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Kuopio
Veera Jääskeläinen

K
irkkomuseo Riisan uusi 
näyttely Kivestä kuvaksi 
esittelee mosaiikki-ikoni-
en pitkää perinnettä. Esil-

lä on noin 80 teosta, jotka ovat 
syntyneet Siilinjärvellä toimivan 
Mosaiikki-ikonikerho Petroksen 
kursseilla.

Riisan amanuenssi Henna Hie-
tainen sanoo näyttelyn olevan Suo-
men mittakaavassa huomattava ja 
merkittävä, sillä mosaiikki-ikonit 
eivät Suomessa ole kovin yleisiä. 
Siilinjärvi on ainoa paikka, jossa 
mosaiikki-ikoneiden tekemistä 
edes opetetaan. Riisan omissa-
kaan kokoelmissa ei ole yhtään 
mosaiikki-ikonia.

Näyttelyssä esitellään erilaisia 
tapoja tehdä mosaiikkitöitä. Esil-
lä on niin vaha-, sementti- kuin 
laastipohjallekin tehtyjä teoksia. 

Sementti on nykyään vähemmän 
käytössä kuin vaha- ja laastipohjat, 
kertoo Petroksen puheenjohtaja 
Tuulikki Likitalo. Pohjasta riip-
puen työskentely on hyvin erilais-
ta. Sementti esimerkiksi näkyy 
kivi- ja lasipalasten välistä, vaha ei.

Likitalo kertoo, että mosaiikki-
ikonien teko vaatii pitkäjänteistä 
työskentelyä. Saattaa mennä useita 

Vuosisatojen 
perinne
Mosaiikki-ikoneita tehtiin 
jo 300-luvun Bysantissa. 
Nykytekijöillä on myös omat 
tyylinsä ja tulkintansa.

Näyttely

Elävän 
kerronnan 
juhlaa

Konsertti
Johannes-passio
Kuopion tuomioirkkossa 25.3.

J. S. Bachin Johannes-pas-
sioon oli paneuduttu, kuo-
rot oli valmennettu huolella 
ja lopputulos oli sen mukais-
ta. Etenkin teoksen ensim-
mäisessä osassa kuoro ja 
orkesteri olivat huikeassa 
keskinäisessä balanssissa ja 
rakensivat hienoja dynaami-
sia tehoja. Selkeimmät ongel-
mat asettuivat toisen osan 
fuugalähtöihin, joissa mies-
laulajilta kesti hetken kasata 
rivinsä. Ollaan kuoromaail-
man perusongelmien ääril-
lä – taitavia mieslaulajia ei 
oikein koskaan ole tarpeeksi 
suhteessa naisiin.

Kuorona toimi Riik-
ka Haapamäen valmenta-
ma Kuopion Tuomiokirkon 
kamarikuoro, jota vahvisti 
Sibelius-Akatemian Kuopion 
osaston kamarikuoro. Laula-
jamassa ei jäänyt modernin 
sinfoniaorkesterin soinnin jal-
koihin. Sibelius-Akatemian 
laulajat toivat koulutetuilla 
lauluäänillä hyvän lisän kuo-
ron kokonaissointiin. Kun 
orkesterin jouset lisäksi soit-
tivat kiitettävän hyvin barok-
kia, musiikin yleistaso oli 
erittäin toimiva.

Kuorolla on muutamia het-
kiä, joissa antaumukselli-
nen kiihkeys olisi paikallaan. 
Hyvää mallia barokin affek-
tioppiin ja tekstisisältöiseen 
tunneilmaisuun antoi tässä 
esityksessä evankelista Jussi 
Salonen, joka nosti osuudel-
laan teoksen esityksen aivan 
uudelle tasolle. Hänen ilmai-
sussaan oli sisältö niin teks-
tin kuin nuottitekstuurin 
puolesta hienosti läsnä koko 
ajan, tavukaan ei lipsahtanut 
harkitsemattomasti. Kaikella 
oli merkitys, tunnelataus oli 
vahva ja koskettava.

Aarne Pelkosen basso soi 
vakuuttavasti Jeesuksen roo-
lissa. Ilmaisu oli selkeää, ääni 
soi hyvin kaikissa rekistereis-
sä ja tunnettakin oli pelissä 
mainiosti. Maiju Vaahtoluo-
don altto oli niin ikään hie-
nosointinen, kantava, hyvin 
artikuloitu ja sävykäs. Kons-
tikkaat aariat vaativat het-
kittäin Heikki Hattusen, 
Helianna Herkkolan ja Jan-
ne Hautsalon ilmaisus-
ta veronsa. Kapellimestari 
Sascha Goetzel piti teoksen 
näkemyksellisesti hallinnas-
saan. Tempot kävivät paikoin 
kiihkeänä, mutta kokonai-
suus ei saanut säröä.
Jussi Mattila


