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Musiikkitalo

Jukka-Pekka Saraste
k a p e l l i m e s t a r i

Elena Pankratova
S O P R A A N O

Mikhail Petrenko
b a s s o

Dmitri Šostakovitš: 
Sinfonia nro 14 op. 135 

1. Adagio. De profundis
2. Allegretto. Malagueña
3. Allegro molto. Lorelei 

4. Adagio. Itsemurha
5. Allegretto. Vartiossa I
6. Adagio. Vartiossa II

7. Adagio. Santén vankilassa
8. Allegro. Zaporozhen kasakoiden vastaus Konstantinopolin sulttaanille

9. Andante. Oi Delvig, Delvig!
10. Largo. Runoilijan kuolema

11. Moderato. Loppulaulu

VÄLIAIKA 20 min

Pjotr Tšaikovski:  
Sinfonia nro 6 h-molli “Pateettinen” op. 74 

1. Adagio – allegro non troppo
2. Allegro con grazia

3. Allegro molto vivace
4. Finale: Adagio lamentoso

Väliaika n. klo 20.00. Konsertti päättyy n. klo 21.15. Myöhäisillan kamarimusiikki päättyy  
klo 22.00. Suora lähetys Yle Radio 1:ssä ja Yle Areenassa. Konsertti nähdään kahdessa osassa 

Yle Teemalla 17.5. ja 24.5. ja uusintana Yle TV 1:ssä 23.5. ja 30.5.

52 min

45 min



MYÖHÄISILLAN KAMARIMUSIIKKI
alkaa noin 10 minuutin tauon jälkeen Konserttisalissa.  

Yleisöä pyydetään siirtymään permannolle kuuntelemaan esitystä. 
Myöhäisillan kamarimusiikissa on numeroimattomat paikat.

Hannu Vasara
v i u l u

J. S. Bach: 
Partita nro 2 d-molli BWV 1004 

1. Allemanda
2. Corrente

3. Sarabanda
4. Giga

5. Ciaccona

30 min
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“Minä kannatan järkiperäistä suhtautumis-
ta kuolemaan. Sitä pitäisi ajatella enemmän. 
Pitäisi tottua ajatukseen kuolemasta. Ei pidä 
suostua siihen, että kuolemanpelko yllättää 
arvaamatta. Tästä pelosta on tehtävä tut-
tu... Luulen, että jos ihmiset alkaisivat aja-
tella kuolemaa aiemmin, he tekisivät vähem-
män tyhmyyksiä.” (Dmitri Šostakovitš) 

Kuolema kulki Dmitri Šostakovitšin 
(1906–1975) kanssa vallankumouksen, 
kahden maailmansodan, nälänhädän ja 
Stalinin puhdistusten halki. 1960-luvulla 
kuolema alkoi harventaa ystäväjoukkoa 
sekä lähestyä säveltäjää sydänkohtausten 
ja onnettomuuksien kautta. Vuonna 1962 
Šostakovitš orkestroi Musorgskin Laulut 
ja tanssit kuolemalle ja innostui aihees-
ta. Neljästoista sinfonia valmistui vuon-
na 1969.

Teoksen vastaanotto oli hämmentynyt 
ja säveltäjää katkeroitti vanhojen tukijoi-
den epäröinti kliinisesti paljastetun aiheen 
edessä: “He halusivat, että finaali olisi loh-
duttava. Kuolema on muka vain alku. Mutta 
se ei ole alku, vaan todellinen loppu. Sen jäl-
keen ei tule mitään, ei yhtään mitään.” 

Sinfonia nro 14 op. 135 sopraano- ja 
bassosolistille, jousille ja lyömäsoittimil-
le koostuu yhdestätoista runosta (Garcia 
Lorca, Apollinaire, Küchelbecker, Rilke), 
mutta jäsentyy viisiosaiseksi kokonai-
suudeksi. Esikuvana voi pitää Mahlerin 
sinfonista laulusarjaa Das Lied von der 
Erde. Neljästoista sinfonia on omistettu 
Benjamin Brittenille, jonka unen eri as-
pekteja kartoittava Nocturne-laulusarja on 
myös sinfonian taustavaikuttaja. 

Lyömäsoitinten käyttö yhdistää Šosta-
kovitšin kolmea viimeistä sinfoniaa, mutta 
neljännessätoista niiden symbolinen roo-
li ajan mittaajina on korostunut. Jousistoa 
on käsitelty virtuoosisesti runsain divii-
sein, mutta sointi on silti askeettinen. 
Laulustemmat ankkuroivat musiikin to-
naalisuuden piiriin, vaikka Šostakovitš hyö-
dyntää myös sarjallista tekniikkaa ja ope-
roi rivimäisillä teemoilla, jotka rakentavat 
teoksen sisäistä viiteverkostoa. 

Sinfonian avaavassa johdannossa, 
Federico Garcia Lorcan ”De profundik-
sessa” korkealla kiirivät viulut ja matalal-
la resitoiva bassoääni kertovat sadasta ra-
kastavaisesta, jotka uinuvat Andalusian 
kuivan mullan alla. ”Malagueñassa” kuo-
lema käynnistää hyökkäyksen, kalmaisen 
kapakkakierroksen, joka sopraanon leis-
kuvana tulkintana iskee ja viiltää ironisena 
danse macabrena. 

Infernaalisen tanssin viimeisistä sivalluk-
sista käynnistyy oopperakohtausta muis-
tuttava ”Lorelei”, jossa kultatukkainen ve-
denneito rimpuilee vainoajansa kynsissä. 
Pirstoutunut jousisatsi ja kolkkoina ka-
lahtavat lyömäsoittimet avustavat bas-
soa tämän ajaessa Lorelein itsemurhaan. 
Kuolinkelloihin liittyy lopussa kellopelin ja 
vibrafonin ylimaallinen sointi. 

Hidasta osaa jatkaa ”Itsemurhan” sel-
lon säestämä sopraanosoolo, joka kertoo 
kolmesta tuulen riepottelemasta liljasta 
ristittömällä haudalla. Herkkä kehtolaulu 
riistäytyy irvistäväksi painajaisnäyksi, kun 
tekoon liittyvä ahdistus ja äärimmäisyys 
purkautuvat. Kuolinkellojen jälkeen laulu 
kaikuu hylättynä ja järkkyneenä.

Dmitri SostakovitS: Sinfonia 
nro 14 sopraanolle, bassolle, 

jousiorkesterille ja 
lyömäsoittimille op. 135

V V
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Ensimmäisessä maailmansodassa haa-
voittuneen Guillaume Apollinairen sota- 
ja kuolemankuvissa on samaa ekspres-
sionistista säälimättömyyttä kuin Egon 
Schielen, Otto Dixin tai Oskar Kokoschkan 
maalauksissa. Šostakovitšin musiikillinen 
vastine on tinasotilaiden marssi kohti tu-
hoa vailla kunniaa. 

“Vartiossa I” -runon tarina juoksuhau-
taan kuolevasta sotilaasta, väkivallan peli-
nappulasta, on scherzomaisen pilkallinen. 
Ironinen teema jatkuu seuraavassa laulus-
sa “Vartiossa II”, jossa kohtelias basso yrit-
tää saada raiteiltaan suistuvan sopraanon 
poimimaan pudottamansa sydämen. 

Basson monologi ”Santén vankilas-
sa” on hallusinatorisissa sävyissään teok-
sen kiintopisteitä. Surrealistinen tunnel-
ma muistuttaa Apollinairen kohtalosta: 
runoilija joutui oikeasti tyrmään epäilty-
nä Mona-Lisan varastamisesta Louvresta. 
Yksinäisyys, alastomuus, minuuden riisto 
ja mielen hajoaminen tekevät vankilasta 
kuoleman esikartanon. Orkesterin hiippai-
levan välisoiton aikana voi kuulla kalkittu-
jen muurien rapisevan. 

Šostakovitš ei kaunistele kuolemaa, 
mutta ilman vastarintaa sinfonia ei pää-
ty. ”Zaporozhen kasakoiden vastaus 
Konstantinopolin sulttaanille” on venä-
läisyleisölle tuttu Repinin maalauksesta. 
Kaikille tappajille ja murhamiehille osoi-
tetun herjauksen rempseä tyyli on peräi-
sin Šostakovitšin kolmannestatoista sinfo-
niasta.

Sinfonian loppu tiivistyy yhä omakoh-
taisemmaksi. Romanttiseksi kevennet-
ty jousisatsi valmistelee 1820-luvun de-
kabristirunoilija Wilhelm Küchelbeckerin 
idealistista tilitystä (Oi Delvig, Delvig!), 
joka suree taiteen ja luovuuden kohtaloa 
roistojen hallitsemassa maailmassa. Runo 
luo ikuisen yhteyden taiteen palvelijoiden 

välille Küchelbeckeristä Šostakovitšiin ja 
Britteniin. Ars longa, vita brevis.

Rainer Maria Rilken ”Runoilijan kuole-
massa” aihe syvenee ja korkealla hiipivät 
viulut teoksen alusta palaavat. Runoilija 
on kaikissa meissä, maisemassa, vesis-
sä ja niityissä; runoilijan kuolema on mei-
dän kaikkien kuolemaa. Sopraanomelodia 
ja jousisatsi vuotavat kuiviin säe säkeeltä. 

Loppulaulussa (Rilke) kuolema on kaik-
kivoipa tyranni, joka tanssahtelee joukos-
samme: “Me olemme sen omat nauravin 
suin. Juuri kun luulemme elävämme rik-
kainta elämää, se itkee sisimmässämme.”  
Kuolema lyö musiikin tylysti poikki, eikä 
päätöksestä voi valittaa. 

Neljästoista sinfonia on sävelletty ve-
näjäksi, mutta Šostakovitš hyväksyi myös 
teoksen monikielisen version, editoiden 
jonkin verran musiikkia saksan kieleen is-
tuvaksi.
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Pjotr Tšaikovski (1840–1893) oli 1890-lu-
vun alussa uransa huipulla. Hänet oli ni-
mitetty Ranskan akatemiaan, promo-
voitu kunniatohtoriksi Cambridgessä 
ja hän esiintyi kapellimestarina ympä-
ri Eurooppaa ja Yhdysvalloissa. Saatuaan 
kuudennen sinfoniansa op. 74 elokuus-
sa 1893 valmiiksi hän kertoi läheisilleen ja 
kustantajalleen säveltäneensä parhaan ja 
vilpittömimmän teoksensa. 

Sinfonia oli 1800-luvulla leimallises-
ti keskieurooppalainen lajityyppi, jo-
hon muut kulttuuripiirit eivät aina olleet 
tervetulleita. Kuulijat olivat ihastuneet 
Tšaikovskin sinfonioiden tunteikkuuteen, 
suorapuheisuuteen ja taidokkaaseen or-
kesterinkäsittelyyn, joita monet kriitikot 
pitivät taas esimerkkeinä pinnallisuudes-
ta. Kuudennessa sinfoniassaan Tšaikovski 
uudisti radikaalisti sinfoniakonseptin-
sa kajoamatta varsinaisesti neliosaiseen  
rakennelmaan.

Sinfonioiden ensimmäinen osa on yleen-
sä sonaattimuotoinen, usein kahden tee-
man esittelyyn, kehittelyyn ja kertaukseen 
nojaava draama. Tšaikovski antoi tällä pro-
sessille h-molli-sinfoniassaan uuden sisäl-
lön. Fagottisoolo esittelee pääteeman hi-
taassa ja synkässä johdannossa (Adagio) 
kuin tietään etsien. Jouset tarttuvat tee-
maan nopeassa päätaitteessa (Animato) 
ja vievät sen ensimmäiseen huippuunsa. 
Tila jää nyt kaikkien tunnistamalle, jousien 
onnea huokuvalle sivuteemalle, jonka ker-
tauksia Tšaikovski muuntelee elegantisti. 

Sivuteema hiipuu hiljaisuuteen klari-
netin (ja bassoklarinetin) soolossa, johon 
kehittelyjakso (Allegro non troppo) iskee 
kuin mestauskirves. Kun sivuteema ka-

Pjotr TSaikovski: Sinfonia nro 6 
h-molli op. 74, “Pateettinen”

V

jahtaa räikeänä trumpeteissa käy selväk-
si, että kehitys on viemässä päin helvettiä. 
Tšaikovski on dramatisoinut sonaattimuo-
don oopperamaiseksi spektaakkeliksi, jos-
sa äärimmilleen venytetty dynamiikka – 
ppppp:sta ffff:oon – kuvastaa enemmän 
mielentilaa kuin pelkkää volyymiä. Samalla 
tavoin musiikin temponvaihtelut ja ulos-
kirjoitettu rubato on tarkoitettu elollista-
maan jokainen vaihe reaaliaikaiseksi ta-
pahtumaksi. 

Ensimmäisen hyökkäysaallon jälkeen 
kuultava pasuunoiden repliikki on peräi-
sin ortodoksisen muisto- ja hautajaispal-
veluksen, panihidan, kontakista ”Saata, oi 
Kristus, Sinun palvelijaisi sielut lepoon py-
hien joukkoon”. Tšaikovskin Venäjällä se 
oli yhtä yleinen kuin Suvivirsi Suomessa. 
Veisu voitiin ymmärtää viitteeksi kuole-
maan myös ilman viitettä hengellisyy-
teen. Osan lopussa pääteema on sommi-
teltu vakaaksi surumarssiksi. 

Toisena ja kolmantena osana on kaksi 
karakterinumeroa. Toisen osan viisijakoi-
sessa valssissa (Allegro con grazia) enna-
koidaan stravinskimaista rytmiajattelua. 
Valssi, jota ei oikein pysty tanssimaan, 
tekee salonkinostalgiasta epätodellista. 
Päähuomion vie välitaite (Con dolcezza 
e flebile), patarummun ja bassojen ”sydä-
menlyöntejä” vasten laskeutuva melodia-
linja, joka kertoo onnen siirtyneen muisto-
jen joukkoon. 

Kolmannessa osassa Tšaikovski pe-
laa scherzo- ja marssielementeillä. 
Katkeamattomassa trioliliikkeessä etene-
vä scherzoaihe luovuttaa osan edetes-
sä tilaa pisteelliselle marssille, joka voi-
tonvarmuudestaan huolimatta ei pysty 
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muuntumaan, ainoastaan lisäämään voi-
maa. Se alleviivaa sinfonian ristiriitaa ul-
koisen ja sisäisen maailman välillä: kai-
kessa komeudessaankaan marssi ei johda 
minnekään. Lopussa marssiaihe on miltei 
nielaissut scherzoaiheen, jonka triolit kai-
kuvat vielä päätöstahdeissa.

Kuudennen sinfonian radikaalein rat-
kaisu on ilman taukoa seuraava hidas fi-
naali (Adagio lamentoso). Se käynnistyy 
murheen murtamana, teema hajautettu-
na jousistoon. Musiikki nousee aaltoliik-
keessä uljaisiin huippuihin, mutta kaivaa 
tunnevoimansa syvältä ahdistuksen syö-
vereistä. Viimeisellä kerralla sävelmä sor-
tuu, pasuunakoraali lyö rimpuilulle sine-
tin ja matalat jouset saattelevat teoksen 
h-mollin hiljaisuuteen. 

Tšaikovski johti kuudennen sinfonian 
kantaesityksen Venäläisen musiikin seu-
ran konsertissa Pietarissa 28.10.1893. 

Varovaisesta vastaanotosta huolimatta 
hän oli edelleen vakuuttunut teoksestaan. 
Modest-veljensä ehdottomaan lisänimeen 
”Pateettinen” (”Patetitšeskaja”) hän suh-
tautui myötämielisesti, mutta lähetti par-
tituurin kustantajalleen painettavaksi  
ilman sitä. 

Yhdeksän päivää kantaesityksen jälkeen 
Tšaikovski kuoli. Siitä käynnistyivät arvai-
lut Tšaikovskin viimeisen sinfonian luon-
teesta ja tarkoituksesta. Säveltäjän vi-
rallinen kuolinsyy oli saastuneen veden 
juomisesta seurannut kolera. On esitetty 
myös, että hän olisi myrkyttänyt itsensä 
tahallaan, esimerkiksi aatelisraadin esittä-
mien homoseksualismisyytösten vuoksi. 
Säveltäjän luonnoksista käy ilmi, että sin-
fonian aiheena oli kamppailu elämästä ja 
kuolemasta. Mutta mikään ei silti viittaa 
siihen, että hän sinfoniaa säveltäessään 
olisi suunnitellut omaa loppuaan.

Myöhäisillan kamarimusiikki: 
Johann Sebastian Bach: Partita 

sooloviululle nro 2 d-molli  
BWV 1004

”Bach oli kolmetoista vuotta siunatussa 
avioliitossa ensimmäisen vaimonsa kanssa, 
mutta vuonna 1720 häntä kohtasi suuri on-
nettomuus, kun hän palatessaan Kötheniin 
matkaltaan Karlsbadiin ruhtinaansa kanssa 
sai tietää vaimonsa olevan kuollut ja hau-
dattu, vaikka tämä lähtiessä oli jäänyt täy-
siin sielun ja ruumiin voimiin. Uutinen hänen 
sairaudestaan ja kuolemastaan saavutti sä-
veltäjän vasta kotiportailla.” 

Johann Sebastian Bachille (1685–1750) 
kuolema oli elämän luonnollinen pää-
määrä ja portti ikuiseen elämään. Tuo 
traaginen, mutta sovinnollinen näke-

mys käy ilmi hänen monista vokaaliteok-
sistaan, kantaateistaan ja passioistaan. 
Düsseldorfin yliopiston professori Helga 
Thoene on löytänyt Bachin Köthenissä 
vuoteen 1720 mennessä säveltämiin soo-
loviuluteoksiin (BWV 1001–1006) kätket-
tynä viitteitä koraalisävelmistä, jotka ovat 
tuttuja Bachin vokaaliteoksista ja muualta 
aikakauden hengellisestä musiikista.

Sooloviulusonaatit liittyvät Thoenen 
mukaan vertauskuvillaan Kristuksen elä-
mänkaareen, mutta d-molli-partitalla nro 
2 ja erityisesti sen laajalla, 29 muunnel-
maa käsittävällä Chaconnella (Ciaccona), 
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näyttäisi olevan henkilökohtaisempi vi-
ritys, joka liittyy Maria Barbara Bachin  
kuolemaan. 

Chaconnen muunnelmista Thoene on 
löytänyt Bachin käyttämiä, laajalti tun-
nettuja koraalisävelmiä. Jo ensi tahdeil-
la esiintyy Lutherin pääsiäishymni Christ 
lag in Todesbanden (suomalaisessa virsi-
kirjassa 1600-luvulla Christus quin cuole-
tettin, nykyisin nimellä Kuoleman kahleet 
murtanut). Jotkut koraaliaiheet esiinty-
vät kätketymmin, toisiin sävelmiin, kuten 
Jesu, meine Freude (Jeesus, aarteheni) viita-
taan selvemmin. Siihen liittyy Kristuksesta 
iloitseva Auf meinem lieben Gott (Iloitse  
morsian). 

Chaconne on monumentaalinen vir-
tuoosinumero, jonka jännite kasvaa rik-
kaasta ja syvällisestä viiteverkostosta. 
Toistuvan bassokuvion ylle rakentuva-
na muunnelmasarjana se on poikkeus-
tapaus: bassoaihe esiintyy usein viitteel-
lisenä ja muunnelmatkin edellyttävät 
soittajalta ja kuulijoilta herpaantumatonta  
keskittymistä. 

D-molli-partitan vakiomuotoiset osat 
ovat korostetun selkeitä: Allemande on 
homofonisesti etenevä, Corrente pisteel-
listen rytmien ja terävien aksenttien hal-
litsema, Sarabande kauniisti muotoiltuun 
melodiaan keskittyvä ja Gigue pirteästi liik-
kuva ja bravuurihenkinen. On ehkä Bachin 
tarkoitus, että kaikki ei tule sanotuksi va-
kiintuneen partita-rakenteen aikana, vaan 
tilaa on jätetty suurelle Chaconnelle.

Antti Häyrynen
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Jukka-Pekka Saraste on vakiinnuttanut 
asemansa yhtenä sukupolvensa huo-
mattavimmista kapellimestareista. Hän 
on ollut kiinnitettynä ylikapellimestarik-
si orkestereihin Suomessa, Euroopassa ja 
Pohjois-Amerikassa ja on omien orkeste-
riensa lisäksi esiintynyt vierailijana monis-
sa maailman huippuorkestereissa. 

Saraste oli Radion sinfoniaorkeste-
rin ylikapellimestari 1987–2001 ja on 
nykyisin RSO:n kunniakapellimesta-
ri. Hän on lisäksi toiminut ylikapellimes-
tarina 1987–1991 Skotlantilaisessa ka-
mariorkesterissa, 1994–2001 Toronton 
sinfoniaorkesterissa, 2006–13 Oslon fil-
harmonikoissa(jonka historian ensimmäi-
seksi kunniakapellimestariksi hänet sen 
jälkeen nimitettiin) ja viimeksi 2010–19 
Kölnin WDR-sinfoniaorkesterissa. 

Saraste oli 1983 yhdessä Esa-Pekka 
Salosen kanssa perustamassa kamarior-
kesteri Avantia. Hän on toiminut 2002–05 
Lontoon BBC-sinfoniaorkesterin päävierai-
lijana ja 2008–11 Sinfonia Lahden taiteel-
lisena neuvonantajana. Hän on myös pe-
rustanut Suomalaisen kamariorkesterin ja 
on sen ja Tammisaaren kesäkonserttien 
taiteellinen neuvonantaja. 

Sarasteen ohjelmisto ulottuu klassi-
mista oman aikamme musiikkiin, ja hän 
on johtanut suuren määrän kantaesityk-
siä. Sarasteen useiden kymmenien levy-
jen laajuinen diskografia sisältää WDR-
orkesterin kanssa kaikki Beethovenin ja 
Brahmsin sinfoniat sekä mm. Brucknerin, 
Mahlerin, Stravinskyn ja Schönbergin mu-
siikkia. Muista levytyshankkeista tärkeim-
piin kuuluvat Sibeliuksen ja Nielsenin 
sinfonioiden kokonaislevytykset RSO:n 
kanssa.

Venäläinen Elena Pankratova on nous-
sut 2010-luvulla dramaattisten sopraan-
ojen kansainväliseen eliittiin. Hän esiin-
tyy arvostetuimmissa oopperataloissa 
kuten Pietarin Mariinski-teatterissa, 
Lontoon Covent Gardenissa, Milanon 
La Scalassa, Berliinin Staatsoperissa, 
Dresdenin Semper-oopperassa ja Baijerin 
valtionoopperassa. 

Jekaterinburgissa syntynyt Pankratova 
opiskeli Pietarin konservatoriossa ja täy-
densi opintojaan Italiassa Renata Scotton 
johdolla. Hänen kansainvälinen läpi-
murtonsa koitti 2010 Firenzen Maggio 
Musicale -festivaalilla Zubin Mehtan johta-
massa Straussin Nainen ilman varjoa -oop-
perassa Värjärin vaimon roolissa. Vuonna 
2016 Pankratovasta tuli Bayreuthin 
Wagner-juhlien historian ensimmäinen 
venäläinen dramaattinen sopraano, roolei-
naan 2016-19 Parsifalin Kundry ja vuodes-
ta 2019 lähtien Lohengrinin Ortrud. 

Pankratovan oopperaohjelmistossa ovat 
olleet Straussin Värjärin vaimon ja Elektran 
nimiosan lisäksi mm. Beethovenin Leonore, 
Verdin Amelia ja Leonora (Kohtalon voima 
ja Trubaduuri), Puccinin Tosca ja Turandot 
sekä monet Wagner-roolit kuten Senta, 
Venus, Ortrud, Siegliende, Kundry ja kulu-
valla kaudella uutena roolina mukaan tul-
lut Ringin Brünnhilde. 

Pankratova esiintyy myös aktiivisesti 
konserttilaulajana, ohjelmiston kiitettyi-
nä teoksina mm. Pergolesin ja Rossinin 
Stabat materit, Šostakovitšin 14. sinfo-
nia, Mahlerin toinen ja kahdeksas sinfo-
nia sekä Musorgskin Kuoleman lauluja ja 
tansseja, jonka alkuperäisversion levytys 
2014 oli ehdolla saksalaisten levykriitikko-
jen palkintoon.

Jukka-Pekka 
Saraste

ELENA PANKRATOVA
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Venäläinen Mikhail Petrenko on tämän 
hetken kysytyimpiä bassoja. Hän kuuluu 
Pietarin Mariinski-teatterin solistikuntaan 
mutta kiertää lisäksi oopperataloissa ja 
konserttilaulajana eri puolilla maailmaa ja 
tekee yhteistyötä monien aikamme arvos-
tetuimpien kapellimestarien kanssa. 

Jo opiskellessaan Pietarin Rimski-
Korsakov-konservatoriossa Petrenko liit-
tyi Mariinski-teatterin nuorten laulaji-
en akatemiaan ja on kuulunut vuodesta 
1998 lähtien Mariinski-teatterin solisti-
kuntaan, jossa hän on laulanut yli 30 roo-
lia. Hänet on palkittu monissa laulukilpai-
luissa, ja kansainvälinen läpimurto koitti 
2004, kun hän lauloi Valkyyrian Hundingin 
roolin Berliinin Staatsoperissa Daniel 
Barenboimin johdolla. Sittemmin hän on 
esiintynyt eurooppalaisten huippunäyttä-
möiden lisäksi useaan kertaan mm. New 
Yorkin Metropolitanissa. 

Petrenkon ohjelmistoon kuuluu suurten 
venäläisten roolien (mm. Boris Godunovin 
ja Hovanštšinan nimiosat) lisäksi monia 
keskeisiä Mozartin (Sarastro, Leporello, 
Don Giovanni, Figaro), Verdin (Filip II, 
Ramfis, Zaccaria, Fiesco, Ferrando) ja 
Wagnerin oopperoiden (Hunding, Hagen, 
Wotan, Heinrich) rooleja. Hänen levytyk-
siinsä kuuluvat mm. Valkyyria Gergijevin 
johdolla, Gounod’n Romeo ja Julia Nezet-
Seguinin johdolla ja Rahmaninovin Kellot 
Simon Rattlen johtamien Berliinin filhar-
monikkojen kanssa. Hän esiintyy myös 
Don Giovannin elokuvaversion Leporellona.

MIKHAIL PETRENKO
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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 mes-
tariteosten ohella RSO:n ohjelmisto si-
sältää runsaasti nykymusiikkia ja or-
kesteri kantaesittää vuosittain useita 
Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtä-
viin kuuluu myös koko suomalaisen orkes-
terimusiikin taltioiminen kantanauhoille 
Yleisradion arkistoon. Kaudella 2019–2020 
orkesteri kantaesittää neljä Yleisradion ti-
laamaa teosta. Lisäksi ohjelmassa on 
Yleisradion ja Helsingin juhlaviikkojen 
suurtuotanto, Schumannin Kohtauksia 
Goethen Faustista. Erityisaseman saavat 
myös Dmitri Šostakovitšin keskikauden  

sinfoniat ja konsertot. Toista kertaa jär-
jestettävällä RSO-festivaalilla kuullaan 
Magnus Lindbergin uutuuksia ja suurteok-
sia. 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.

Huomioithan yliherkkyydestä kärsivät  
kanssakuulijamme, välttäisitkö voimakkaiden  

tuoksujen käyttöä konsertissa.  
Kiitos!


