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Maailmojen
rajoilla

Suspended
Between

Two Worlds

KAMARIKONSERTTI 

KÄSIOHJELMA 3 €

Pe 22.4.2022 klo 17.00
Tulindbergin sali

La 23.4.2022 klo 16.00
Oulunsalon nuorisoseura

OULU SINFONIAN
Kamarimuusikot



Ohjelma | Programme

Maurice Ravel (1875–1937): 
Jousikvartetto F-duuri M. 35 (1903) 

String Quartet in F Major M. 35 (1903) 
 I Allegro moderato – Très doux

II Assez vif – Très rythmé
III Très lent

IV Vif et agité

Lasse Joamets viulu
Maija Wesslund viulu

Johanna Tuikka alttoviulu
Harri Österman sello

22.4. EI VÄLIAIKAA | NO INTERMISSION
23.4. VÄLIAIKA | INTERMISSION

Mario Castelnuevo-Tedesco (1895–1968): 
Kitarakvintetto op. 143 (1950)
Guitar Quintet Op. 143 (1950) 

I Allegro, vivo e schietto
II Andante mesto

III Scherzo. Allegro con spirito, alla marcia
IV Finale. Allegro con fuoco

Lasse Joamets viulu
Maija Wesslund viulu

Johanna Tuikka alttoviulu
Harri Österman sello
Ismo Eskelinen kitara

Kesto 22.4. noin 1 h 10 min (ei väliaikaa)
Kesto 23.4. noin 1 h 30 min (sis. väliajan)
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Maurice Ravelin (1875–1937) 
jousikvartetto F-duuri M. 35 
(1903) lienee 1900-luvun 

suosituin jousikvartetto. Ravel 
omisti teoksen Gabriel Faurélle, 
ainoalle Pariisin konservatorion 
opettajalle, joka kannusti häntä ko-
keilemaan uutta impressionistista 
tyyliä. Muut opettajat vastustivat 
impressionismia kiihkeästi. Rave-
lin ensimmäiset pianosävellykset 
Pavane kuolleen prinsessan muistolle ja 
Jeux d’eau olivat jo olleet vaikuttavia 
taidonnäytteitä uuden impressio-
nistin kyvyistä, mutta vuonna 1904 
jousikvarteton ja Shéhérazade-or-
kesterifantasian menestyksekkäät 
kantaesitykset tekivät hänestä 
tunnetun ja toivat itseluottamusta. 
Konservatorion vanhat parrat eivät 
enää mahtaneet mitään: nuorista 
kyvykkäimmät suuntautuivat nyt 
impressionisteiksi. Romantiikka 
kävi kohti kuolemaa.  

Ravelin jousikvarteton esikuvana 
on väistämättä Claude Debussyn, 
impressionismin kehittäjän, jou-
sikvartetto uuden tyylisuunnan 
alkuajoilta vuodelta 1893. Musiik-
kitieteilijöiden vertaillessa näitä 
kahta teosta Ravel saa tietyn edun: 
hän saattoi aloittaa sävellystyönsä 
tiettyjä valmiita malleja kehittäen, 

siinä missä Debussy vasta loi uu-
den tyylisuunnan perustaa. Jat-
kossa nämä kaksi säveltäjää ottivat 
vaikutteita toisiltaan vuorotellen ja 
paikallisena pariisilaisena kulttuu-
ri-ilmiönä alkanut uusi tyylisuunta 
valloitti koko musiikkimaailman. 
Monet suomalaisetkin säveltäjät, 
Sibelius mukaan lukien, matkasivat 
Pariisiin etsimään uutta innoitusta. 

Kvartetossaan Ravel säilyttää pe-
rinteisen teosrakenteen. Kaksi kes-
kimmäistä osaa ovat vilkas scherzo 
ja hidas osa. Neljäs osa on finaali, 
joka päättää teoksen vauhdikkaasti 
ja lopulta myös näyttävän intohi-
moisesti. Sonaattimuotoinen en-
simmäinen osa esittelee ja kehitte-
lee pää- ja sivuteemaa perinteisen 
klassisen rakenteen mukaan. 

Samalla teemat, harmoniat ja soit-
totavat irtoavat täysin romantiikan 
perinteistä ja luovat modernia ja 
samalla erityisen ranskalaiseksi 
miellettyä ilmaisua. Ravelin jou-
sikvartetossa nuoren pariisilai-
sen kuvainraastajan musiikillinen 
kekseliäisyys avasi musiikin uuden 
vuosisadan paitsi hänelle itselleen, 
myös tuhansille muille säveltäjille. 

Pariisi
astuu uuteen aikaan

© Kimmo Pihlajamaa
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Säveltäjä Mario Castelnuo-
vo-Tedescon (1895–1968) 
sukunimi Uusilinna-Saksalainen 

voisi tarkoittaa, että sen kantaja 
on saksalainen. Jos taas kuuntelee 
Tedescon sävellyksiä, niistä aistii 
espanjalaisen musiikin vaikutteita. 
Säveltäjällä on pitkälti espanjalaista 
sukutaustaa ja hänen sävelsi useita 
teoksia espanjalaiselle kitaravirtu-
oosille Andres Segovialle. Hänen 
nimensä on silti italian kieltä, ja hän 
syntyi ja kasvoi musiikkiopintojen 
parissa Toscanassa Italiassa. Jo tei-
ni-iässä hän osoitti erityistä lahjak-
kuutta pianistina ja säveltäjänä. 

Tedescon varsinainen kansalli-
suus oli kuitenkin sefardijuutalai-
nen. Natsiaatteen nousun myötä 
Tedesco havaitsi yhä useammin, 
kuinka juutalaisia syrjivät lait lo-
pettivat hänen teostensa esitykset 
ja radiosoitot. Lopulta vuonna 1939 
hän muutti Yhdysvaltoihin, juuri 
täpärästi ennen toisen maailman-
sodan alkua. 

Segovialle, Jascha Heifetzille ja 
Gregor Piatigorskylle säveltä-
mänsä teokset sekä Wiesbadenin 
valtionoopperaan laadittu ooppe-
ra La Mandragola olivat jo luoneet 
Tedescolle meriittejä ja Yhdysval-
loissa hän sävelsi useita tilauste-
oksia eri sinfoniaorkestereille. Hän 

päätyi lopulta Hollywoodiin Metro-
Goldwyn-Mayer -elokuvayhtiön pal-
velukseen ja sävelsi musiikkia usei-
siin 1940-luvun menestyselokuviin. 
Elokuvamusiikin säveltämistä hän 
arvosti siinä missä taidemusiikkia-
kin. Hänen näkemyksensä oli, että 
elokuvamusiikki on samalla tavalla 
keskeinen taidemuoto Amerikassa 
kuin ooppera Euroopassa. Hän toimi 
elokuvasäveltäjien opettajana ja hä-
nen oppilaitaan olivat Jerry Golds-
mith, John Williams, Henry Mancini 
ja Marty Paich. 

1950-luvulla Tedesco vietti jälleen 
aikaa myös Italiassa ja osallistui 
menestyksekkäästi muutamiin 
eurooppalaisiin sävellyskilpailuihin. 
1960-luvulla Yhdysvalloissa kan-
taesitettiin useita Tedescon oop-
peroita. Hänet on haudattu Beverly 
Hillsiin. 

Tedescon kitarakvintetto op. 143 (1950) 
on musiikinhistorian ensimmäinen 
teos, jossa kitara esiintyy selkeäs-
ti virtuoosisessa solistin roolissa 
jousikvartetin säestämänä. Teos 
kertoo, miten Tedesco on ansainnut 
lempinimensä Los Angelesin Rah-
maninov. Musiikki on perinteisem-
pää ja melodisempaa kuin aikalais-
ten yleensä ja yhtä lailla älykästä 
kuin tunteikkaasti latautunutta. 

Maailmankansalainen 
Hollywoodissa

.
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String Quartet in F Major M. 35 (1903) 
by Maurice Ravel (1875–1937) 
is the most popular string 

quartet of the 20th century. Ravel 
dedicated the work to Gabriel 
Fauré, the only teacher at the Paris 
Conservatory who encouraged him 
to try the new style of music, Imp-
ressionism. Other teachers angrily 
opposed Impressionism. Ravel’s 
first piano compositions Pavane 
for a Dead Princess and Jeux d’eau had 
already been impressive validations 
of the new Impressionist’s abilities, 
but in 1904 the successful pre-
mieres of the String Quartet and 
the orchestral fantasy Shéhérazade 
made him known and increased his 
confidence. The old beards of the 
conservatory no longer mattered: 
the most talented of the young 
now turned into Impressionism. 
Romanticism was on its way to its 
death.

Ravel’s String Quartet is inevitably 
modeled on the string quartet of 
Claude Debussy, the developer 
of Impressionism, from the ear-
ly days of the new style in 1893. 
When musicologists compare these 
two works, Ravel gains a certain 
advantage: In the future, the two 
composers took turns influencing 
each other, and a new style that 
began as a local Parisian cultural 
phenomenon conquered the entire 
music world. Many Finnish compo-

sers, including Sibelius, traveled to 
Paris to seek new inspiration.

In his String Quartet, Ravel retains 
the traditional form structure. The 
two middle movements are the 
lively scherzo and the slow move-
ment. The fourth movement is the 
Finale, which concludes the work 
with rhythmic energy and even-
tually with passionate conclusion. 
The sonata-formed first movement 
introduces and develops the main 
and second theme according to the 
traditional classical form structure.

At the same time, the themes, 
harmonies and the overall expres-
sion are completely detached from 
the traditions of Romanticism and 
create a modern and also particu-
larly French expression. In Ravel’s 
String Quartet, the musical ingenui-
ty of a young Parisian iconoclast 
began a new century of music 
not only for himself but also for 
thousands of other composers.

Paris Entering
a New Era
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The surname of the composer 
Mario Castelnuovo-Tedesco 
(1895–1968) (Newcastle-Ger-

man) could mean that its owner 
was German. Then again, many 
Tedesco’s compositions are in-
fluenced by Spanish music. The 
composer has a Spanish genealogy 
and he composed several works for 
Spanish guitar virtuoso Andres Se-
govia. His name is still in Italian. He 
he was born Tuscany, Italy, where 
he also studied music. Already in 
his teens, he showed special talent 
as a pianist and composer.

Still, Tedesco’s actual nationali-
ty was Sephardic. With the rise 
of Nazi rule, Tedesco increasingly 
noticed how laws discriminating 
against Jews put an end to per-
formances and radio plays of his 
works. Finally, in 1939, he moved to 
the United States, just before the 
outbreak of World War II.

His works for Segovia, Jascha 
Heifetz and Gregor Piatigorsky, as 
well as the opera La Mandragola for 
the Wiesbaden State Opera, had 
already created merits for Tedesco, 
and in the United States he com-
posed several commissioned works 
for various symphony orchestras. 
He eventually ended up in Hol-
lywood working for the Metro-
Goldwyn-Mayer film company. 

In the 1940s he composed music 
for several blockbuster films. He 
appreciated composing film music 
as well as concert music. His view 
was that film music is as much 
a central art form in America as 
opera in Europe. He served as a 
teacher of film composers and his 
students included Jerry Goldsmith, 
John Williams, Henry Mancini and 
Marty Paich.

In the 1950s, Tedesco once again 
spent time in Italy and successfully 
participated in European compo-
sition competitions. In the 1960s, 
several Tedesco operas were pre-
miered in the United States. He is 
buried in Beverly Hills.

Tedesco’s Guitar Quintet Op. 143 (1950) 
is the first work in the history of 
music in which the guitar clear-
ly performs in a virtuoso role 
as a soloist, accompanied by a 
string quartet. The work tells how 
Tedesco has earned his nickname 
Rachmaninov of Los Angeles. The 
music is more traditional and me-
lodic than that of contemporaries 
in general and as intelligent as it is 
emotionally charged.

A Citizen of the World
in Hollywood

.
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Kevään 2022 kamarikonsertit

pe 22.4. klo 17 Oulun Musiikkikeskus, 

Tulindbergin sali

la 23.4. klo 16 Oulunsalon nuorisoseura la 

14.5. klo 15 Oulun Musiikkikeskus, 

Tulindbergin sali

su 15.5. klo 18 Oulun yliopiston

kasvitieteellinen puutarha

Konsertteihin on vapaa pääsy.

OULU SINFONIAN
Kamarimuusikot

Oulu  
Sinfonian 
Kamarimuusikot
Oulu Sinfonian Kamarimuusikot on 
perustettu muusikoiden toiveesta 
työskennellä kamarimusiikillisessa 
vuorovaikutuksessa niin kollegoiden 
kuin yleisönkin kanssa. Konsertit 
muodostavat intiimin, jaetun ja 
kokonaisvaltaisen musiikillisen 
hetken.

Kevään ohjelmiston taiteellisesta 
suunnittelusta vastaavat Emiliano 
Travasino, Fanni Hoppari, Wen  
Hong Low ja Matias Nässi.

Oulu Sinfonian Kamarimuusikoiden 
toimintaa tukevat Oulu Sinfonia ja  
Orkesterin Pulssi ry. Kevätkauden 
konserttijärjestelyissä yhteistyö-
kumppa neita ovat Oulun ammatti
korkeakoulu, Oulun kaupunginosa-
kulttuurin palvelut ja Oulun yliopiston 
kasvi tieteellinen puutarha.

OuluSinfonianKamarimuusikot

#oulusinfoniankamarimuusikot




