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Ludwig van Beethoven: 
Sonaatti viululle ja pianolle nro 6 A-duuri op.30/1

1. Allegro 
2. Adagio molto espressivo 

3. Allegretto con variazioni (Teema ja kuusi muunnelmaa)

Ludwig van Beethoven: 
Sonaatti viululle ja pianolle nro 7 c-molli op.30/2

1. Allegro con brio 
2. Adagio cantabile 
3. Scherzo (Allegro) 

4. Finaali (Allegro - Presto)

VÄLIAIKA 10 min

Ludwig van Beethoven:  
Jousikvartetto B-duuri op.130
1. Adagio ma non troppo - Allegro

2. Presto 
3. Andante con moto ma non troppo
4. Alla danza tedesca (Allegro assai) 

5. Cavatina (Adagio molto espressivo) 
6. Finaali (Allegro) 

Suora lähetys Yle Radio 1:ssä ja Yle Areenassa.
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Vain 15 vuoden aikavälillä kirjoitetuissa kym-
menessä viulusonaatissaan Beethoven vei 
jälleen yhden musiikin lajityypin uudel-
le aikakaudelle. Painopiste siirtyi salon-
kiviihtymisestä absoluuttiseen musiikkiin, 
kun piano ja viulu toisaalta itsenäistyi-
vät ja erityivät, toisaalta taas kiinnittyivät 
sulavasti yhteen musiikillisten ideoiden 
palvelukseen.

Opus 30:n kolme viulusonaattia olivat 
työpöydällä vuosina 1801–1802. Näihin 
aikoihin Beethoven eli kohtalonhetkiään, 
sillä kuuroutuminen eteni yhä huoles-
tuttavammin. Ensimmäiset oireet kuu-
lon heikkenemisestä olivat ilmestyneet 
jo muutamia vuosia aiemmin säveltä-
jän ollessa vain 26-vuotias. Syynä saat-
toi olla pilkkukuume tai jonkinlainen au-
toimuunisairaus. Lääkärin kehotuksesta 
Beethoven oli siirtynyt asumaan Wienin 
ulkopuolelle Heiligenstadtin pikkukau-
punkiin. Siellä hän kirjoitti lokakuus-
sa 1802 veljilleen osoitetun kirjeen, joka  

tunnetaan ”Heiligenstadtin testamentti-
na”: ”Vain taide on estänyt minua päät-
tämästä elämääni. Tuntui mahdottomal-
ta jättää maailma ennen kuin olen saanut 
sävellettyä kaiken sen, mikä on annettu 
tehtäväkseni”, säveltäjä tilitti.

Viulusonaatti nro 7 c-molli on syvä-
suuntautunut ja painokkaan itsereflek-
toiva, yksi Beethovenin kolmesta poikke-
uksellisesti neliosaisesta viulusonaatista. 
Sävellajiltaan ja tunnelmaltaan se kyt-
keytyy kohtalokkaisiin Pateettiseen pian-
osonaattiin sekä viidenteen sinfoniaan, ja 
ylipäätään kurkottaa kohti Beethovenin 
kiihkeän romanttista, ns. herooista kaut-
ta, jonka teoksille oli tyypillistä myrskyi-
sän kamppailun ja sankaruuden pohdinta. 
C-molli-sonaatin ensimmäistä osaa on tul-
kittu taistelun kuvaukseksi, mutta taisto 
on ennen kaikkea sisäistä. Tämän rinnalla 
sonaatti nro 6 A-duuri lohduttaa pirskah-
televan leppoisana muunnelmamuotoisi-
ne finaaleineen.

Ludwig van Beethoven (1770–1827): 
Sonaatit viululle ja pianolle nr 6  

ja 7 op. 30

Jousikvartetto op. 130
Beethovenin viimeisissä jousikvartetois-
sa siirrytään valaistuneeseen tilaan, jos-
sa tämän maailman rajoitukset eivät 
enää päde. Elämänsä lopun häämöttäes-
sä Beethoven on särmikäs ja pitelemätön. 
Hän viis veisaa kvarteton lajikonventiois-
ta, stemmojen roolituksista ja osien karak-
tääreistä. Viimeiseen asti Beethoven pysyi 
sinnikkäänä löytöretkeilijänä, joka pinnis-
teli kohti tuntematonta.

Vuosina 1825–26 Beethoven sävelsi nel-
jä viimeistä jousikvartettoaan. Op. 130:n 
röyhkeän epämuotoinen, massiivinen ra-
kenne muistuttaa yhdeksättä sinfoniaa, 
mutta tanssiosineen ja loppufuugineen 
kvartetto tuo mieleen myös Bachin ja tä-
män partitat. Siinä missä Bach keskittyi 
elämänsä lopulla ensyklopedisiin testa-
menttiteoksiin, on myös jousikvartetossa 
op. 130 testamentin tuntua. Se on täyn-
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nä jyrkkiä leikkauksia sävellajien ja tunnel-
mien välillä – äärimmilleen pelkistettyä 
kauneutta, unissakävelijämäistä outout-
ta, loistokkuutta, monumentaalisuutta. 
Kaikessa vastakohtaisuudessaankin kvar-
teton ilmaisu henkii arkaaista viisautta ja 
kristallisoituneisuutta.

Teoksen finaaliksi alunperin sävelletty 
raivokas Grosse Fuge, suuri fuuga, herät-
ti maaliskuun 1826 ensiesityksessä häm-
mennystä, joten suostuttelun jälkeen 
Beethoven kirjoitti syksyn aikana kvarte-
tolle uuden, keveän tanssillisen finaalin. 
Tämä oli hänen viimeisiä valmistuneita 
sävellyksiään. Grosse Fuge julkaistiin erik-
seen ja sai opusnumeron 133.
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Kirill Kozlovski syntyi vuonna 1981 Valko-
Venäjällä, Mogilevissa. Hän on opiskellut 
pianonsoittoa Valko-Venäjän musiikkia-
katemiassa sekä Sibelius-Akatemiassa, 
jossa hän valmistui musiikin maiste-
riksi 2005. Jatko-opinnot hän suorit-
ti Wienin musiikkikorkeakoulussa Avo 
Kouyoumdjianin oppilaana. 2017 Kozlovski 
valmistui musiikin tohtoriksi Sibelius-
Akatemian DocMus-yksiköstä aiheenaan 
Dmitri Shostakovitshin musiikin konteks-
tualisointi. Hän on täydentänyt opinto-
jaan mestarikursseilla, opettajinaan mm. 
Dmitri Bashkirov, Petér Nagy, Ivari Ilja, 
Ralf Gothóni ja András Schiff.

Vuonna 2016 ilmestyi Kozlowskin ja sop-
raano Jenni Lättilän CD Richard Wagnerin 
kootuista yksinlauluista. 2017 Pilfink 
Records julkaisi Kozlovskin ensimmäisen 
soololevyn Shostakovich in Context, joka 
sisältää Shostakovitshin musiikin lisäk-
si Ilari Kailan, Matei Gheorghiun ja Mikko 
Nisulan pianoteoksia. Muita levytyksiä 
Kozlovski on tehnyt mm. Alba Records- ja 
Nova Records -levy-yhtiöille.

Kirill Kozlovski on menestynyt kotimai-
sissa ja kansainvälisissä pianokilpailuissa; 
mainittakoon Jyväskylän pianokilpailun 
voitto 2004 sekä ensimmäinen palkinto 
Ciutat de Mallorca -kilpailussa Espanjassa 
vuonna 2003  ja Chopin-keskuksen piano-
kilpailussa Pariisissa vuonna 1998. Finland 
Festivals valitsi Kozlovskin vuoden 2005 
nuoreksi taiteilijaksi.

Kirill Kozlovski on esiintynyt soolokon-
sertein ja kamarimuusikkona useilla kan-
sainvälisillä festivaaleilla. Omia soolokon-
sertteja hänellä on ollut Suomen ohella 
muissa Pohjoismaissa. Kozlovski on esiin-
tynyt suomalaisten orkestereiden lisäk-
si myös Minskin Filharmonisen orkesterin 

Kirill Kozlovski
RSO:n toisen viulun äänenjohtaja Laura 
Vikman esiintyy orkesteriuransa ohella 
myös kamarimuusikkona, solistina sekä 
opettajana. Hän on valmistunut musii-
kin maisteriksi Taideyliopiston Sibelius-
Akatemiasta ja opiskellut myös Wienin 
Musiikkikorkeakoulussa sekä Kölnin 
Musiikkikorkeakoulussa. Ennen 2013 alka-
nutta tehtäväänsä RSO:n kakkosviulusek-
tiossa, Vikman toimi kymmenen vuotta 
orkesterin kolmantena konserttimestarina.

Vikman on voittanut toisen palkinnon 
Kuopion viulukilpailussa sekä Leipzigin J. 
S. Bach -kilpailussa. Firenzessä Vikman ja 
pianisti Marianna Shirinyan palkittiin niin 
ikään toisella palkinnolla Vittorio Gui -ka-
marimusiikkikilpailussa.

Tempera-kvartetin primaksena Laura 
Vikman on soittanut vuodesta 2003 läh-
tien. Kvartetti on esiintynyt Japanissa sekä 
ympäri Eurooppaa ja levyttänyt mm. Jean 
Sibeliuksen koko jousikvartettotuotannon 
BIS-levy-yhtiölle.

Vikman on esiintynyt mm. Helsingin, 
Kuopion ja Mikkelin kaupunginorkeste-
rien, RSO:n, Keski-Pohjanmaan kamari-
orkesterin, Tukholman filharmonikkojen 
sekä Belgian Kansallisen orkesterin solis-
tina. Kamarimuusikkona hän on esiinty-
nyt monilla suomalaisilla ja ulkomaisilla  
festivaaleilla. 

Viulunsoiton lehtorina Laura Vikman 
on toiminut Tampereen ammattikorkea- 
koulussa vuodesta 2015 lähtien. Sitä 
ennen hän työskenteli tuntiopettaja-
na Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 
2007–2015.

Laura Vikmanin instrumentti on Ylen 
Eläkesäätiön omistama Amati -viulu vuo-
delta 1590.

Laura Vikman
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Uusi Helsinki -kvartetti (UHK) kuuluu ai-
kamme menestyneimpiin ja perinteik-
käimpiin suomalaisiin  jousikvartetteihin. 
Vuonna 1982 perustettu yhtye on eri ko-
koonpanoissaan esiintynyt arvostetuilla 
festivaaleilla ja konserttilavoilla monissa 
Euroopan maissa (mm. Lontoon Wigmore 
Hall, Berliinin Konzerthaus, Amsterdamin 
Concertgebouw ja Zürichin Tonhalle) sekä 
Japanissa, Yhdysvalloissa, Australiassa ja 
Israelissa.

Kvartetti voitti jo pian perustami-
sensa jälkeen vuonna 1984 kaksi kil-
pailua: Viitasaaren kvartettikilpailun ja 
Concertino Praga -kvartettikilpailun. 
Vuonna 1994 näiden jatkoksi tuli toinen 
palkinto Lontoon jousikvartettikilpailussa, 
jossa se sai myös yleisöpalkinnon ja par-
haan tilausteoksen esityksen palkinnon. 
Vuonna 1997 kvartetti sai Nuori Suomi 
-palkinnon.

Uusi Helsinki -kvartetti esitti kesäl-
lä 1998 Helsingin juhlaviikoilla Bartókin 
kaikki kuusi kvartettoa kahden konser-
tin kokonaisuutena. Kaudella 2001–02 
se järjesti Temppeliaukion kirkossa oman 
konserttisarjan wieniläisestä musiikista, 
ja kaudella 2004–05 se perusti Helsingin 
Ritarihuoneelle jousikvartettimusiikkiin 
erikoistuneen konserttisarjan, jossa esiin-
tyi vierailijoina sekä suomalaisia kvartet-
teja että ulkomaisia huippuyhtyeitä ku-
ten Juilliard-kvartetti. Kaudella 2012–13 

Uusi Helsinki 
-kvartetti

solistina. Hän on tehnyt liedin alalla yh-
teistyötä mm. Jorma Hynnisen, Jekaterina 
Gubanovan, Monica Groopin sekä Jenni 
Lättilän kanssa ja saanut oppia mm. 
Dietrich Fischer-Dieskaulta ja Hartmut 
Hölliltä.

UHK juhlisti 30-vuotista taivaltaan soitta-
malla kaikki Beethovenin kvartetot tiiviinä 
konserttisarjana Helsingissä, Lahdessa ja 
Tampereella.

Uusi Helsinki -kvartetti on julkaissut le-
vyjä Janáčekin, Sibeliuksen ja Griegin kvar-
tetoista sekä levyttänyt myös klarinetis-
ti Kari Kriikun kanssa. UHK on toiminut 
pitkään Tampereen ammattikorkeakoulun 
residenssikvartettina, ja kesällä 2017 se 
oli Helsingissä kansainvälisen Maj Lind 
-pianokilpailun kamarimusiikkitehtävien 
toisena residenssikvartettina.

Kvartetilla on nykyisessä koostumuk-
sessaan vahva kytkös Radion sinfoniaor-
kesteriin, sillä kaikki yhtyeen jäsenet ovat 
RSO:n muusikoita. Petri Aarnio on orkes-
terin konserttimestari, Taija Angervo 2. 
konserttimestari, Ilari Angervo 1. sooloal-
tisti ja Tuomas Lehto 1. soolosellisti.


