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OHJELMA

Karlheinz Stockhausen (1928–2007): Tierkreis
     Sagittarius (Jousimies) · Capricorn (Kauris) · Aquarius (Vesimies)   
     Pisces (Kalat) · Aries (Oinas) · Taurus (Härkä)
     Gemini (Kaksoset) · Cancer (Rapu) · Leo (Leijona)
     Virgo (Neitsyt) · Libra (Vaaka) · Scorpio (Skorpioni)

Karlheinz Stockhausen: Pianokappale IX (Klavierstück IX) 

     väliaika

György Ligeti (1923–2006): Continuum

György Ligeti: Kamarikonsertto (Kammerkonzert)
     Corrente (Fließend) 
     Calmo, sostenuto 
     Movimento preciso e mecanico 
     Presto 



Modernismin klassikot: Stockhausen & Ligeti

Natsien eutanasiakampanjassa kuollut äiti ja itärintamalla
kaatunut isä tekivät Karlheinz Stockhausenista (1928–2007)
sodanjälkeisen, ”vuoden nolla”, Saksan säveltäjän, jonka
musiikki puhdisti ilman kirkkaalla älyllään. 1950-luvulla hän
eteni lyhyessä ajassa sarjallisesta komennosta kohti vapaampaa
ilmaisua, joka pohjautui edelleen teoreettiseen pohdiskeluun ja
siitä kummunneisiin teknisiin ratkaisuihin. 

Vuodesta 1952 lähtien syntyneitä Pianokappaleita
(Klavierstücke) Stockhausen luonnehti ”piirroksikseen”, joita
oli tarkoitus syntyä 21. Pianokappale IX syntyi osana vuosina
1954–55 valmistunutta toista ryhmää, mutta saavutti lopullisen
muotonsa vasta vuonna 1961. Noin yksitoistaminuuttista
pianokappaletta hallitsee kaksi vastakohtaista ideaa, joista
ensimmäinen on periodisessa rytmissä toistuva nelisävelinen
sointu. Sointua toistetaan hiljentäen (ff-pppp) ja eri säveliä
painottaen niin, että soinnun sisälle muodostuu pieniä
mikrokuvioita ja -melodioita.  

Toinen idea on hitaasti (aperiodisesti) nouseva kromaattinen
asteikkoaihe, jossa jokaisen sävelen kesto on erilainen.
Kahdella vastakkaisella ja muunnellen kertautuvalla ideallaan
Stockhausen tutkii muun muassa musiikillista aikakäsitystä,
mitatun ja koetun ajan suhdetta. Määrätty ja periodisoitu aika
liukenee muuntuvaksi ja teoksen loppua kohden hiljaisuus
valtaa soivuutta. ”Emme ole tottuneet kokemaan hiljaisuudessa
yhtä paljon variaatiota kuin äänessä”, kirjotti Stockhausen
esittelyssään. ”Ne, jotka ymmärtävät tai ainakin aavistavat sen,
kokevat tämän musiikin syvällisemmin kuin käsittävätkään.” 

1960-luvulla Stockhausen tuntui määrittelevän jokaisessa
teoksessaan uuden tavan säveltää tai käsittää musiikki. 



Teosten kasvavat vaatimukset esitysvälineistöihin, -tapoihin ja
-tiloihin johtivat siihen, että monet sävellykset saivat vähän
esityksiä. Stockhausen oli sodan jälkeisen avantgarden
ehdottomia johtohahmoja, josta puhuttiin paljon, mutta jonka
musiikkia ei kuultu kovin usein ja vuosituhannen lopussa yhä
vähemmän.

Stockhausenista tuli 1960-luvulla kulttihahmo myös
laajemmin, kun progressiiviset rockyhtyeet, kuten The Beatles,
Grateful Dead ja Jefferson Airplane kiinnostuivat hänen
musiikistaan. Aikakauteen kuuluu myös sävellysideoiden
laajaneminen yhä esoteerisemmille alueille, jotka on
myöhemmin kuitattu kovin helposti ”huuhaa-modernismiksi”.
Monille piinkoville modernisteillekin oli liikaa, kun
Stockhausen ilmoitti olevansa kotoisin Sirius-tähdeltä. 
 
Vuosina 1974–75 valmistunut Tierkreis (Zodiac, ”Eläinrata”) on
ollut Stockhausenin suosituimpia sävellyksiä. Tierkreis käy
läpi kaikki eläinradan kaksitoista tähtimerkkiä yksinkertaisin
melodioin, joita voidaan esittää miltei millä tahansa
instrumenteilla. Taustana oli 1974 valmistunut Musik im Bauch
(”Musiikkia vatsassa”), näyttämömusiikkia kuudelle
lyömäsoittajalle ja soittorasioille, jotka esittävät tähtikuvioita
vastaavia mekaanisia sävelmiä. Musik im Bauch on
Stockhausenin teosluettelossa nro 41 ja Tierkreis nro 41½. 
 
Tierkreis voidaan esittää valinnaisin soveliain soittimin tai
lauluäänin. Soittorasioille alun perin sävelletyt melodiat ovat
dynamiikaltaan ja sointiväriltään stabiileja, joten
Stockhausenin huomio on kohdistunut sävelmien sarjalliseen
jäsentelyyn. Jokainen tähtimerkeistä keskittyy tiettyyn
säveleen, jonka ympärille melodia muodostuu. Säveltasojen
ohella rytmit on organisoitu sarjallisesti, erilaisia
matemaattisia periaatteita seuraten ja mahdollisimman
suureen vaihtelevuuteen tähdäten. 



Tierkreis tulee aloittaa esityspäivänä vallitsevasta
tähtimerkistä, johon palataan lopussa. Kunkin tähtimerkin
sävelmä tulee soittaa ainakin kolmasti, mutta niitä voi myös
muunnella tai improvisoida vapaasti, minkä vuoksi teoksen
kesto on voinut vaihdella reilusta kymmenestä minuutista yli
tuntiin. Sävelmiä voi soittaa yksitellen ja ryhmissä, ja
Stockhausen on laatinut joitakin kokoonpanoja varten omia
versioitaan. 

Tierkreis kuullaan myös osana pienoisooppera Siriusta (1975–
77) sekä lainattuina fragmentteina Stockhausenin massiivisessa
Licht-oopperassa. Kölnin raatihuoneen kello toistaa jonkin
Tierkreisin sävelmistä joka päivä. Teos on nähty
uusyksinkertaisuuden tienraivaajana ja sillanrakentajana
sarjallisuudella ohjelmoidusta modernismista vapaampaan ja
esoteerisempaan ilmaisuun. Silti tulee muistaa musiikin
konstruktivistinen perusta ja säveltäjän kontrolloiva ote, joka
tekee improvisoijistakin ideologisia marionetteja. 

Eläinradan tähtikuviot on nimetty pari tuhatta vuotta sitten ja
niiden on uskottu vaikuttaneen niiden ”alla” syntyneiden
ihmisten persoonallisuuteen ja tulevaisuuteen. Stockhausenin
Tierkreis huomioi karakteristiikassaan
horoskooppimerkkeihin yleisesti liitettyjä ominaisuuksia,
mutta musiikin yksinkertaisuus antaa kaikelle viattomasti
naiivin ja sadunomaisen sävyn. Kuten kelpo
lehtihoroskoopissa, Tierkreisin kuulija varmaan tunnistaa
jotain tuttua kohdalleen osuvasta tähtimerkistä.  
 
Herttaiselta tuntuvat myös esittäjille tarjotut monet vapaudet,
joskin vierailu karlheinzstockhausen.orgissa täsmentää niitä
säveltäjän germaanisen seikkaperäisellä ohjeistuksella.
Samasta osoitteesta voi tilata rajoitetusta erästä eri
tähtimerkkien soittorasioita hintaan 310 €/kpl. 



György Ligeti (s. 1923) aloitti 1960-luvun suurilla pilvimäisillä
sointikentillä (Apparitions, Atmosphères), surrealistisella
vokaalimusiikilla (Aventures), mikropolyfonialla, tai
vinksahtaneiden koneiden (Poème symphonique 100:lle
metronomille, toisen jousikvarteton Come un mecanismo di
precisione) maailmassa. 

Continuum (”Jatkumo”) cembalolle tarttui yhteen ilmiöön ja
puristi siitä noin neljään minuuttiin kaiken mahdollisen.
”Ajattelin säveltää teoksen, joka olisi yhtä jatkuvaa sointia, kuten
Atmosphères, mutta joka paradoksaalisesti koostuisi
loputtomasta määrästä ohuita salamiviipaleita. Cembalossa on
kevyt kosketus; sitä voi soittaa hyvin nopeasti, lähes niin nopeasti,
että sointi muuttuu miltei, mutta ei aivan yhtäjaksoiseksi
(tarvitaan noin kahdeksantoista erillistä ääntä sekunnissa, jotta
saavutettaisiin raja, jossa korva ei enää erota yksittäisiä säveliä.
Cembalossa tuo raja on noin 15-16 säveltä sekunnissa). Cembalon
kynnen raapaistessa kieltä kuulemme myös koneiston hälyä. Koko
kappale koostuu nopeasti toisiaan seuraavista äänistä, joista
syntyy vaikutelma jatkumosta.” 
 
Continuum rinnastuu eräänlaisena ääniharhana M.C. Escherin
kuvataiteeseen ja perspektiivi-illuusioihin, tai tutummin
elokuvakameran silmäräpäyskuvista koostamaan liikkeeseen.
Toisella tasolla teos toimii esimerkkinä valloilleen
riistäytyneestä mekanismista ja kolmannella tasolla on kyse
suorituskykyä mittaavasta virtuoosiponnistuksesta.
Neuroottisesta detaljitasosta syntyy kuitenkin laajempi
harmoninen liike, joka elää omaa elämäänsä kuten
soitinkoneiston hälytkin. 

Ligetin Kamarikonsertto vuosilta 1969–70 teki synteesin
kaikista alussa mainituista kehityslinjoista. 



Kamarikonsertto on sävelletty näytöskappaleeksi säveltäjä
Friedrich Cerhan perustamalle wieniläisyhtye “die reihelle”,
kolmelletoista soittajalle, joiden instrumentaationa ovat huilu,
piccolo, oboe, englannintorvi, klarinetti, bassoklarinetti,
käyrätorvi, pasuuna, cembalo, Hammond-urut, piano, celesta
ja jousikvintetti. 

Kuten listasta voi päätellä, sointiväreillä on teoksessa
keskeinen sija. Mutta aiempien staattisten tilavaikutelmien
tilalle ovat tulleet väreilevät pinnat ja vaihtuvat tekstuurit.
"Kuulemanne musiikilliset tapahtumat ovat epäselviä; äkkiä jokin
sävelhahmo ilmestyy etualalle ja sitten se katoaa taas. Hetken
aikaa ääriviivat näyttävät kirkkailta, sitten ne hämärtyvät ja
sekoittuvat jälleen”, kirjoittaa Ligeti. 

Klassishenkinen kokonaisuus ei sisällä mitään “post”-
kannanottoja. Kamarikonserton neljä osaa tarkkailevat eri
näkökulmista liikettä, joka ei tunnu alkaneen tai päättyvän
tavanomaisen periodisen ajattelun mukaisesti. Monet “senza
tempo” -merkinnät (“ilman tempoa”) eivät luo niinkään
päämäärätöntä epävarmuutta, vaan autonomista
moniäänisyyttä. Sointivärit eivät esiinny “kenttinä”, vaan
mikropolyfonisena toimintana, jota verhoaa useimmin
pianissimoinen salaperäisyys. 

Ensimmäinen osa, Corrente, muistuttaa säveltäjän mukaan
veden pintaa, jossa syvemmällä ja näkymättömissä tapahtuvat
asiat saavat aikaan näkemämme liikkeen. Pitkät
urkupistemäiset soinnut luovat outoon maisemaan
perspektiiviä, vaihtuva soittimisto taas – jossa cembalo
korostuu barokkisena viitteenä – tuo tummaa dramatiikkaa. 

Toinen osa (Calmo, sostenuto) on lyyrinen hidas osa, jonka
rauhan ja pidättyvyyden alla kuplii alakulo ja ahdistus, joka
pääsee etualalle kiihtyneessä “välitaitteessa”. 



Kolmas osa (Movimento preciso e meccanico) on klassisten
karakteriosien sukua (vrt. Beethovenin 8. sinfonian scherzo),
suistuneiden konerytmien ja irti päässeen mekaanisen
pulsaation hilpeä tanssi. Mutta huumorin laji on groteski, sillä
säveltäjän mukaan kyse on vertauskuvallisesti modernin
teknologian ja automaation “synnystä, joka asettaa ihmiset
byrokratian armoille”. 
 
Finaali (Presto) on kiivas ryöppy, täynnä eri soitinten ja niiden
yhdistelmien kadensseja ja sooloja, joiden taiturillisuus on
kadottanut perinteisen näytösluonteensa. Päättöminä
karkailevat instrumentit luovat entistä tiiviimpää polyrytmistä
kudosta, mutta yhä vahvempi on myös kafkalainen tuntu
perinteisen “kontrolloivan järjen” katoamisesta.
Kamarikonsertto näyttää meille maailman, jossa ihminen ei ole
enää kaiken mitta ja keskipiste, vaan joutunut rattaaksi omaan
koneistoonsa. 

Teosesittelyt
Antti Häyrynen 



AVANTIN MUUSIKOT 12.12.

Karlheinz Stockhausen:
Tierkreis

Kari Kriikku · klarinetti

Heikki Nikula · bassoklarinetti

Tomas Gricius · trumpetti

Sampo Kasurinen · saksofoni

Karoliina Kantelinen · laulu

Eija Kankaanranta · kanteleet

Seppo Kantonen ·
kosketinsoittimet

Veli Kujala · harmonikka

Mikko Antila · lyömäsoittimet

Aleksi Kotila · viulu

Max Savikangas · alttoviulu

Juho Latinen · sello

Karlheinz Stockhausen:
Klavierstück IX

Mariola Aniolek · piano

György Ligeti: Continuum

Susanne Kujala  · harmonikka

György Ligeti:
Kamarikonsertto

Kerttu Aalto-Setälä · huilu

Jussi Jaatinen · oboe

Hanna Hujanen · klarinetti

Heikki Nikula · bassoklarinetti

Valtteri Malmivirta · pasuuna

Tero Toivonen · käyrätorvi

Päivi Vesalainen ·  
cembalo & hammond-urut

Mirka Viitala ·  
piano & celesta

Anna-Leena Haikola · viulu

Aleksi Kotila · viulu

Torsten Tiebout · alttoviulu

Sami Mäkelä ·  sello

Timo Ahtinen · kontrabasso



Taavi Oramo, kapellimestari

Musiikin monitaituri Taavi Oramo on kapellimestari, laulaja,
klarinetisti ja tietokonemuusikko. Kapellimestarikenttää nopeasti
haltuun ottava Oramo on johtanut muun muassa Radion
sinfoniaorkesteria, Kansallisoopperaa sekä Tapiola Sinfoniettaa,
jonka residenssitaiteilijana hän toimi kaudella 2019/20. 

Tuplaroolissaan laulaja-kapellimestarina hän on esiintynyt Kymi
Sinfoniettan ja Pori Sinfoniettan sekä Kuopion ja Joensuun
kaupunginorkestereiden kanssa. Oramon vahva muusikkous antaa
vaikutteita hänen ohjelmistovalintoihinsa improvisoivista
elementeistä monialaiseen yhteistyöhön. Oramon työtä live-
elektroniikan parissa on kuultu kokeellisen Tölölab-yhtyeen
tuotannoissa. 

Oramo on Kulttuurikomppania Eloan perustajajäsen sekä
VocalEspoo-festivaalin taiteellinen johtaja. Avantin kanssa Oramo on
tehnyt yhteistyötä aiemmin toimiessaan syyskuisen Musiikkitalon
AUF-konsertin kapellimestarina sekä 2019 Suvisoiton solistina. 

Kuva: Tero Ahonen 



Kamariorkesteri Avanti!
Tallberginkatu 1/146

00180 Helsinki
 

puh. 050 581 0409
avanti@avantimusic.fi

www.avantimusic.fi

facebook.com/avantiorc

twitter.com/avanti_orc

instagram.com/avanti_orc

youtube.com/AvantiOrchestra

Konserttihenkilökunta

Tuotantoassistentti
Aino Lyra

Orkesterijärjestäjät
Antti Niemi
Lauri Telkki

Valoteknikko
Pasi Tyyskä

Avantin toimisto

Taiteellinen johtaja
Kari Kriikku

Toiminnanjohtaja
Annika Mustonen

Tuottaja
Pekka Haapanen

Projektituottaja-tiedottaja
Tuula Musakka

Vuonna 1983 perustettu Kamariorkesteri Avanti! liikkuu
vapaasti eri aikakausissa ja tyylilajeissa. Sen perustajat Esa-
Pekka Salonen, Olli Pohjola ja Jukka-Pekka Saraste asettivat
orkesterin lähtökohdaksi kokoonpanon sijaan teoksen, siksi
Avanti! muuttaa muotoaan konsertista toiseen. 

Monet taidemusiikin keskeiset uudet virtaukset ovat
kanavoituneet Suomeen Avantin kautta. Taiteellisen
johtajansa Kari Kriikun johdolla Avanti! toimii edelleen
alkuperäistä ideologiaansa noudattaen. Avanti! vie kuulijansa
rohkeisiin valintoihin: aiemmin tuttu vaikuttaa uudelta, 
uusi pian tutulta. 



Kiitos Avantin tukijoille ja ystäville
 kuluneesta vuodesta 2021!


