukana sekä kutsu taisteluun että
toive pysyvästä rauhasta.
Kimmo Korhonen

9

hannu lintu
10

Hannu Lintu on ollut Radion sinfoniaorkesterin ylikapellimestari syksystä 2013
lähtien. Hänet on nimitetty Suomen
Kansallisoopperan
ylikapellimestariksi
tammikuusta 2022 alkaen.
Kaudella 2020–2021 Lintu debytoi pandemian salliessa New Yorkin filharmonikkojen ja Tokion NHK- sinfoniaorkesterin johtajana sekä vierailee mm. Lontoon
filharmonikkojen, Alankomaiden filharmonikkojen sekä Baltimoren, Detroitin
ja Cincinnatin sinfoniaorkesterien kapellimestarina. Viime aikojen konsertteihin
kuuluvat debyytit Montréalin ja Chicagon
sinfoniaorkesterien sekä Unkarin kansallisen filharmonisen orkesterin kanssa sekä

konsertit mm. Bostonin ja St Louisin sinfoniaorkesterien, New Japan Philharmonic
Orchestran, Singaporen sinfoniaorkesterin
ja NDR Elbphilharmonie-orkesterin kanssa.
Lintu opiskeli Sibelius-Akatemiassa ensiksi sellon- ja pianonsoittoa ja myöhemmin orkesterinjohtoa Jorma Panulan
johdolla. Hän osallistui Myung-Whun
Chungin mestarikursseille L’Accademia
Musicale Chigianassa Sienassa ja voitti
ensimmäisen palkinnon Pohjoismaisessa
kapellimestarikilpailussa Bergenissä vuonna 1994. Hän on levyttänyt mm. Ondine-,
BIS-, ja Hyperion-levymerkeille.

MIRKA VIITALA
tunnetaan monipuolisena pianistina, jonka
ohjelmisto ulottuu barokista oman aikamme musiikkiin. Hän on esiintynyt omin konsertein, orkesterisolistina ja kamarimuusikkona Suomen lisäksi useissa Euroopan
maissa sekä Yhdysvalloissa, Israelissa ja
Etelä-Afrikassa. Hän on esiintynyt myös
monilla keskeisillä festivaaleilla.
Viitala on opiskellut Sibelius-Akatemiassa Matti Raekallion ja Ralf Gothónin
johdolla sekä Amsterdamin Sweelinckkonservatoriossa Jan Wijnin oppilaana. Hän on täydentänyt opintojaan mm.
Murray Perahian, Liisa Pohjolan, Olli
Mustosen ja Dmitri Baškirovin mestarikursseilla. Viitala on saanut palkintoja monissa kotimaisissa ja ulkomaisissa kilpailuissa, mm. ensipalkinnot Fazerin
pianokilpailussa 1988 ja Espoon kamari-

musiikkikilpailussa 1992 sekä toisen palkinnon Tel-Hai Masterclass -kilpailussa
Israelissa 1996. Ensikonserttinsa Viitala
piti Helsingissä 1999.
Viitala on tehnyt vuodesta 2000 lähtien lukuisia taltiointeja Yleisradiolle (mm.
Prokofjevin, Lisztin, Rameaun, de Fallan,
Sibeliuksen ja Pasi Lyytikäisen teoksia).
Vuonna 2012 hän levytti Fred Lerdahlin
musiikkia
amerikkalaiselle
Bridge
Recordsille. Viitala on kantaesittänyt mm.
Matthew Whittallin, Pasi Lyytikäisen ja
Henrik Denerinin teoksia. Viime vuosina
hän on esiintynyt usein eturivin suomalaisten nykymusiikkiyhtyeiden defunensemblen, Avantin ja Zagros Ensemblen riveissä, ja vuodesta 2016 lähtien hän on
ollut historialliseen avantgarde-ohjelmistoon keskittyvän UMUU-kollektiivin jäsen.
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Radion sinfoniaorkesteri

HAN KIM
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Korealaissyntyinen Han Kim (s. 1996) on
noussut monien kilpailumenestysten siivittämänä yhdeksi nuoren polven lupaavimmista klarinetisteista. Hän on ollut
vuodesta 2018 Radion sinfoniaorkesterin toinen sooloklarinetisti mutta esiintyy aktiivisesti myös kamarimuusikkona
ja orkesterisolistina.
Han Kim aloitti klarinetinsoiton 10-vuotiaana ja esiintyi kamarimuusikkona
12-vuotiaana Japanissa kansainvälisellä
klarinettifestivaalilla ja debytoi orkesterisolistina Soulissa 13-vuotiaana soittamalla Mozartin konserton. Hän on opiskellut
sen jälkeen Englannissa Etonin Collegessa
sekä Lontoossa Guildhall School of Music
and Dramassa Andrew Websterin ja
Lyypekissä Sabine Meyerin johdolla.
Han voitti Jacques Lancelot -klarinettikilpailun 2016 ja sai myös yleispalkinnon
sekä tilausteoksen esityksen palkinnon.

Hän saavutti toisen sijan Münchenin ARDmusiikkikilpailussa, jossa hän sai myös
yleisöpalkinnon ja Henle Urtext -palkinnon. Veits-puhallinkvintetin klarinetistina
hän oli voittamassa toista palkintoa Carl
Nielsen -kamarimusiikkikilpailussa 2015.
Han on soittanut mm. Münchenin kamariorkesterin, Orchestre de la Normandien sekä Etelä-Koreassa KBS-sinfoniaorkesterin ja Suwonin sinfoniaorkesterin solistina. Hän on vieraillut äänenjohtajana mm. Lontoon sinfoniaorkesterissa
ja Ranskan kansallisorkesterissa. Hänen
kamarimusiikkikumppaneitaan ovat olleet mm. Arto Noras, Sabine ja Wolfgang
Meyer, Daniel Müller-Schott, Igor Levit,
Shanghai-jousikvartetti sekä Bennewitzkvartetti. Hän on kantaesittänyt mm.
Jeajoon Ryun klarinettisonaatin ja -kvinteton sekä Fuminori Tanadan klarinettikonserton.

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on
Yleisradion orkesteri, jonka tehtävänä on
tuottaa ja edistää suomalaista musiikkikulttuuria. Orkesterin ylikapellimestari on
Hannu Lintu.
Radio-orkesteri perustettiin vuonna 1927 kymmenen muusikon voimin.
Sinfoniaorkesterin mittoihin se kasvoi
1960-luvulla. RSO:n ylikapellimestareita ovat olleet Toivo Haapanen, Nils-Eric
Fougstedt, Paavo Berglund, Okko Kamu,
Leif Segerstam, Jukka-Pekka Saraste ja
Sakari Oramo. Hannu Linnun kauden päätyttyä keväällä 2021 ylikapellimestarina
aloittaa Nicholas Collon.
Suurten klassis-romanttisten mestariteosten ohella RSO:n ohjelmisto sisältää
runsaasti nykymusiikkia ja orkesteri kantaesittää vuosittain useita Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtäviin kuuluu myös
koko suomalaisen orkesterimusiikin taltioiminen kantanauhoille Yleisradion
arkistoon.

RSO on levyttänyt mm. Mahlerin,
Bartókin, Sibeliuksen, Hakolan, Lindbergin,
Saariahon, Sallisen, Kaipaisen ja Kokkosen
teoksia. Orkesteri on saanut levytyksistään
Gramophonen kahdesti – Lindbergin klarinettikonserton levytyksestä 2006 sekä
Bartókin viulukonserttojen levytyksestä
2018. Muita tunnustuksia ovat mm. BBC
Music Magazine Award, Presto Classical
ja MIDEM Classical Award. Sibeliuksen
sävelrunoja ja lauluja sisältävä levy palkittiin International Classical Music -palkinnolla (ICMA) 2018. Kotimaisen EMMApalkinnon RSO on saanut 2016 ja 2019.
RSO konsertoi säännöllisesti ympäri maailmaa. Kaudella 2020–2021 orkesteri konsertoi Hannu Linnun johdolla
Espanjassa.
RSO:n konsertit lähetetään suorina lähetyksinä Yle Areenassa ja Yle Radio
1:ssä sekä taltiointeina Yle Teemalla ja Yle
TV1:ssä.
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