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Viime vuonna kilpailusta tuli konsertti, mutta
sekin keräsi Rovaniemellä salin täyteen väkeä,
ja vei sanaa nuorten jousikvartettien keskuuteen.
Helena Rantasuo

a
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Kvartettikilpailu alkaa tänään
Jousisoittajille: Tieto kansainvälisestä kilpailusta on kiirinyt maailmalla
Outi Torvinen

SEIJA LAPPALAINEN
Rovaniemi

Herkästi masentuvan ei kannata tarttua Pystysen postuumina julkaistavaan albumiin.

Karkeampaan
huumorintajuun
Sarjakuvat
Harri Pystynen: Anteeksi, etsin
ihmistä. Johnny Kniga.

Miltei kaksi vuosikymmentä
sitten kuolleen Harri Pystysen
tuotantoa on nyt koottu samojen kansien väliin. Kunnianosoitus sarjakuvataiteilijalle tarjoaa
paljon ennenjulkaisematonta
materiaalia, mutta myös vanhoja muistoja Pystysen tuotantoa
tunteville.
Anteeksi, etsin ihmistä -kokoelma sisältää sarjakuva-albumin Elämälle kiitos, sekä keskeneräiseksi jääneen Pallo hukassa- sarjakuvaromaanin. Lisämateriaaliakaan ei lukijoilta
tule puuttumaan, sillä yli 170
sivua tarjoavat esimerkiksi tuloksettomaksi jääneen apurahaanomuksen, sekä otteen Pystysen kirjeestä vaimolleen.
Piristävää luettavaa etsivän
ei tähän kokoelmaan kannata
tarttua.
Läpi albumin Pystynen taiteilee elämän ja kuoleman rajoilla, leikittelee masennuksella ja
verhoaa ahdistuksen mustaksi
huumoriksi.
Hirttoköydet, rappio ja psykoosi on paketoitu mustanpuhuvaan käärepaperiin lukioiden
koettavaksi.
Pystynen käsittelee sarjaku-

vissaan teemoja kuten vaikea
lapsuus, sodankäynnin järjettömyys ja itsetuhoiset ajatukset.
Kaikki sekoitettuna luovuuden
tuskan keskelle.
Päähenkilö keskustelee itsensä kanssa ja pohtii elämän
perimmäisiä kysymyksiä. Synkkää sielunmaisemaa maalataan
mustavalkoisessa kokoelmassa
välillä irvokkaallakin tavalla, ja
totuuden etsiminen vaikuttaa
välillä jopa pakkomielteiseltä.
Raju huumori ja irvailu kuitenkin toimivat, ja 80-luvun sarjakuvat yhteiskunnan luomista
paineista tuntuvat tänäkin päivänä hyvin ajankohtaisilta.
Anteeksi, etsin ihmistä on
tuhti lukupaketti joka tarjoaa
perinteisten sarjakuvien lisäksi
myös luotauksen Pystysen lyhyeksi jääneeseen elämään. Tiina
Pystysen esipuhe, Pystysen pilakuvat ja muut materiaalit tuovat albumiin täysin uuden ulottuvuuden.
Piirrosjälki vaihtelee viimeistellystä viivasta aina muutamalla vedolla tehtyihin luonnoksiin
ja hahmotelmiin.
Herkästi masentuvalle ei Pystynen kenties ole paras valinta, mutta itsensä etsiskelyyn ja
karkeampaan huumorintajuun
se uppoaa.
LAURA HANNI

Lyhyesti
Jarmuschin
uutuusleffa
Sodankylään
HELSINKI Ohjaaja Jim Jar-

muschin uusin elokuva The
Limits of Control saa Pohjoismaiden ensi-iltansa Sodankylän elokuvajuhlilla. Suomifanina tunnetun Jarmuschin
elokuvassa on ainakin yksi
Suomi-viittaus. Eräs elokuvan hahmoista muistelee
kahvipöydässä Boheemielämää-kirjan ”oudon kaunista
suomalaista ﬁlmatisointia”.
Boheemielämää-elokuvan on
ohjannut Aki Kaurismäki.
The Limits of Control -elokuvan pääosaa esittää Isaach
de Bankolé. Muissa osissa
nähdään John Hurt, Tilda
Swinton, Gael García Bernal
ja Bill Murray.
Elokuva esitetään Sodankylässä perjantaina 12. kesäkuuta. Sen teatterilevitys alkaa
Suomessa 28. elokuuta. STT

Salinger haastoi
jatko-osan
tekijät oikeuteen
NEW YORK Kirjailijakonka-

ri J. D. Salinger on haastanut
oikeuteen kirjailijan ja kustantajan, jotka ovat julkaisemassa jatko-osaa Salingerin
kirjaklassikolle Sieppari ruispellossa.
90-vuotias kirjailija katsoo,

että hanke rikkoo hänen tekijänoikeuttaan.
Sieppari ruispellossa, jonka
alkuperäisnimi on Catcher in
the Rye, ilmestyi vuonna 1951.
Jatko-osa sai nimekseen 60
Years Later: Coming Through
the Rye. Uuden opuksen kirjoittaja käyttää nimeä J. D.
California.
Salinger vaatii New Yorkissa jättämässään oikeushaasteessa, että tuomari kieltää
jatko-osan julkaisun. STT,

REUTERS

Robinson
voitti Orangepalkinnon
LONTOO Arvostettu kirjal-

lisuuspalkinto Orange on
myönnetty Marilynne Robinsonille. Brittiläinen tunnustus
jaetaan vuosittain englannin
kielellä kirjoittavalle naiskirjailijalle.
Amerikkalainen Robinson
(s. 1943) palkittiin nyt romaanistaan Home, joka liittyy
hänen aiempaan teokseensa
nimeltä Gilead. Home kertoo
naisesta, joka palaa hoitamaan sairasta ja ikääntynyttä
isäänsä.
Orange-palkinnon arvo
on 30 000 puntaa eli 34 800
euroa.
Robinsonin romaani Gilead
ilmestyi suomennoksena viime vuonna. STT, REUTERS

Kansainvälinen Yö ja aurinko jousikvartettikilpailu alkaa tänään iltapäivällä Lapin musiikkiopiston salissa Rovaniemellä.
Vuosi sitten kilpailu jouduttiin
perumaan vain viikko ennen
tapahtuman alkua osanottajapulan vuoksi. Nyt rovaniemeläisillä ja lappilaisilla musiikin
ystävillä on tarjolla harvinaista
kilpailuherkkua kolmen päivän
ajan.
Peruutuksilta ei nytkään vältytty. Esikarsinnasta välieriin
valittu sveitsiläiskvartetti joutui
perumaan tulonsa, mutta semiﬁnaalissa soittaa edelleen kuusi
kvartettia, joten edessä on tiukka kilpailu.
– Viime vuonna kilpailusta
tuli konsertti, mutta sekin keräsi Rovaniemellä salin täyteen
väkeä, ja vei sanaa nuorten jousikvartettien keskuuteen, pohtii
kilpailutoimikunnan puheenjohtaja, Lapin musiikkiopiston
rehtori Helena Rantasuo. Yleisön suosikiksi viime keväänä
noussut Yankelevich Moskovan
Tšaikovski-konservatoriosta tuli Rovaniemelle nyt uudestaan
ja innosti mukaan toisen kvartetin samasta talosta.

Kovaa harjoittelua
– Kvartettikilpailuja ei ole paljon tarjolla. Euroopassa järjestetään tänä kesänä vain kolme
muuta kilpailua tämän ohella,
Rantasuo kertoo. Hän arvelee,
että kun Yö ja aurinko -kilpailu
järjestetään kolmen vuoden kuluttua seuraavan kerran, osanottajista on jo runsauden pulaa.
– Silloin käytössämme on
konserttisali, Rantasuo muistuttaa. Nyt semiﬁnaalit soitetaan Lapin musiikkiopiston salissa perjantaina ja lauantaina.
Finaali käydään sunnuntaina
Lapin yliopiston Fellman-salissa, jossa on todella hyvä akustiikka.
Viime vuonna kilpailun järjestäminen kävi hyvästä harjoituksesta. Järjestelyt olivat jo
pitkällä, kun kilpailu jouduttiin
perumaan.
– Toisin kuin monissa muissa tapahtumissa, kvartettikilpailun osanottajille ei tarvitse
järjestää mitään iltaohjelmaa.
Nämä harjoittelevat kaiken vapaa-ajan, Rantasuo nauraa. Hän
vakuuttaa, että tarjolla on erittäin tasokasta musisointia, ja
että ohjelmiston kirjosta löytyy
jokaiseen makuun jotakin.

Finaalin toivossa
Ensimmäisten kilpailijoiden
joukossa Rovaniemen rautatieasemalle saapui torstaiaamuna
Melisa-kvartetti ammattikorkeakoulu Metropoliasta, joka
vielä vähän aikaa sitten tunnettiin nimellä Stadia.
Vaikka varsinainen kilpailu
on vasta edessä Melisan nuoret

Melisa-kvartetti soittaa välierien viimeisenä lauantaina.Vasemmalta lukien Elina Heikkinen, Lilja Rasimus, Meeri Pulakka ja Saara Pietikäinen. Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Helena Rantasuo on iloinen, että tapahtuma voidaan nyt järjestää viime vuoden harjoittelun jälkeen.

naiset summaavat kokemuksen
jo nyt positiiviseksi.
– Kilpailuun valmistautuminen on ollut tosi kehittävää sinänsä, kuvailee kvartetin alttoviulisti Elina Heikkinen. Meeri
Pulakka,viulu, muistuttaa, ettei
itse kilpailu olekaan pääasia,
vaan kehittyminen kvartettina.
– Toisten kvartettien kuunteleminen on tärkeää. Kilpailu
antaa harvinaisen mahdollisuuden tavata soittajia eri maista,
toinen viulisti, Lilja Rasimus
muistuttaa.
Muusikot kiittävät myös, että
kilpailuohjelmiston harjoittelu
tuo monipuolisuutta kvartetin
omaan ohjelmistoon.
– Olemme pitäneet kaksi konserttia Helsingissä ja esittäneet
koko ohjelmiston yleisölle. Harjoittelu ei mene hukkaan, vaikka emme saisi soittaa Beethovenin ja Schumannin Jousikvartettoja finaalissa. Toivomme
tietysti, että ﬁnaalipaikka tulee,

sellisti Saara Pietikäinen lausuu kaikkien puolesta.
Välierissä lauantaina Melisa
soittaa Haydnin ja Shostakovitshin Jousikvartetot.

Fakta
Melisa-kvartetti
Metropolia ammattikorkeakoulu, Suomi.
Kvartetti perustettu syksyllä
2007.
Ei aikaisempaa kilpailukokemusta.
Musiikkileirit Saksassa ja
Ruotsissa hitsanneet soittajat
yhteen.

Mikä?
Yö ja aurinko
-kvartettikilpailu
Kansainvälinen kilpailu musiikkikorkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa opiskeleville jousisoittajille.
Kauko Sorjosen säätiö ja Rovaniemen kaupunki järjestävät yhdessä.
Kilpailun palkinnot 16 000,
12 000 ja 8 000 euroa jaetaan Kauko Sorjosen säätiön
rahastosta.
Ensimmäinen semifinaali
Lapin musiikkiopiston salissa
perjantaina klo 15 alkaen.
Toinen semifinaali Lapin musiikkiopiston salissa lauantaina klo 14 alkaen.
Finaali Lapin yliopiston Fellman-salissa sunnuntaina klo
14 alkaen.

Marsseja joka lähtöön
Konsertit
Lapin Sotilassoittokunnan Puolustusvoimain Lippujuhlanpäivän
konsertti ”Marssii tähtien kanssa” 3.6. Joht. Sibelius-Akatemian
puhallinorkesterijohdon oppilaat.

Vaikka marssi onkin se tyypillisin ja ehkä ensiksi mieleen tuleva puhallin-orkesterisävellys, niin sen moni-ilmeisyys voi
myös yllättää. Sotilassoittokunta esitteli erityyppisten marssien laajaa kirjoa Lippujuhlanpäivän konsertissaan.
Neljä eri kapellimestarioppilasta oli työstänyt marsseja
puhallinorkesterin kanssa ylikapellimestari Elias Seppälän
johdolla ja lopputulos kuultiin
konsertissa. Tätä antoisaa yhteistyötä on tehty aiemminkin
ja kuten nytkin, on saatu tällä
tavoin hyödynnettyä nuorten

voimien tuoreita otteita. Jokaisella opiskelijalla on vahva
muusikkotausta, sillä jokainen
myös soitti mukana puhallinorkesterissa.
Sotilaskapellimestariksi opiskelevan Jarkko Aaltosen johdolla kajahti alkuun Marsalkan hopeatorvet vaikuttavine kolmen
fanfaaritrumpetin osuuksineen.
Camille Saint-Saëns oli ensimmäinen merkittävä säveltäjä, joka sävelsi myös elokuvamusiikkia sata vuotta sitten, joten elokuvamarssit olivatkin yksi illan
teema. Saint-Saënsilta kuultiin
kuitenkin tällä kerralla fuugamainen Orient et occident, joka taisi olla melko vaativa teos.
Jarkko Aaltosen johdolla esitettiin konsertin päätösnumerokin, komea Suomalaisen ratsuväen marssi 30-vuotisesta sodasta. Aaltonen johti jämäkästi
myös ylimääräisen, Porilaisten
marssin.

Puhallinorkesterinjohdon
opiskelija Heikki Elo esitteli Peter Larsenin Kööpenhaminan
Tivolin orkesterille säveltämän
huolettoman marssin ja siirtyi sitten elokuvan maailmaan
Spitﬁre- ja Tähtien sota -marsseilla. Elon johtamisessa näkyi
monipuolinen musiikkitausta.
Elo esitteli sellaisenkin ihmeen
kuin svengaavan blues-marssin,
joka on suomalaisen T.Hytösen
käsialaa. Tässä orkesterikin intoutui tuottamaan erityisen
herkullista soundia.
Sotilaskapellimestariksi
opiskeleva Tero Haikala jatkoi Thunderbirds-teemamarssilla, joka lienee monelle tuttu samannimisestä tv-sarjasta.
Yleisölle varmasti tutumpi oli
seuraava marssi, Toivo Kuulan
Häämarssi, jonka sovitus oli
erityisen onnistunut ja toteutuksessa nyanssit kohdallaan.
Elokuvasäveltäjistä kuultiin

edelleen J.Williamsia, marssi elokuvasta 1941. Venäläisen
I.Dunayevskyn kuuluisa marssi elokuvasta Circus loi käsinkosketeltavan sirkustunnelman.
Haikalan johtamisessa erityisen selkeät liikkeet ja huolellinen paneutuminen kiinnittivät
huomiota.
Inka Puhakka on puhallinorkesterinjohdon opiskelija ja
elokuvateema hänen kohdallaan sai muotonsa Lappiin sopivasti Einar Englundin Surumarssina elokuvasta Valkoinen
peura. Sitä seurasi norjalaista
hilpeyttä uhkuva Valdres-marssi. Puhakan tarmokasta ja varmaa johtamista kuultiin myös
S.Prokofjevin Marssissa oopperasta Rakkaus kolmeen appelsiiniin sekä P.Hindemithin
Marssissa sinfonisista metamorfooseista.
SUSANNA PARIKKA

Kommentti

Yleisö voi
mennä
ja tulla
Kuka tahansa musiikin ystävä
pääsee tämän viikonlopun
aikana tekemään havaintoja
siitä, kuinka samaa Mozartin,
Haydnin tai Shostakovitshin
jousikvartettoa voidaan tulkita eri tavoin.
Pitää tietysti olla melkoinen friikki, jos seuraa sekä
välierät että ﬁnaalin Yö ja
aurinko -kvartettikilpailussa
Rovaniemellä. Jos takamus ei
kestä koko kilpailua, jokainen
voi rakentaa oman ohjelmansa mieltymystensä mukaan.
On mahdollista seurata suosikkikvartettien esiintymistä
tai plokata kilpailuohjelmis-

ton joukosta sopivan tyylisuunnan säveltäjiä.
Rovaniemen kansainvälisestä kvartettikilpailusta on
haluttu rakentaa yleisöystävällinen tapahtuma, jossa voi
seilata sisään ja ulos kuten
missä tahansa kesäfestivaalissa – ei kuitenkaan kesken esitysten. Yhden jousikvartetin
osuus kestää noin kolme varttia ja sitä seuraa vartin tauko
yleisön liikkumista ja kahvittelua varten. Kympillä pääsee
seuraamaan koko kilpailun, ja
vitosella sen yhden osan.
Finaali käydään sunnuntaina akustisesti hienossa Lapin
yliopiston Fellman-salissa
Rantavitikalla. Lapin musiikkiopiston saliin verrattuna
paikka on hieman syrjässä,
mutta siinäpä hieno tilaisuus
yhdistää päiväkävely tasokkaan musiikin kuunteluun.
SEIJA LAPPALAINEN

Roger Mooren
elämäkerta toukokuun
myydyin tietokirja
STT
Helsinki

Näyttelijä Roger Mooren elämäkerta nousi toukokuun myydyimmäksi tietokirjaksi Suomessa. Tieto selviää Kirjakauppaliiton julkaisemalta Mitä
Suomi lukee -listalta. Muistelmateoksen ”Nimeni on Moore, Roger Moore” on toimittanut Gareth Owen. Roger Moore
vieraili keväällä Suomessa.
Fantasiakirjailija Spephenie
Meyer nosti asemiaan toukokuussa. Meyerin teokset Uusikuu, Epäilys ja Houkutus olivat kolme myydyintä lasten ja
nuorten kirjaa toukokuussa.
Sofi Oksasen Puhdistus oli
edelleen myydyin kotimainen

Roger Moore vieraili Suomessa
toukokuun alussa.

kaunokirja. Kymmenen suosituimman kirjan joukossa on
myös esikoisromaaneja: Carita
Forsgrenin Kolmen kuun kuningatar, Elina Halttusen Saaressa kaikki hyvin ja Leena
Parkkisen Sinun jälkeesi, Max.

