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Focus  
Kaija Saariaho

KAUSIKONSERTTI 

Torstai 6.10.2022 klo 19.00
Madetojan sali

Aliisa Neige Barrière kapellimestari 
Peter Herresthal viulu

Käsiohjelma 3 €



Varaslähtö klo 18.30 Ravintola Preludissa.  
Haastattelija Kimmo Pihlajamaa. 
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Ohjelma

Aliisa Neige Barrière kapellimestari
Peter Herresthal viulu

Outi Tarkiainen (1985–):  
The Ring of Fire and Love (2020)

Kaija Saariaho (1952–):  
Graal théâtre (1994)

1. Delicato
2. Impetuoso 

Kaija Saariaho (1952–):  
Vista (2019)
1. Horizons
2. Targets

Kesto noin 1 h 30 min (sis. väliajan)
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KAUSIKONSERTTI 

Outi Tarkiainen ja Kaija Saari
aho ovat kansainvälisiä sävel
täjiä, joiden musiikkia soite

taan kaikilla mantereilla, suurimmissa 
kaupungeissa, oopperataloissa ja 
festivaaleilla. Tarkiainen on perintei
sen klassisen musiikin lisäksi kiinnos
tunut jazzista, ja hänen musiikkiaan 
ovat esittäneet myös big bandit eri 
puolilla Eurooppaa. 

Saariaho on ollut Tarkiaiselle innos
tava esikuva. ”Minuun on tehnyt vai
kutuksen Kaija Saariahon kyky sävel
tää musiikkia, joka kuulostaa kuin 
hidastuneelta ajalta, mutta pysähty
neisyydessäänkin saa jokaisen sekun
nin tuntumaan merkitykselliseltä”, 
Tarkiainen on sanonut.

Luonto on molemmille säveltäjille 
tärkeätä, ja yksi Tarkiaisen motoista 
kuuluukin: ”Musiikki on parhaimmil
laan kuin luonnonvoima, joka ihmis
ten yli vyöryessään voi muuttaa 
kokonaisia kohtaloita.”

Säveltäjiä yhdistää muutama muukin 
asia, kuten Pariisi, joka on Saariahon 
kotikaupunki ja Lapissa asuvalle Tar
kiaiselle paikka, johon hän aina palaa 
hakemaan vauhtia ajatuksiinsa. ”Parii

sissa menee päivässä yhtä monta 
ihmistä ohi kuin Ivalossa kahdessa 
kuukaudessa.”

Molemmat ovat hyvin visuaalisia 
musiikissaan. Lähtökohta teokselle 
voi olla visuaalinen ja kummankin 
musiikissa erilaisilla sointiväreillä on 
vahva rooli. Saariaho myös kuulee 
musiikkinsa väreinä. Ehkä on tuotava 
esille myös äitiyden merkitys luovan  
taiteilijan työssä. Kaija Saariaho on 
kertonut havahtuneensa raskaana 
ollessaan ajatukseen, että hänen 
sisällään sykki kaksi sydäntä eri tah
dissa – ja kokemus luonnollisesti  
siirtyi musiikkiin, teokseen Je sens un 
deuxième coeur. Tarkiainen on use
ammassakin sävellyksessä käsitel
lyt äidiksi tulemista ja äitinä olemista 
(Naarasäiti, Yön auringon variaatiot, 
The Ring of Fire and Love).

”The Ring of Fire” tarkoittaa Tyynen 
valtameren ympäri kiertyvää vulkaa
nista vyöhykettä, jossa tapahtuu val
taosa maailman maanjäristyksistä, 
mutta myös valoilmiötä eli sitä kehää, 
jossa auringon reunat hehkuvat, kun 
kuu pimentää sen keskiosan. Tarkiai
sen mukaan samaa termiä käytetään 
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myös kuvaamaan naisen tuntemusta, 
kun synnytyksessä vauvan pää on 
läpäisemässä hänen lantionsa. 

”Tuo hetki on vauvan elämän vaaralli
sin, kun valtava paine puristaa pientä 
kalloa valmistaen vauvaa elämään 
tavalla, jota ei voi korvata mitenkään 
toisin. The Ring of Fire And Love on 
orkesteriteos tästä järisyttävästä, 
uutta luovasta ja kaiken mullista
vasta voimasta, jonka lävitse äiti ja 
lapsi yhdessä kulkevat”, säveltäjä 
kirjoittaa. Teoksen tilasi Tukholman 
kuninkaallinen filharmoninen orkes
teri, ja version pienemmälle orkeste
rille Jyväskylä Sinfonia ja Kymi Sinfo
nietta.

Kaija Saariahon viulukonsertto Graal 
théâtre on syntynyt, kun hän odotti 
tytärtään, illan kapellimestaria, josta 
tuli myös viulisti. Äidin mukaan tyttö 
reagoi voimakkaasti musiikkiin jo koh
dussa, lauloi lapsena suureen ääneen 
rattaissa ja reagoi rytmeihin tanssi
malla. Heidän yhteinen työskente
lynsä alkoi, kun äiti sävelsi tyttärelle 
pieniä viulukappaleita, ja jotain aivan 
erityistä on tässä konsertissa, kun 

Aliisa Neige Barriére johtaa äitinsä 
säveltämän, itsensä ikäisen viulukon
serton. 

Konserton nimi tulee kahden ranska
laisen kirjailijan, Florence Delayn ja 
Jacques Roubadin yhteistyönä synty
neestä saman nimisestä kirjasta, joka 
kertoo kymmenen versiota vanhoista 
pyöreän pöydän ritarien ja kuningas  
Arthurin legendoista. Tavallaan Saari
aho on noudattanut kirjailijoiden 
metodia kirjoittamalla uuden version  
viulukonserton perinteestä. Taian
omainen Graalin malja voisi olla itse 
musiikki säveltäjän tuottamana pro
sessina, kun teatteri viittaa musiikin 
esittämiseen konsertissa.  

Saariaho on itse kuvannut kirjan syn
nyttämää vaikutusta sävellykseen 
näin: ”Otsikko ilmaisee jännitettä, 
jonka musiikkia kirjoittavan säveltä
jän ja esityksen teatraalisen aspek
tin välillä, etenkin konsertossa, jossa 
solisti niin fyysisesti kuin musiikilli
sesti on keskeisessä roolissa.” 

Alkuperäinen sytyke teokselle oli 
viulisti Gidon Kremer, jolle teos on 
omistettu. Teos oli monien sähköi

Vistan kaksi osaa, Horizons (Horisontit) 
ja Targets (Päämäärät) käyttävät samaa 
musiikillista materiaalia mutta ovat 
luonteeltaan vastakohtaisia.
Kaija Saariaho
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siä tehosteita käyttäneiden sävellys
ten jälkeen pitkästä aikaa soittimien, 
erityisesti herkän viulun, akustiseen 
sointiin keskittyvä. 

Orkesteriteos Vista alkoi maiseman 
katselusta. Tammikuussa 2019 Saa
riaho oli Los Angelesissa harppu
konserttonsa Trans esitystä seu
raamassa. Solistina soitti Xavier de 
Maistre ja Los Angelesin filharmoni
koita johti Susanna Mälkki. Saariaho  
oli saanut kuukautta aiemmin val
miiksi oopperansa Innocence ja oli 
matkalla ikään kuin työstä vapaa – 
mitä luova taiteilija ei toki milloinkaan 
ole. ”Annoin ajatusteni tarttua mie
leeni nousseisiin ideoihin. Suunnitte
lin töihin tarttumista palattuani kotiin 
Pariisiin ja päätin seuraavan teokseni 
olevan orkesteriteos Susannalle”, 
Saariaho on kertonut.

Viimeisen konsertin jälkeen oli vuo
rossa automatka San Diegoon. ”Olin 
äärimmäisen onnellinen upeista esi
tyksistä ja nautin auton ikkunasta 
näkyvistä maisemista. Pysähdyimme 
silloin tällöin ihailemaan näkymiä ja 
myöhemmin ymmärsin, että useimpia 
paikoista kutsuttiin vistoiksi (näköala, 
näkymä). Kun samaan aikaan kirjai
mellisesti tunsin, että uusi musiikki 
tulvi mieleeni ja avasi uusia ajatuksia, 
aloin kutsua teosta yksinkertaisesti 
Vistaksi.”

Monien oopperavuosien jälkeen  
Saariahoa innosti kirjoittaa suurelle 
orkesterille ilman solistia. Hän halusi 
myös haastaa itseään (kuten aina), ja 

jätti siksi kokoonpanosta pois joitain 
itselleen tyypillisiä soittimia, kuten 
harpun, pianon ja celestan. Kolmin
kertaisille puupuhaltimille hän rai
vasi tavanomaista enemmän tilaa ja 
valitsi niille erilaisia sointivärejä. Näin 
säveltäjä pakotti itsensä etsimään 
uusia ilmaisukeinoja orkesterille, ja 
kärsivällisesti kaivamalla hän löysi
kin uuden soinnin, jota määrittelevät 
ennen kaikkea yksittäisten puupuhal
timien linjat ja tekstuuri.

Teoksen kaksi osaa, Horizons (Hori
sontit) ja Targets (Päämäärät) käyt
tävät samaa musiikillista materiaalia 
mutta ovat luonteeltaan vastakoh
taisia. ”Siinä missä Horizons perustuu 
linjoille ja abstraktille tekstuurille, 
Targets on jännitteisempi ja dramaat
tisempi, siinä on runsaasti fyysistä 
energiaa. Teoksen muotorakenne 
perustuu erilaisiin tapoihin muunnella 
– sinänsä hyvin niukkaa – musiikillista  
materiaalia. Mukana on tunnistettavia 
eleitä, jotka käyvät läpi erilaisia muo
donmuutoksia, ja erityisesti Targets 
osassa etsivät väsymättä uusia ole
massaolon yhdistelmiä. Useat energi
set yritykset murtautua läpi sulautu
vat lopulta hitaaseen koodaan, jonka 
aikana musiikki palaa alkutahtien 
itsevarmaan rauhaan”, Saariaho  
kirjoittaa. Tämä Oulu Sinfonian kon
sertti kuuluu PohjoisSuomen XVII:n 
Uuden Musiikin Lokakuu musiikki
juhlan ohjelmistoon. 
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Aliisa Neige Barrière kapellimestari

Ranskalaissuomalaiseen muusikkoperheeseen syntynyt Aliisa Neige  
Barrière aloitti musiikkiopintonsa syntymäkaupungissaan Pariisissa ja 
täydensi viulunsoiton opintojaan ensin New Yorkissa ja sitten Oslossa, 
jossa hänen opettajanaan oli illan solisti Peter Herresthal. Taide
yliopiston SibeliusAkatemian kapellimestari luokan maisteriohjelmassa 
Barrière on opiskellut vuodesta 2019. Syksystä 2021 alkaen hän on 
toiminut kapellimestari Dalia Stasevskan assistenttina Sinfonia 
Lahdessa. Lisäksi hänellä on tanskalaisen Århus Sinfoniettan  
”Nuoren kapellimestarin” kaksivuotisen residenssi.

Sekä viulistina että kapellimestarina Aliisa Neige Barrière esittää 
mielellään uutta musiikkia, ja uskoo uusien puheenvuorojen ja näkö
kulmien olevan keskustelun avaajina nyt tärkeämpiä kuin koskaan. 
Barrière on tanskalaisen Hindsgavl Nordic Chamber Orchestran ja 
norjalaisten nykymusiikkiyhtyeiden Ensemble Temporum ja Ensemble 
+47:n sekä jousikvartetti Nordlydin perustajajäsen. Vuodesta 2018 hän 
on toiminut myös helsinkiläisen ÄÄNIkollektiivin viulistina.  
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Peter Herresthal viulu

Norjalainen Peter Herresthal kuuluu Kaija Saariahon musiikin 
luottoesittäjiin. Saariahon Herresthalille kirjoittama sooloviuluteos 
Vers toi es si loin on ollut aktiivisesti hänen ohjelmistossaan Euroopan 
ja USA:n kiertueilla sen valmistumisesta 2018 asti. Saariahon tänään 
kuultavaa viulukonserttoa Herresthal on esittänyt pitkälle toista
kymmentä kertaa äskettäin tehdyn levytyksen (BIS) ja BBC:lle tehdyn 
tvesityksen lisäksi. 

Peter Herresthalin tallenneluettelossa on 16 viulukonserttoa. Niistä 
yhdeksän on ollut ehdolla ja kolme voittanut Norjan Grammy
palkinnon. Ympäri maailmaa konsertoiva viulisti on tehnyt tunnetuksi 
myös Thomas Adèsin viulu konserttoa, jonka hän on soittanut 
säveltäjän johdolla Melbournen festivaalilla. Hän on esiintynyt 
myös Wienissä Itävallan radion sinfoniaorkesterin solistina, BBC:n 
filharmonisen orkesterin, London Sinfoniettan ja lukuisten Pohjois
maisten orkestereiden solistina. Peter Herresthal on Oslon musiikki
akatemian viulunsoiton professori sekä vieraileva professori Lontoon 
Royal College of Musicissa sekä New Yorkin yliopiston Steinhardt 
Schoolissa. 
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Kaija Saariaho 70:
The Sound of Visions
Perjantai 14.10. klo 17.00–20.00
Pikisaari

Vapaa pääsy

On sanottu, että matkalla Kaija Saari
ahon musiikkiin on kohdattava niin syn
kimmät kuin häikäisevimmät alitajun
nan ulottuvuudet. Sfäärien sähköisestä 
värei lystä solutason sointeihin, Saaria
hon sävelet tunkeutuvat sinne, jossa 
sanat eivät riitä kertomaan. Oulu Sinfo
nian Kamarimuusikot juhlistavat aikam
me merkittävimmäksi valitun säveltäjän, 
musiikkimaailman kaikilla palkinnoilla 
kuorrutetun Saariahon 70vuotispäiviä 
14.10. perjantaina Pikisaaressa.
     Juhlapäivän tarjonta kuvastaa sävel 
täjämestarin kaikkeutta syleilevää 

taidetta uskollisesti: pieniksi kamari
yhtyeiksi jakaantunut orkesteri tarjoaa 
välähdyksiä Saariahon musiikista ympäri 
Pikisaaren ainutlaatuista miljöötä. Ylei
söllä on mahdollisuus vierailla konsertti
paikoissa klo 17–20 välillä. Jokainen 
konsertti soitetaan useamman kerran, 
joten kuulija saa suunnitella matkareit
tinsä kohteesta toiseen, pysähtyä ään
ten äärelle ja löytää oman tiensä kohti 
musiikkia – ja tuntematonta. Mukana 
ovat myös Oamkin tanssinopettaja
koulutuksen 2. vuosikurssin opiskelijat.
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OuluSinfonianKamarimuusikot #oulusinfoniankamarimuusikot

Yhteistyössä:

OULU SINFONIAN
Kamarimuusikot

Vanha Lämpökeskus,  
Sakari Matinlaurin taidetila
Pikisaarentie 17 E 
Esitykset: klo 17.00, 17.45, 18.30, 19.15
Kesto: noin 12 min

Ciel étoilé

Fanni Hoppari kontrabasso
Petri Hänninen lyömäsoittimet

Aure 

Iida Zelensky viulu
Sofie Spanget Takkula sello

Vanha villatehdas,  
Kari Södön työhuone (2 krs.)
Pikisaarentie 17
Esitykset: klo 17.00, 17.45, 19.15
Kesto: noin 20 min

Cloud Trio 

Laura Kangas viulu
Anfisa Troitskaia alttoviulu
Juhana Ritakorpi sello

Mallassauna
Pikisaarentie 15
Esitykset: klo 17.30, 18.20, 19.00, 19.45
Kesto: noin 10 min

Mirrors 

Carlotta Petri huilu 
Sofie Spanget Takkula sello

Oi kuu 

Carlotta Petri huilu 
Greta Ernesaks sello

Kulttuurilaboratorio 
Pikisaarentie 15 B1
Esitykset: klo 18.00, 19.20
Kesto: noin 26 min

Nymphéa 

Maija Wesslund viulu
Heidi Ilmolahti viulu
Helinä Nissi alttoviulu
Greta Ernesaks sello
Tapio Lappalainen liveelektroniikka
Riku Seilonen valot ja äänitekniikka

NoaNoa 

Emma Tessier huilu
Tapio Lappalainen liveelektroniikka
Riku Seilonen valot ja äänitekniikka
Oamkin tanssinopettajakoulutuksen 
2. vuosikurssin opiskelijat

Ohjelma ja aikataulu

Kulttuurisaari ry.
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ORKESTERIN KANNATUSYHDISTYS PULSSI RY

Orkesterin Pulssi ry (perustettu vuonna 1994) tukee Oulu Sinfonian muusikoita vapaaajan toimin 
 nassa ja monissa orkesterin työhön liittyvissä asioissa, järjestää jäsenille musiikki ja kulttuuri 
 matkoja sekä tukee kamarikonsertteja. Yhdistyksen varat kertyvät jäsenmaksuista ja tuotemyynnistä.

Liity Pulssin jäseneksi! Lisätietoa ja  liittymislinkki www.orkesterinpulssi.fi.  
Pulssin löydät myös Facebookista, facebook.com/orkesterinpulssi.

Oulu Sinfonia on maamme pohjoisin  
sinfoniaorkesteri. Konsertoimme vii
koittain Oulun musiikkikeskuksen 
Madetojan salissa. Orkesteri aloitti 
toimintansa vuonna 1937, sai oikeu
den käyttää kaupunginorkesterin 
nimeä vuonna 1954 ja kunnallistettiin 
vuonna 1961. Nykyinen nimi otettiin 
käyttöön vuonna 2005.

Kausikonsertit ovat orkesterin vahva 
perusta. Ohjelmiston täydentävät eri
laiset konserttisisällöt kuten ooppe
rat ja näyttämöproduktiot, elokuva 
konsertit, etno ja jazzmusiikki ja 
muut rytmimusiikin konsertit.  
Lapsille ja nuorille on säännöllistä 
tarjontaa. Viime vuosina syyskausi 
on alkanut jalkautumiskonserteilla 
palvelutaloihin ja kouluihin koko 
Oulun alueella.

Orkesterin levytyksiin lukeutuvat mm.  
Leevi Madetojan koko orkesterituo
tanto ja Okon Fuoko balettipanto
miimin levytys Arvo Volmerin johta
mana. Nimikkosäveltäjänä vuosina 
1997–2009 olleen Olli Kortekankaan 
ooppera Messenius ja Lucia sain 
ensiiltansa syksyllä 2005, ja samalla 
ooppera levytettiin Volmerin johdolla.  
Vuonna 2009 ilmestyi Mozartin 
aarioita ja alkusoittoja sisältävä levy, 
jonka kapellimestarina on Dmitri 
Slobodenioukin ja solistina Helena 

Juntunen. Keväällä 2013 ilmestyi  
Kimmo Hakolan ja Toshio Hosokawan  
kitarakonsertot sisältävä levy, solistina  
Timo Korhonen ja kapellimestarina 
SanttuMatias Rouvali. Lokakuussa 
2016 Ondine julkaisi Klamin ja Eng
lundin viulukonserttojen levytyksen, 
jonka Oulu Sinfonia teki viulutaiteilija 
Benjamin Schmidin kanssa Johannes 
Gustavssonin johdolla. Syyskuussa 
2021 ilmestyi Kaiken maailman kehto 
lauluja levy, joka sisältää Ismo 
Alangon tuotantoa, levytyksen johti 
Jaakko Kuusisto. Marraskuussa 2021 
ilmestyi Sininen Pallo lastenlevy, 
jossa mukana ovat Tuomo Rannan
kari sekä Teuvo Pakkalan musiikki
luokat ja kapellimestarina Jaakko 
Jauhiainen.

Orkesterin kapellimestareita ja ke
hittäjiä ovat viime vuosikymmeninä 
olleet Urpo Pesonen, Paavo Rautio, 
Onni Kelo, Rauno Rännäli, Ari Angervo, 
Peeter Lilje, Arvo Volmer, Dmitri  
Slobodeniouk ja AnnaMaria Helsing.  
Päävierailijoina ovat toimineet John  
Storgårds, Susanna Mälkki ja Jaakko  
Kuusisto. Syksyllä 2013 ylikapelli
mes  tari kautensa aloittaneen Johan
nes Gustavs sonin kausi päättyi 
kevääseen 2021. Tammikuussa 2022 
orkesterin ylikapellimestarina aloitti 
Rumon Gamba. 



äj = äänenjohtaja    väj = varaäänenjohtaja    * = tilapäinen kiinnitys

I VIULU 
Lasse Joamets, 
I konserttimestari
Mikko Sorri, 
I konserttimestari 
Heidi Ilmolahti, äj *
Ida Zelenski, väj *
Romuald Gwardak /  
  Mia Ohenoja
Johanna Korhonen
Tiina Kortelainen
Oksana Kumpulainen
Virva Pietilä
Nadya Pugacheva
Ismo Sirén

II VIULU 
Maija Wesslund, äj *
Dhyani Gylling, väj
Laura Kangas
AnnaBriitta Karjalainen *
Sari Karppinen
Marjukka Lahes
Aino Liikanen *
Sari Suihkonen
Toni Tuovinen
Anita Virkkala

ALTTOVIULU 
Johanna Tuikka, äj
Susanna Nietula, väj
Ella Männikkö *
Helinä Nissi
AnnaMaija Rousselle
Anfisa Troitskaia

SELLO 
Arto Alikoski, soolosellisti
Greta Ernesaks, äj
Juhana Ritakorpi, väj
Sofie Spanget Takkula *
Janne Varis
Harri Österman

KONTRABASSO 
Antoine Greuzard, äj
Anne Seppänen, väj
Fanni Hoppari
Juha Nääppä

HUILU  
Albert Stupak, äj
Emma Tessier, väj
Carlotta Petri 

OBOE 
Matti Kettunen, äj
Paula Nurila, väj
Mallu Seppä *
Antti Turtiainen 

KLARINETTI 
Matti Kettunen, äj
Michał Konopiński, väj
Helmi Malmgren *
Kenneth Sjöwall

FAGOTTI 
Eri Ikeda, äj
AnnLouise Wägar, väj 
Lorenzo Leone  

KÄYRÄTORVI 
Lauri Vasala, äj
Ida RantaNilkku, väj *
Pasi Salminen
Jukka Yletyinen

TRUMPETTI 
JukkaPekka Peltoniemi, äj *
Inka Pärssinen, väj *
Thomas Petit *
Helena Vieira

PASUUNA 
Erkki Hirsimäki, äj 
Jukka Myllys, väj 
Wen Hong Low 

TUUBA 
Ilkka Marttila, äj *

PATARUMMUT 
Alejandro Martín Agustín, äj *

LYÖMÄSOITTIMET 
Petri Hänninen, äj *
IHan Fu *
Patrik Kiviniemi *

PIANO
Mikko Heininen *

HARPPU
Katri Tikka *

OULU SINFONIAN MUUSIKOT
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MADETOJAN SALIN LIPPUKAUPPA
Oulun Musiikkikeskus

Leevi Madetojan katu 1–3, Oulu
Puh. 050 594 9704

Avoinna Oulu Sinfonian konserttipäivisin  
klo 11–19.30.

Lippujen myynti:

Oulun Musiikkikeskus
Leevi Madetojan katu 1–3, 

PL 4, 90015 OULUN KAUPUNKI

oulusinfonia.fi

TICKETMASTER
Puhelinpalvelu: 0600 10 800  
(1,98 €/min. + pvm). 
Avoinna arkisin klo 8–17.
Verkkokauppa: www.ticketmaster.fi 
(ei kausikortit eikä minisarjat):  
Ticketmasterilla on ympäri Suomen 
yli 80 lippukauppaa, joista voit ostaa 
lippuja sekä noutaa varauksesi.


