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Su 25.4.2021

IKUISESTI SINUN
 Mozartin ja J. C. Bachin musiikkia

Lorenzo Coppola, klarinetti ja liidaus

Suomalainen barokkiorkesteri

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Serenadi nro 12, c-molli, ”Yömusiikki” (K. 388)

 1. Allegro

 2. Andante

 3. Menuetto in canone & trio in canone roverscio

 4. Allegro

Johann Christian Bach (1735–1782)

Sinfonia g-molli, op. 6, nro 6

 1. Allegro

 2. Andante più tosto adagio

 3. Allegro molto

Mozart

Klarinettikonsertto A-duuri (K. 622)

 1. Allegro

 2. Adagio

 3. Rondo. Allegro
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Wolfgang Amadeus Mozart oli kiukuissaan. Eräs vähäpätöinen kollega oli 
hänen kuullensa haukkunut Bachin oopperamusiikkia. ”Minun olisi pitänyt tart-
tua hänen tukkaansa ja kiskaista kovaa!”, Mozart kirjoitti isälleen. Ja Bachia, 
Johann Christian Bachia, ei kannattanut Mozartin kuullen arvostella. Lapsena 
koettujen musisointihetkien myötä J. C. Bachista oli tullut Mozartille elämän-
mittainen idoli. 

Konsertin aluksi kuullaan Mozartin vuonna 1782 tai 1783 puhallinkokoonpanol-
le säveltämä, salamyhkäisesti soinnahteleva serenadi nro 12 (lempinimeltään 
Yömusiikki).

Johann Christian Bach asettui kolmekymppisenä Lontooseen, jossa asui 
elämänsä loppuun saakka ja palveli kuningatar Charlotten hovin musiikinjohta-
jana. Ennen Englannin-aikaansa hän oli oleskellut Italiassa ja saanut nimeä oop-
perasäveltäjänä, mutta Lontoossa hän kääntyi yhä enemmän soitinmusiikin 
puoleen. Hänen luomuksiaan kaupunkilaiset saattoivat kuulla uudessa konsert-
tisarjassa, jonka Bach pisti pystyyn Sohon kaupunginosaan saksalaisen gamba-
virtuoosin ja säveltäjän Carl Friedrich Abelin kanssa. Konserteista tuli nopeasti 
suosittuja seurapiiritapahtumia, joissa esitettiin enimmäkseen Bachin sinfonioi-
ta ja kosketinsoitinkonserttoja, joskus myös aarioita hänen oopperoistaan.  
Englantilaiset ihastuivat Bachin hienostuneisiin melodioihin, lumoaviin hitaisiin 
osiin ja ilmeikkääseen orkesterinkäsittelyyn.

Miten lontoolaistuneesta saksalaisesta sitten tuli Mozartille niin tärkeä hahmo? 
Kun 8-vuotias Mozart tapasi Bach-sedän, hän selvästi oivalsi jotakin isoa. Ehkä 
voisi sanoa, että Bach sytytti roihuun Mozartin kipinän; monet tutkijat pitävät  
J. C. Bachia Mozartin ainoana todellisena opettajana. Kun pikku Wolfgang, 
hänen isänsä ja siskonsa kiertelivät Eurooppaa konsertoiden, oli luonnollista, 
että pysähtyessään vuosina 1764–1765 Lontooseen he tapasivat kaupungin  
musiikkielämän lemmikiksi nousseen Bachin. 

Bach alkoi opettaa Mozartia. Isä Leopold hämmästeli: ”Se mitä hän osasi Salz–
burgista lähtiessämme ei ole mitään verrattuna siihen, mitä hän osaa nyt; 
sitä voi tuskin uskoa. – – Tälläkin hetkellä Wolfgang istuu cembalon ääressä 
ja soittaa Bachin trioja.” Nannerl-sisko muisteli myöhemmin: ”Kuningattaren  
musiikinjohtaja herra Bach otti Wolfgangin syliinsä. Hän soitti muutaman tah-
din, sitten Wolfgang jatkoi, ja näin he soittivat kokonaisia sonaatteja. Jos sitä ei 
itse nähnyt, olisi voinut vannoa, että oli vain yksi soittaja.”

Bach mitä ilmeisimmin aisti pikku muusikossa valtavan lahjakkuuden ja osasi 
myös vetää oikeista naruista. Lontoon-ajasta tuli Mozartille avainkokemus. Vaik-
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ka Mozart tapasi myöhemmin Bachia harvoin, hänen ihailunsa ja kunnioituk-
sensa mentoria kohtaan säilyi muuttumattomana. ”Kuten tiedät, rakastan ja 
kunnioitan häntä koko sydämestäni; ja mitä häneen tulee, hän on toki ylistänyt 
minua vuolaasti, sekä minun kuulleni että muille, ja aivan vakavissaan, ei liioitel-
tuun tyyliin, kuten joillain on tapana”, Mozart jutteli myöhemmin eräässä kir-
jeessä. Kun Mozart kuuli Bachin kuolemasta, hän kirjoitti isälleen: ”Varmaan 
kuulitkin, että Englannin Bach on kuollut? Mikä menetys musiikkimaailmalle!” 
Bachin suosio oli vanhoina päivinä huvennut, mutta Mozartille hänen merkityk-
sensä oli vankkumaton.  

Oliko niin, että Mozart ja hänen isänsä aistivat Bachissa uuden musiikillisen 
aikakauden airueen, jota kannatti seurata? Mozart sai Bachilta avaimen uu-
teen tyylilliseen maailmaan: Bachin musiikin sulokas laulavuus sekä vasta-
kohtaisuuksien ja ilmaisullisten yksityiskohtien tehokas käyttö siirtyivät osaksi  
Mozartin työkalupakkia. 

J. C. Bach oli puolestaan paljossa velkaa isoveljelleen ja opettajalleen Carl 
Philipp Emanuel Bachille. Johann Christian jatkoi galanttia tyyliä, barokin 
ja klassismin välillä aaltoilevaa hypertunteikasta estetiikkaa, jonka mestari 
Carl Philipp Emanuel oli, ja jalosti sitä kohti klassismin muotoja. Nyt kuultava  
sinfonia g-molli virtailee kiihkeästi täynnä nopeita tunneleikkauksia. Hellät on-
nen aavistelut ja uhkaavuus häilähtelevät rinta rinnan.

Monet pitävät Mozartin melodisen kauneuden huipentumana klarinetti– 
konserttoa A-duuri, joka syntyi vain pari kuukautta ennen säveltäjän kuole-
maa joulukuussa 1791. Klarinettikonsertto on Mozartia ikonisimmillaan, täyn-
nä ajatonta kauneutta ja puhuttelevaa inhimillisyyttä. Ei ihme, sillä klarinetti, 
1700-luvun soitinuutuus, oli Mozartille enemmän kuin pelkkä soitin. Hänelle 
klarinetti täyteläisine sointeineen ja laajoine ilmaisuasteikkoineen sulautti yh-
teen ihmisäänen ja soittimellisuuden. Oopperoissaan Mozart saattoi vaalia 
rakastamaansa italialaista melodisuutta, ja klarinetissa Mozartin melodisuus 
puhkesi uudenlaiseen kukkaan.  

Toinen inspiraationlähde konserton takana oli klarinettivirtuoosi Anton Stadler, 
jolle Mozart räätälöi teoksen. Eräs aikalainen hehkutti Stadlerin soittoa näin: 
”En olisi koskaan uskonut klarinetin voivan jäljitellä ihmisääntä tavalla, jolla sinä 
onnistut sen tekemään. Soittimessasi on todellakin niin pehmeä ja ihana sävy, 
että kukaan ei voi sitä vastustaa.” 

Mozartin konserton kantaesityksessä Stadlerilla oli luultavasti käytössään niin 
kutsuttu basettiklarinetti, jolla oli normaalia klarinettia laajempi matala rekis-
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teri. Tämänkaltaista soitinta kuullaan tässä konsertissa myös Lorenzo Coppolan  
käsissä. Sen erityisen sulokas sointi syntyy pehmentävästä kellosta, ja siksi  
tällaista basettiklarinettia kutsuttiin joskus myös nimellä ”clarinette d’amour”.

Konsertto hyödyntää klarinetin äänialaa matalista muminoista enkelimäisiin 
korkeuksiin siten, että joskus kuulostaa siltä kuin teoksessa keskustelisi kak-
si eri hahmoa. Jotkut kirjoittajat ovat verranneet Mozartin konserttoja hänen 
oopperoihinsa, ja klarinetti laulaakin kuin virtuoosinen sopraano. Taivaallista 
hellyyttä säteilevä hidas osa voisi olla Figaron häiden Kreivittären suusta, suur-
ta anteeksiannon musiikkia. 
 
”Basettiklarinetin ääniala on yli neljä oktaavia sisältäen kaksi hyvin erilaista, 
vastakkaista rekisteriä. Se tekee basettiklarinetista hyvin teatraalisen soittimen, 
joka ikään kuin omaksuu erilaisia rooleja ja hahmoja, kuin laulajia, jotka keskus-
televat tai riitelevät – koomisia, surullisia ja traagisia tilanteita”, sanoo Lorenzo 
Coppola.

Auli Särkiö-Pitkänen

Italialainen Lorenzo Coppola opiskeli periodiklarinetinsoittoa Eric Hoeprichin 
johdolla. Coppolan säännöllisiä orkesterikumppaneita ovat Freiburgin barokki-
orkesteri, Les Arts Florissants, La Petite Bande ja La Grande Écurie. Rakkaut-
taan kamarimusiikkiin Coppola toteuttaa esimerkiksi Andreas Staierin, Isabelle 
Faustin, Alexander Melnikovin, Zefiro Ensemblen ja Kuijken-kvartetin kanssa, ja 
erityinen suhde hänellä on Ensemble Dialoghin kollegoihin.

Coppola on levyttänyt Mozartin klarinettikonserton Freiburgin barokkiorkes-
terin, Mozartin klarinettokvinteton Kuijken-kvartetin ja Brahmsin klarinettiso-
naatteja Andreas Staierin kanssa. Coppolan erityisenä kiinnostuksen kohteena 
on kaiken nuoteista löytyvän tiedon hyödyntäminen, ja hän perehtyy mieluusti 
tarkoin kunkin ajan musiikilliseen sanastoon ja jakaa sitä niin yleisölleen kuin 
oppilailleen. Coppola opettaa periodiklarinetinsoittoa Katalonian musiikki-
korkeakoulussa Barcelonassa.
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SUOMALAINEN BAROKKIORKESTERI (FiBO)

Tilausteoksia periodisoittimille, tulkintoja perinteisestä ohjelmistosta, roh-
keita ja innovatiivisia työskentelytapoja, ainutlaatuisia konsepteja, jotka hou-
kuttelevat erilaisia yleisöjä – FiBO tarjoaa kaiken tämän ja on samalla vaiku-
tusvaltainen toimija pohjoismaisella kulttuurikentällä.

Vuonna 1989 perustettu Suomalainen barokkiorkesteri (FiBO) on vakiinnutta-
nut asemansa osaksi suomalaista orkesterikenttää. FiBO on vuosien varrella 
työskennellyt alan merkittävimpien solistien ja liidereiden kanssa monipuolisen 
ohjelmiston parissa. Ytimessä on barokkimusiikki, mutta orkesteri tarttuu usein 
myös muiden aikakausien teoksiin varhaisbarokista aina varhaisromantiikkaan 
asti. FiBO soittaa myös barokkiorkesterille sävellettyä uutta musiikkia ja on 
kantaesittänyt useita tilaamiaan teoksia. Ydinkokoonpanon muusikot esiin-
tyvät usein myös kamarimuusikkoina. Laajimmillaan orkesteria kuullaan sinfo-
niaohjelmiston parissa tai oopperaesityksissä.

Suomalaisella barokkiorkesterilla on oma konserttisarja Helsingin Ritarihuoneen 
juhlavassa ympäristössä, mutta se kiertää lisäksi laajasti ympäri Suomea. FiBO 
on esiintynyt useaan otteeseen kaikilla Suomen merkittävimmillä festivaaleilla, 
kuten Helsingin juhlaviikoilla, Kuhmon kamarimusiikissa ja Turun musiikkijuhlilla. 
Kansainvälisistä konserttiareenoista tutuimmiksi ovat tulleet saksalaiset, itäval-
talaiset ja pohjoisen alueen salit.

Suomalainen barokkiorkesteri on ollut koko historiansa ajan monella taval-
la edelläkävijä. Kuudennen kerroksen orkesteri -nimellä perustetulla orkes-
terilla oli aluksi tärkeä rooli barokkiliikkeen tuomisessa Suomeen. Orkesterin 
taidokkaat esitykset, luova ohjelmistosuunnittelu ja kekseliäät konseptit ovat 
herättäneet konserttijärjestäjien huomiota Suomessa ja ulkomailla. Lisään-
tynyt taloudellinen tuki kotimaassa, suosion kasvu ja huomionosoitukset, kuten  
Vuoden musiikkiteko- ja Vuoden levy -palkinnot, rohkaisevat FiBOa kulkemaan 
entistäkin innokkaammin omaa polkuaan. 

Orkesterin omassa FiBO Records -sarjassa on ilmestynyt kaksi erinomaiset ar-
vostelut saanutta levyä: Johann Sebastian Bachin Brandenburgilaisia konsert-
toja, Antonio Vivaldin konserttoja ja Jukka Tiensuun Mora-teoksen sisältävä 
Moramoramor (2017) ja Jukka Tiensuun, Perttu Haapasen ja Sarah Nemtso-
vin tuoreita periodisoittimille sävellettyjä teoksia esittelevä Helsinki Window 
(2019). Vuonna 2021 sarjassa ilmestyy varhaisbarokkia ja suomalaista kansan-
musiikkia yhdistävän Maailman synty -ohjelman levytys. FiBO levyttää myös 
muille merkeille. Viimeisin eli alkuvuonna 2021 ilmestynyt, kolme Pietro Antonio 
Locatellin viulukonserttoa sisältävä Il labirinto armonico on saanut ylistäviä ar-
vioita. Levyjä voi ostaa FiBOn omasta verkkokaupasta. 
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”Nyt kun on löytynyt viulisti ja yhtye, jotka pystyvät toteuttamaan nämä tekni–
sesti paholaismaiset teokset näin tinkimättömän lumoavasti ja kauniisti, – – ha-
luaisin välittömästi saada levytetyksi myös kokoelman loput yhdeksän konsert-
toa.”

Gramophone / Charlotte Gardner 3/2021 Locatellin viulukonserttoja sisältävästä 
Il labirinto armonico -levystä

”Ei olisi voinut toivoa hienompaa ja joustavampaa solisteja tukevaa musi sointia 
kuin mitä Suomalainen barokkiorkesteri tarjosi ensivierailullaan Nürnbergin 
kansainvälisellä urkuviikolla.”
 
Süddeutsche Zeitung / Stephan Schwarz-Peters 10.6.2018 Händelin Il  trionfo 
del tempo e del disinganno -oratorion esityksestä

Suomalainen barokkiorkesteri 25.4.2021
1. viulu: Anthony Marini (km), Tiina Aho-Erola, Anni Elonen, Minna Kangas, Kaisa 
Ruotsalainen
2. viulu: Irma Niskanen (äj), Juha-Pekka Koivisto, Anne Pekkala, Hanna Pesonen
Alttoviulu: Tuula Riisalo (äj), Laura Kajander, Terhi Lehtiniemi
Sello: Lea Pekkala (äj), Louna Hosia
Kontrabasso: Petri Ainali
1. traverso: Pauliina Fred
2. traverso: Soile Ylivuori
1. oboe: Jasu Moisio
2. oboe: Piia Maunula
Klarinetti: Asko Heiskanen
1. fagotti: Jaakko Luoma
2. fagotti: Jani Sunnarborg
1. käyrätorvi: Hannes Kaukoranta
2. käyrätorvi: Miska Miettunen


