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1 Johdanto 

 

Tämä opinnäytetyö on tuotospainoitteinen työ. Tuotoksena on konserttitaltiointi, jossa 

soitan Metropolia Ammattikorkeakoulun orkesterin solistina W.A. Mozartin d-molli 

pianokonserton ensimmäisen osan sekä Clara Schumannin kadenssin. Työn 

tavoitteena on hieman tutkia ja vertailla Mozartin konserttoa sekä Clara Schumannin 

kadenssia nuottiesimerkkien ja tallenteen kuuntelemisen avulla. Tarkoituksena on 

myös tutustua konserton ja kadenssin välisiin eroihin ja yhteneväisyyksiin.  

 

Käyn läpi millainen on klassinen konserttomuoto. Kerron tarkemmin Mozartin d-molli 

pianokonsertosta ja käyn sitä läpi nuottiesimerkein. Tutkin Clara Schumannin 

kadenssia ja kerron myös muiden säveltämistä kadensseista unohtamatta 

henkilöhistorioita. 

 

Minä soittajana ja esittäjänä kappaleessa kerron millaista oli harjoitella ja esittää tätä 

kokonaisuutta soittajana. Käyn läpi myös joitakin teknisiä haasteita. Työprosessi 

kappaleessa kerron tarkemmin miksi valitsin juuri tämän teoksen ja Clara Schumannin 

kadenssin. 

 

Opinnäytetyö on suunnattu musiikin opiskelijoille sekä aiheesta kiinnostuneille. Se voi 

myös tarjota pohjan vastaavanlaisille projekteille ja tutustuttaa ainakin yhteen Clara 

Schumannin sävellyksistä sekä antaa pienen tiedon jyväsen muista konserttoon 

sävelletyistä kadensseista. 

 

Ensimmäisenä kannattaa kuunnella työn ohessa oleva tallenne, jotta ymmärtää 

millaisesta teoksesta on kyse ja sen jälkeen lukea tekstiosuus läpi ja kuunnella tallenne 

uudelleen. Suosittelen samaan aikaan seuraamaan kumpaakin teosta nuoteista, jotta 

saa paremman käsityksen aiheista ja teemoista. Jo ensimmäisellä kuuntelukerralla voi 

tarkastella mitä huomattavia yksityiskohtia kadenssista löytyy ja verrata niitä 

konserttoon.  
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2 Työprosessi 

 

Aloitin opinnäytetyön suunnittelun vuoden 2012 syksyllä, kun sain vinkin opettajaltani 

aiheeseen liittyen. Mietin hetken miten aloittaisin tutkimisen ja mistä näkökulmasta 

aloittaisin. Asiaa auttoi positiivinen tapahtuma kun sain tietää, että pääsen soittamaan 

teoksen orkesterin solistina. Silloin keksin, että teen aiheesta monimuototyön johon 

liitän konsertin. 

 

Konserton harjoittelun aloitin elokuussa 2012. Sain teoksen kohtuullisen nopeasti 

esiintymiskuntoon, sillä ensimmäinen konsertti oli jo syyskuussa 2012. Mietin eri 

kadenssi vaihtoehtoja ja tarkastelin muutamia lähempää, mutta jostakin syystä mikään 

ei tuntunut sopivalta ja oikealta. Lopulta kysyin opettajani mielipidettä ja hän mainitsi, 

että Clara Schumannilla on kadenssi tähän konserttoon. Päätin ottaa asiasta selvää ja 

hankkia nuotit kyseisestä kadenssista. Clara Schumannin sävellykset eivät olleet 

minulle juurikaan tuttuja, joten tuntui mielenkiintoiselta ja innostavalta tutustua 

säveltäjään tarkemmin. Tämä kadenssi on myös harvemmin soitettu ja jo sen takia 

halusin tarttua tilaisuuteen. Onnekseni löysin nuotit helposti Sibelius-Akatemian 

kirjastosta. 

 

Alun perin syy ottaa Mozartin pianokonsertto ohjelmistooni oli kansainvälinen 

pianokilpailu. Vaihtoehdoissa oli neljä konserttoa, mutta valitsin Mozartin, koska se oli 

hyvä, opettavainen ja monipuolinen lisä ohjelmistooni juuri sillä hetkellä.  

 

Soitin konserton ja kadenssin lokakuussa 2012 solistikarsinnoissa. Olin jo esittänyt 

koko konserton muutamaan otteeseen konsertissa, joten teos oli hyvässä kunnossa ja 

sitä oli mukava mennä taas esittämään. Monet konsertit ja esiintymiset auttoivat kerta 

kerran jälkeen soittamaan rohkeammin ja vapaammin. Ymmärsin konserton ja 

kadenssin ideat paremmin ja se auttoi tietysti musiikin tekemisessä. Karsintojen jälkeen 

jätin teoksen tauolle hetkeksi aikaa ns.muhimaan ja aloin miettimään kirjallista osuutta.  

 

Maaliskuussa 2013 oli kaksi konserttia orkesterin kanssa. Työssä mukana oleva 

taltionti on ensimmäisestä konsertista 15.3.2013. Ensimmäinen konsertti oli tietysti 

hyvin jännittävä kokemus, vaikka olimmekin harjoitelleet orkesterin kanssa koko 

edellisen viikon. Toisessa konsertissa osasinkin jo hieman rentoutua ja kuunnella 

musiikkia. Oli hauska päästä soittamaan orkesterin kanssa teosta, sillä silloin sävellys 

vasta oikeasti herää henkiin. 
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Aluksi oli erittäin vaikea päättää miten ja mistä aloitan kirjoittamisen. Välillä koko asia 

meni pois mielestä ja välillä taas uusia ideoita tupsahteli päähäni. Työ oli kuitenkin 

koko ajan alitajuisesti mielessäni. Työtäni hidastivat myös opiskelu toisessa 

oppilaitoksessa sekä fyysiset rasitteet. Lopulta kuitenkin päätin, että työ on saatava 

valmiiksi. Aloitin kirjallisen osuuden kirjoittamisen konkreettisesti syksyllä 2014.  
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3 Konsertto 

 

3.1 Mikä on konsertto? 

 

Konsertto-sana tulee italian sanasta concerto. Konsertto on solistille ja orkesterille 

sävelletty teos. Se syntyi alun perin Italiassa 1600-luvulla. Konserttoja on sävelletty 

jokaiselle orkesterin soittimelle ja kaikille soolosoittimille. Eniten niitä on sävelletty 

kuitenkin pianolle ja viululle. Giuseppe Torelli ja Tommaso Albinoni ovat luultavasti 

säveltäneet ensimmäiset soolokonsertot viululle n. 1700. Suurin soolokonserttojen 

säveltäjä oli kuitenkin Antonio Vivaldi ja hän oli esikuva muille säveltäjille. 

 

1700-luvun puolivälin jälkeen sinfonioista tuli suositumpia, joten se antoi vaikutteita 

myös konserttoihin. Orkesterista tuli suurempi ja soittimia tuli enemmän mukaan. 

Varhaisissa konsertoissa solistit erottuivat orkesterista virtuoosisuudellaan. Klassisen 

ajan pianokonsertoissa soittimena käytettiin vasaraklaveeria, joka pikkuhiljaa syrjäytti 

cembalon. Vasaraklaveerista sai enemmän sävyjä ja kosketusvivahteet olivat 

monipuolisemmat. Se vaikutti siihen että soittimesta tuli suosittu. Soolosoitin oli nyt 

paljon hallitsevampi ja puhuttelevampi klassisissa konsertoissa. 

 

Pianokonserttojen kehitykseen vaikutti myös laulullinen muoto eli da capo-aaria. 

Näissä aarioissa solisti muodosti kunnollisen vastakohdan orkesterille. 

 

Konserton kolmiosainen muoto kehittyi jo barokin aikakaudella. Klassisen ajan 

konserttokin koostuu yleensä kolmesta osasta. Ensimmäinen osa on aina 

sonaattimuotoinen, nopeatempoinen ja jonka esittelyjakson soittaa yleensä pelkkä 

orkesteri. Solisti liittyy mukaan esittelyn kertausjaksossa. Konsertossa on yleensä 

myös kaksoisesittely, jonka soittavat orkesteri ja solisti kummatkin. 

 

Sonaattimuotoon kuuluu esittelyjakso, kehittelyjakso sekä kertausjakso. Kertausjakson 

jälkeen solisti yleensä soittaa kadenssin, joka on virtuoosinen ja näyttävä. Alun perin 

tarkoituksena oli, että soittaja improvisoi kadenssin, mutta hyvin monet säveltäjät 

kuitenkin kirjoittivat omat kadenssinsa teoksiin. 

 

Toinen osa on hidas ja muodoltaan yksinkertaisempi. Kolmas osa taas nopea finaali 

joka on usein rondomuodossa(ABAC). Tässä luvussa olen viitannut seuraaviin 

lähteisiin: Talbot, Michael. Cambridge Companion to the Concertos 2005. Murtomäki, 
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Veijo. Artikkelisarja: Konsertto 26.4. 2013. White, John D. (1976). The Analysis of Mu-

sic. 

 

3.2 Konserttomuoto 

 

Klassisen ajan konserttomuoto koostuu ritornello-ja solo jaksojen vuorottelusta. Solo 

osuudet muodostavat esittely, kehittely ja kertausjaksot ja ritornellot ikään kuin 

kehystävät ja tukevat sooloja. Ritornello tarkoittaa barokin ja klassismin ajan 

soolokonsertoissa toistuvia orkesteriosuuksia soolojen välissä.                                                                                              

 

Konserttomuoto kaaviona: 

 

R1: ensimmäinen ritornello 

 

S1: ensimmäinen soolo (tutti) 

 

R2: päättävä ritornello-vie kehittelyjaksoon 

 

S2: kehittelyä 

 

R3: kertausjakso-voi myös jäädä pois tai lyhentyä 

 

S3: kertausjako 

 

R4: päätösritornello ennen kadenssia 

 

S4: kadenssi 

 

R4: sama ritornello jatkaa loppuun saakka 

 

(Murtomäki, Veijo. Artikkelisarjat: Konserttomuto 14.10.2014) 
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3.3 Yleistä Mozartin konsertoista 

 

Mozart sävelsi yhteensä 23 pianokonserttoa ja vain kaksi mollisävellajissa, c- ja d-molli. 

Hän sävelsi konsertot aikavälillä 1782–1791. Suurimman osan konsertoista hän sävelsi 

Wienissä tarkoituksenaan esittää ne itse. Aluksi sävellystahti oli nopeampi, koska 

konserttien kysyntä oli suuri. Lopuksi kuitenkin sävellystiheys laantui. 

 

Mozartille pianokonsertot olivat keskeinen sävellysmuoto. Konsertot ovat ehjiä, kypsiä 

ja nerokkaita. Sisältöön mahtuu paljon onnea, romantiikkaa ja tarmoa. Sisällön ja 

rakenteen kehitys on huimaa, kun verrataan ensimmäistä ja viimeistä konserttoa. 

Jokainen konsertto on omanlaisensa ja kuvastavat säveltäjää eri ajankohtina. 

 

Mozart käytti konserttosonaattimuotoa konserton ensimmäisessä osassa aina lähes 

poikkeuksetta. Teemoja on paljon ja niiden tärkeys piilee järjestyksessä, suhteissa, 

kokonaisuuksissa ja kehityksessä. 

Tässä luvussa olen viitannut Veijo Murtomäen artikkelisarjaan: Mozart 

soitinsäveltäjänä, 27.3.2014. Maasalo 1985, 19-29) 

 

Ensimmäisen osan yleinen rakenne lyhyesti Mozartin pianokonsertoissa: 

 

1. Orkesteri esittely (pääsävellajissa) 

  

 -pääteema 

 -siltateema 

 -sivuteema 

-lopputeema tai -aiheet 

 

2. Pianoesittely (pääsävellajista huippusävellajiin, mollissa rinnakkaisduuriin) 

 

3. Kehittelyjakso (modulointia) 

 

4. Kertausjakso (pääsävellajissa) 

 

5. Kadenssi ja orkesterin lopetus 

 

(Maasalo, Kai. 1985, 283) 
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3.4 W.A. Mozart: Pianokonsertto no. 20 d-molli KV 466 

 

Mozart sävelsi d-molli konserttonsa helmikuussa vuonna 1785. Se oli ensimmäinen 

hänen kuudesta tilauskonsertistaan joka pidettiin Wienissä, kaupungin Mehlgrube 

kasinolla. Mozartin isä Leopold oli tullut kuuntelemaan konserttia. Hän oli hyvin iloinen 

verrattomasta ja upeasta konsertista. Leopold oli sitä mieltä, että tämä oli paras teos 

mitä Mozart oli tähän mennessä säveltänyt. Konsertto oli valmistunut vasta edellisenä 

päivänä eikä Wolfgang ehtinyt harjoitella kolmatta osaa lainkaan sillä hän valvoi 

nuottien kopiointia. Nuotinkirjoittaja oli kopioinut nuotteja vielä heidän tullessa 

konserttiin. (Maasalo 1985, 179) 

 

Seuraavana päivänä pidettiin kotikonsertti Mozartien luona. Konsertissa soitettiin 

Mozartin kolme uusinta jousikvartettoa (K 458, 464, 465). Päävieraana oli J. Haydn 

joka konsertin jälkeen sanoi Leopoldille: ” Sanon Teille Jumalan edessä, kunnian 

miehenä: poikanne on suurin säveltäjä, jonka tunnen henkilönä ja nimeltä. Hänellä on 

makua ja sitä paitsi suurin taito.”(Maasalo 1985, 180). Ja niin suurenmoiset konsertit 

jatkuivat pitkälle kevääseen saakka. 

 

Teos oli Mozartin ensimmäinen molli-sävellajiin säveltämä konsertto ja poikkesi muihin 

konserttoihinsa verrattuna erittäin paljon sisällön vakavuudessa ja dramaattisuudessa. 

Siinä pianon ja orkesterin suhde on jännittynyt ja kärjistynyt joka lopulta ratkeaa 

positiivisessa finaalissa. Ihmisiä ei kuitenkaan haitannut sävellaji tai tumma ilmapiiri ja 

siksi konsertosta tulikin erityisen suosittu. Beethoven mieltyi tähän konserttoon ja soitti 

sen kaksi kertaa, ensimmäisen kerran jo 1795. Hän sävelsi tähän myös omat 

kadenssit. (Maasalo 1985, 181) 

 

Konsertto esitettiin myös arkkipiispa Colloredon hovin akatemiassa maaliskuussa 

1786. Solistina toimi Leopoldin lempioppilas Heinrich Marchand. Konserttimestari ja 

säveltäjä Michael Haydn sanoivat kuinka taitavasti tämä konsertto on sommiteltu ja 

yhteenpunottu ja miten vaikea se on. (Maasalo 1985, 179–181) 

 

Tähän konserttoon ei ole säilynyt Mozartin omaa kadenssia, mutta kadensseista on 

maininta perheensisäisissä kirjeenvaihdoissa.(Landon 1998, 267), (Maasalo, Kai. 

1985, 179–181) 
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3.5 Katsaus konserttoon 

 

Konsertossa soittavat jouset, huilut, oboet, fagotit, käyrätorvet, trumpetit sekä 

patarummut. Ensimmäinen osa on äärimmäisen dramaattinen ja tumman sävyinen, 

jonka tuo esiin jo ensimmäisestä tahdista jousien d-molli sointu. Orkesterissa pauhuu 

uhkaavat sävyt ja dramaattisuus puskee läpi. Pianon osuus taas edustaa enemmän 

positiivisuutta ja voimakasta yksilöllistä läsnäoloa. Jännite pysyy kuitenkin koko 

konserton loppuun saakka, vaikka välissä on herkempiä ja rauhallisempia kohtia. 

Energia laukeaa vasta finaalin lopussa. (Maasalo 1985, 182. Hutchings 1998, 1–14) 

 

Osa lähtee heti hurjaan vauhtiin orkesterin johdolla. Sen tunnelma on hyvin 

ombramainen eli varjomainen. Orkesterin kiihkeä osuus varjostaa koko osaa ja 

varsinkin bassojen trioli-rytmit tuovat siihen lisää levottomuutta ja kiihkoa. Orkesteri 

esittelee alussa kaikki osan teemat sekä aiheet ja myöhemmin piano käsittelee niitä 

uudelleen erilaisilla sävyillä. (Maasalo 1985, 182) 

 

Olen viitannut tässä luvussa Kai Maasalon kirjaa Mozart ja hänen Pianokonserttonsa, 

182–186. 

 

 

 

Kuva 1.  Orkesterin triolit ja pääteema. (Kaikki nuottiesimerkit tässä luvussa ovat sivustolta: 
IMSLP.org. Editio: Leipzig: Edition Peters, n.d. Plate 11224) 
 

Vastapainona siinä esiintyy paljon huokauksia muistuttavia kohtia sekä tunne pitkästä 

jatkumosta, joka pysyy koko osan ajan näkyvillä. Pohjana on mollisävellaji, mutta sen 

takaa kuitenkin kuuluu ilon pärskähdyksiä ja kauniita laulavia duuri melodioita. Se on 

tunnelmaltaan vauhdikas koko osan läpi. Osa sisältää runsaasti erilaisia melko lyhyitä 

aiheita, jotka kuitenkin sitoutuvat nerokkaasti yhteen. 

 

http://imslp.org/wiki/Edition_Peters
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Kuva 2. Jousten ja puupuhaltimien huokaukset. 

 

 

 

 

Kuva 3. Huokausten jälkeen tuleva jykevä fanfaarimainen marssiteema. 

 

 

Hetkeksi mylvintä rauhoittuu ja puupuhaltimet saavat esitellä kauniin ja lempeän 

sivuteemansa. Dramaattinen aihe kuitenkin saapuu ja se aloittaa nousun kohti 

huipentumaa.  

 

 

 
Kuva 4.  Orkesterin sivuteema 

 

 

Tunnelma kuitenkin laantuu juuri ennen solistin sisääntuloa. 
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Kuva 5. Viulujen rauhallinen ja kertova teema, joka valmistautuu ottamaan solistin vastaan. 

 

 

Pianon sisääntulo on merkittävä koska sillä on ihan oma teemansa jota orkesteri ei 

lainaa eikä käsittele kertaakaan. Se on herkkä ja laulava sekä anovan surullinen. 

Teema on myös harvinaisen pitkä ja siinä käydään läpi kaikki erilaiset ilmapiirit, joita 

konsertossa kuullaan. Teema on mielestäni yllättävän haastava, koska se pitäisi 

uskaltaa soittaa tarpeeksi vahvasti ja solistisesti, unohtamatta pitkää kaarta ja sen 

sisällä olevia yksityiskohtia. 

 

  

 
Kuva 6. Pianoteema. 

 

 

Orkesterin soittamasta sivuteemasta (ks. kuva 4) muodostuu pianon sivuteema. Se 

kuulostaa ihan uudelta aiheelta, mutta siinä on kaukaisesti jotakin samaa. Pianon 

teeman pohjana on käytetty samaa sointukulkua kuin orkesterin sivuteemassa. Siksi se 

kuulostaa hieman tutulta. 

 

 

 
Kuva 7. Pianon sivuteema 
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Kehittelyjakso alkaa pianon teemasta, joka kuullaan nyt F-duurissa. Kehittelyssä 

kuullaan orkesterin pääteemaa yhtä myrskyisenä kuin aiemminkin sekä pianon teemaa 

hieman muunneltuna. Hauskoja ja leikkisiä aiheita, jotka lopulta vievät mahtavaan ja 

laajaan murtosointujen vyöryyn. Kehittelyjakson lopussa tunnelma kuitenkin laantuu ja 

musiikki ohjautuu takaisin pääteemaan. 

 

Kertausjaksossa ei tule enää pianon teemaa vaan piano aloittaa oktaavinousulla 

bassojen triolikuvioiden avustaessa. Pianon sivuteema kuullaan nyt mollissa, joka tuo 

siihen kohtalokkaan käänteen. Ennen kadenssia piano ja orkesteri soittavat yhdessä 

virtuoosisen, pitkän ja näyttävän jakson, joka hienosti antaa kadenssille odottavan 

tunnelman. Kadenssin jälkeen osa päättyy hiljaisiin ja toistuviin basson triolikuvioihin 

sekä puupuhaltimien että jousien d-molli sointuun, joka lopuksi vahvistetaan kahdella 

pianissimosoinnulla. 
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4 Kadenssit 

 

Kadenssin tarkoitus oli näyttää solistin virtuoosiset taidot. Usein kadenssit jopa 

improvisoitiin itse konsertissa. Perinteinen soolokadenssi soitetaan yleensä 

ensimmäisen osan kertausjakson jälkeen eli osan loppuun. Finaali osassa usein 

kuullaan myös oma kadenssi.  

 

Improvisoitu tai solistin säveltämä kadenssi on nykyään erittäin harvinainen. Säveltäjät 

usein kantaesittivät itse konserttonsa, joten niissä on monesti säveltäjän oma kadenssi.  

Kadenssin sijainti ja määrät ovat vaihdelleet aikojen saatossa. Se voi olla alussa tai 

lopussa ja niitä voi olla useita sekä se voi jäädä jopa kokonaan pois. (Don Michael, 

Randel. 2003. The Harvard Dictionary of Music, 132.) 

Mozartin d-molli pianokonserttoon ei ole säilynyt hänen omaa kadenssiaan. Siksi 

monet säveltäjät ja pianistit ovat säveltäneet siihen monia kadensseja. Seuraavaksi 

kerron lyhyesti muista kadensseista. 

Tunnetuin ja suosituin kadenssi(WoO58) on L. van Beethovenin(1770–1827) 

säveltämä. Hän sävelsi sen jossain vaiheessa vuosien 1805–1810 välillä. Mozartin 

musiikki oli tärkeää Beethovenille, ja hän ottikin paljon vaikutteita tämän teoksista.  

 

Tässä sävellyksessä Beethoven käyttää hyvin paljon hyödykseen bassojen 

trioloikuvioiden tuomaa tummaa sävyä ja dramatiikkaa. 

 

 

 

Kuva 8. Kolmen sivun mittainen kadenssi alkaa tutulla vasemman käden trioli-kuviolla. 
(Beethovenin kadenssin nuottiesimerkit ovat sivustolta: IMSLP.org. Editio: Leipzig: Ernst 
Eulenburg, n.d.(ca.1900). Plate E.E. 3813).  
 

 

Pianon sivuteemaa kullaan myös useaan otteeseen duurissa sekä häivähdyksen 

omaisesti mollissa. Beethoven haluaa käyttää samaa ideaa kuin konsertossa, jossa 

http://imslp.org/wiki/Ernst_Eulenburg
http://imslp.org/wiki/Ernst_Eulenburg
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sivuteemaa kuullaan mollissa konserton kertausjaksossa. Kadenssissa kuullaan myös 

konserton orkesteriosuuden alku lähes samankailtaisena bassotriolikuvioineen. Tämän 

jälkeen tulee pianon pääteema(ks. kuva 10), joka loppuu virtuoosiseen codaan. Juuri 

ennen loppua tulee pianon teema vielä kerran, kunnes orkesteri pääse taas vauhtiin. 

Mielestäni Beethoven käyttää hyvin ja nerokkaasti kaikkia konserton tärkeitä aiheita ja 

teemoja. Kadenssi arvostaa hyvin Mozartin sävellystyyliä, mutta vie musiikin kuitenkin 

sopivalla tavalla eri tasolle. Kadenssi on hyvin perinteinen ja Beethovenmainen. 

 

Kuva 9. Tuttu pianon sivuteema. 

 

 

 

Kuva 10. Konserton alun kaunis teema. Kadenssi loppuu virtuoosiseen codaan 

 

 

J.N Hummel (1778–1837) oli Itävaltalainen säveltäjä ja pianisti. Hän aloitti opinnot W.A. 

Mozartin oppilaana. Hän sävelsi varhaisromanttista, virtuoosista ja sentimentaalista 

musiikkia. Hän oli myös Chopinin esikuva. Hänellä on suuri tuotanto, n.120 opusta. 

Hän sävelsi esimerkiksi kuusi pianosonaattia, seitsemän pianokonserttoa, rondoja ja 

variaatioita sekä kamarimusiikkia. Kadenssin säveltämisajankohta ei ole tarkka, mutta 

jossakin vaiheessa vuosien 1790–1805 välisenä aikana.  

(The Hummel Project, http://www.jnhummel.info/en/) 
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Kuva 11. Kadenssi alkaa käsien yhteisellä juoksutuksella. 

 

Kuva 12. Tuttu pianon sivuteema hieman lyhyempänä versiona. 

 

 

Kuva 13. Kiihkeä nousukuvio (konsertossa t.98 lähtien). 

 

 

C-V. Alkan (1813–1888) oli ranskalainen säveltäjä ja pianisti. Hän oli aikalaistensa F. 

Chopinin ja F. Lisztin ystävä ja kollega. Hän konsertoi ja asui lähes koko elämänsä 

Pariisissa. Kadenssi on pitkä, haastava ja virtuoosinen. Tietoa teoksen tarkasta 

sävellysajankohdasta ei ole. (Murtomäki, Veijo, Artikkelisarja: Alkan — pianon nero vai 

Frankenstein? Murtomäki, Veijo. Artikkeli on julkaistu alun perin Helsingin Sanomissa. 

Uudelleenjulkaisu oikeudenomistajien luvalla.) 

Tämä kadenssi on erittäin mielenkiintoinen. Se on kuin täysin eri teos ja se menee 

hyvin kauas Mozartin musiikista ja tyylistä. Siinä toki on samoja teemoja ja aiheita, 

mutta ne menevät liian kauaksi alkuperäisestä. Teos on jollakin tavalla jopa hieman 

hupaisa, koska siinä on paljon virtuoosista muhevaa massaa joka pistää korvaan. On 

hyvä, että kadenssit ovat erilaisia, mutta tämä teos menee jo sen rajan ylitse. Toisaalta 
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se ainakin eroaa muista kadensseista täysin. En ehkä itse soittaisi sitä tämän 

konserton kanssa. 

 

 

J. Brahms (1833- 1897) oli saksalainen romantiikan ajan säveltäjä. Omissa 

sävellyksissään hän kuitenkin käytti paljon klassismin ajan muotoja ja ihanteita. Hän oli 

hyvä ystävä Schumannin perheen kanssa ja Robert auttoi ja kannusti häntä säveltäjän 

urassaan. 

Brahms ihastui Claraan ja kun Robert joutui myöhemmin mielisairaalaan, Johannes jäi 

auttamaan Claraa ja lapsia kotiin. Hän toimi Robertin kuolemaan saakka (1856) talon 

isäntänä. Kadenssin Brahms sävelsi Mozartin konserttoon vuonna 1855–1861. 

Tarkkaa aikaa ei tiedetä. Brahmsin ja Claran kadensseissa on hyvin paljon samaa. 

Kadenssin alku ja loppu ovat lähes samanlaiset. (Murtomäki, Veijo, Artikkelisarja 

Romantiikan orkesterimusiikki saksalaisella alueella, Johannes Brahms). 

 

 

Brahmsin kadenssi on musiikillisesti sekä tunnelmallisesti hyvin samankaltainen kuin 

Claralla. Hän käyttää hieman erilaisia ratkaisuja teemojen ja aiheiden esittelyssä. 

Brahmsin kadenssi on paljon lyhyempi, eikä myöskään niin virtuoosinen kuin Claralla. 

Se on yksinkertaisempi, mutta hyvällä tavalla. 

 

 

Kuva 14. Leikkisiä huokauksia.( Brahmsin kadenssin nuottiesimerkit sivustolta IMSLP, Editio: 
Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1926–27. Plate J.B. 81.) 

 

 

http://imslp.org/wiki/Breitkopf_und_H%C3%A4rtel
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Kuva 15. Pianon sivuteema  

 

Kuva 16. Lopun virtuoosiset juoksutukset ovat samankaltaiset kuin Claran kadenssissa. 

 

 

F. Busoni (1866–1924) oli Italialainen säveltäjä, pianisti, kapellimestari ja pedagogi. 

Hän toimi opettajana Helsingin musiikkiopistossa(nykyään Sibelius-Akatemia) vuosina 

1888–1890. Hän oli Sibeliuksen erittäin hyvä ystävä ja hänen musiikkinsa puolustaja. 

Suurin osa hänen tuotannostaan on sävelletty pianolle. Hän on tehnyt sovituksia ja 

transkriptioita Bachin, Mozartin ja Lisztin musiikista. (Ferruccio Busoni, 

http://www.bach-cantatas.com/Lib/Busoni-Ferruccio.htm.). 

  

Busonin kadenssi on hyvin dramaattinen ja mahtipontinen. Siinä esiintyy pianon 

pääteema hyvin selkeänä elementtinä alusta loppuun. Teoksessa hän on käyttänyt 

paljon oktaaviaiheisia kuvioita, niin kuin konsertossa olemme kuulleet. 
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Kuva. 17 Kadenssi alkaa limittäin kulkevana pianon pääteemana. (Busonin kadenssin 

nuottiesimerkit sivustolta: IMSLP, Editio: Leipzig: Breitkopf & Härtel's Klavier-Bibliothek, 1907. 

Plate 25517) 

 

 

 

Kuva 18. Samankaltaista tunnelmaa kuin orkesteriesittelyn teemassa. Kadenssi loppuu 
virtuoosiseen oktaavijuoksutukseen. 

 

Monet edellä mainitut kadenssit ovat oikein hyviä, mutta mielestäni esittelevät 

konserton aiheita ja teemoja huonommin kuin Clara Schumann. Olen tietysti tottunut 

kuulemaan ja soittamaan Claran kadenssia ja ehkä mielipiteeni muuttuisi jos 

harjoittelisin ja kuuntelisin näitä muita kadensseja. Clara esittää kaikki aiheet hyvin 

selkeästi ja siksi siihen on helpompi samaistua soittajana. 

Mainittakoon lopuksi vielä seuraavat pianistit, jotka ovat säveltäneet kadenssin d-molli 

pianokonserttoon: Manookian (1953-), Géza Anda (1921–1976), W.Kempff (1895-

1991), A.Brendel(1931).  

 

(Piano Forum http://www.pianostreet.com/smf/index.php?topic=41456.0) 
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5 Clara Schumann 

 

C. Shumann syntyi vuonna 1819 Leipzigissä, Saksassa ja kuoli 1896 Frankfurtissa. 

Hänen isänsä, Friedrich Wieck, oli pianonsoiton opettaja, instrumenttikauppias ja 

musiikkikirjaston pitäjä. Friedrich erosi vaimostaan Mariannesta Claran ollessa viisi-

vuotias, jolloin Clara jäi isänsä hoidettavaksi.  

 

Claran isä havaitsi tyttärensä musikaalisen lahjakkuuden ja järjesti tälle parhaan 

mahdollisen musiikkikoulutuksen. Hän opiskeli Leipzigin, Dresdenin ja Berliinin 

parhaiden opettajien johdolla isänsä lisäksi, tosin hänen yleiskoulunkäyntinsä kärsi 

tämän vuoksi. 

 

Clara esiintyi ensimmäistä kertaa julkisesti vuonna 1828 Leipzigissä. Friedrich toimi 

hänen managerinaan ja opettajanaan Claran esiintyessä Saksassa, Ranskassa ja 

Itävallassa. Friedrich oli rankka opettaja, mutta Clara piti tätä hyvänä ominaisuutena, 

sillä se teki hänestä kurinalaisemman muusikon. Clara oli oman aikansa yksi harvoista 

muusikoista jotka soittivat ilman nuotteja. Konserteissaan hän usein improvisoi sekä 

soitti omia sävellyksiään. Suurempi meriitti kuitenkin oli se, että hän oli lähes ainoa 

nainen, joka esiintyi julkisesti sekä sävelsi. 

 

Vuonna 1840 Clara avioitui pianisti säveltäjä Robert Shumannin kanssa. Avioliitto 

haittasi hieman Claran taiteellista ja luovaa toimintaa mutta toisaalta he yhdessä 

keksivät musiikillisia uusia ideoita.  

 

Hänen sävellyksensä muuttuivat virtuoosisesta tyylistä hieman romanttisempaan 

suuntaan kun hän oli tutustunut J.S. Bachin ja R. Schumannin musiikkiin. Hän oli myös 

päätekijä 1700-luvun Mozartin ajan kosketinsoitinmusiikin uudelleenesittelemisessä. 

Clara esitti myös mm. Beethovenin, Schubertin, D. Scarlattin, Bachin ja R. Schumannin 

teoksia. 

 

Claran sävellykset saivat hyvän vastaanoton ja lähes kaikki julkaistiin. 1830-luvulla hän 

sävelsi enimmäkseen virtuoosi- ja variaatioteoksia. Tärkein varhaistuotannon teos on 

pianokonsertto op 7 a-mollissa. Se on hyvin suuri ja fantasiamainen.  

 

Luvussa viitattu aineistoon: Murtomäki, Veijo: Artikkelisarjat: Romantiikan piano- ja 

urkumusiikki, Robert ja Clara Schumann 20.10.2005. 
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6 Clara Schumannin kadenssi 

 

Tämän kadenssin Clara sävelsi 1891. Se on laaja kuuden sivun mittainen, virtuoosinen 

ja vaikea teos. Se on tyyliltään erilaista kuin Mozartilla; muhevat pedaalissa soivat 

harmoniat ja paksut soinnut, jotka leijuvat avaruudessa. Hän kuitenkin kunnioittaa 

konserttoa erinomaisesti ja käy läpi tutut teemat dramatiikkaa unohtamatta. Clara 

käyttää kadenssissa mielestäni koko klaviatuuriaa hyödykseen ja muuntaa ilmapiiriä 

radikaalisti erilaiseksi. Karakterit ovat voimakkaita sekä vastakohtaisesti erittäin herkkiä 

ja särkyviä. Siinä on paljon rohkeutta ja voimaa, mutta myös uskallusta kuunnella ja 

rauhoittua yksittäisiin leijuviin nuotteihin ja sävyihin. 

 

Seuraavaksi käyn vähän yksityiskohtaisemmin kadenssin läpi nuottiesimerkkien kera. 

Kadenssi alkaa heti virtuoosisella ja dramaattisella otteella. Sama aihe kuin 

konsertossa t. 159–161. Oktaavit johdattavat pitkään nousuun, joka lopulta energisesti 

ja luonnollisesti laskeutuu kohti pientä lyhyttä teemaa (''sivuteema'') joka on kuultu 

duuri-versiona ja hieman pidemmässä kaavassa konsertossa tahdeissa 127-133.  

 

 

Kuva 19. Dramaattinen kadenssin alku. Vyöryävät oktaavit nousevat kohti rauhallista pianon 
sivuteemaa. (Clara Schumannin kadenssin nuottiesimerkit ovat sivustolta: IMSLP, Editio: 
Leipzig: C. F. Peters, (ca.1915). Plate 10118 Bogus copyright claim of 1952. Actual publication 
was much earlier). 

 

 

 

Kuva 20. Pianon sivuteema hieman varioituna (ks. kuva 7). 

 

http://imslp.org/wiki/Edition_Peters
http://imslp.org/wiki/Edition_Peters/Plate_Numbers
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Teema jatkuu oikealla kädellä fuugamaisena mollikulkuna; aihe tulee väliääneen ja 

vuoroin ylä-ääneen. Vasemman käden oktaavikuvio tulee mukaan ja edelleen oikeassa 

sama teema jatkuu. Vasemman käden kuviointi saa aikaan hyvin hermostuneen ja 

odottavan ilmapiirin. Myös tempo kiihtyy. 

 

 

Kuva 21. Fuugamainen teema 

 

 

Tuttu fanfaarimainen aihe saapuu. Konsertossa orkesteri soittaa pisteellisen rytmin, 

mutta nyt rytmi on solistin käsiteltävissä. Siitä huokuu hulluus. 

 

 

Kuva 22. Fanfaari 

 

 

Seuraavaksi tulee nousu kadenssin ns. huippua kohti. Se alkaa samalla aiheella kuin 

konsertossa tahdeissa 99–107. Erittäin kiihkeä osuus joka tiivistyy huippuunsa. Tempo 

edelleen kiihtyy. 
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Kuva 23. Nousu huippua kohti. 

 

 

Lopulta energia purkautuu huippu D-duuri soinnulle. Oikealla kädellä murrettu 

kolmisointukuvio, jota seuraa samanlainen aihe, mutta d-mollissa. Sitä seuraa a-

mollisointu.  

 

 

Kuva 24. Murtosointukuvio 

 

 

Samalla tunnelma rauhoittuu ja lopulta sointu (dis fis a c) vie kohti tuttua teemaa. 

Solistin ensimmäinen pääteema soitettuna graafisesti (muodollisesti) samalla tavalla 

kuin konsertossa kehittelyjakson alussa. Teema kuitenkin muuttuu melkein heti ja 

aloittaa kiihkeän nousun kohti ns. codaa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Kuva 25. Pianon pääteema. Muistuttaa kehittelyjakson pääteemaa. 
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Ennen sitä tulee vielä tutulla aiheella muodostettu muutaman tahdin mittainen 

valmistelu ennen codaa. Konsertossa kuultu tahdeissa 116-120. 

 

 

Kuva 26. Valmisteleva aihe ennen codaa. 

 

 

Coda alkaa energisillä oktaaveilla niin kuin kadenssin alussa. Tätä koko viimeistä sivua 

voi verrata konserton esittelyjakson loppuun (t.162-172). Se on lähes samanlainen vain 

eri sävellajissa. 

 

 

Kuva 27.  

 

 

Kuva 28.  
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Kadenssi päättyy juhlavasti trillikuvioon, lopettavaan trioliin ja sointuihin V-I. 

 

 

 

Kuva 29. Kadenssin loppu. 

 

 

Tämä Clara Schumannin kadenssi on mielestäni erittäin sopiva tähän konserttoon. Hän 

on käyttänyt mielenkiintoisella tavalla konserton eri aiheita ja teemoja. Jännite pysyy 

koko kadenssin ajan eikä se kuitenkaan mene liiallisuuksiin. Kaikki elementit ovat hyvin 

sävelletty ja oikealla tavalla kontrollissa. Pidän Claran sävellystyylistä, hän osaa 

säveltää mielenkiintoista tekstiä. Konsertto ja kadenssi ovat kuin yhtä suurta teosta.. 
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7 Minä soittajana ja esittäjänä 

 

Kadenssin valinta ei ollut helppoa. Mietin monia vaihtoehtoja Busonista Beethoveniin. 

Opettajani kuitenkin auttoi valintaani ja ehdotti Clara Schumannin kadenssia. Se 

kuulosti mielenkiintoiselta, koska sävellys ja säveltäjä olivat vieraampia. Sain kuitenkin 

heti kiinni ideasta ja ihastuin teokseen.  

 

Minua ei haitannut yhtään, että kadenssi ei ollut lähelläkään klassista tyylikautta. 

Päinvastoin sain siitä intoa ja rohkeutta toteuttaa vapaasti oman näkemykseni. Kaikki 

eivät pidä ajatuksesta, että kadenssi on tyyliltään kovin erilainen kuin alkuperäinen 

teos, mutta mielestäni se vain avartaa soittajaa ja kuulijoita. 

 

Tallennetta kuunnellessa voi havaita, että Claran kadenssi ei kuulosta lainkaan liian 

romanttiselta tai vieraalta konserttoon nähden. Itse asiassa se sopii siihen erittäin 

hyvin. Kadenssi ja konsertto ovat kuin yksi kokonaisuus. Tulkinta on tietysti esittäjän 

päätettävissä ja riippuu täysin hänestä miltä lopputulos kuulostaa. Claran kadenssi on 

mielestäni soitettu sopivan dramaattisesti ja samalla hengellä kuin konserttokin eli 

rohkeasti, muhkeasti ja virtuoosisesti; kuin samaa teosta. Kadenssista kuuluu selkeästi 

konserton eri aiheet ja teemat. Clara on säveltänyt kadenssin niin, että mikään aihe ei 

ole liian päällekäyvä tai lähde omille raiteille liikaa. Kaikki on hyvällä maulla sävelletty. 

 

Teknisesti sekä konsertto että kadenssi ovat kummatkin hyvin virtuoosisia ja haastavia. 

Kokoajan pitää olla tarkkana ja valmistaa sormen asennot ja painot etukäteen. 

Ilmapiirin nopeat vaihdokset vaikeuttivat työtä. Piti harkitsevasti miettiä minkälaisella 

kosketuksella ja karaktereilla kappaletta harjoittelee. Toisaalta konsertto on niin hyvin 

sävelletty että se auttoi näissä valinnoissa ihan itsessään. Mitään suurempia teknisiä 

vaikeuksia en havainnut kummassakaan teoksessa. Konsertto tuntui heti hyvin 

luontevalta soitettavalta. Kadenssissa piti hetken aikaa tottua tyyliin ja miettiä miten 

siitä saisi luontevan vastaparin konsertolle. 

 

Vaikein asia konsertossa on tempossa pysyminen kun orkesteri soittaa mukana. Siinä 

tarvitaan malttia ja taitoa pitää energiaa yllä ilman, että kiirehtii tai soittaa voimakkaasti. 

Kerta kerran jälkeen oli kuitenkin helpompi soittaa yhdessä kun tottui rytmiin ja 

sykkeeseen. Lopulta ei auttanut tehdä muuta kuin nauttia soitosta ja esiintymisestä.  

 

Kokemuksena konsertit orkesterin solistina veivät paljon eteenpäin soittajana. Se auttoi 

hallitsemaan omaa soittoa paremmin ja olla rohkea solisti lavalla. Mahdollisuutta 
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soittaa orkesterin kanssa ei tule kovinkaan usein joten yritin ottaa siitä kaiken irti. Oli 

hyvä että konsertteja oli kaksi. Ensimmäisessä hieman jännitti enemmän ja oli tunne, 

että ei uskaltanut tehdä kaikkea niin rohkeasti. Toisessa konsertissa oli jo helpompi 

rentoutua ja kuunnella orkesteria sekä nauttia musiikista.  

 

Aikaisemmista konserteista ja esiintymisistä oli paljon hyötyä, sillä löysin joka kerta 

jotakin uutta teoksesta, mitä en ollut aiemmin havainnut. Löysin uusia ideoita miten 

soittaa eri tavalla ja ymmärsin paremmin mitä tietyissä kohdissa haetaan ja se tietysti 

auttoi minua kirjallisen osion tekemisessä. Konsertto on ollut jo jonkin aikaa poissa 

ohjelmistostani, mutta jos nyt ottaisin sen uudelleen työn alle, kuulostaisi se luultavasti 

hyvin erilaiselta. Voisin myös harkita ottavani eri kadenssin tähän konserttoon. Se olisi 

tässä vaiheessa hyvin opettavaista, koska olen tutkinut kadensseja kuuntelijan 

näkökulmasta. Olisi mielenkiintoista aloittaa harjoittelu soittajana ja esiintyjänä. 
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8 Pohdinta 

 

Opinnäytetyössäni kävin läpi perustiedot yleisesti konserton historiasta. Kerroin hieman 

konserttomuodosta sekä klassisen ajan konsertoista. Tutkin syvemmin W.A. Mozartin 

d-molli pianokonserttoa ja Clara Schumannin kadenssia. Käytin apuna 

nuottiesimerkkejä sekä koko ajan tehdessäni työtä, myös kuuntelin kumpaakin teosta 

tallenteelta. Kuunteleminen auttoi minua pääsemään syvälle musiikin ytimeen ja sen 

takia oli mielenkiintoista tehdä tätä työtä. Jokaisella kuuntelukerralla sain ajatuksiini 

jotakin erilaista ja uutta.  

 

Oli mukava päästä kirjoittamaan, kuvailemaan ja jakamaan ajatuksia näistä kahdesta 

mahtavasta sävellyksestä. Sain muistella ja mietiskellä kunnolla, millaista oli soittaa 

näitä kahta teosta. Itseasiassa luulen, että oli hyvä idea olla soittamatta konserttoa 

samaan aikaan kun tein kirjallista osuutta, näin pääsin lähemmäs tarkastelemaan 

asioita kuuntelijan näkökulmasta. Niin ei usein ole. Työn myötä sain intoa ja halua ottaa 

konsertto uudestaan ohjelmistooni. Haluaisin päästä kokeilemaan uusia ideoita, joita 

sain mieleeni työn edetessä. Nyt harjoittelussa olisi paljon erilaisia asioita joita pohtia. 

Tällä kertaa voisin ottaa jonkun muun kadenssin soitettavaksi ja katsoa mitä saisin siitä 

irti. 

 

Oli myös mielenkiintoista kuunnella ja tutustua muihin konserttoon sävellettyihin 

kadensseihin. Miten monia eri tapoja onkaan säveltää kadensseja tähän konserttoon. 

Kaikki säveltäjät ovat käyttäneet samoja aineksia sävellyksiinsä, mutta silti teokset 

olivat äärimmäisen erilaisia toistensa kanssa. 

 

Tein kirjallisen osuuden työstäni melko lyhyessä ajassa, vain muutamassa 

kuukaudessa. Aluksi työn tekeminen tuntui vaikealta ja hitaalta, mutta lopulta asiat 

lähtivät kuitenkin rullaamaan ja työtä oli vaiheittain jopa mukava tehdä. Sain 

kirjallisuudesta uutta tietoa ja paljon erilaisia näkökulmia itselleni kuuntelijana ja 

soittajana. 
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