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Grigory	SOKOLOV	–	13th	June	2017	
MUSIIKKTALO,	HELSINKI	MUSIC	CENTRE	 

Pianistitähti käynyt jo 50 vuotta Suomessa:   

Grigori Sokolov muuntui soittaessaan kärsiväksi äveltäjäksi 

KULTTUURI14.06.		11.51		
 

 
 

Harri	Hautala				@aamulehti.fi	
 

Beethovenin viimeisen pianosonaatin päätösosan muunnelmien vyöryn muuttuessa yhä abstraktimmaksi 
pianisti Grigori Sokolov uppoutuu niin syvälle musiikin salaisiin maailmoihin, että kuulijoilla alkaa olla 
vaikeuksia pysyä perässä. 
Siinä Musiikkitalon valtavan lavan yksinäisyydessä Sokolov tuntuu muuntuvan olemassaolonsa tuskaa 
kärsiväksi säveltäjäksi, joka etsii musiikilleen ja sielulleen ulospääsyä kaaoksen rajoille ajautuneesta 
tilanteesta. Pianon kaikissa rekistereissä levottomina vaeltavissa äänissä ilmenevä epätoivo kasvaa asteittain. 
Pianistin sormet takovat koskettimia koko ajan kovemmin, paljaammin ja raaemmin.  
Sitten kuin ihme: usva hälvenee valon kajon edestä ja osan suuri teema nousee korkeuksiin puhdistuneena ja 
jalostuneena.  
Tämä ei enää ole pelkkä konsertti, vaan taiteellisen luomistapahtuman järkyttävä uudelleensyntyminen. 
Aplodien antaminen tällaisen esityksen jälkeen on melkein yksityisyyden loukkaamisista... 

Musiikkitalon tiistaisessa konsertissa juhlittiin sitä, että Grigori Sokolov on käynyt soittamassa Suomessa 
jo viidenkymmenen vuoden ajan. Hän debytoi täällä 17-vuotiaana 1967 voitettuaan edellisenä vuonna 
sensaatiomaisesti Moskovan Tshaikovski-kilpailun. 
Uskollisempaa Suomen ystävää saa hakea. Etua on ollut tietysti siitäkin, että Sokolov asuu lähellä Pietarissa. 
Taiteilijana ja ihmisenä Sokolov on paradoksi; hän on mitä voimallisimmin läsnä soittonsa ansiosta, mutta 
silti jossain kaukana. Hän on tuttu ja hän on arvoitus. 

Sokolovin pianotaide on samaan aikaan kolossaalista ja intiimiä. Hän kykenee veistämään pianollaan 
graniittisia muotoja ja ravistelemaan koko maailmaa, mutta tekee toisinaan flyygelistään muutaman 
ohikiitävän hetken elävän hauraan perhosen.  
Soitollaan Sokolov tekee aina suuren vaikutuksen, mutta hän saattaa välillä kadota kuulijan ulottumattomiin 
kuin kammioonsa rukoilemaan vetäytyvä munkki. Siksi hänen soittonsa kuunteleminen ei ole koskaan 
helppoa. 
Viimeksi Suomessa käydessään Grigori Sokolov soitti Chopinia, nyt aluksi Mozartia ja lopuksi 
Beethovenia. 
Kahdesta Mozartin sonaatista ja fantasiasta hän loi omaelämäkerrallisen kokonaisuuden, jossa C-
duurisonaatti KV 545 vei lapsuuden viattomuuteen ja Fantasia c-molli taas toi ensimmäiset varjot elämän 
taipaleelle. Sokolovin soitossa oli samaa menneisyyteen siltaa rakentavaa syvyyttä kuin Bo 
Carpelanin viimeisissä romaaneissa tai Ingmar Bergmanin Mansikkapaikassa. Muistot ovat kauniita ja 
jopa helliä, mutta niissä on myös kitkerä sivumaku. Joko se kaikki on ohi? 

 

ENGLISH TRANSLATION 
 
"A star among pianists has been performing in Finland for 50 years: 
when Grigory Sokolov plays, he transforms himself into a suffering composer" 
 
https://www.aamulehti.fi/kulttuuri/pianistitahti-kaynyt-jo-50-vuotta-suomessa-grigori-sokolov-muuntui-soittaessaan-

karsivaksi-saveltajaksi-200206816/ 
 


