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POIMITUT

pertti malinen

LAPINLAHTI Huilistille, kla-
rinetistille ja trumpetistille oli
konsertti-ilta Lapinlahden tai-
dekeskuksessa todellista kieli-
jumppaa pianistin saadessa tyy-
tyä vain pelkkään sorminäppä-
ryyteen ja jalkaterän liikkeisiin
flyygelin pedaaleilla, kun kon-
sertin kulkua arvioi fyysisenä
suorituksena. Kuulijalle kon-
sertti tarjosi mielenkiintoista
taidokkaasti luotua puhallinmu-
siikkia MMoozzaarrttiinn  ajoista viime
vuosikymmenelle.

TTeerrhhii  AAuurraallaann huilun moni-il-
meiseen ja värikylläiseen soin-
tikirjoon sai ensituntuman Mo-
zartin G-duuri Huilukonserton
1.osan Allegro maestoso ja
2.osan Adagio non troppo sä-
velissä. Aurala muotoili soitta-
maansa musiikkia kuulijalle
suorastaan visuaaliseksi koke-
mukseksi kehon liikkeiden
myötä soittimen piirrellessä sä-
velkulkuja ja dynaamisia kaar-
roksia vastaavia kaaria ja nou-
suja sekä laskuja.

Huilulle niin luonteenomai-
nen pehmeä ja samalla kuiten-
kin säteilevä ääni ja ketterä liik-
kuvuus toteutuivat. Joustavalla
puhallustekniikalla syntyivät
erilaiset värisävyt ja vibratot se-
kä laaja-alaiset intervallit. Tre-
molot, trillit ja selkeät nopea-
tempoiset juoksutukset toteu-
tuivat ehjinä taidokkaaseen an-
satsiin kuuluvan kielitysteknii-
kan keinoin. Näillä ”eväillä”
huilisti antoi sävelille juuri ha-
luamansa ilmeen ja sisällön.

Auralan tulkitsemana sai
ranskalaisen säveltäjän EEuuggeennee
BBoozzzzaann (1905–1991) soolohuilul-
le säveltämään teokseen Image
teknisesti sujuvasti kulkeneen
soiton tuloksen, viehättävää
pienten aiheiden piiloleikkiä ja
hippasilla olon tuntua.

Kielittämistekniikasta heite-
tään soittajien kesken huulta,
että klarinetisti saa noppia kon-
sertin jälkeen loppuillan kielit-
tämisen seurauksena soitti-
meen äänen tuottavasta lehdy-
kästä kieleensä irronneita tik-
kuja. Kielittäminen lienee käy-
tännössä yksinkertaisesti sanot-

tuna sitä, että soittaja nopealla
kielen liikkeellä "pätkii" soitti-
meen puhallettavaa ilmaa.

Lied sooloklarinetille, ita-
lialaisen LLuucciiaannoo  BBeerriioonn (s.
1925) teos,  toi vakuuttavasti
esille OOuuttii  HHeeiisskkaasseenn kielittä-
misen ja ansatsin taidot. Kau-
niin pehmeänä soiva sävel päät-
tyy yllättäen "päkättävään" te-
räväsointiseen tremoloon, tyy-
liin pulpetin kannen raossa vä-
rähtelevä viivoitin (löytyipähän
sillekin ”häiriköinnille” sopiva
musiikillinen vastine). Dynaa-
misella asteikolla äkilliset hyp-
päykset hiljaisesta hyrinästä
täyteen forteen ilman mitään si-
vuäännähdyksiä olivat taiturilli-
sia.

Laulavalla pehmeällä soinnil-
la höystetty perinteinen klari-

netin ääni soi ranskalaisen AAnndd--
rree  MMeessssaaggeerriinn (1853–1929) klari-
netille ja pianolle säveltämässä
Solo de concourssissa. Konser-
toivaa solistisuutta oli myös
runsaat teknisesti virtuoosisilta
kuulostaneet"sävellirut".

Trumpetti vie voiton konsertin
soittimista äänensä soinnin
loistokkuudessa. Kielitys- ja an-
satsiasioissa ero on vain siinä,
että trumpetissa ääni syntyy
kuppimaisen suukappaleen yli
pingottuneiden huulten väräh-
dellessä puhalluksen myötä.
Kielitys toimii samalla tavalla
kuin muissakin puhaltimissa ja
kuuluu näin trumpetin ansat-
siin.

Konsertti alkoikin komeasti
TTaappaannii  HHeeiisskkaasseenn soittaman JJoo--

hhaann  NNeeppoommuukk  HHuummmmeelliinn
(1778–1837) Es-duuri Trumpetti-
konsertin runsaasti virtuoosista
soittotekniikkaa esittelevällä
kolmannella osalla Rondo-Al-
legro. Heiskasen soitossa sai
nautiskella heti alkuun todella
taiturillisesta sävelten juoksu-
tuksista. Niissä musiikki oli ke-
peän tanssillista ja kontrastiksi
sille kuulijoita soittaja antoi
kuulaasti pianon säestyksen yl-
lä soida ehjästi fraseerattuja le-
gatolinjaisia laulavia melodioi-
ta.

Venäläisen säveltäjän AAlleexxaann--
ddeerr  GGooeeddiicckkeenn (1877–1957) teos
Konserttietydi trumpetille ja pia-
nolle oli jotenkin miehisen jä-
mäkkää trumpetin fanfaariai-
heita tarkasti tikuttavaa musiik-
kia. Pikkukappaleeseen mahtui

runsaasti soittoteknistä briljee-
rausta, mutta asiallisesta soitta-
jat rakensivat ja jäsentelivät ko-
konaisuuden musiikillisista läh-
tökohdista.

Yhtälailla kaunis ja ehkä lau-
lavammassa legatossa soi PPhhii--
lliippppee  GGaauubbeerrttiinn (1879–1941) sä-
veltämä, Cantabile et scherzetto
trumpetille ja pianolle. 

Harjula-Karttusen työskente-
ly ei ollut olla vain soolosoitin-
ten pelkkänä säestäjänä, vaan
hän osallistui tarvittaessa yhtei-
seen musisointiin myös luoden
oman musiikillisen sanottavan-
sa itsenäisesti kamarimusiikin
sallimin äänenpainoin.

Konsertin taiteilijat muodosta-
vat tavallaan perhetrion, sillä
huilisti, klarinetisti ja trumpe-

tisti ovat sisarukset ja taitavasti
konsertin kokonaisuutta soitol-
laan ryydittänyt MMiilljjaa  HHaarrjjuullaa--
KKaarrttttuunneenn oli "suvun" ulkopuo-
lelta.     

Konsertti soi kauniisti lop-
puunsa VVeerrddiinn  oopperan La
Traviata suosikeiksi noussei-
den aarioiden sävelin Auralan
ja Harjula-Karttusen tulkitse-
massa BBrriicccciiaallddiinn teoksessa,
Variaatiot "La Traviata" huilul-
le ja pianolle. 

Kun konsertti koostui monis-
ta taiturillisista pikku sävelmis-
tä, tarjosi se kuulijoille runsaas-
ti viihdettä. Taiturillisuus on
myös elementti, joka aina kieh-
too musiikissa. Puhallinmusiik-
kia läpi vuosisatojen -konsertti
kuultiin myös Iisalmessa maa-
nantai-iltana.

Nopea kielitys ja hyvä ansatsi
loivat taiturillista puhallinsoittoa

Huiluuruppeema. Konsertin jälkeen oli mukava laittaa soittimet flyygelin kannelle ja ottaa sopivan rentouttava ja tukeva nojaus päälle. Milja Harjula-Karttunen etualalla, sitten va-
semmalta oikealle Outi Heiskanen, Terhi Aurala ja Tapani Heiskanen. Sopivasti rentoa ja eloisaa oli konsertin musiikki ja tunnelmakin..

KONSERTTI

Puhallinmusiikkia läpi vuosi-
satojen – konsertti Lapinlah-
den taidemuseossa
22.2.2005. Terhi Aurala, hui-
lu, Outi Heiskanen, klarinetti,
Tapani Heiskanen, trumpetti
ja Milja Harjula-Karttunen,
piano.

Pertti Malinen

pirjo nenola

KUOPIO  Yleisöllä on mah-
dollisuus tutustua ikoninmaa-
laustekniikkaan, sillä Kuopion
ikonimaalarit järjestävät lauan-
taisin työnäytöksiä Suomen or-
todoksisessa kirkkomuseossa.
Kuopion ikonimaalarien 40-
vuotisjuhlanäyttely Nöyryyttä,
tietoa ja valkosipuliakin on par-
haillaan esillä museossa. Näyt-
tely on auki 30.4. saakka. 

Työnäytöksen antavat PPiirrjjoo
PPeessoonneenn ja AAnnnnaa--LLiiiissaa  KKrraannkk--
SSiillttaavvuuoorrii  lauantaina 26.2., RRaauu--
nnii  VVääiinnäämmöö ja AAnnnnaa--LLiiiissaa  VVaaii--
nniioommääkkii lautantaina 19.3. MMaaiirree
LLeevvää ja KKiirrssii  LLeehhttoo  lauantaina
2.4. sekä SSaannnnaa--LLiiiissaa  TTookkoollaa  ja
MMiirrjjaa  PPuullkkkkiinneenn lauantaina 16.4.
Kaikki työnäytökset ovat kel-
lo13–15.

Näyttelyyn liittyvät yleisö-
luennot pidetään Kuopion orto-
doksisessa seurakuntatalossa.
3.3. luennoi JJuurriijj  JJaarriinn  Mosaiik-
kien historiasta ja erikoispiir-
teistä, 17.3. KS Joensuun piispa
AArrsseennii Parantavista ikoneista,

7.4. nunna KKrriissttoodduullii  Naispyhis-
tä rukouksen esikuvina ja 21.4.
TM AAiinnoo  NNeennoollaa Kun sanasta
tulee kuva – kirkon opetuksesta
ikoneista. Luennot alkavat kello
18.

Kuopion ortodoksisen seura-
kunnan yhteydessä toimiva iko-
nikerho on maamme toiseksi
vanhin. Se perustettiin vuonna
1965 pian Helsingin ikoniker-
hon perustamisen jälkeen. Ark-
kipiispa PPaaaavvaalliinn  myötävaiku-
tuksella Kuopioon saatiin japa-
nilainen ikonitaiteilija PPeettrrooss
SSaassaakkii,, jolla oli myös teologisia
opintoja. Sasaki loi Kuopioon
oman koulukuntansa, jota edus-
taa myös kerhon nykyinen
opettaja ikonitaiteilija TTuuuulliikkkkii
LLiikkiittaalloo..

Kerho on avustanut Laatokan
saarella sijaitsevaa Konevitsan
luostaria maalaamalla sen kirk-
koon kaksitoista juhlaikonia.
Tuulikki Likitalon johdolla pe-
rustettu mosaiikki-ikonikerho
on maan ensimmäinen.

Kuopion ikonimaalareilla
työnäytöksiä museossa

PN:n
kirjallisuus-
palkinto Islantiin 
STT Pohjoismaiden neuvos-
ton vuoden 2005 kirjallisuus-
palkinnon on voittanut islanti-
lainen SSjjoonn  romaanillaan Skug-
ga-Baldur, Helsingissä kokoon-
tunut palkintokomitea kertoi
keskiviikkona.

Suomen ehdokkaat palkin-
non saajaksi olivat MMoonniikkaa  FFaa--
ggeerrhhoollmmiinn romaani Amerikka-
lainen tyttö ja RRaakkeell  LLiieehhuunn ro-
maani Helene.

Palkinto on arvoltaan 350000
Tanskan kruunua eli noin
47000 euroa. Palkinto luovute-
taan voittajalle lokakuussa
Reykjavikissa.

Viime vuonna Pohjoismai-
den neuvoston kirjallisuuspal-
kinnon sai KKaarrii  HHoottaakkaaiinneenn
teoksestaan Juoksuhaudantie.

Oscar-ehdokas
suututti
Itkumuurilla 
STT, DPA Elokuvatähti NNaattaa--
lliiee  PPoorrttmmaann  on saanut tuta, että
on paikkoja, joissa filmialan
Oscar-ehdokkuus ei paljon pai-
na. Ortodoksijuutalaiset suut-
tuivat, kun Portman erehtyi fil-
mikuvauksiin Jerusalemin Itku-
muurilla.

Uskovaiset pakottivat filmi-
ryhmän keskeyttämään ku-
vaukset, kertoi päivälehti Ye-
diot Aharanot.

Kohu syntyi, kun Portman ja
hänen israelilainen vastanäytte-

lijänsä AAkkii  AAvvnnii  olivat filmaa-
massa suutelukohtausta Itku-
muurin edustalla. Kuvauksissa
purkitettiin Portmanin uutta
elokuvaa nimeltä Free Zone.

Jerusalemissa syntynyt Port-
man muutti lapsena Yhdysval-
toihin. Hänen alkuperäinen su-
kunimensä on HHeerrsscchhllaagg..

Natalie Portman on ehdolla
naisten sivuosa-Oscarin saajak-
si roolistaan elokuvassa Closer.
Oscarit jaetaan varhain maa-
nantaina Suomen aikaa.

Eppu Normaali
ja Zen Café
Himos-festareille 
STT Eppu Normaali ja Zen
Café soittavat ainoat juhannus-
keikkansa Himos-festivaaleilla
Jämsässä, kertoo festivaali tie-
dotteessaan. Juhannusfestarin
päivämäärät ovat 23.–25. kesä-
kuuta.

Festivaalin muita varmistu-
neita esiintyjiä ovat JJoonnnnaa  TTeerr--
vvoommaaaa, Egotrippi, Ismo Alanko
Säätiö, YUP, Sonata Arctica,
22-Pistepirkko, Viikate, Kwan,
Teräsbetoni ja Eläkeläiset.

Himos-festivaalin liput tule-
vat myyntiin 10. maaliskuuta
Lippupalvelun toimipisteissä.

Konsertti juhlii
talvisodan 
päättymistä
STT Suomen isovanhemmat
ry järjestää Sininen hetki -kon-
sertin talvisodan päättymisen
65-vuotispäivänä 13. maalis-
kuuta Temppeliaukion kirkossa
Helsingissä.

Komeassa esiintyjäjoukossa
ovat mukana muiden muassa
oopperalaulajat JJoorrmmaa  HHyynnnnii--
nneenn ja MMiikkaa  PPoohhjjoonneenn,,  sellotai-
teilijat PPeekkkkaa  LLaaaammaanneenn ja SSeepp--
ppoo  LLaaaammaanneenn sekä urkutaiteili-
ja SSaanntteerrii  SSiiiimmeess. Lisäksi esiin-
tyvät Aikamiehet-kuoro, Hel-
singin juniorijouset ja Kaartin
soittokunta.

Myös näyttelijät EEiillaa  RRooiinnee,,
PPeennttttii  SSiiiimmeess ja IIssmmoo  KKaalllliioo
ovat mukana.

Kunniakutsuvieraina on pai-
kalla edustajat muun muassa
kaikista sotaveteraanijärjes-
töistä. Konsertin suojelija on
Mannerheim-ristin ritari PPeennttttii
IIiissaalloo..

Suomen isovanhemmat on
kolmivuotias valtakunnallinen
yhdistys.

Suomalaista
sarjakuvaa
esillä Latviassa 
STT Riiassa on tällä viikolla
avattu suomalaista nykysarja-
kuvaa esittelevä näyttely. KKaattii
KKoovvaaccssiinn ja TTiimmoo  ””TTiimmppppaa””
MMääkkeelläänn  yhteisnäyttely käsit-
tää kaikkiaan 35 sivua Arktisen
Banaanin julkaisemista teoksis-
ta Rooma, Häjyt, Josef Vimma-
tun Tarina ja Miestennielijäksi
sirkukseen.

Sarjakuva on Latviassa suh-
teellisen uusi taidemuoto. Lat-
vialaisissa lehdissä julkaistaan
jonkin verran pilakuvia ja lä-
hinnä ulkomaisia sarjakuvia,
mutta oikean tarinan kertovat,
nuorille ja aikuisille suunnatut
sarjakuva-albumit ovat vielä
melko tuntemattomia.

Palkittu. Islantilainen Sjon vei tä-
mänvuotisen Pohjoismaiden neu-
voston kirjallisuuspalkinnon.

HANKASALMI  Ismo Penti-
käinen ja Pelipojat Nilsiästä
pääsi jatkoon Tanssiorkesterei-
den SM-kilpailussa. semifinaali
pidettiin Hankasalmen Revon-
tulessa, ja jatkopaikan finaaliin
lunasti myös neljä muuta tans-
siorkesteria.

Loppukilpailut järjestetään
Ylläksellä 22.–23.4. jo kuuden-
nentoista kerran.  Tuomariston
puheenjohtajana toimii muu-
sikko MMaarrttttii  MMeettssääkkeettoo..  Kisan
järjestää Ylläs Soikoon ry yh-
teistyökumppaneinaan Kuller-
vo Linna Säätiö, Yle Viihdeoh-
jelmat, Melodia Oy, MTG Mu-
siikkituottajat Group Oy ja
Santa Claus Medias. 

Kilpailun voittaja pääsee
TV2:n Kesäillan Valssin kier-
tueorkesteriksi kesällä 2005.

Ismo Pentikäinen
ja Pelipojat
pääsi jatkoon

Sari Gustafsson, Lehtikuva

tuomas savonen, stt

HELSINKI MMiikkaa  KKaauurriissmmääkkii
jatkaa uudessa elokuvassaan ai-
emmista elokuvistaan tutuksi
tulleen tarinamuodon työstä-
mistä.

Perjantaina ensi-iltansa saava,
IIrriinnaa  BBjjöörrkklluunnddiinn ja amerikka-
laisen HHeennrryy  TThhoommaassiinn  tähdit-
tämä Honey Baby on Arvotto-
mien, Rosson ja Highway Socie-
tyn lailla road movie, jossa mat-
kanteko muodostaa rungon ta-
rinan kululle.

Ohjaajan mukaan road mo-
vien muoto on kiinnostanut
häntä pikkupojasta lähtien, jol-
loin hän ihaili lännenelokuvien
vaeltavia sankareita. Nykyisin
sankarit liikkuvat hevosten si-
jasta autoilla.

–Vapauden etsintä ja liikkeel-
lä oleminen ovat minulle tärkei-
tä teemoja. Liikkeellä ollessaan
ihminen on itsensä kanssa yksin
ja maisema on hänen peilinsä,
Kaurismäki pohtii.

Honey Baby liikkuu Itämeren
rannikoilla, Saksassa, Baltian
maissa ja Venäjällä. Elokuvan
tarina perustuu antiikista periy-
tyvään Orfeuksen ja Eurydi-
keen myyttiin.

Kuten Orfeuskin, elokuvan
miespääosan esittäjä on muu-
sikko. Amerikkalaismuusikko
törmää Baltian kiertueellaan
Kaliningradissa Irina Björklun-
din esittämään venäläisnaiseen,

joka pakenee saksalaista Karlia,
varakasta liikemiestä, jonka
kanssa hänen piti alunperin
mennä naimisiin.

Loppukohtaus näytellään Ve-
näjän Karjalassa, lähellä Kauris-
mäen veljesten isän kotipaikkaa
Lahdenpohjaa.

–Kuvausryhmästä monella on
vanhemmat kotoisin Karjalasta.
Tässä oli vähän sellaista back to
the roots -meininkiä, Kaurismä-
ki kertoo.

Kaurismäen mukaan syksyllä
2002 kuvattu elokuva doku-

mentoi osaltaan Baltian maiden
ja Venäjän suurta käynnissä ole-
vaa muutosta.

– Parin vuoden päästä tästä
elokuvasta tulisi täysin toisen
näköinen.

Kaliningradin byrokratia teki
tepposet kuvausryhmälle, jonka
kalusto jumiin jäi paikalliseen
tulliin siirryttäessä Murmans-
kiin kuvaamaan.

– Kaikki paperit olivat kun-
nossa, mutta joku vaan päätti,
että joku leima puuttuu jostain.

Siinä me sitten olimme koko
ryhmä Murmanskissa ilman ka-
meroita ja äänilaitteita, Kauris-
mäki muistelee.

Tilanne aiheutti harmaita
hiuksia ohjaajalle, etenkin kun
kuvausaikataulu oli alunperin-
kin varsin tiukka. Lopulta ryh-
mä päätyi vuokraamaan Mos-
kovasta uuden kameran.

– Road movie on vaikea laji.
Siinä ollaan koko ajan olosuh-
teiden armoilla. Koko ajan pi-
tää olla valmiina improvisoi-
maan.

Hollywoodin tähtiohjaajien
kanssa työskennelleelle Henry
Thomasille Baltiassa ja Venäjäl-
lä kuvaaminen oli avartava ko-
kemus.

–Jotkut kuvauspaikoista olivat
kuin sadan vuoden takaa. Tun-
tuu kuin aika olisi pysähtynyt
paikoilleen, Thomas kuvailee,
mutta ylistää samaan hengenve-
toon venäläisten vieraanvarai-
suutta ja sivistyneisyyttä.

Vuonna 1971 syntynyt Tho-
mas nähtiin valkokankailla ym-
päri maailman vuonna 1982,
kun hän esitti lapsipääosaa SSttee--
vveenn  SSppiieellbbeerrggiinn  menestyselo-
kuvassa E.T.

Komean lähtölaukauksen jäl-
keen Thomasin näyttelijänura
on edennyt vaihtelevasti. Vä-
hemmän tunnettujen elokuvien
ohella hänen filmografiaansa
mahtuvat myös roolit MMiillooss

FFoorrmmaanniinn Valmontissa ja MMaarr--
ttiinn  SSccoorrsseesseenn Gangs of New
Yorkissa.

Thomasin mielestä Kaurismä-
ki on Hollywoodin tähtiohjaa-
jiin verrattuna selvästi vähem-
män itsekeskeinen. Hän pitää
Kaurismäen Hollywoodia
pienimuotoisemmasta ja henki-
lökohtaisemmasta tavasta tehdä
elokuvaa.

–Mika ei kaipaa olalletaputte-

lijoita. Hänellä on jotain sanot-
tavaa ja hän sanoo sen. Se on
taiteilijan tuntomerkki, Thomas
arvioi.

Folk-vaikutteisesta rockista
pitävä Thomas on näyttelemi-
sen ohella soitellut bändeissä.
Hän on säveltänyt suuren osan
lauluista, joita hän Honey Ba-
byssa esittää. Thomasin laulu-
jen ohella elokuvassa kuullaan
brittiläisen NNiikkkkii  SSuuddddeenniinn  ja
VViillllee  VVaalloonn musiikkia.

Road movie on lähellä Mika Kaurismäen sydäntä

Matkalla. Mika Kaurismäen uusi Honey Baby -elokuva on kertomus
amerikkalaismuusikon ja venäläisnaisen seikkailusta halki Baltian ja
Karjalan.

stt

HELSINKI Vaikka E.T. tah-
kosikin tekijöilleen mil-
joonavoitot, jäi lapsipääosaa
esittäneen HHeennrryy  TThhoommaassiinn
osuus jättipotista niukaksi. 11-
vuotias Thomas sai menestys-
elokuvasta vain elokuvanäytte-
lijöiden vuoden 1981 minimipal-
kan, joka ei ollut kovin montaa
tuhatta dollaria.

Osaltaan Thomasin kehnoa
palkkiota selittää se, että hänen
perheellään ei ollut agenttia
apunaan neuvotteluissa.

–Saan kyllä edelleen korvauk-
sia E.T.:n televisioesityksistä,
mutta ne summat ovat niin pie-
niä, että en todellakaan voi jää-

dä laakereilleni lepäämään,
Thomas naurahtaa.

Thomas muistaa SStteevveenn
SSppiieellbbeerrggiinn kunnianhimoisena
ohjaajana, jolla oli kova tarve
saada tunnustusta Hollywoodil-
ta, vaikka takana olivatkin jo
Tappajahain, Kolmannen asteen
yhteyden ja Kadonneen aarteen
metsästäjien kaltaiset suur-
menestykset.

Thomasin esittämän Elliottin
pikkusiskoa E.T.:ssa näytteli
vuonna 1975 syntynyt DDrreeww
BBaarrrryymmoorree,, joka sittemmin on
nähty muun muassa Charlien
enkelit -elokuvien tähtitriossa
CCaammeerroonn  DDiiaazziinn  ja LLuuccyy  LLiiuunn
rinnalla.

Minimipalkalla mukana
maailmanmenestyksessä


