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Sauli Zinovjev: Sospirando 1 “Awake” 
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Johannes Brahms: Sonaatti klarinetille ja pianolle  
nro 1 f-molli op. 120/1 

I Allegro appassionato
II Andante un poco adagio

III Allegretto grazioso
IV Vivace

Emil Holmström
p i a n o

Johannes Brahms Intermezzo A-duuri op. 118/2 
Johannes Brahms: Romanssi F-duuri op 118/5
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Johannes Brahms: Sonaatti klarinetille ja pianolle  
nro 2 Es-duuri op. 120/2 

I Allegro amabile
II Allegro appassionato

III Andante con moto - Allegro non troppo 
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Minoru Miki: Marimba Spiritual  

Suora lähetys Yle Radio 1:ssä ja Yle Areenassa.



3

Sauli Zinovjev (s. 1988) nousi suomalaisen 
musiikkiyleisön tietoisuuteen marraskuus-
sa 2014 saavuttamalla kolmannen sijan 
Kansainvälisessä Uuno Klami -sävellys-
kilpailussa orkesteriteoksella Gryf (2013). 
Kilpailumenestyksen jälkeen hänen tuo-
tantonsa on karttunut monilla kiittävän 
vastaanoton saaneilla teoksilla, ja varsin-
kin orkesterimusiikki tuntuu hänen omim-
malta alueeltaan. Häneltä ovat tilanneet 
teoksiaan mm. Suomen ja Ruotsin radion 
sinfoniaorkesterit, Tapiola Sinfonietta, 
Kymi Sinfonietta ja Lausannen kamarior-
kesteri. Nyt huhtikuussa 2020 RSO:n oli 
määrä kantaesittää tilaamansa pianokon-
sertto, mutta esitys peruuntui koronaviru-
sepidemian vuoksi. 

Zinovjev ei ole kahlinnut itseään tiukasti 
rajautuviin tyylikategorioihin vaan koros-
taa taiteellisen työn vapautta ja luo omaa 
synteesiään erilaisista aineksista. Hänen 
musiikkinsa ilmaisuasteikko ulottuu pitkä-
linjaisesta melodiikasta intensiivisiin soin-
tikenttiin ja väkevään rytmiseen sykkee-
seen, ja usein teoksissa on vahva, jopa 
romanttissävyinen tunnelataus. 

Zinovjevin viimeaikaiseen kamarimus-
iikkituotantoon sisältyy neljän itsenäisen, 
eri kokoonpanoille sävelletyn Sospirando-
teoksen sarja. Niistä ensimmäisenä valmis-
tui lyömäsoittimille kirjoitettu Sospirando 1 
”Awake” (2017), jolla on muiden saman ot-
sikon alla olevien teosten tavoin lisänimi. 
Tässä tapauksessa lisänimi viittaa sekä he-
räämiseen tai hereillä oloon että teoksen 
tilanneeseen, vuonna 2016 perustettuun 
helsinkiläiseen Awake Percussion -lyömä-
soitinyhtyeeseen. 

Niin kuin otsikko ”sospirando” (huo-
kaillen, huoaten) antaa ymmärtää, teok-
sesta ei muotoudu mitään perkussiivi- 
sta rytmi-ilottelua. Kyseessä on rauhal-
lisesti kehkeytyvä teos, jonka sointimaa-
ilma koostuu vibrafonin ja marimban 
tremolo-eleistä ja signaalimaisen pel-
kistetyistä aihelmista sekä niiden seu-
raan myöhemmin liittyvästä symbaalista  
(lautasesta).

Sauli Zinovjev: Sospirando 1 “Awake”

Johannes Brahms: Sonaatit 
klarinetille ja pianolle f-molli  

op. 120 nro 1 ja Es-duuri op. 120 nro 2
Johannes Brahms (1833–1897) oli jo jää-
mässä hyvin ansaitulle eläkkeelle, kun 
hän kävi keväällä 1891 kuuntelemassa 
Meiningenin hoviorkesterin konserttia. 
Hän kiinnitti huomionsa erityisesti orkes-
terin ensimmäiseen klarinetistiin Richard 
Mühlfeldiin ja kaivoi tämän innoittamana 
nuottipiirtimensä uudelleen esiin. Saman 
vuoden kesällä syntyi Mühlfeldiä varten 

klarinettikvintetto ja trio klarinetille, sel-
lolle ja pianolle ja kesällä 1894 vielä kak-
si sonaattia, jotka jäivät hänen viimeisiksi 
laajamuotoisiksi teoksikseen. Mühlfeld ja 
Brahms soittivat sonaattien kantaesityk-
set Wienissä tammikuussa 1895 ja esitti-
vät sen jälkeen teoksia laajalla kiertueella 
Saksassa ja Itävallassa. 
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Brahmsiin vetosi Mühlfeldin soitossa 
sen herkkyys ja sävykkyys. Hän kutsui 
Mühlfeldiä ”primadonnakseen” ja tämän 
soitinta ”neiti Klarinetiksi”. Sonaateissaan 
Brahms ei ryhtynytkään tutkimaan klari-
netin virtuoosimahdollisuuksia vaan antaa 
soittimen laulaa usein sydämensä kyllyy-
destä. Hän hyödyntää tehokkaasti klarine-
tin eri rekisterien tunnusomaisia sointisä-
vyjä sekä soittimen kykyä siirtyä nopeasti 
rekisteristä toiseen. Piano-osuus on puo-
lestaan brahmsmaisen täyteläinen ja lä-
hestyy usein hänen myöhäisten pianote-
ostensa tyyliä. 

Brahmsin klarinettisonaatit ovat mes-
taruutensa huipulla olleen säveltäjän luo-
muksia ja kuuluvat klarinettiohjelmiston 
ydinteoksiin. Teoslajissaan, klarinetin ja 
pianon duosonaatteina, niillä ei ollut mo-
niakaan ohjelmistoon jääneitä edeltäjiä, 
vaikka klarinetille oli jo Mozartista lähtien 
kirjoitettu muita hienoja kamarimusiikki-
teoksia. Brahms laati teoksista myös alt-
toviuluversiot ja viuluversiot. Alttoviululle 
teokset soveltuvatkin hyvin, mutta viulu-
versiot ovat jääneet vain vähälle huomi-
olle. 

Niin kuin Brahmsilla usein lähekkäin 
syntyneet saman teoslajin teokset myös 
klarinettisonaatit eroavat selkeästi toi-
sistaan tai pikemminkin täydentävät toi-
siaan. Teoksista ensimmäinen, f-molli-so-
naatti, on ilmaisultaan laaja-alaisempi ja 
voimakkaampi ja seuraa muodoltaan ne-
liosaista sinfonista suurmuotoa, kun taas 
Es-duuri-sonaatti on luonteeltaan hillit-
ympi ja vapaammin muotoiltu kolmiosai-
nen kokonaisuus. 

F-molli-sonaatin ensiosa on teoksen 
osista laajin, yhdistelmä lyyristä laula-
vuutta ja tummasävyistä kuohuvaa dra-
matiikkaa. Osa alkaa pianon neljän tahdin 
johdannolla, jota seuraa klarinetin lavea-
linjainen pääaihe. Tiiviin kehittelyn lopussa 

johdanto kuullaan harhauttavasti fis-mol-
lissa, ennen kuin musiikki liukuu pääsä-
vellajiin f-molliin, ja temaattinen prosessi 
jatkuu vielä kertauksessakin, joka kuin so-
naatin päätöstä ennakoiden valaistuu hi-
taan koodan lopputahdeissa F-duuriin. 

Hidas osa on kauttaaltaan herkän tun-
nelmallinen, kaarroksiaan elegantisti ko-
risteleva. Kolmas osa on Brahmsille omi-
nainen intermezzo-tyyppinen väliosa, 
eräänlainen kevennetty scherzo, kepeä, 
valoisa ja Ländler-rytmeineen paikoin kan-
sanomainenkin. F-duurissa oleva finaali on 
eloisan ja valloittavan teeman ympärille 
rakentuva rondo, jossa heti alussa kuulta-
va kolmen toistuvan sävelen signaali toi-
mii energiaa generoivana mottoaihelma-
na.

Vaikka kolmiosaisuus sinänsä on tavan-
omaista klassis-romanttisen kauden so-
naateille, rakentuu Es-duuri-sonaatista 
epätavallinen kokonaisuus, sillä siinä ei ole 
varsinaista hidasta osaa. Sellaisen puutet-
ta kuitenkin kompensoi teosta hallitseva 
linjakas laulullisuus. Ensiosassa – esitys-
merkinnältään kuvaavasti Allegro ama-
bile (nopeasti ja rakastettavasti) – sekä 
pää- että sivuteema ovat luonteeltaan 
melodisia, eikä kehittelykään tiivisty eri-
tyisen jännitteiseksi. Sonaatin keskiosa-
na on scherzo, jossa laulullisuus korostuu 
erityisesti osan vakaan koraalimaisessa 
trio-taitteessa. 

Päätösosa alkaa maltillisessa tempossa 
esiteltävällä teemalla, josta rakentuu vii-
den muunnelman ja koodan kokonaisuus. 
Kolmessa ensimmäisessä muunnelmas-
sa Brahms rikastaa tekstuuria tihentä-
mällä nuottiarvoja, neljäs muunnelma tuo 
osaan syvämietteisyyttä ja pianon hallit-
sema viides muunnelma mollissa kuohu-
vaa dramatiikkaa. Koodassa romanttinen 
tunteikkuus tiivistyy lopulta lyhyeen lop-
puhuipennukseen.
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Johannes Brahms: Intermezzo 
A-duuri op. 118/2 ja Romanssi F-duuri 

Kun tutustuminen Richard Mühlfeldiin oli 
saanut Brahmsin luopumaan eläkehaa-
veistaan, syntyi klarinettiteosten lisäksi 
muutakin musiikkia. Vuosiin 1892–93, kla-
rinettiteosten kahden luovan aallon väliin, 
sijoittuvat mm. hänen viimeiset piano-
teoksensa, pienimuotoisista kappaleis-
ta koostuvat opukset 116–119. Niissä sa-
moin kuin 1870-luvun kokoelmassa op. 76 
Brahms suosi kahta usein esiintyvää laji-
nimikettä capriccio ja intermezzo, joista 
capricciot ovat luonteeltaan voimakasil-
meisempiä kuin intermezzot. Näiden lisäk-
si myöhäisissä kokoelmissa esiintyy myös 
muutamia muita lajinimikkeitä (rapsodia, 
romanssi ja balladi). 

Myöhäisissä pianoteoksissaan Brahms 
oli edennyt kauas monien varhaisteos-
tensa pianistisesta suurieleisyydestä ja ul-
koisesta draamasta. Useimmissa kappa-
leissa Brahms on kohdistanut huomionsa 
hioutuneeseen sisäiseen itsetutkiskeluun, 

ja pianistiset haasteet ovat pikemminkin 
tulkinnallisia kuin ulkokohtaisen teknisiä. 

Intermezzo A-duuri op. 118/2 on lem-
peässä lämmössään ja pohdiskelevassa 
melodisuudessaan tyypillinen Brahmsin 
myöhäisen ”intermezzo-tyylin” edusta-
ja. Sen tunnemaailmaa syventää fis-mol-
liin taittuva keskijakso, jossa musiikin yli 
pyyhkäisee kipeänherkästi hivelevä suru-
mielisyyden häivähdys. 

Onnen ja surumielisyyden yhdistel-
mä ja jopa niiden samanaikaisuus koros-
tuu myös Romanssissa F-duuri op. 118/5. 
Pääaiheen melodia esitellään oktaaveissa 
väliäänissä, ja aiheessa on vahvaa vetoa 
F-duurista rinnakkaissävelajiin d-molliin. 
Keskitaite muodostaa basso ostinaton yllä 
soljuvine bachmaisine kuvioineen selkeän 
vastakohdan pääaiheelle, johon palataan 
trilliketjujen värittämän käänteen kautta.

Minoru Miki:  
Marimba Spiritual op. 118/5 

Japanilainen Minoru Miki (1930–2011) kuu-
luu mm. ikätoverinsa Tōru Takemitsun rin-
nalla siihen säveltäjäpolveen, joka alkoi 
luoda uraansa toisen maailmansodan jäl-
keisinä vuosikymmeninä. Hänen musiikis-
saan on länsimaisen tradition rinnalla vah-
va japanilainen elementti, joka tulee esiin 
sekä perinteisten soittimien käytössä, pe-
rinteisinä melodisina aineksina että japani-
laisina aihevalintoina. Hänen tuotantonsa 
keskeisen teossarjan muodostavat yhdek-
sän Japanin historiaa 1500 vuoden ajalta 
luotaavaa oopperaa.

Minoru Miki alkoi tehdä yhteistyötä ja-
panilaisen marimbataiturin Keiko Aben 
kanssa jo 1960-luvun lopulla, jolloin syn-
tyivät Time for Marimba (1968) ja marim-
bakonsertto (1969). Miki palasi marimban 
pariin loppuvuodesta 1983, jolloin hän al-
koi säveltää jälleen Keiko Aben pyynnöstä 
teosta Marimba Spiritual (1984) marimbal-
le ja kolmelle lyömäsoittajalle. Teoksesta 
on sittemmin tullut yksi marimballe sävel-
letyn ohjelmiston suursuosikeista. 
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Kun Miki sävelsi Marimba Spiritualia, 
hänen mielessään oli Afrikassa samoihin 
aikoihin koettu nälänhätä. Japanissa so-
danjälkeiset vaikeat vuodet kokeneena hä-
nen oli helppo samastua tilanteeseen, ja 
Marimba Spiritualissa hän halusi ilmentää 
tuntojaan. Miki kokee sanassa ”spiritual” 
tässä yhteydessä kaksi merkitystä: yhtääl-
tä se on adjektiivi ja tarkoittaa ”henkisty-
nyttä”, toisaalta se on tiettyyn uskonnolli-
sen musiikin muotoon liittyvä substantiivi 
(vrt. negro spiritual), ja sen tavoin tässä-

kin on solisti (marimba) ja sen tukena ole-
va kuoro (lyömäsoitinyhtye). 

Marimba Spiritual jakaantuu kah-
teen pääjaksoon. Marimban soolona al-
kava ensimmäinen jakso on meditatiivi-
nen requiem. Toinen pääjakso on ”eloisa 
ylösnousemusjuhla”, jossa marimban tai-
turillisten kuvioiden ja villisti kieppuvien 
melodioiden rinnalla on kolmen lyömä-
soittajan yhtye energisine, sykettä tehok-
kaasti kohottavine rytmeineen.

Kimmo Korhonen


