
112   niin & näin  4/2011

otteita ajasta

Va
lo

ku
va

:  
H

.  A
 . 

Ko
va

la
in

en

Jos olenkin viime vuosina kas-
vanut kiinni Kuhmon kamari-
musiikkiin, ei rakkaus sentään 
syttynyt ensi silmäyksellä. 
Varhaisimmat muistikuvani 

tapahtumasta ovat nimittäin en-
nakkoluulon värittämiä. Muistan 
makustelleeni sanaa ”kamarimu-
siikki” lapsenomaisesti. Mikä ihmeen 
kamari? Lähinnä mieleeni juolahti 
mummolan makuukamari, jossa 
ukki tapasi arkiaskareidensa lomassa 
torkahdella ja jonka tunnelma oli 
sananmukaisesti pölyttynyt ja pai-
kalleen pysähtynyt.

Nykyään kamarimusiikkifes-
tivaali on kaikkea muuta kuin jä-

mähtänyt ja kaavoihin kangistunut. 
Kesän ohjelmalehtisessä taiteellinen 
johtaja Vladimir Mendelssohn 
julistaa: ”Me olemme osa avant 
gardea, mikä [sic] aktiivisesti – ellei 
vimmaisesti – yrittää kääntää vir-
tauksen käyttäen koko vakaumuk-
semme voimaa ja kaikkea myönteistä 
energiaa, jonka voimme yhdelle 
asialle suoda.” Linjaus on kangistua 
kapulakieleensä mutta esittää tärkeän 
avauksen: ehkäpä nykyisessä läpi-
tunkevan antiklassisessa maailmassa 
– jossa klassista musiikkia käytetään 
muun muassa maleksijoiden karkot-
tamiseen ostareista – kamarimusiikki 
edustaa tosiaankin toisinajattelevaa 

etulinjaa. Festivaalikonsepti pur-
kaakin oivallisesti klassisen musiikin 
elitismimyyttiä: näennäisesti vaikeita 
teoksia viedään pieneen luonnon-
kauniiseen kaupunkiin ja tehdään 
niistä näin ymmärrettäviä. Hinnat 
ovat opiskelijankin kukkarolle sie-
dettäviä.

Kotimaiset ja kansainväliset kär-
kikaartin muusikot todistavat vuo-
desta toiseen festivaalin alkuperäisen 
utopian toimivaksi. Idean kerrotaan 
syntyneen 60-luvun lopulla täryjyrän 
urbaanissa jyskeessä, kun Pariisin 
konservatoriossa opiskellut sellisti 
Seppo Kimanen sai päähänsä viedä 
kamarimusiikin kaupungin melusta 

Kamarimusiikin eturintamassa
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luonnon läheisyyteen. Kimurantteja 
ajatuksia huokuva musiikki vaati ka-
talyytikseen luonnon hiljaisuuden. 
Neljäkymmentäkaksivuotisen tai-
paleensa aikana kamarimusiikki on 
kasvanut hivenen elitistisestä alku-
kuvastaan moniaalle avautuvaksi ja 
rajoja rikkovaksi musiikkitapahtu-
maksi: tänä kesänä viimeinen kon-
sertti huipentui big band -jazzyhtye 
UMO:n esityksen, ja viime vuonna 
kuultiin ja nähtiin nykysäveltäjiä 
Krzysztof Pendereckiä ja Kaija Saa-
riahoa. Uudet suomalaiset kamari-
musiikkifestivaalit tuntuvat jäljitte-
levän Kuhmon alkuperäistä ajatusta 
luonnon rauhan ja musiikin sisäi-
syyden naittamisesta, mutta Kuh-
mossa liitto saa kirkkaan ja taiteelli-
sesti ainutlaatuisen ilmiasun.

Festivaalia ensimmäiset vuosi-
kymmenet johtanut Kimanen ra-
kensi ohjelman aina muutaman 
teeman ympärille. Esimerkiksi 
vuonna 2002 kattauksen muodos-
tivat Wien (erityisesti Schubert 
ja Brahms), Venäjä (erityisesti 
!ostakovit") ja Välimeren mu-
siikki. Vuodesta 2006 festivaalia 
luotsanneen Mendelssohnin tyyliin 
kuuluu sitä vastoin laajojen kaarien 
hahmottelu ja filosofinen ajattelu. 
Tänä vuonna festivaalin teemana 
oli ”Metamorfooseja”, ja aihe muo-
vautui edelleen päivittäisiksi ala-
teemoiksi. Tarkastelukulma ei ollut 
lainkaan hullumpi, kuuluuhan ajatus 
musiikillisista teemoista ja niiden 
muunnelmista klassisen musiikin 
ytimeen. Richard Straussin (1864–
1949) jousiorkesterille säveltämässä 
teoksessa Metamorphosen (1945) 
muuntelu on niin radikaalia, että 
koko teos hengittää orgaanisesti mu-
siikillisten aihioiden limittyessä toi-
siinsa taukoamatta.

Suurille orkestereille sävelle-
tyistä konsertoista ja sinfonioista 
poiketen kamarimusiikissa musi-
soidaan muutaman artistin kesken. 
Kamarimusiikki elääkin pitkälti 
soittotilanteessa tapahtuvasta vies-
tinnästä – soittajien eleistä, silmä-
pelistä ja kehon kielestä. Toisessa 
äärilaidassa ovat soolosoittimille sä-
velletyt teokset, kuten Beethovenin 
piano- tai Bartokin viulusonaatit, 
kun taas toista ääripäätä edustavat 

pienille kamariorkestereille laaditut 
teokset vaikkapa Bachin Branden-
burgin konsertoista juuri mainittuun 
Straussin Metamorphosen-teokseen.

Kamarimusiikissa ei yleensä ole 
kapellimestaria, ja jokainen soitin 
soittaa itsenäistä osaa. Niinpä eri 
soittimet edustavat ikään kuin eri-
laisia persoonia, jotka käyvät keskus-
teluun tai väittelyyn. Ennakkoluulon 
siloitellun kauniista klassismista voi 
heittää romukoppaan kuuntelemalla 
vaikkapa Beethovenin jousikvarte-
tolle säveltämää Suurta fuugaa op. 
133 (Die grosse Fuge, 1825), jonka 
neljä jousisoitinta ilmaisevat syvästi 
ristiriitaisen sielun auttamatonta ka-
kofoniaa. Jotakin sävellyksen radi-
kaaliudesta kertoo se, etteivät aika-
laisyleisöt lainkaan tohtineet sulattaa 
teoksen riitasointuista vimmaa. Beet-
hovenia vaadittiinkin säveltämään 
vaihtoehtoinen finaali kolmanneksi 
viimeiselle jousikvartetolleen op. 
130, jonka huipentumaksi Suuri 
fuuga oli alun perin tarkoitettu. 
Tänä vuonna Kuhmossa esitettiin 
koko teos alkuperäisen finaalinsa 
kanssa, minkä jälkeen tunnelma oli 
hengästynyt jos kohta puhdistunut.

Oma lukunsa ohjelmassa oli 
Paavali Jumppasen soittama pari-
tuntinen Olivier Messiaenin sävellys 
soolopianolle Kaksikymmentä kat-
setta Jeesus-lapseen (Vingt regards sur 
l’enfant Jésus, 1944). Siinä missä ka-
marimusiikki on perusluonteeltaan 
useimmiten absoluuttista, Mes-
siaenin teos edustaa niin sanottua 
ohjelmallista musiikkia, jossa sä-
veltäjä määrittelee sävellyksensä ul-
komusiikillisen sisällön omin sanoin. 
Messiaen nimesi teoksensa itse, kuten 
sen erilliset osatkin. Osien joukosta 
löytyy muun muassa ”Isän katse” 
(Regard du Père) ja ”Jeesus-lapsen suu-
delma” (Le baiser l’Enfant-Jésus). Jok-
seenkin hämmentävää onkin havaita, 
kuinka seikkaperäisesti säveltäjä luon-
nehtii teoksensa ohjelmallisia sisältöjä 
eri osista laatimissa kuvauksissaan. 
Hän esimerkiksi kertoo esittävänsä 
osassa ”Muutos” (L’échange) terssi-
aiheisen Jumalan teeman, kun taas 
”Pyhän neitsyen katse” (Regard de la 
Vierge) kuvailee Neitsyt Marian täy-
dellistä puhtautta. Samalla musiikki 
on läpitunkevan modernistista, lähes 

avantgardistista. Kevyen musiikin 
suunnalta tuleva kuulija panee mer-
kille jopa bluesiin tai jazziin vivah-
tavia sävyjä.

Monet festivaalivieraat tuntuvat 
pitäneen Messiaenin teosta eräänä 
tämänvuotisen festivaalin kohokoh-
dista. Itse kuitenkin taivun hillittyyn 
skeptisismiin sen suhteen, voidaanko 
Jumalaa aivan yksioikoisesti musii-
kissa esittää. Olihan Messiaen toki 
harras katolilainen, jonka musiikki 
on hänen sanojensa mukaan sävel-
letty Jumalan kunniaksi, mutta omia 
sielun kieliäni hivelee pikemmin ju-
maluuden epäsuora musiikillinen 
hahmottelu kuin dogmatismiin kal-
listuva kristillinen julistus. Vertailun 
vuoksi olikin jännittävää kuulla 
Beethovenin myöhäisistä jousikvar-
tetoista ehkäpä kaikkein seesteisin 
op. 132, jonka sävellystyö keskeytyi 
säveltäjän vakavan sairauden vuoksi. 
Teoksen kolmas ja keskimmäinen, 
viisitoistaminuuttinen hidas osa 
kantaa lisänimeä ”Toipilaan pyhä kii-
toslaulu jumaluudelle, lyydisessä sä-
vellajissa” (Heiliger Dankgesang eines 
Genesenen an die Gottheit, in der ly-
dischen Tonart). Osa tarjoilee teoksen 
musiikillisen kulminaatiopisteen ja 
orastavan elämänvoiman ilmaisun 
ennen voimallista finaalia.

Jos kamarimusiikki onkin Seppo 
Kimasen ajatuksen mukaisesti her-
kimpiä taidemuotoja, eräänlaista si-
säisyyden ilmaisua, pääsee säveltäjä 
nähdäkseni lähemmäs totuutta 
epäsuoralla viittoilulla kuin ohjel-
mallisella otteella. Vavahduttavan 
esimerkin tarjoaa juuri Beethovenin 
myöhäistyyli, joka saavuttaa huip-
punsa vasta yhdeksännen sinfonian 
jälkeen, kun säveltäjä oli jo täysin 
kuuroutunut, erityisesti kuudessa 
viimeisessä jousikvartetossa (krono-
logisessa järjestyksessä listaten opus-
numerot 127, 132, 130, 133, 131 ja 
135). Älyllisesti ja emotionaalisesti 
ehtymättömissä myöhäiskvartetoissa 
säveltäjä ei ilmaise niinkään inhi-
millisiä tunteita – surua, epätoivoa, 
ekstaasia tai iloa – kuin jotakin roh-
keampaa, ehkäpä pimeyden eturin-
tamassa tapahtuvaa kohtaamista ole-
misen syöverin kanssa.
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