
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIITÄMME YHTEISTYÖSTÄ  



Olli Mustonen on suomalainen ja kansainvälinen tähti 

 

Olli Mustonen on Suomen kaikkien 

aikojen kansainvälisesti menestynein 

pianotaiteilija. Hän on esiintynyt 

maailman arvostetuimmilla konsertti-

areenoilla niin soolokonsertein kuin 

orkesterisolistina. Nykyään hän toimii 

myös kapellimestarina. Lapsuudesta asti 

Mustonen on säveltänyt aktiivisesti.  

Mustonen on soittanut Lontoon 

sinfoniaorkesterin ja Mariinski-teatterin 

orkesterin, New Yorkin Filharmonikkojen 

sekä Frankfurtin radion sinfonia-

orkesterin solistina. Kapellimestarina hän 

on viime vuosina tehnyt yhteistyötä 

kotimaisten orkestereiden ohella 

Jerusalemin sinfoniaorkesterin, Firenzen 

Orchestra della Toscanan, Genovan 

oopperaorkesterin, Kölnin WDR-

sinfoniaorkesterin, Melbournen sinfonia-

orkesterin, Moskovan Tshaikovski-

orkesterin, Northern Sinfonian, Tokion 

NHK-sinfoniaorkesterin, Viron kansallis-

orkesterin ja Weimar Staatskapellen 

kanssa. Perustamansa Helsingin 

Festivaaliorkesterin kanssa hän on tehnyt 

kiertueita Keski-Euroopassa, Japanissa ja 

Kiinassa. 

Mustosen laaja levytystuotanto 

sisältää Edison- ja Gramophone-

palkinnot saaneen Alkanin ja 

Shostakovitshin preludien levytyksen. 

Mustonen on tehnyt Beethovenin piano-

konserttojen kokonaislevytyksen Tapiola 

Sinfoniettan kanssa sekä soololevytyksiä 

Bachin, Tshaikovskin, Sibeliuksen, 

Skrjabinin, Rahmaninovin, Prokofjevin ja 

Shostakovitshin teoksista. Viimeisimpiä 

levytysprojekteja ovat Radion sinfonia-

orkesterin ja kapellimestari Hannu 

Linnun kanssa toteutettu Sergei 

Prokofjevin pianokonserttojen kokonais-

levytys sekä Bartókin pianokonserttojen 

kokonaislevytys. Seuraavaksi Mustonen 

soittaa ja levyttää kaikki Beethovenin 

pianosonaatit.  

Mustonen on palkittu Suomen 

kulttuuriministeriön Suomi-palkinnolla ja 

Suomen Leijonan ritarikunnan Pro 

Finlandia -mitalilla. 



 

 

OHJELMA 

 

 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

 

Pianosonaatti nro 11 B-duuri op. 22 (1800)  27’ 

 Allegro con brio 

Adagio con molto espressione 

Menuetto 

Rondo. Allegretto 

 

Pianosonaatti nro 17 d-molli op. 31 nro 2 (1802) 28’ 

Der Sturm 

Largo — Allegro 

Adagio 

Allegretto 

 

VÄLIAIKA 

 

Pianosonaatti nro 29 B-duuri op. 106 (1818)  47’ 

Große Sonate für das Hammerklavier 

Allegro 

Scherzo. Assai vivace 

Adagio sostenuto – Appassionato e on molto sentimento 

Largo – 

Fuga. Allegro risoluto 
 

 

 

Konsertin jälkeen 

Kesämietteitä – pianotaiteilija Olli Mustosen kuulumisia ja  

ajatuksia 250-vuotiaasta Ludwig van Beethovenista. 

Haastattelija Kimmo Pihlajamaa.  

 
 

Väliajan tarjoilu sisältyy lipunhintaan.   



Beethovenin yksilöllisyys ylittää aikakausien rajat 

 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

oli säveltäjänä alati kehittyvä. Hänen 

varsin hyvään koulutukseensa kuului 

jopa oppijakso itseltään Joseph 

Haydnilta, wieniläisklassisen tyylin sekä 

sen uusien teostyyppien, sonaatin, 

konserton ja sinfonian kehittäjältä.  

Koko elämänsä ajan Beethoven 

etsi yhä syvällisempää ja laajempaa 

itseilmaisun tapaa. Hänen tapansa 

säveltää muuntui matkan varrella niin 

voimakkaasti, että musiikintutkijat 

jakavat hänen tuotantonsa kolmeen eri 

kauteen.  

Beethoven etsi jokseenkin 

samanlaista yksilöllisyyttä, kuin mitä 

hänen jälkeensä tulleet romantiikan 

ajan taiteilijat. Näin toimien hän 

erkaantui aikalaisistaan, klassistisista 

hovisäveltäjistä, joiden palkanmaksajat 

saivat sanella, mitä ja millaista 

musiikkia halusivat kuulla. Omaa 

taiteellista ääntään kuunnellen 

Beethoven sävelsi yhä pidempiä, 

kiihkeämpiä ja värikkäämpiä 

sinfonioita, konserttoja ja sonaatteja, 

joiden äärellä aikalaiset usein 

hämmentyivät. Viimeisinä vuosinaan 

Beethoven päätyi lähes mahdottomaan 

sisäiseen ristiriitaan, jossa hänen 40 

vuotta aiemmin saamansa wieniläis-

klassinen koulutuksensa ei oikeastaan 

enää antanut hänelle tarpeeksi keinoja 

edetä. Hän oli ammentanut klassismin 



keinovarat tyhjiin ja luonut pohjaa 

kokonaiselle uudelle tyylisuunnalle, 

romantiikalle, joka hallitsi musiikin-

historiaa seuraavat sata vuotta.  

 

B-duurisonaatti on 

nuoruudenkuva 
 

Pianotaiteilija Olli Mustonen on 

valinnut tähän konserttiin sonaatteja 

Beethovenin eri kausilta. Pianosonaatti 

nro 11 B-duuri op. 22 (1800) edustaa 

nuorta Beethovenia, joka saapui 

Bonnin takapajulasta maailman 

silloiseen kulttuuripääkaupunkiin 

Wieniin ja aluksi menestyikin sen 

kovassa taidebisneksessä. Sonaatin 

pulppuava ja virtuoosinen avausosa on 

juuri sellainen taiturinumero, jota 

menestykseen Wienin kaltaisessa 

kilpailuympäristössä tarvittiin. Jo 

varhaisissa sonaateissaan Beethoven 

hämmästytti opettajiaan kokeilemalla 

uusia omintakeisia ratkaisuja sonaatti-

muodon ja teema-aineksen kehittelyn 

alueilla.  

Beethovenin sonaattien ja piano-

konserttojen hitaat osat usein tuntuvat 

viittaavan Chopinin pianomusiikkiin, 

joka valloitti nopeasti koko maailman 

1830-luvulla, eli pian Beethovenin 

kuoltua. Tosiasiassa Chopin ei 

kuitenkaan nuoruudessaan juurikaan 

tutustunut Beethovenin musiikkiin, 

mikä tämänkin sonaatin hitaan osan 

alkua kuunnellessa on vaikea uskoa. 

Niin samankaltainen on osan pääteema 

suhteessa Chopinin herkistyneeseen 

kaunosieluisuuteen.  

Vain muutama vuosi tämän 

sonaatin säveltämisen jälkeen 

Beethoven kyllästyi arvokkaasti 

askeltavaan menuettiin ja sävelsi 

Eroica-sinfoniaansa sen tilalle tupla-

tempossa vilistävän vauhtihirmun, 

jonka nimesi scherzoksi. Tämä oli yksi 

niistä Beethovenin uudistuksista, jotka 

käytännössä kaikki 1800-luvun 

säveltäjät omaksuivat. Tässä sonaatissa 

kolmantena osana on kuitenkin vielä 

menuetti, joka kylläkin sisältää 

levottoman trio-osan. Jotta yleisö 

varmasti vakuuttuu soittajan taidoista, 

viimeinen osa on runsaalla sormi-

teknisellä ilotulituksella kuorrutettu 

vauhdikas rondo.  

 

Elämän karikoista syntyi Myrsky 
 

Vuonna 1802 Beethoven eli elämänsä 

levottominta aikaa, jonka päätteeksi 

hän lopulta laati kirjeen muotoon 

Heiligenstadtin testamentiksi nimetyn 

epätoivoisen tunnustuksensa. Siinä hän 



kuvailee elämänsä ahdinkoa, jota 

etenkin lähestyvä kuurous lietsoo.  

Synkkiä tuntemuksiaan Beethoven 

tiivisti pianosonaattiinsa nro 17 d-
molli op. 31 nro 2 (1802), jonka 

lisänimi Myrsky kertoo jo jotain hänen 

sisäisestä tilastaan. Samalla hän aloittaa 

aivan uudenlaisen ajanjakson taide-

musiikin säveltämisen historiassa: hovi-

säveltäjien kohtelias ilmaisu on nyt 

mennyttä, ensimmäistä kertaa säveltäjä 

antaa omien demoniensa hyökätä 

estoitta nuottipaperilta soittajien ja 

kuulijoiden kimppuun. Beethovenin 

villinä kiitävän inspiraation aistii jo 

alkutahdeista, joissa kaksi täysin 

vastakkaista aihetta julistaa 

levollisuuden ja vaahtopäisen kiihkon 

toistensa vihollisiksi ja niiden välisen 

taistelun koko teoksen pohjavireeksi. 

Duurissa kulkevaan viihdyttävään 

aaltoiluun tottuneille aikalaisyleisöille 

tällainen purkautuminen soittimen 

ääressä lienee ollut shokeeraavaa.  

Myrskyävän ensimmäisen osan 

jälkeen toinen osa tarjoaa vihdoin 

rauhaa, joka osan päätöstä kohden 

vain syvenee ja ylevöityy. Sonaatin 

viimeisen osan Beethoven rakentaa 

taitavasti siten, että soittajat ja kuulijat 

voivat omalla tulkinnallaan löytää siitä 

sekä niin kohottavia ja toivorikkaita 

painotuksia kuin syvää kaihoakin. 

 

Suuri ja mahtava 

Hammerklavier 
 

Myrsky-sonaatin lisänimi ei ole 

Beethovenin antama, vaikka se 

juontuukin kirjeestä, jossa Beethoven 

kehottaa etsimään inspiraatiota 

sonaatin soittamiseen lukemalla 

Shakespearen näytelmää Myrsky. Sen 

sijaan pianosonaattiin nro 29 B-duuri 

op. 106 (1818) Beethoven on itse 

lisännyt otsikon Hammerklavier 

(vasarapiano). Sillä hän yksinkertaisesti 

ohjaa soittamaan teosta nykyisellä 

vasaroivalla pianokoneistolla, eikä 

esimerkiksi hapsikordin tyyppisellä 

kieliä näppäilevällä soittimella, joita 

vielä käytettiin 1800-luvun alkupuolella, 

nykypianon vasta yleistyessä. 

Beethoven kirjoitti tämän ohjeen 

kaikkiin viiteen viimeiseen sonaattiinsa, 

mutta vain tämä yksi, Beethovenin 

sonaateista kaikkein mahtavin, kantaa 

sitä nykyään.  

Hammerklavier on siksi haastava, ettei 

sitä Beethovenin eläessä ilmeisesti 

esitetty kaiketi kertaakaan. 

Ensimmäinen varma tieto on Franz 

Lisztin konsertti vuodelta 1836 

Pariisissa.  



Hammerklavier-sonaatin avauksessa 

kuultava sankarillinen julistus on 

Beethovenin elämäniloa, jota hän 

synkistä kausistaan huolimatta usein 

säteili. Laajan ensimmäisen osan 

loppupuolella sävellaji muuttuu 

molliksi. Sonaatin suuri 

soinnutuksellinen rakenne pohjautuu 

tähän yllättävään ratkaisuun: seuraava 

puoli tuntia kuluu, kun reittiä takaisin 

B-duuriin etsitään.  

Toinen osa, lyhyt scherzo, alkaa 

ajalle tyypillisesti metsästystorven 

soittoa muistuttavalla aiheella, mutta 

trio-osan mollissa kulkeva tuulenpyörre 

hallitsee osaa.  

Sonaatin pitkässä hitaassa osassa 

Beethoven ei ole enää tässä vaiheessa 

säveltäjänuraansa kiinnostunut pelkistä 

kauneuden ja levollisuuden hetkistä, 

vaan kutsuu kuulijan mielikuvituksensa 

äärirajoille, matkalle omaan uni-

versumiinsa, leijailemaan usvana 

aineettomuuteen ja äärettömyyteen. 

Romanttinen sentimentaalinen fantasia 

päihittää klassismin ajatukset 

tasamittaisista muodoista, selkeistä 

aiheista ja niiden säännönmukaisesta 

kehittelystä.  

Largo-osa johdattaa tästä haave-

maailmasta kohti sonaatin suurta 

fuugaa ja sen tiivistä, konkreettista ja 

jopa vihaista tunnelmaa, jonka kanssa 

syvästi mietiskelevät jaksot 

vuorottelevat ennen kohottavaa 

loppunousua. 

 

 Kimmo Pihlajamaa

 
Lähteitä: artikk. ’Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 11 in B flat major, Op. 22’, laat. Robert Cummings, 

AllMusic.com 2020; artikk. ’Piano Sonata No. 11 (Beethoven)’, Wikipedia.com 2020; artikk. ’Pianosonaatti nro 

11 (Beethoven)’, Wikipedia.com 2020; artikk. ’Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 17 in D minor 

("Tempest"), Op. 31/2’, laat. John Palmer, AllMusic.com 2020; artikk. ’Piano Sonata No. 17 (Beethoven)’, 

Wikipedia.com 2020; artikk. ’Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 29 in B flat major ("Hammerklavier"), 

Op. 106; artikk. ’Piano Sonata No. 29 (Beethoven)’, Wikipedia.com 2020.  

 

 

 

 

Oululaisten musiikinrakastajien 

perustama Sävelten Siivin ry 

toimii ennakkoluulottomasti veto-

voimaisen konserttikulttuurin 

laadukkaana tuottajana Oulun 

seudulla. Yhdistys toteuttaa 

vuosittain Vox Virtuosa –konsertti-

sarjan huhtikuun viimeisellä 

viikolla sekä idylliset Villa Salmen-

rannan Kesäkonsertit heinäkuun 

viimeisellä viikolla.  


