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“The piano is not just one instrument; it is a hundred!” With these words Anton Rubinstein, the great pioneer of 
Russian piano, once described his chosen instrument. Topping the list of the hundred instruments must surely be the 
most personal of all, the human voice, for almost all instruments, the piano included, seek to emulate it. Singing and 
orchestral illusions have, thanks to the piano’s polyphonic and expressive potential, appealed to pianists and keyboard 
composers from time immemorial. Not until the Modernists came along did they try to shatter the illusion and see 
the piano merely as a percussion instrument with a hammer mechanism. The quest for that special singing – and 
orchestral – quality was all the more pronounced in the piano transcriptions of the Romantic era. The works on this 
disc all provide different, personal perspectives on the piano sound – as numerous as there are transcribers.

Camille Saint-Saëns – Franz Liszt – Vladimir Horowitz: Danse macabre
Vladimir Horowitz (1904–1989) was without a doubt one of the fi nest pianists of the 20th century. His playing has 
always aroused strong opinions in his listeners. Though unsurpassed as a technical virtuoso and master of timbre, 
he was sometimes guilty of excess in his interpretations. The best Horowitz recordings nevertheless rank among the 
most magnifi cent ones ever made. Horowitz stood in a class of his own and through his records his infl uence can still 
be felt today.
 The brilliance of Horowitz makes the Danse macabre, Saint-Saëns’ third symphonic poem, shine on the piano 
in all the colours of the rainbow. As the basis for his transcription he used the one made by Franz Liszt. Horowitz had 
made a pianola recording of Liszt’s transcription back in 1928 but did not write and record his own until 1942. It is 
easy to spot his additions in comparing his transcription with Liszt’s much simpler version. Though Horowitz’s own 
idiom bears echoes of Rachmaninov, his innovations are those of a genius. He uses the keyboard’s topography, the 
alternation of black and white keys, as the basis for his fi guration. In other words, the fi gures are shaped according 
to their idiomatic playability rather than the tonality of the music, and thus embrace many notes alien to the key. 
The result is at some points nothing short of a magic lustre created by impressionistic means. His transcription of the 
Danse macabre proves that an orchestral work can be recreated as a full-blown piano piece.

Johann Sebastian Bach – Alexander Siloti: Air
Alexander Siloti (1863–1945) was one of the leading musical infl uences in his homeland of Russia around the turn 
of the last century. A piano pupil not only of Nikolai and Anton Rubinstein but also of Franz Liszt, he in turn taught 
his cousin Sergei Rachmaninov. During his concert tours in the late 19th century he was the soloist in such works as 
the fi rst and second piano concertos of Tchaikovsky, with the composer himself conducting. He was also an infl uential 
concert magnate. Between 1903 and 1917 he arranged concert series in St. Petersburg given by top international 
artists, through which he introduced Russian audiences to works by such composers as Ravel, Sibelius, Delius and 
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Schönberg. In winter 1919 he fl ed across the frozen Baltic to Finland in a sleigh to escape the Russian Revolution, 
travelling onward to London and the United States, where he spent the rest of his life. His public appearances dwindled 
to a fraction of what they once were, but he taught the piano at the illustrious Juilliard School until 1942.
 The Bach arrangements form the backbone of Siloti’s transcriptions. He claimed that Liszt taught his pupils to 
love Bach, and Liszt’s own Bach transcriptions undoubtedly infl uenced Siloti’s. They keep very close to the original 
text as do – to some extent – his transcriptions of the Beethoven symphonies. Like Liszt, Siloti scarcely embellishes 
the originals, often adding notes only very sparingly. Hence his transcriptions generally sound slightly starker than 
Busoni’s.
 Siloti’s transcription of the Air from Bach’s D Major Orchestral Suite BWV 1068 in a way acts as a watershed between 
vocal and instrumental genres. It is, as its name suggests, literally a song or “air”, the harmonic structure of which 
could well be used as the basis for a pop song – as indeed it often has been. Although originally an instrumental piece, 
Siloti’s romantic vision of Bach seems to underline the vocal quality even more. All in all it recalls the manner in 
which Russian pianists interpreted their Bach. Heikki Klemetti (1876–1953), a pioneer of Finnish choral music and 
one of the leading Finnish music critics of his day, wrote in the national daily Uusi Suomi on March 17, 1920 of a 
recital given by Siloti: […] my attention was caught perhaps most in the programme for that night by the Bach 
playing of Prof. Siloti, not so much the style as the general poetic interpretation. For Prof. Siloti plays, so to say, in 
the manner of the older school, with tempos on the fast side […] Correspondingly, his slow tempos have become 
slightly slower than has once again recently become the fashion. […] he gives his readings of Bach a poetic 
lustre that speaks of a devout, enlightened immersion in the everlastingly rich worlds of ideas of the great master.
 Siloti’s transcription of the Air simply cannot observe the authenticity demands of the early-music school, as Bach 
would have played it in his day. Rather, it is a thoroughly Romantic view that, precisely because of its style, draws 
attention to the point where the instrumental becomes vocal. In the instrumental sense this is one of Siloti’s best 
transcriptions, for he succeeds in making the dominant polyphonic strands of the original overlap so that the result 
sounds as beautiful as it is rewarding to play.

Sergei Rachmaninov – Earl Wild: Vocalise, Op. 38 No. 14
The original versions of Johann Sebastian Bach’s Air and Sergei Rachmaninov’s Vocalise, Op. 38 No. 14 form a sort 
of complementary pair. Whereas in the former the instrument seeks to imitate the human voice, the singer in the 
wordless latter is treated as an instrument. As piano transcriptions, each in its own way creates illusions of vocalism 
and instrumentalism.
 Earl Wild (1915–2010) enjoyed one of the longest ever careers as a pianist. He was still appearing in public in the 
mid-2000s and in the course of his career experienced some rather exceptional events. He had, for example, been the 
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fi rst pianist ever to give a concert on television, in 1939, and in 1997 he became the fi rst to give an Internet concert. 
Wild was known for his transcriptions and other somewhat rare repertoire. He made a vast number of recordings – the 
fi rst on the RCA label in 1937 and the last for Ivory Classics in 2005.
 The arrangements made by Wild of songs by Rachmaninov have their roots in the Romantic piano transcription 
tradition of the 19th century. Seeing that the infl uence of Rachmaninov can be detected in Wild’s other transcriptions, 
too, it is hardly surprising that he was truly at his best when working with Rachmaninov songs. His transcriptions of 
13 solo songs by Rachmaninov date from 1981.
 The Vocalise, Op. 38 No. 14 is Rachmaninov’s best-known song, though it is more commonly heard in instrumental 
arrangements than in its original form. It has also been transcribed for the piano by many others, foremost being Alan 
Richardson and Zoltán Kocsis. Compared with these transcriptions, Wild’s are veritable polyphonic labyrinths. One 
cannot help wondering whether, had that master of Romantic polyphony Leopold Godowsky (1870–1938) transcribed 
the Vocalise, the result might have been something similar – genuine beauty behind a maze of notes on the page.

Sebastian Fagerlund: Licht im Licht
Sebastian Fagerlund’s Licht im Licht is a piano fantasy based on the orchestral Variationen über ein Thema von 
Haydn, Op. 56 by Johannes Brahms. Whereas the other transcriptions fall within the Romantic category and refl ect 
the Romantics’ views of the music of their own or earlier eras, Fagerlund’s is a 21st century composer’s view of 
Romantic music. It demonstrates that the tradition is a living, dynamic one.

Fagerlund writes of his work:
The name Licht im Licht alludes to an abstract idea that occurred to me while I was composing, of musical 
expression as light. Musical light has passed down the centuries from one composer to the next and in this work 
forms layers – light within light, as it were.
 Licht im Licht begins by presenting the harmonic ground, which is made up of the notes in the passacaglia 
theme of the fi nale of Brahms’s Variations. It is from this initial ‘turbocharged’ Modernist-Romantic expression 
that the Brahms Variations emerge. As the piece proceeds, the focus gradually shifts through different layers 
from the present, outermost light to the innermost. The end point is a passage in which the passacaglia theme 
forming the basis of Brahms’s Variations, the original St Anthony Chorale and the little fragments representing 
the outermost degree of light occur simultaneously.
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Ludwig van Beethoven – Franz Liszt: Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67
Franz Liszt (1811–1886) made his transcriptions of the Beethoven symphonies across two periods. The fi rst versions 
of Symphonies No. 5, 6 & 7 date from the late 1830s, but the fi nal editions of his transcriptions of all the Beethoven 
symphonies hail from as late as 1869. The fact that he called his transcriptions Partition de piano or “piano score” 
indicates his faithful adherence to the original Beethoven. In other words, he did not add any melodic material or 
motifs, instead hewing as closely as possible to the originals. Being faithful to the Beethoven texts was not, however, 
necessarily his primary objective; rather, he wanted the symphonies to sound as orchestral on the piano as in their 
original scoring. Accordingly, he switched to different octaves and changed ornamentation where necessary, among 
other details, with the specifi c aim of creating a faithful rendering of the orchestral sound on the piano. Hence his 
transcriptions of the symphonies differ considerably in regard to keyboard idiom from ordinary piano scores, which 
in most cases tend to be pale shadows of the originals. Scores such as these are usually made only for study or practice 
purposes. Liszt’s symphony transcriptions were, by contrast, meant for performance. Liszt himself performed that 
of Beethoven’s Symphony No. 5 at his concerts in the 1830s, and it was by playing his arrangements of orchestral 
music that he established a reputation for masterly orchestral handling of the piano. Critics noted the exceptionally 
broad range of timbres, touches and polyphonic devices in his playing. Some scholars have even concluded that the 
orchestral element in his playing was the product of his great dynamic variation, his polyphonic manner of playing 
and his ability to apply different articulations to each strand of the melody. All these properties are, it seems, demanded 
of the player in his transcription of Beethoven’s Symphony No. 5.
 Though Liszt had already performed his transcription of Symphony No. 5 during his virtuoso years in the 1830s, 
he further streamlined the piano texture of his transcription in the 1860s, omitting or altering some of the middle 
notes that proved immoderately diffi cult to play. He also balanced his transcription by doubling certain notes in 
the melodic lines at the octave, the better to bring them out. He took a great deal of trouble over his transcriptions, 
making slow progress. Maybe because the job required so much effort he developed an ability to capture the very core 
of the Beethoven symphonies, to pick out the essentials. In the transcriptions this art combines with his outstanding 
command and inventive exploitation of the piano’s potential. They thus sound orchestral, yet at the same time 
pianistic. All in all his transcription of Beethoven’s Symphony No. 5 is clearly rooted in the original work, all the 
while standing apart from it. It is both Beethoven and Liszt. In other words, the transcription has a “fate” of its own 
that differs from that of the orchestral original.

Risto-Matti Marin 2010
English translation Susan Sinisalo
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Risto-Matti Marin (b. 1976), who graduated from the Sibelius Academy in 2004, was the fi rst-prize winner in the 
Kuopio Piano Competition in 1996 and the Helmi Vesa Piano Competition in 1999. He was also awarded the third 
prize in the international Franz Liszt Piano Competition in Weimar in 2003. Marin has been soloist with the Weimar 
Staatskapelle, European Union Chamber Orchestra, Kuopio Symphony Orchestra, Sinfonia Finlandia Jyväskylä 
and other orchestras, and has appeared at many festivals. His fi rst solo CD (2005), of music by Sibelius, Liszt and 
Dohnányi, received high acclaim both at home and abroad. His second, The Art of Transcription, was released on the 
Alba label in 2007 and his third (again for Alba), Piano Tales, in 2009. Risto-Matti Marin also appears regularly in a 
duo with saxophonist Olli-Pekka Tuomisalo, with whom he has made a number of recordings for radio and disc. They 
have also premiered many works for saxophone and piano, most recently the Saxophone Sonata by Paavo Heininen 
at the Viitasaari Time of Music festival in 2009. Risto-Matti Marin is working toward an artistic doctorate in piano 
at the Sibelius Academy, and has received major fi nancial support for his doctoral and artistic studies from various 
Finnish foundations.

”Piano ei ole vain yksi soitin, se on sata soitinta!” Näin kuvasi pianon sointiominaisuuksia venäläisen pianotaiteen 
tärkein pioneeri Anton Rubinstein aikanaan. Hänen mainitsemiensa sadan instrumentin kärkeen täytyy tässä toki 
nostaa soittimista henkilökohtaisin, ihmisääni. Sen jäljittelyyn pyritään lähes kaikilla soittimilla – myös pianolla. 
Pianon polyfonisuuden ja soinnillisen moni-ilmeisyyden vuoksi laulavuuden ja orkestraalisuuden illuusiot ovat kieh-
toneet pianisteja ja pianosäveltäjiä kautta aikojen. Vasta modernismi pyrki illuusiottomasti näkemään pianossa vain 
lyömäsoittimen vasarakoneistoineen. Romanttisissa pianosovituksissa niin laulullisuuden kuin orkestraalisuudenkin 
tavoittelu korostuu. Tällä levyllä oleva ohjelma tarjoaa erilaisia näkökulmia pianon soinnillisiin ominaisuuksiin. 
Näkökulmia on yhtä monta kuin on sovittajiakin. Kaikilla heillä on oma persoonallinen tapansa lähestyä pianon 
sointia.

Camille Saint-Saëns – Franz Liszt – Vladimir Horowitz: Danse macabre
Vladimir Horowitz (1904–1989) lukeutuu ehdottomasti 1900-luvun merkittävimpien pianistien joukkoon. 
Horowitzin soitto on aina herättänyt kuulijoissa voimakkaita mielipiteitä. Hän oli yhtäältä lyömätön tekninen vir-
tuoosi ja sointivärien ylittämätön mestari, mutta toisaalta sortui toisinaan tulkinnallisissa valinnoissaan ylilyöntei-
hin. Kuitenkin parhaat Horowitzin äänitteistä kuuluvat parhaimpiin koko äänitetyssä pianohistoriassa. Horowitz oli 
pianistinen ilmiö, jonka vaikutus ulottuu tallenteiden kautta nykypäiväänkin.
 Vladimir Horowitzin pianistinen nerokkuus on saanut Saint-Saënsin kolmannen sinfonisen runon, Danse 
macabren loistamaan pianolla kaikissa sateenkaaren väreissä. Horowitz teki transkriptionsa käyttäen pohjana Franz 
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Lisztin tekemää sovitusta. Horowitz teki pianorullatallenteen Lisztin sovituksesta jo vuonna 1928, mutta laati lopulta 
oman sovituksen teoksesta ja levytti sen vuonna 1942. Horowitzin omat lisäykset huomaa helposti vertaamalla hänen 
sovitustaan Lisztin huomattavasti pelkistetympään versioon. Vaikka Horowitzin oman sävelkielen taustalla voikin 
kuulla Rahmaninovin vaikutuksen, ovat Horowitzin pianistiset keksinnöt aivan nerokkaan omaperäisiä. Hän käyt-
tää mustien ja valkoisten koskettimien vuorottelun muodostamaa koskettimiston topografi aa erilaisten kuvioiden 
lähtökohtana. Kuviot siis pohjautuvat niiden soitettavuuteen pianolla, eivät niinkään niihin sävellajeihin, joissa teos 
milloinkin liikkuu. Horowitzin kuvioissa on siten toisinaan paljonkin sävellajiin kuulumattomia ääniä. Näin hän 
on saanut joihinkin kohtiin suorastaan impressionistisella tavalla taianomaista hohdetta. Horowitzin sovitus Danse 
macabresta osoittaa, että orkesteriteoksesta voi luoda täysiverisen pianokappaleen.

Johann Sebastian Bach – Alexander Siloti: Air
Venäläinen pianisti Alexander Siloti (1863–1945) oli eräs 1800–1900 -lukujen vaihteen tärkeistä musiikkivaikut-
tajista Venäjällä. Hän oli paitsi Nikolai ja Anton Rubinsteinin, myös Franz Lisztin oppilas. Siloti puolestaan opetti 
sittemmin muun muassa serkkuaan Sergei Rahmaninovia. Siloti teki 1800-luvun lopulla konserttikiertueita esittäen 
muun muassa Tšaikovskin johdolla tämän ensimmäistä ja toista pianokonserttoa. Siloti oli myös tärkeä konsertti-
moguli. Hän järjesti Pietarissa vuosien 1903 ja 1917 välillä konserttisarjoja, joissa esiintyivät tuon ajan kansainväliset 
huippunimet. Konserteissa hän toi ensi kertaa venäläisyleisön ulottuville esimerkiksi Ravelin, Sibeliuksen, Deliuksen 
ja Schönbergin teoksia. Siloti pakeni Venäjän vallankumouksen kuohuja talvella 1919 reellä Suomenlahden yli 
Suomeen. Matka jatkui sittemmin Lontoon kautta Yhdysvaltoihin, jossa Siloti vietti loppuelämänsä. Hänen julki-
nen konserttitoimintansa kuihtui murto-osaan entisestä, mutta hän opetti pianonsoittoa maineikkaassa Juilliard 
Schoolissa vuoteen 1942 saakka.
 Bach-sovitukset ovat Silotin sovitustuotannon selkäranka. Silotin itsensä mukaan nimenomaan Liszt opetti oppi-
laansa rakastamaan Bachin musiikkia. Lisztin omat Bach-sovitukset ovatkin varmasti vaikuttaneet Silotin sovitustyy-
liin. Ne ovat sangen lähellä alkuperäistekstiä hieman samaan tapaan kuin hänen Beethovenin sinfonioista tekemän-
sä sovituksetkin. Lisztin tapaan Siloti ei juurikaan rehevöitä alkuperäistekstiä, vaan lisää säveliä usein sangen sääs-
teliäästi. Siksi Silotin sovitukset soivat yleisesti ottaen hieman karummin kuin vaikkapa Busonin Bach-transkriptiot.
 Silotin sovitus Bachin D-duuri-orkesterisarjan, BWV 1068, osasta Air edustaa omalla tavallaan vedenjakajaa 
laulullisuuden ja soittimellisuuden välillä. Kyseessä on nimellisesti laulu, ”air”, jonka harmoninen rakenne kävisi 
vaikka pop-kappaleen harmoniapohjaksi – jollaisena sitä on käytettykin useampaan kertaan. Teos on alun perin 
tehty orkesterille, soitinmusiikiksi. Silotin romanttinen Bach-näkemys tuntuu silti korostavan vokaalisuutta. Tämä 
muistuttaa ylipäätään venäläispianistien Bach-tulkintatyylistä. Suomalaisen kuoromusiikin uranuurtaja ja aikansa 
merkittävimpiin lukeutunut suomalainen musiikkikriitikko Heikki Klemetti (1876–1953) kirjoitti Uusi Suomi -leh-
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dessä 17.3.1920 Silotin konsertista: […] illan ohjelmassa kiintyi mieli ehkä eniten prof. Silotin Bach-soittoon, ei 
niin paljon tyylin, kuin yleisen runollisen tulkinnan kannalta. Prof. Siloti soittaa näet Bachia niin sanoakseni 
vanhemman koulun tapaan, käyttäen nopealta puolen tempoja […] Samassa suhteessa ovat hänen harvat 
temponsa viime aikoina taas tavaksi tulleita hieman hitaammat. […] hän valaa Bach-eritelmiinsä runollisen 
hohteen, joka todistaa harrasta, ymmärtävää syventymistä suuren mestarin ikirikkaisiin ideamaailmoihin.
 Silotin Air-sovitusta ei yksinkertaisesti voi tulkita vanhan musiikin autenttisuusvaatimuksia seuraten, siis ikään 
kuin pyrkien Bachin oman ajan ilmaisuun. Kyseessä on läpikotaisin romanttinen näkemys, joka juuri tyylinsä vuoksi 
herättää mielenkiinnon soittimellisen ja laulullisen rajapintaa kohtaan. Instrumentaalisesti Silotin sovitus kuuluu 
hänen parhaimpiinsa. Hän on onnistunut limittämään kaikki alkuperäisteoksen merkittävät polyfonialinjat piano-
tekstiin siten, että sovitus soi kauniisti ja on pianistisesti kiitollinen soittaa. 

Sergei Rahmaninov – Earl Wild: Vokaliisi, op. 38 nro 14
Alkuperäisteoksina Johann Sebastian Bachin Air ja Sergei Rahmaninovin Vokaliisi op. 38 nro 14 muodostavat erään-
laisen parivaljakon. Siinä missä ensin mainitussa soitinten tehtävä oli siis imitoida ihmisääntä, käytti Rahmaninov 
sanattomassa Vokaliisissa lauluääntä puolestaan puhtaasti instrumenttina. Pianosovituksina sekä Bachin että 
Rahmaninovin teokset muuttuvat laulullisuuden ja orkestraalisuuden illuusioiden erilaisiksi ilmentymiksi. 
 Earl Wildin (1915–2010) pianistinura oli eräs pianohistorian pisimmistä. Aina 2000-luvun puoleen väliin saakka 
esiintymistä jatkaneen Wildin uran varrelle mahtui muutamia erityisen poikkeuksellisia tapahtumia. Wild oli esi-
merkiksi ensimmäinen pianisti, joka piti TV-konsertin vuonna 1939. Hän oli myös ensimmäinen pianisti, joka piti 
internet-konsertin vuonna 1997. Sovitukset ja muutenkin harvinaisempi ohjelmisto olivat leimallisia Wildin taiteili-
juudelle. Hän teki valtavan määrän levytyksiä – ensimmäiset niistä RCA-levymerkille vuonna 1937 ja viimeiset Ivory 
Classics -levymerkille vuonna 2005.
 Earl Wildin Rahmaninovin lauluista tekemät sovitukset kumpuavat 1800-luvun romanttisten pianosovitusten 
traditiosta. Koska Sergei Rahmaninovin tyylin vaikutuksen voi havaita myös Wildin muista sovituksista, ei liene yl-
lättävää, että Wild on ollut omimmillaan juuri Rahmaninovin lauluja sovittaessaan. Transkriptiot kolmestatoista 
Rahmaninovin yksinlaulusta pianolle ovat vuodelta 1981.
 Vokaliisi, op 34 nro 14, on Rahmaninovin tunnetuin laulu. Tosin on yleisempää kuulla teos jonain instrumen-
taalisovituksena kuin alkuperäismuodossaan. Myös monet pianosovittajat ovat tarttuneet Vokaliisiin. Heistä merkit-
tävimmät Wildin lisäksi ovat olleet Alan Richardson ja Zoltán Kocsis. Kahteen edellä mainittuun verrattuna Wild on 
tehnyt sovituksestaan varsinaisen polyfonisen labyrintin. Sovitusta tutkaillessa tulee mieleen sellainenkin ajatus, että 
jos romanttisen pianopolyfonian mestari Leopold Godowsky (1870–1938) olisi sovittanut Vokaliisin, olisi tulos voinut 
olla jotain samankaltaista – nuottitekstin ”risuaidan” takana on aitoa kauneutta.
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Sebastian Fagerlund: Licht im Licht
Sebastian Fagerlundin teos Licht im Licht on pianofantasia, joka perustuu Johannes Brahmsin orkesteriteokseen 
Variationen über ein Thema von Haydn, op. 56. Siinä missä muut sovitukset ovat romanttisessa tyylikategoriassa 
ja heijastelevat romantiikan näkemyksiä oman tai edeltävien aikakausien musiikista, esittelee Fagerlundin teos erään 
oman aikamme säveltäjän näkökulman romantiikan ajan musiikkiin. Se osoittaa, että olemme tekemisissä elävän 
ja dynaamisen tradition kanssa. 
 Fagerlund kirjoittaa teoksestaan:
Teoksen nimi Licht im Licht viittaa säveltäessäni saamaani abstraktiin ajatukseen musiikillisesta ilmaisusta 
valona. Musiikillinen valo on kulkenut läpi vuosisatojen eri säveltäjien käsissä ja muodostaa tässä teoksessa 
eri kerrostumia, siis tavallaan valoa valon sisällä.
 Teoksen alussa esitellään sen harmoninen perusta, joka koostuu Brahmsin variaatiosarjan fi naaliosassa 
esiintyvästä passacagliateeman säveljoukosta. Tästä alun ”turboahdetusta” modernistisromanttisesta ilmai-
susta Brahmsin variaatiot nousevat esiin. Teoksen edetessä musiikillinen painopiste siirtyy eri kerrostumien 
kautta vähitellen nykyisestä, ulommaisesta kohti sisintä valoa. Kehityksen päätepiste on jakso, jossa Brahmsin 
variaatioiden perustana olevat passacagliateema ja alkuperäinen St. Antonin koraali, sekä pienet ulommaista 
valoastetta edustavat fragmentit esiintyvät yhtä aikaa. 

Ludwig van Beethoven – Franz Liszt: Sinfonia nro 5 c-molli, op. 67
Franz Liszt (1811–1886) teki sovituksensa Beethovenin sinfonioista kahdessa periodissa. Ensimmäiset versiot vii-
dennen, kuudennen ja seitsemännen sinfonian sovituksista hän teki 1830-luvun lopussa. Lopulliset versiot kaikkien 
Beethovenin sinfonioiden sovituksista ilmestyivät vasta vuonna 1869. Liszt käytti sovituksistaan nimeä Partition de 
piano, ”pianopartituuri”, joka kuvaa hänen tekstiuskollista lähestymistapaansa Beethovenin alkuperäisteoksiin. 
Liszt ei siis ole lisäillyt teoksiin melodista tai motiivista materiaalia vaan on pitäytynyt mahdollisimman lähellä 
alkuperäistekstiä. Ensisijaisena tavoitteena ei kuitenkaan ole ollut välttämättä vain tekstiuskollisuus, vaan se, että 
sinfoniat kuulostaisivat pianolla yhtä orkestraalisilta kuin alkuperäisteoksetkin. Liszt on muuttanut siis tarpeen mu-
kaan oktaavialoja, kuviointeja ynnä muita sellaisiksi, että ne nimenomaan pianolla soisivat hyvin. Lisztin tekemät 
sinfoniasovitukset poikkeavat siis pianistisen kirjoitustapansa suhteen merkittävästi tavanomaisista pianopartituu-
reista, jotka ovat useimmiten vain kalvakoita varjoja alkuperäisistä orkesteriteoksista. Tällaiset pianopartituurit on 
tehty vain alkuperäisteoksiin tutustumista tai niiden harjoittelemista varten. Sen sijaan Lisztin sinfoniasovitukset 
on tehty esitettäviksi. Liszt itse esitti sovitustaan Beethovenin viidennestä sinfoniasta konserteissaan 1830-luvulla. 
Juuri soittamalla orkesterimusiikista tekemiään sovituksia Lisztin maine orkestraalisen pianonkäsittelyn mestarina 
vakiintui. Lehtiarvostelijat kiinnittivät huomiota poikkeuksellisen moniin eri sävyihin, kosketustapoihin ja polyfo-
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nianhallintakeinoihin, joita Liszt käytti soittaessaan. Jotkut tutkijat ovatkin päätelleet, että orkestraalisuus Lisztin 
soitossa oli tulosta suurista dynamiikkavaihteluista, polyfonisesta soittotyylistä ja kyvystä soveltaa eri melodiaker-
roksiin toisistaan poikkeavaa artikulointia. Kaikkia näitä ominaisuuksia Liszt tuntuu vaativan soittajalta viidennen 
sinfonian sovituksessaan.
 Vaikka Liszt esittikin sovitustaan viidennestä sinfoniasta jo virtuoosivuosinaan 1830-luvulla, hän virtaviivaisti 
sovituksensa pianotekstuuria vielä 1860-luvulla. Hän poisti tai muokkasi joitakin kohtuuttoman hankalasti soitetta-
via väliääniä. Hän myös balansoi sovitustaan lisäämällä joihinkin alun perin yksiäänisiin melodialinjoihin oktaa-
vikaksinnuksia, joiden avulla melodiat hahmottuivat helpommin. Liszt näki paljon vaivaa sovitustensa tekemisessä, 
mikä näkyy myös työn pitkäkestoisuutena. Ehkäpä juuri tekemänsä suuren työn tuloksena Lisztille kehittyi kyky 
nähdä Beethovenin sinfonioiden ytimeen. Hän osasi erottaa partituurista teoksen olennaiset elementit. Sovituksissa 
tämä piirre yhdistyy Lisztin poikkeukselliseen pianon ominaisuuksien hallintaan ja kekseliääseen soittimen hyödyn-
tämiseen. Niinpä sovitukset kuulostavat orkestraalisilta, mutta ovat myös yhtä aikaa pianistisia. Kaiken kaikkiaan 
Lisztin sovitus Beethovenin viidennestä sinfoniasta on sekä ilmiselvästi sidoksissa alkuperäisteokseen että myös siitä 
irrallaan. Se on sekä Beethovenia että Lisztiä. Sovituksella on siis oma, orkesteriteoksesta erillinen ”kohtalonsa”.

Risto-Matti Marin 2010

Risto-Matti Marin (s. 1976) suoritti musiikin maisterin tutkinnon 
vuonna 2004 Sibelius-Akatemian solistisella osastolla esittävän sävel tai-
t een koulutusohjelmassa. Hän aloitti piano-opintonsa Kuopion Kon ser-
vatoriossa, Sibelius-Akatemiaan Marin siirtyi opiskelemaan vuonna 1998. 
Siellä hänen opettajinaan ovat olleet Erik T. Tawaststjerna ja vuodesta 2002 
lähtien myös Teppo Koivisto.
 Risto-Matti Marin on saanut kolmannen palkinnon kansainvälisessä 
Weimarin Franz Liszt -pianokilpailussa 2003. Sitä edelsivät ensimmäinen 
palkinto Kuopion pianokilpailussa vuonna 1996 sekä Helmi Vesa -piano-
kilpailussa vuonna 1999.
 Marin on esiintynyt Weimar Staatskapellen, European Union Chamber 
Orchestran, Kuopion kaupunginorkesterin, Jyväskylä Sinfonian sekä 
mui den orkesterien solistina. Hän on myös esiintynyt useilla festivaaleil-
la, joista mainittakoon Mäntän Musiikkijuhlat, PianoEspoo -festivaali, 
Viitasaaren Musiikin Aika -festivaali, Helsingin Musica nova -festivaali, 
Helsingin Juhlaviikot, Jyväskylän Kesä ja Tampere Biennale. PH
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 Marin on tehnyt useita CD-julkaisuja. Hänen ensimmäinen soololevynsä ilmestyi 2005, toinen soololevy The Art of 
Transcription vuonna 2007 ja kolmas, Piano Tales 2009.
 Risto-Matti Marin esiintyy jatkuvasti myös kamarimuusikkona yhdessä saksofonisti Olli-Pekka Tuomisalon kans-
sa. He ovat tehneet yhdessä useita radionauhoituksia ja levytyksiä. He ovat myös kantaesittäneet parikymmentä teosta 
saksofonille ja pianolle. Niistä tuorein oli Paavo Heinisen saksofonisonaatin kantaesitys Viitasaaren Musiikin Aika 
-festivaalilla kesällä 2009. 
 Marin on vuodesta 2005 lähtien tehnyt taiteelliseen tohtorintutkintoon tähtääviä opintoja Sibelius-Akatemiassa 
Helsingissä. Jatko-opintoja ja taiteellista työskentelyä ovat olennaisesti tukeneet Suomen kulttuurirahasto, Alfred 
Kordelinin rahasto, Pro Musica -säätiö, sekä Jenny ja Antti Wihurin säätiö. Marin kuuluu myös valtakunnalliseen 
musiikin ja näyttämötaiteen tutkijakouluun.

Instrument · Soitin Steinway & Sons D 578424

Recorded at St. John’s Church, Helsinki on 14, 15 & 18 August 2008
Recording, editing & mastering Matti Heinonen / Pro Audile
Piano technician Matti Kyllönen
Producer Risto-Matti Marin
Graphic design Pekka Kuokka
Booklet lay out Pirjo Savelius 
Executive producer Timo Ruottinen

We thank the Finnish Performing Music Promotion Centre (ESEK) for supporting this CD recording.


