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OULU SINFONIAN
Kamarimuusikot



Sergei Prokofiev (1891–1953):
Kvintetto oboelle, klarinetille, 

viululle, alttoviululle ja 
kontrabassolle op. 39 (1924)

I Moderato
II Andante energico
III Allegro sostenuto,  

ma con brio
IV Adagio pesante

V Allegro precipitato,  
ma non troppo presto

VI Andantino 

Antti Turtiainen oboe
Michał Konopiński klarinetti

Nadya Pugacheva viulu
Helinä Nissi alttoviulu

Antoine Greuzard kontrabasso

Aaron Copland (1900–1990):
Kaksi kappaletta 

jousikvartetille (1928)
I Lento molto

II Rondino 

Heidi Ilmolahti viulu
Aino Liikanen viulu

Johanna Tuikka alttoviulu
Arto Alikoski sello

Ejnar Kanding (1965)
Arild, kontrabassolle and 
live-elektroniikalle (2003)  

Antoine Greuzard kontrabasso
Sebastian Dumitrescu ja  

Tapio Lappalainen  
live-elektroniikka

Sergei Prokofiev (1891–1953):
Quintet for Oboe, Clarinet, 

Violin, Viola and Double 
Bass, Op.39 (1924)

I Moderato
II Andante energico
III Allegro sostenuto,  

ma con brio
IV Adagio pesante

V Allegro precipitato,  
ma non troppo presto

VI Andantino  

Antti Turtiainen oboe
Michał Konopiński clarinet

Nadya Pugacheva violin
Helinä Nissi viola
Antoine Greuzard  

double bass

Aaron Copland (1900–1990): 
Two Pieces for String 

Quartet (1928)
I Lento molto

II Ro ndino
Heidi Ilmolahti violin
Aino Liikanen violin

Johanna Tuikka viola
Arto Alikoski cello

 Ejnar Kanding (1965) 
Arild, for Double Bass and 

Live Electr onics (2003) 
Antoine Greuzard double bass 

Sebastian Dumitrescu and 
Tapio Lappalainen  
live electronics

Phillip Bimstein (1947–): 
Dark Winds Rising 

jousikvartetille  
ja ääninauhalle (1992)

I The L ast Jake
II Walking Barefooted

III With The Earth
IV Amon g All People
Heidi Ilmolahti viulu
Aino Liikanen viulu

Johanna Tuikka alttoviulu 
Arto Alikoski sello

Sebastian Dumitrescu ja  
Tapio Lappalainen  
live-elektroniikka

Myroslav Skoryk (1938–2020): 
Melodia a-m ollissa (1982) 

Heidi Ilmolahti viulu
Aino Liikanen viulu

Johanna Tuikka alttoviulu 
Arto Alikoski sello

Antoine Greuzard kontrabasso

Phillip Bimstein (1947–): 
Dark Winds Rising for  

String Quartet + Tape (1992)
I The Last Jake

II Walking Barefooted
III With The Earth

IV Amon  g All People
Heidi Ilmolahti violin
Aino Liikanen violin

Johanna Tuikka viola
Arto Alikoski cello

Sebastian Dumitrescu and 
Tapio Lappalainen  

live electronics

Myroslav Skoryk (1938–2020) 
Melody in A m inor (1982)

Heidi Ilmolahti violin
Aino Liikanen violin

Johanna Tuikka viola
Arto Alikoski cello

Antoine Greuzard double bass

Ohjelma

Programme

Kesto noin 65 min 
(ei väliaikaa)

Duration about 65 min  
(no intermission)



3

KAMARIKONSERTTI 

SIRKUSSOITTAJIEN 
ÄÄRIMMÄISTÄ SARKASMIA 

Opiskellessaan Pietarin konservato-
riossa 1910-luvun alkupuoliskolla 
Sergei Prokofjev (1891–1953) omaksui 
sävelkieleensä sujuvasti omintakeisen 
modernin tyylin, vaikka perikonserva-
tiiviset, 1800-luvun romanttista tyyliä 
puoltavat opettajat sitä vimmaisesti 
vastustivat. Opiskeluvuosina sävel-
letty ensimmäinen pianokonsertto jo 
teki Prokofjevista maailmankuulun. 
Hänen sävellystuotantonsa parhaim-
misto lasketaan 1900-luvun klassi-
koihin. 

Kvintetto oboelle, klarinetille, viululle, 
alttoviululle ja kontrabassolle op. 39 
(1924) sisältää musiikkia, jonka Proko-
fjev on alun perin säveltänyt balettiin 
Trapetsi. Tämä kiertävälle baletti-
seurueelle laadittu teos piti säveltää 
mahdollisimman pienelle orkesterille. 
Prokofjev keksi käyttää ajan sirkus-
musiikissa yleistä kokoonpanoa, joka 
myös sointiväriltään sopi Prokofjevin 
tarkoituksiin. Tässä yhdistelmässä 
soittimien äänenvärit eivät niinkään 
sulaudu yhtenäiseksi kentäksi, vaan 
soivat yksilöllisesti kudoksesta läpi 
koko ajan. Piikikäs kokonaissointi 
tukee kitkeriä harmonioita ja äkkivää-
rää rytmiikkaa: teos lienee Prokof-

jevin radikaaleimpia, jopa niin, että 
kaikkein karvaimmat käänteet henki-
vät sarkastista komiikkaa.

AMERIKKALAINEN PARIISISSA

Säveltäjä Aaron Copland (1900-1990) 
kuuluu sukupolveen, joka ensimmäi-
senä loi aidosti amerikkalaista sävel-
kieltä, vapaana jazzin vaikutteista. 
Copland opiskeli Nadia Boulangerin 
oppilaana Pariisissa ja asui sitten 
koko elämänsä New Yorkissa. 

Coplandin varhainen teos Kaksi kap-
paletta jousikvartetille (1923/1928) 
syntyi Coplandin opiskellessa Parii-
sissa ja henkii aikansa euroopplaisia 
vaikutetta, paitsi ilmeisintä: Pariisin  
valtoihinsa kaapannutta impres sio-
nismia. 

Ensimmäinen osa Lento molto on 
sisäänpäinkääntynyt ja abstrakti, 
mutta välittää silti vahvoja tunteita, 
eniten lakonista eleganssia. Tapa, 
jolla osa kohoaa kohti huipennustaan 
viittaa Barberin Adagioon. 

Rondino esittelee Coplandin taipu-
musta kulmikkaisiin rytmeihin. Jatsah - 
tava synkopaatio tahdittaa kappa-
letta alusta loppuun, joko etualalla 
tai säestykseen kudottuna. 

Musiikkia luonnon ja 
ihmisen puolesta

© Kimmo Pihlajamaa

Phillip Bimstein (1947–):
Dark Winds Rising for  

String Quartet + Tape (1992)
I The Last Jake

II Walking Barefooted
III With The Earth

IV Among All People  

Heidi Ilmolahti violin
Aino Liikanen violin

Johanna Tuikka viola
Arto Alikoski cello

Sebastian Dumitrescu and 
Tapio Lappalainen  

live electronics
 

Myroslav Skoryk (1938–2020)
Melody in A minor (1982) 

Heidi Ilmolahti violin
Aino Liikanen violin

Johanna Tuikka viola
Arto Alikoski cello

Antoine Greuzard kontrabasso



KAMARIKONSERTTI 

4

ELEKTRONISEN SYNTEESIN 
VIRTUOOSI

Tanskalainen säveltäjä Ejnar Kanding  
(s. 1965) on maailman arvostetuim-
pia virtuooseja MaxMSP-äänisyntee-
sissä, jota hän käyttää sekä teos-
ten kehittelyssä että instrumenttina 
live-esiintymisissä. Samalla hän 
keskittyy luomaan ilmaisua, muotoja 
ja fraaseja, ei pelkkää elektronisen 
musiikin ambienssia. ”Musiikki ei saa 
koristaa todellisuutta, vaan sen tulee 
luoda mielikuvituksen maailmoja”, 
sanoo Kanding. 

Vuonna 2002 Kanding vastaanotti 
sävellyspalkinnon, johon kuului sävel-
lystilaus kontrabassolle. Teoksen läh-
tökohdaksi tilauksessa annettiin  
ruotsalaisen runoilijan Maria Lund-
quistin runo Arlid (Sotapäällikkö). 
Teoksessa kuultavat elektroniset  
äänet pohjautuvat runoa lukevan 
runoilijan ääneen. Kontrabasson 
ääntä värittää niin ikään live-elekt-
roniikka. Musiikki alkaa kaikuvilla  
katkeilevilla fragmenteilla, jotka  
tremolon, pizzicato ja sointumotiivin  
keinoin transformoituina vihdoin 
paljastuvat melodisesti kohoileviksi 
aiheiksi.

ALKUPERÄISKANSOJEN 
ARVOJEN PUOLESTA

Phillip Bimstein (s. 1947 Chicago,  
Illinois, Yhdysvallat) on amerikka-
lainen säveltäjä ja poliitikko. Hän on 

opiskellut musiikkia Chicagon konser-
vatoriossa ja Kalifornian yliopistossa 
Los Angelesissa ja soittanut uuden 
aallon Phil ’n’ Blanks -yhtyeessä. 
Bimstein on toiminut kaksi kautta 
Springdalen pormestarina Utahissa 
sekä useiden luonto- ja ihmisoikeus-
järjestöjen näkyvänä puolestapu-
hujana. Lukuisat eri orkesterit ja 
kamarimusiikkiyhtyeet Yhdysvalloissa 
ovat esittäneet ja levyttäneet hänen 
musiikkiaan. 

”Musta pilvi lähenee, lähenee, lähenee,  
lähenee”, laulaa intiaaniheimon joh-
taja Vivienne Jake Phillip Bimsteinin 
Dark Winds Rising (1992) -teoksen 
nauhaosuudessa. Musta pilvi tarkoit-
taa ongelmajätteiden polttolaitosta, 
jota suunniteltiin hänen intiaanihei-
monsa pyhälle maalle Kaibab Paiu-
tessa, Springdalessa, Utahissa, 
Yhdysvalloissa vuonna 1990. 

Dark Winds Rising ilmentää näiden 
intiaanien tunteita ja arvoja heidän  
omin sanoin, omalla äänellään. 
Bimstein tallensi Vivienne Jaken sekä 
hänen äitinsä Lucillen ja veljenpoi-
kansa Verdelin puhetta ja laulua. 
Tähän lähdemateriaaliin teos perus-
tuu. Materiaali on editoitu tietoko-
neella ja samplereillä musiikkia ja 
tekstiä yhdistävksi kudokseksi. Elolli-
sen äänen tekniikaksi (Voice Organics) 
nimeämällään menetelmällä Bims-
tein loi mesatuulia, teollisuusräik-
kää, käärmeenpesää ja lintujen kut-
suhuutoja, joita edelleen rytmisesti 
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ja melodisesti organisoimalla teos 
rakentui. 

”Dark Winds Rising juhlii niitä arvoja 
ja tunteita, jotka saavat ihmisen säi-
lyttämään maan puhtautta”, sanoo 
Bimstein.

UKRAINAN KÄRSIMYSTEN 
MUSIIKILLINEN SYMBOLI

Ukrainalainen säveltäjä Myroslav 
Skoryk (1938–2020) syntyi Lvivissä,  
mutta varttui Siperiassa, jonne 
perhe karkotettiin neuvostohallin-
non toimesta vuonna 1945. Vuonna 
1955 perhe saattoi palata Lviviin, ja 
Myroslav Skoryk aloitti opinnot kon-
servatoriossa. Skoryk teki elämän-
työnsä sävellyksen opettajana Lvivin 
ja Kiovan konservatorioissa. 

Skorykin sävellystuotanto on laaja. 
Skorykin tunnetuin teos on Melodia 
(1982), jonka hän sävelsi ukrainalaisen  
ohjaajan Volodymyr Denysenkon sota-
elokuvaan Vysokuu pereval (Korkea  
koko vuoden). Elokuvan traagisia 
ja tunteikkaita aiheita heijasteleva 
Melodia on viime kuukausina ollut 
Ukrainan puolustustaistelun musiikil-
linen symboli sekä Ukrainassa että 
muualla. Kun Ukrainan presidentti 
Vladimir Zelenski puhui Yhdysvaltain  
kongressille maaliskuussa 2022, 
puheeseen oli liitetty uutisvideo  
taistelujen runtelemasta Ukrainasta: 
videon taustalla soi Skorykin Melo-
dia. 

Lähteitä | Sources

artikk. ‘Sergey Prokofiev: Quintet for oboe, clarinet, violin, viola & double bass in G minor, Op. 39’, 
laat. Joseph Stevenson, AllMuisic.com 2022; artikk. ‘American Works for String Quartet: Copland/
Ward/Jaffe’, laat Robert Ward, Dramonline.org 2022; artikk. ‘Dark Winds Rising’. laat. tuntem., 
Bimstein.com 2022; teoses. ‘Arlid’, laat. tuntem., videoklipin ‘Duo ConCordis / David Hildebrand /  
“Arild Trio” by Ejnar Kanding’ oheisteksti, YouTube, com 2022; Biography of Ejnar Kanding, Kanding.
com 2022; artikk. ‘Myroslav Skoryk’ & artikk. ‘Melody (Skoryk)’, Wikipedia.com 2022. 
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EXTREME SARCASM FOR 
CIRCUS MUSICIANS

While studying at the St. Petersburg 
Conservatory in the early 1910s, 
Sergei Prokofiev (1891–1953) fluently 
adopted a personal modern style in 
his music, although it was strongly 
opposed by his ultraconservative 
teachers, accepting only the 
romantic style of the 19th century. 
The First Piano Concerto he 
composed during his studies already 
made Prokofiev world famous. 
Many of his works are considered as 
20th-century classics.

Quintet for Oboe, Clarinet, Violin, 
Viola and Double Bass, Op. 39 (1924) 
contains music originally composed 
by Prokofiev for the ballet Trapeze. 
This work, prepared for a traveling 
ballet company, was to be composed 
for the smallest possible orchestra. 
Prokofiev got the idea to use the 
well-known line-up for circus music, 
which also suited to Prokofiev’s 
artistic purposes. In this ensemble, 
the timbres of the instruments do 
not so much merge into a uniform 
sound, but can be clearly heard 
individually through the fabric of 
music. The prickly overall appearance 
supports bitter harmonies and 
suprising rhythms: the work is 
probably one of Prokofiev’s most 
radical. The bitterest of the twists 
reach the level of sarcastic comedy.

AN AMERICAN IN PARIS

Aaron Copland (1900-1990) belongs to 
the generation of composer that was 
the first to create a truly American 
language in music, free from the 
influences of jazz. Copland studied 
under Nadia Boulanger in Paris and 
then lived all his life in New York.

Copland’s early work Two Pieces 
for String Quartet (1923/1928) was 
born while Copland was studying in 
Paris and breathes in the European 
influence of his time, except for the 
most obvious: Impressionism, even 
though at the heights of its’ powers 
in Paris, is completely missing from 
these two pieces of music. 

The first movement Lento molto is 
introverted and abstract, but still 
conveys strong emotions, especially 
laconic elegance. The way in which 
the movement rises towards its 
climax refers to Barber’s Adagio.

Rondino introduces Copland’s 
tendency to angular rhythms. 
Continuous syncopation shapes up 
the movement from start to finish, 
either in the foreground or woven 
into the accompaniment. 

VIRTUOSO OF ELECTRONIC 
SYNTHESIS

The Danish composer Ejnar Kanding 
(b. 1965) is one of the world’s most 
respected virtuosos in MaxMSP 

Music for Nature and Man
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sound synthesis, which he uses both 
in the composition of works and as an 
instrument in live performances. At 
the same time, he focuses on creating 
expression, forms, and phrases, not 
just the ambience. “Music must not 
embellish reality, it must create a 
world of imagination,” says Kanding.

In 2002, Kanding received a 
composition award, which included a 
composition commission for double 
bass. The starting point for the work 
was the poem Arlid (Warlord) by the 
Swedish poet Maria Lundquist. The 
electronic sounds heard in the work 
are based on the recorded voice 
of the poet reading the poem. The 
sound of the double bass is also 
colored by live electronics. The music 
begins with echoing fragments that, 
transformed by means of tremolo, 
pizzicato, and chordal motifs, finally 
reveal themselves as melodically 
elevating lines.

FOR THE VALUES OF 
INDIGENOUS PEOPLES

Phillip Bimstein (b. 1947 in Chicago, 
Illinois, USA) is an American 
composer and politician. He has 
studied music at the Chicago 
Conservatory and the University 
of California at Los Angeles and 
played in a new wave band Phil ‘n’ 
Blanks. For two seasons, Bimstein 
has served as mayor of Springdale in 
Utah and he is a prominent advocate 

for several nature and human rights 
organizations. His music has been 
performed and recorded by numerous 
orchestras and chamber music 
ensembles in the United States.

“The Black Cloud is getting closer, 
closer, closer”, sings Vivienne Jake on 
the recorded part of Phillip Bimstein’s 
Dark Winds Rising (1992). The black 
cloud refers to a hazardous waste 
incinerator designed to be built on 
the holy land of her Indian tribe in 
Kaibab Paiute, Springdale, Utah, USA 
in 1990.

Dark Winds Rising embodies the 
feelings and values of these Indians 
in their own words, in their own 
voice. Bimstein recorded the speech 
and singing of Vivienne Jake and his 
mother Lucille and nephew Verdel. 
The work is based on this source 
material. The material has been 
edited on a computer and samplers 
into a fabric that combines music 
and text. Using a method he calls 
Voice Organics, Bimstein created the 
Mesa wind, the industrial ratchet, the 
serpent’s pit, and the calls of birds, 
which were all further organized 
rhythmically and melodically.

“Dark Winds Rising celebrates the 
values and emotions that makes 
the man keep the Earth clean,” says 
Bimstein. 



OULU SINFONIAN
Kamarimuusikot

Oulu Sinfonian Kamarimuusikot on perustettu muusikoiden 
toiveesta työskennellä kamari musiikillisessa vuorovaiku-
tuksessa niin kollegoiden kuin yleisönkin kanssa. Konsertit 
muodostavat intiimin, jaetun ja kokonais valtaisen 
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 yhteistyökumppaneita ovat Oulun 
ammattikorkeakoulu, Oulun kaupunginosa-kulttuurin 
palvelut ja Oulun yliopiston kasvitieteellinen puutarha. 

Oulu Sinfonian 
Kamarimuusikot

OuluSinfonianKamarimuusikot #oulusinfoniankamarimuusikot

Yhteistyössä:




