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Lintuperspektiivi
”BEETHOVEN OSOITTAA, ETTÄ TAITEESSA LAATU

TULEE ENNEN VÄLINEELLISTÄMISTÄ”

Tunsit läheisesti säveltäjä Jovanka Trbojevićin. 
Millaisia muistoja sinulla on hänestä, ja mil-
lainen on hänen orkesteriteoksensa Vertigo?

Ensimmäinen muistikuvani Vanjasta oli 
90-luvun puolivälin paikkeilta, jolloin soi-
tin selloa akatemian kapellimestariluokan 
orkesterissa. Silloin, kuten nytkin aloitte-
levat säveltäjät tekivät luokan kanssa yh-
teistyötä. Eräänä päivänä sinne sitten pö-
lähti joukko nuoria, lahjakkaita ja vähän 
pelokkaita tyyppejä: Jovanka Trbojević, 
Veli-Matti Puumala, Seppo Pohjola ja kei-
tä kaikkia siinä olikaan. Kaikista heistä tuli 
sittemmin yhteistyökumppaneitani, ja 
Vanjan ja hänen perheensä kanssa meis-
tä tuli hyviä ystäviä.

Vanjaa kuvataan usein sanalla ”värikäs", 
ja sitä hän olikin. Hänellä oli paljon mielipi-
teitä, ja maahanmuuttajana hän analysoi 
usein tarkasti suomalaisen yhteiskunnan 
koomisia ja ongelmallisia piirteitä. Hän il-
maisi ajatuksensa suoraan, ja kyllä me jos-
kus riitelimmekin.

Johdin aikoinaan Kööpenhaminassa 
Vanjan magnum opuksen, oopperan Heart 
in a Plastic Bag, joka kertoo tositarinan 
eräästä virolaisesta sarjamurhaajasta. 
Hän lähti mielellään mukaan poikkitai-
teellisiin projekteihin, ja monissa teoksis-
sa on mukana tanssia, resitointia tai mui-
ta taidemuotoja. Monet piirteet Jovankan 
musiikissa tulevat hänen kotiseudultaan, 
ja usein myös hänen sävellystensä nimet 
viittaavat sinne. 

Vertigo-teos tilattiin Tampere 
Filharmoniaa varten. Kun kantaesityk-
sen jälkeen keskustelimme Vanjan kans-

sa, olimme yhtä mieltä siitä, että siihen piti 
tehdä joitain lyhennyksiä. Materiaalia tii-
vistettiin ottamalla pois jaksoja, jotka tun-
tuivat hajottavan ensiosan rakennetta. 
Tänään kuultava Vertigo on siis tavallaan 
teoksen uuden version kantaesitys. Se on 
suunniteltu yhdessä Vanjan kanssa, mutta 
hän ei koskaan ehtinyt saada tietoa, että 
tulisimme soittamaan sen RSO:n kanssa.

Vertigon alkaa sointublokilla jossa esi-
tellään teoksen harmoniset elementit. 
Sitten pasuuna ja bassoklarinetti soitta-
vat teeman, eräänlaisen balkanilaisen spi-
rituaalin. Ensimmäinen osa koostuu itse 
asiassa tuon teeman variaatioista pyör-
teisessä ympäristössä; Vanjan kanssa kut-
suimmekin sitä ”painajaisvariaatioiksi”. 
Variaatiopyörre keskeytyy kerran, kun al-
kumotto esiintyy uudestaan, minkä jäl-
keen pyörre häviää ilmaan ja siirrytään toi-
seen osaan. Siinä kaikenlaisista kilisevistä 
soittimista, celestasta, pianosta, harpus-
ta, kellopelistä ja vibrafonista syntyy ikään 
kuin taivaallinen näky, mutta en ole var-
ma, onko tämä seurausta ensiosan draa-
masta vai onko tuo jakso tarkoitettu sen 
draamalliseksi vastakohdaksi, ikään kuin 
lohdutukseksi suhteessa alkupuoliskoon.

Vanjan musiikille oli aina ominaista nero-
kas lyömäsoitinten käyttö. Kannattaa esi-
merkiksi seurata, miten kaikki lyömäsoit-
tajat välillä soittavat symbaaleja ja välillä 
rumpusoittimia. Se valtava variaatio, millä 
kuuden soittajan patteristo toimii, on hä-
nen tavaramerkkinsä. Vertigo on myös har-
monisesti kiinnostava, kaikki nähdään sii-
nä eräänlaisen aggressiivisen sumun läpi. 
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Mitä yhtäläisyyksiä löytyy Vertigon ja 
Bartókin ensimmäisen pianokonserton 
välillä?

Vertigoa ja Bartókin konserttoa yhdis-
tää nimenomaan perkussiivinen maail-
ma, ei niinkään se, että molemmat sä-
veltäjät ovat itäeurooppalaisia. Konsertin 
ohjelmassa on johtolankana kansanmu-
siikkiajatus, onhan Beethovenin sinfo-
nian finaalikin peräisin irlantilaisesta kan-
sansävelmästä. Vertigossa balkanilainen 
sointimaailma hallitsee ”painajaisvariaati-
oiden” teeman ohella ennen kaikkea har-
moniaa, Bartókilla kansanmusiikkiainekset 
ovat puolestaan lähinnä rytmejä ja erilai-
sia asteikkoja. 

Bartókin ensimmäinen pianokon-
sertto on hyvin lyömäsoitinvoittoinen 
teos; vaikka soitinarsenaali on pienempi 
kuin Vertigossa, ne ovat läsnä koko ajan. 
Kun Vertigo loppuu ja konsertto alkaa, tu-
lee toivottavasti vahva tunne, että sama 
maailma jatkuu. 

Miten ensimmäinen pianokonsertto sijoittuu 
Bartókin tuotantoon?

Näen Bartókin ensimmäisen konserton 
eräänlaisena kokeiluna: säveltäjä kävi tyy-
lillisessä ääripisteessään ja totesi, että jo-
kin toinen suunta on sittenkin hedelmälli-
sempi. Tämähän ei ollut 1900-luvun alun 
säveltäjille mitenkään poikkeuksellista. 
Toinen ja varsinkin kolmas konsertto ovat-
kin jo aivan erilaisia. 1920-luku oli toki hy-
vin erityistä aikaa musiikinhistoriassa – sil-
loin syntyi paljon kummallista musiikkia. 
Luullakseni Bartók itsekin koki, että nyt on 
tullut tehtyä jotain perin outoa. 

Hän itse kertoi, että teoksen taustalla on 
ajatus barokkikonsertosta samaan tapaan 
kuin Stravinskyn Dumberton Oaks nyök-
kää Bachin Brandenburgilaisien konserttojen 

suuntaan. Mutta siinä missä Stravinskylla 
säilyy barokin tanssillisuus ja rytmien pon-
nahtelu, Bartókilla vaikutelma on aavistuk-
sen jähmeämpi, vaikka tietyt eleet tuntu-
vatkin tulevan barokin rytmiikasta. Olen 
aina suhtautunut tähän konserttoon aavis-
tuksen verran ihmetellen, ja yhteissoitolli-
sesti se on pahamaineisen hankala.

Mitä uutta Beethoven tuo sinfonian näyttä-
mölle seitsemännessä sinfoniassaan?

Beethovenin tuotannosta arvos-
tan eniten hänen keskikauttaan, noin 
vuosia 1802–1808, jolloin syntyivät 
kaikki sinfoniat kuudenteen asti, viulu-
konsertto ja kolmoiskonsertto, Waldstein- 
ja Appassionata -sonaatit, Razumowski-
kvartetot ja paljon, paljon muuta. 
Tämän ajanjakson musiikki ei ole vält-
tämättä kaikkein eteenpäin luotaavinta 
Beethovenia, mutta omassa klassisessa, 
ylpeässä täydellisyydessään ylittämätön-
tä. Seitsemäs sinfonia on vuosilta 1811–13, 
eikä siis kuulu enää samaan aikajaksoon, 
mutta siinä on samaa linjakkuutta. Koen 
teoksen eräänlaiseksi epilogiksi keskikau-
den Beethovenille. 

Sinfonian toisteisuuden ja melskeisyy-
den selittää luultavasti se, että sen sä-
veltämisen aikaan Beethovenin kuulo 
heikentyi radikaalisti. Tämä on hänen en-
simmäinen teoksensa, josta löytyy mer-
kintä fff (forte fortissimo). Siis ihan älyt-
tömän lujaa. Hän johti vielä itse, mutta ei 
kuullut soittoa korokkeelle, ja pyysi soit-
tajia soittamaan aina vain lujempaa ja lu-
jempaa. Siten syntyi uusi dynaaminen 
työkalu, joka siirtyi edelleen täys- ja myö-
häisromantiikan musiikkiin. 

Edistyksellistä seitsemännessä sinfonias-
sa on, miten paljon teos perustuu nimen-
omaan rytmiikalle. Pitää odottaa 1900-lu-
vulle ja Stravinskyn Kevätuhriin asti, ennen 
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kuin rytmillä on näin suuri merkitys muo-
toa luovana elementtinä. Myös harmonian 
suhteen teos on taiturillinen: ensimmäisen 
osan johdanto noudattaa samaa harmo-
nista kaavaa kuin sinfonia kokonaisuudes-
saankin. Beethoven mietti tällaiset seikat 
hämmästyttävän tarkasti.

Olet joskus puhunut Beethovenin modernis-
mista. Millä tavoin hän on moderni?

Beethovenin nerous on siinä, että hän pu-
huu ihmisille. Jokainen löytää Beethovenin 
teoksista oman kuvansa; ne ovat peilejä. 

Eroica-sinfonia saa meidät nykyäänkin 
pohtimaan vallan konseptia. Pastoraali-
sinfonia on mitä painokkain kannanot-
to luonnon ja ympäristön puolesta ja 
yhdeksäs sinfonia on ikuinen julistus ta-

sa-arvon ja yhdenvertaisuuden puoles-
ta. Kaiken taustalla on kuitenkin hänen 
äärimmäinen ammattitaitonsa ja jatkuva 
pyrkimys itsensä ylittämiseen. Beethoven 
osoittaa, että taiteessa laatu tulee ennen 
välineellistämistä.

Määrittelen modernistisen teoksen niin, 
että se tuntuu kaikkina aikoina modernil-
ta: teoksessa on häkellyttäviä piirteitä, 
joka ajasta riippumatta tuntuvat uusilta. 
Käyttäisin silti Beethovenista ehkä vie-
lä mieluummin sanaa edistyksellinen tai 
progressiivinen. Kaikki katsoo eteenpäin. 
Tietenkin Beethoven oli omana aikanaan 
moderni, se näkyy aikalaiskommenteis-
sa, mutta hän ei säveltänyt oman aikansa 
yleisöä, vaan tulevaisuutta varten.

Haastattelu Lotta Emanuelsson
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Tavallinen konserttipäivä Musiikkitalossa. 
Radion sinfoniaorkesterin muusikot ovat 
asettuneet paikoilleen ja virittäneet. 
Kapellimestari Joshua Weilerstein saapuu 
ja pian alkaa soida Beethovenin 4. sinfo-
nia. Mutta mitä ihmettä – yleisö purs-
kahtaa yhtäkkiä nauruun. Nauravatko he 
Beethovenille?

Ehkä hänellekin, mutta varsinkin valkoi-
selle hassulle jänikselle, joka pomppii laval-
la musiikin tahtiin. Pian paikalla on ujo siili-
kin, mutta miksi eläimet alkavat kinastella 
ja siili jää tuhertamaan itkua? Keltaisiin 
huomioliiveihin, toppahousuihin ja muu-
tamaan prinsessamekkoon sonnustautu-
nut yleisö jää jännittyneenä odottamaan 
loppuratkaisua. 

Kyseessä ei ehkä sittenkään ole ai-
van tavallinen konsertti, vaan RSO:n ja 
Musiikki- ja kulttuurikeskus VERSOn yh-
teistyönä syntynyt Piilometsän soitinsa-
tu. Päiväkoti- ja alakouluikäisille suunnatut 
suositut esitykset varataan loppuun tyy-
pillisesti minuuteissa ja yhteensä ne ovat 
tavoittaneet kymmenvuotisen yhteistyön 
aikana jo 20 000 lasta.

PIILOMETSÄSSÄ SOI 
ŠOSTAKOVITŠ, DUTILLEUX 
TAI ALFVÉN 

Soitinsatu-konseptissa RSO:n normaalin 
konserttiviikon ohjelmasta valitaan yksi 
teos, josta VERSOn musiikkipedagogit 
poimivat pätkiä kuvaamaan käsikirjoitta-
mansa tarinan käänteitä.

RSO:n intendentti Tuula Sarotien mu-
kaan konsepti on nerokas. ”Kansainväliset 
kapellimestarivieraammekin usein häm-

”Päästäänkö huomenna uudestaan?”
RSO:n ja VERSOn suositut soitinsatukonsertit

ovat tavoittaneet jo 20 000 lasta

mästelevät tätä luontevaa tapaa tarjo-
ta lapsille ’oikeaa’ sinfoniaorkesterin oh-
jelmistoa – jopa modernia musiikkia – ja 
miten lapset saadaan keskittymään sii-
hen tarinan kautta.” Soitinsatuja ovat joh-
taneet mm. Hannu Lintu, Sakari Oramo, 
Jukka-Pekka Saraste, Nicholas Collon ja 
Edward Gardner.

Siilin ja jäniksen edesottamusten  
lisäksi lavalla on etsitty aarret-
ta Sammakkolammesta, leivottu lei-
pää tai suunnistettu rasteja metsässä 
niin Šostakovitšin 5. sinfonian, Dutilleux’n 
Timbres, Espace, Mouvement -teoksen kuin 
Alfvénin Vuorenkuningas-sarjankin tahtiin. 
”On uskomatonta, että kaikista käytössäm-
me olleista orkesteriteoksista on löytynyt 
aina tarinoihin tarvitsemamme elemen-
tit eli riemua, rauhaa, kavaluutta ja ystä-
vyyttä”, kertoo alusta asti mukana ollut 
VERSOn musiikkipedagogi Sari Kallioranta.

Tarinoita pedagogit työstävät tiimityö-
nä. ”Sisällytämme tekstiin soitinesitte-
lyä, roolihahmojen välistä dialogia sekä 
erilaisia lapsiyleisön mielenkiintoa herät-
täviä tuntemuksia, kuten iloa, surua ja 
jännitystä”, Sari kuvailee. Tarinoissa on 
yleensä 2–3 suomalaiseen tarinaperin-
teeseen kuuluvaa satu- tai eläinhahmoa. 
”Heitä ovat esimerkiksi avulias ja hyvän-
tahtoinen siili sekä reipas ja itsekäs jänis. 
Luonteenpiirteet tulevat esiin erityises-
ti musiikin kautta”, Sarin VERSO-kollega 
Siina Hirvonen luonnehtii.
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SOITINSATU ON ELÄMYS 
MYÖS TEKIJÖILLE

”Olipa ihana konsertti! Se siili oli kuulem-
ma kiva ja söpö. Poikien mielestä parasta oli 
tappelukohtaus, kun pupu tökki luudalla sii-
liä.” ”Konsertti oli ihana mahdollisuus tutus-
tua elämyksellisellä tavalla orkesterisoitti-
miin ja nauttia klassisesta musiikista.” 

Vaikuttunutta palautetta sataa yleisöl-
tä aina esitysten jälkeen, mutta soitinsa-
dut ovat versolaisten mukaan yhtä antoi-
sia myös tekijöille. ”Jokainen produktio on 
suuri elämys ja täynnä ihania yksityiskoh-
tia aina käsikirjoitus- ja harjoitusvaihees-
ta konserttiin”, iloitsee Siina Hirvonen. 
Samaa mieltä ollaan myös orkesterin ri-
veissä. ”On hienoa ja energisoivaa nähdä 
ja kuulla lasten ilo ja heittäytyminen mu-
kaan musiikkiin ja tarinaan”, viulisti Maria 
Puusaari sanoo.  

Antoisan työskentelyn perustana on 
saumattomasti sujuva yhteistyö verso-
laisten ja orkesterin kesken. ”Olemme sekä 
onnekkaita että kiitollisia, että saimme ai-
koinaan mahdollisuuden yhteistyöhön”, 
kiittelee VERSOn toiminnanjohtaja Fiona 
Tharmaratnam.

Mutta miten kävi nahistelevien siilin ja 
jäniksen? No tietysti sopu löytyi ja eläi-
met jäivät ystävyksinä elelemään pesäänsä 
Piilometsässä. Keltaliiviset letkat sukeltavat 
parijonossa Musiikkitalon lumiselle pihalle. 
Voitaisko tulla jo huomenna uudestaan?

Satu Kahila

MIKÄ: Musiikki- ja Kulttuurikeskus VERSO 
on 2003 perustettu kannatusyhdistys, 
joka järjestää mm. konsertteja ja koulu-
tuksia sekä tuottaa materiaalijulkaisuja. 
Soitinsatujen rooleissa ovat esiintyneet 

musiikkipedagogit Sari Kallioranta ja Siina 
Hirvonen sekä toisinaan myös musiikki-
pedagogit Hanna-Leena Tammiruusu, 
Inka Hämeenaho-Vaara ja Tarja Luoma. 
Järjestelytehtävissä konserttipaikalla ovat 
toimineet Ritva Ollaranta, Katja Sirkiä, 
Terhi Kuparinen, Pauliina Puukko, Malla 
Pelo, Rosa-Lia Anthoni ja Elina Forsberg. 
Konserttien tuotantovastaava on Fiona 
Tharmaratnam.

KUKA: Sari Kallioranta
Varhaisiän musiikinopetuksen lehto-
ri Helsingin Konservatoriossa. Toiminut 
Musiikki- ja Kulttuurikeskus VERSOn 
kautta mm. kouluttajana sekä esiintyvä-
nä taiteilijana.

KUKA: Siina Hirvonen
Musiikkipedagogi / musiikkileikkikou-
lunopettaja (AMK), viimeistelee jat-
ko-opintojaan Taideyliopiston Sibelius-
Akatemian musiikkikasvatuksen osastolla. 
Pikku Kakkosen musisoivana juontajana 7 
vuotta. Konsertoi myös Siina & Taikaradio 
-orkesterissa ja on käsikirjoittanut mm. ta-
rinat Eläinten karnevaali- ja Taikametsässä 
soi! -konsertteihin. Kultalevy Siinan taika-
radio -laulukirjasta ja CD:stä (Tammi) 2018.

KUKA: Fiona Tharmaratnam
Musiikki- ja Kulttuurikeskus VERSOn toi-
minnanjohtaja ja Helsingin Konservatorion 
kitaransoitonopettaja. Tuottajana ja mu-
siikkimateriaalien tekijänä kirja- ja äänite-
julkaisuissa (mm. Piilometsän säveliä -CD  
ja opettajan opas, VirkistysVerso-
materiaali, Vivo Kitara alkeisoppikirja, 
Ikivihreä soiva laulukirja).
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RSO:N JA VERSON 
SEURAAVAT 
SOITINSATUKONSERTIT

12.3.2020 klo 10
Piilometsän soitinsatu
Jukka-Pekka Saraste, kapellimestari
Rooleissa Sari Kallioranta ja Siina Hirvonen
Pjotr Tšaikovski: Sinfonia nro 6 h-molli 
”Pateettinen” op. 74
Soveltuu yli 5-vuotiaille. 
Tilaisuus on maksuton, mutta paikat 
varattava etukäteen alk. 14.2.2020 klo 8 info@
versomus.fi. 

7.5.2020 klo 10
Piilometsän soitinsatu
Edward Gardner, kapellimestari
Rooleissa Sari Kallioranta ja Siina Hirvonen
Béla Bartók: Tanssisarja
Soveltuu yli 5-vuotiaille. 
Tilaisuus on maksuton, mutta paikat 
varattava etukäteen alk. 8.4.2020 klo 8 
info@versomus.fi.



8

Jovanka Trbojevic: Vertigo
Jovanka Trbojevic (1963–2017) oli suomalai-
sen nykymusiikkielämän räväkkä väriläiskä, 
jonka elämä katkesi vaikeaan sairauteen ke-
väällä 2017. Useita suunnitteilla olleita teok-
sia jäi kesken.

Trbojevicin musiikkia leimaavat mieliku-
vituksekkaat konseptit, huumori ja omas-
ta elämästä ammentaminen. Musiikki laa-
jeni usein kohtaamaan muita taiteenaloja. 
Oman persoonan likoon laittaminen saa len-
toon esimerkiksi ”stand up -ooppera” Opera 
Absurdiumin (2012), jossa Trbojevic käsittelee 
railakkaasti omaa säveltäjyyttään.

Orkesteriteoksia Trbojevic sävelsi kak-
si. Jälkimmäinen, Tampere Filharmonian 
vuonna 2011 kantaesittämä Vertigo on 
omistettu Hannu Linnulle, joka toimi tuol-
loin Tampere Filharmonian ylikapellimes-
tarina. ”Vertigo” merkitsee huimausta, ja sä-
veltäjän mukaan kyseessä on ”mielensisäisen 
draaman” ja sen hyväksymisen kuvaus.

”Jokainen on joskus kokenut sisäisen ver-
tigon”, Trbojevic totesi ennen kantaesitystä.

Suurelle orkesterille sävelletty laajamittai-
nen Vertigo käy läpi syviä psyykkisiä proses-

seja. Kuulija upotetaan heti alussa syvään 
veteen. Matalat vasket ja lyömäsoitti-
met keikuttavat venettä, jalansija huojuu. 
Orkesterin sointimaailma on usvaisessa 
hehkuvuudessaan lähes houreinen, ja teks-
tuuri kimmeltää kuin silmissä kipinöisi juuri 
ennen pyörtymistä. Jouset kurottelevat sin-
ne tänne, puhaltimien hermoherkät repliikit 
lepattelevat kysymysmerkkeinä. Pelokkaat 
aavistelut kiertävät kehää. Mieleen nousee 
Hitchcockin samanniminen elokuva (1958) 
ja Bernard Herrmannin siihen säveltämä 
musiikki. Myös Trbojevic sävelsi jonkin ver-
ran elokuvamusiikkia. 

Kerros kerrokselta orkesterin huojuva 
aaltoilu haaltuu pois jättäen jälkeensä vain 
sammuneita äänten rippeitä. Äkkiä tyh-
jentyneisyyden ylle puhkeaa säkenöivä or-
kestraalinen tähtitaivas. Syvät myllerrykset 
ovat yhä läsnä, mutta ne tulevat nyt osak-
si valoa. Orkesteri liikahtelee pehmeäs-
ti yhä etäämmälle kuin veden alla lipuen. 
Tummat, aiemmin pelottavilta tuntuneet 
virtaukset kerääntyvät pianon sointikimp-
puihin ja vajoavat hitaasti pimeyteen.
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Béla Bartók (1881–1945) tunnetaan erityi-
sesti kansanmusiikkivaikutteistaan, mutta 
hänen tuotannossaan kaikuu länsimaisen 
musiikin kaari renessanssista romantiikkaan, 
paloiteltuna ja pureskeltuna. Omaleimainen 
sävelkieli syntyi paljolti siitä, miten kansan-
musiikki työntyi ja kietoutui taidemusiikin 
traditioon. 

Pianisti-säveltäjälle oli luontevaa kä-
sitellä pianokonserton muodossa omaa 
instrumenttiaan ja sen suhdetta 1800-lu-
vun perinteeseen. Bartókin kolme piano-
konserttoa kiteyttävät hänen tyylillisiä ta-
voitteitaan; kaksi niistä sijoittuu kypsälle 
kaudelle, kolmas taas on käytännössä vii-
meinen Bartókin säveltämä teos. 

Yhtäältä hän jatkaa romanttisen 
pianokonserton virtuoosiperinnettä, toi-
saalta hahmottelee pianolle uudenlai-
sen paikan musiikillisella arvokartalla. 
Unkarilaissäveltäjä koki vieraantuneisuut-
ta suhteessa urbaaniin nykyaikaan, ja 
konkreettisia luonnonääniä kuulostelevis-
sa, niin sanotuissa yömusiikeissaan hän 
päästää ääneen meluisan ihmiskunnan 
vaientaman, usein aavemaisesti soivan 
luonnon. Kansanmusiikista ammenta-
malla hän taas etsiytyi konserttimusiikin 
pölyiseltä sametilta tuoksahtavasta aka-
teemisesta kontekstista kohti jotakin al-
kuperäisempää ja villimpää.

Bartókin musiikissa jylisee tämän täs-
tä brutaali alkuvoima, mutta vuonna 1926 

Béla Bartók: Pianokonsertto nro 1 
sävelletyssä ensimmäisessä konsertossa 
ollaan erityisen kaukana sivistyksen pa-
rista. Pianon ja lyömäsoitinten perkus-
siivinen liitto vie ajatukset esihistoriaan, 
luolamaalauksiin ja musiikin syntyhet-
keen. Kansanmusiikilliset rytmit tiivisty-
vät liikkeiksi, joita toistetaan Stravinskyn 
Kevätuhrista tutulla rituaalisella vasaroi-
vuudella. Halki konserton Bartók välttelee 
romanttisen mehevää jousisointia, jonka 
sijaan pianoa ympäröivät ennen kaikkea 
lyömä- ja puhallinsoittimet. Bartók koki, 
että juuri perkussiivisesti käytettynä pia-
non syvin olemus saadaan kaivettua esiin. 
Hän antaa kuitenkin pianolle puhtaas-
ti perkussiivisen roolin vain silloin tällöin. 
Etenkin hitaan osan sointimaiseman kan-
nalta ratkaisevaa on pianon ja lyömäsoi-
tinten äänenvärien yhdistyminen. 

Avausosan yrmeiden iskujen ja hurmok-
sellisten purkausten jälkeen toinen osa on 
kuin shamaani vaipuneena transsiin. Piano 
ja lyömäsoittimet rummuttavat vaimeaa 
rituaalimusiikkia puhaltimien hymistessä 
loitsujaan. Jytisevän huipennuksen jälkeen 
ilmassa leijailee toisen ulottuvuuden väri-
syttäviä kaikuja. Finaalin graniittisissa ryt-
meissä on tanssillista vapautuneisuutta, 
joka enteilee toisen pianokonserton avoi-
mempaa iloluonteisuutta.
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Klassismi sai tasapainoisuuden ihanteel-
leen mallin antiikista, mutta vaikka ro-
mantiikka hylkäsi tasapainon, antiikin ve-
tovoima ei kadonnut. 1800-luvun alun 
romantikoille antiikki merkitsi jo menetet-
tyä mutta etäältä hehkuvaa alkuvoimai-
suuden lähdettä, joka ravitsisi uuden ajan 
taidetta. Heidän mielenkiintonsa kohdis-
tui etenkin sen dionyysisiin, villeihin ja eks-
taattisiin juonteisiin. 

Antiikin muuttuvat merkitykset hei-
jastuvat Ludwig van Beethovenin 
(1770–1827) tuotannossa, klassismin 
ja romantiikan tutisevalla rajapinnalla. 
Seitsemännessä sinfoniassaan (1811–12) 
Beethoven heittäytyi antiikin äärelle ro-
mantikon asenteella. Hän varusti orkes-
terin vaskisella lihaksikkuudella ja työnsi 
sen vyörymään eteenpäin yhtenä pysäyt-
tämättömänä fyysisen elinvoiman virta-
na. Beethoven ei koskaan täysin hylännyt 
klassistista estetiikkaa, ja seitsemäskin on 
rituaalisesta hillittömyydestään huolimat-
ta eräänlainen synteesi klassistisen, apol-
lonisen eheyden ja maailmaasyleilevän 
dionyysisyyden välillä. Samalla liikutaan 
kohti Beethovenin myöhäiskauden uni-
versaalia humaaniutta.

Beethovenin sinfoniakatraassa jokai-
nen askel merkitsi sinfonisuuden uudel-
leen ajattelua.  Seitsemännessä on aivan 
omanlaistaan kurittomuutta. Jos sinfoni-
suudelle yleensä on leimallista draamalli-
nen kaari, seitsemännessä aika pikemmin-
kin pysähtyy, kuin transsissa.

Koko teos on yhtä yhteisöllisen hurmion 
venytettyä jatkumoa. Ainoa kerta, kun vir-
taus osan sisällä katkeaa, on scherzon ra-
kenteeseen perinteisesti kuuluva triotaite, 
ja siitäkin sukeutuu toistojen kautta my-
häilevän koominen ele, joka kierros kier-
rokselta kerryttää hilpeyttä. 

Perinteisten sinfonisten rakennuspalikoi-
den sijaan nyt dominoi rytmi – tanssiliik-
keet ja antiikin runomitat, joita toistetaan 
hypnoottisesti. Tässä fyysisyydessä tuntu-
vat sekä antiikkiset bakkanaalit että ideali-
soitu maalaismaisuus kansansävelmineen. 

Seitsemännen sinfonian kantaesitys 
joulukuussa 1813 oli Beethovenin uran 
huomattavimpia yleisömenestyksiä – osit-
tain populaarin Wellingtonin voitto -teoksen  
siivittämänä. Osa aikalaisista toki oli sitä 
mieltä, että viimeistään finaalissa säveltä-
jä oli menettänyt järkensä. Ensimmäisen 
osan hivuttava johdanto kasvattaa jänni-
tystä, ennen kuin tanssienergia puhkeaa ja 
pyyhkäisee mennessään. Rakastetussa hi-
taassa osassa ilakointi vaihtuu lähes huo-
maamattomasti melankoliaan, joka kas-
vaa puhdistavaksi surun purkaukseksi. 
Tämän jälkeen riehakkuudella on tilaa kas-
vaa kasvamistaan hulluttelevan scherzon 
kautta pyörryttävään finaaliin. Tämä ei ole 
wieniläisklassinen loppukevennys, vaan 
höyrypäinen päätöskarnevaali. 

Auli Särkiö-Pitkänen

Ludwig van Beethoven:
Sinfonia nro 7 A-duuri op. 92 
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OLLI MUSTONEN
Olli Mustonen on luonut omaleimaisen 
taiteilijaprofiilin, jossa yhdistyvät harvinai-
sen kokonaisvaltaisella tavalla urat pianis-
tina, kapellimestarina ja säveltäjänä. Hän 
aloitti kansainvälisen uransa jo 1980-luvun 
puolivälissä ja on esiintynyt maailman ar-
vostetuimmilla konserttilavoilla monissa 
muusikonrooleissaan, usein myös yhdistä-
mällä pianistin ja kapellimestarin tehtävät.

Mustonen opiskeli pianonsoittoa Ralf 
Gothónin ja Eero Heinosen johdolla ja 
saavutti toisen sijan EBU:n nuorten solis-
tien konsertissa 1984. Hän teki Lontoon-
debyyttinsä kaksi vuotta myöhemmin ja 
on sen jälkeen esiintynyt solistina monien 
huippuorkesterien kuten Berliinin, New 
Yorkin ja Los Angelesin filharmonikkojen, 
Chicagon sinfoniaorkesterin, Clevelandin 
orkesterin, Amsterdamin Concertgebouw-
orkesterin, Pariisin orkesterin, kaikkien 
Lontoon suurten orkesterien sekä Pietarin 
Mariinski-teatterin orkesterin kanssa.

Mustonen on tehnyt kymmeniä levytyk-
siä eri levy-yhtiöille (mm. Philips, Decca, 
RCA, BIS, Ondine, Alba). Hänen levytyk-

sensä Šostakovitšin ja Alkanin preludeis-
ta (1991) sai Edison- ja Grammophone-
palkinnot. Hän on levyttänyt 
soolopianistina myös mm. Musorgskin, 
Beethovenin, Bachin, Tšaikovskin, 
Rahmaninovin, Skrjabinin, Sibeliuksen 
ja Prokofjevin musiikkia. Hän on tehnyt 
Tapiola Sinfoniettan kanssa Beethovenin 
pianokonserttojen kokonaislevytyksen, 
jossa hän toimii myös kapellimestarina. 
Prokofjevin pianokonsertot hän on le-
vyttänyt Hannu Linnun johtaman RSO:n 
kanssa, ja nyt on vuorossa Bartókin kol-
men pianokonserton kokonaislevytys.

Kapellimestarina Mustonen debytoi 
1991 ja on johtanut suomalaisten orkes-
terien lisäksi monia huippuorkestereita 
eri puolilla maailmaa. Mustosen perusta-
ma Helsingin Festivaaliorkesteri piti en-
sikonserttinsa 2001 ja on käynyt hänen 
johdollaan kiertueilla Keski-Euroopassa, 
Japanissa ja Kiinassa.
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Radion sinfoniaorkesteri

Huomioithan yliherkkyydestä kärsivät  
kanssakuulijamme, välttäisitkö voimakkaiden  

tuoksujen käyttöä konsertissa.  
Kiitos!

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 nuoria.

RSO on levyttänyt mm. Mahlerin, 
Bartókin, Sibeliuksen, Hakolan, Lindbergin, 
Saariahon, Sallisen, Kaipaisen ja Kokkosen 
teoksia. Orkesteri on saanut levytyk-
sistään Gramophonen kahdesti - Lind- 
bergin klarinettikonserton levytykses-
tä 2006 sekä Bartókin viulukonsertto-
jen levytyksestä 2018. Muita tunnustuk-
sia ovat mm. BBC Music Magazine Award, 
Académie Charles Cros ja MIDEM Classical 
Award. Sibeliuksen sävelrunoja ja laulu-
ja sisältävä levy palkittiin International 
Classical Music -palkinnolla (ICMA) 2018. 
Kotimaisen EMMA-palkinnon RSO on saa-
nut 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 lähe-
tyksinä Yle Areenassa ja Yle Radio 1:ssä sekä 
taltiointeina Yle Teemalla ja Yle TV1:ssä.


