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HELSINKI Suomen kansallisbaletissa saa

perjantaina ensi-iltansa kokoillan balettiteos Kuinka äkäpussi kesytetään.
Kuinka äkäpussi kesytetään on William Shakespearen komedia. 1590-luvun alkupuolella kirjoitetusta näytelmästä loi balettiversion John Cranko
Stuttgartin baletille vuonna 1969. Teoksen musiikin teki Kurt-Heinz Stolze.

Musiikki pohjautuu italialaisen barokkiajan säveltäjän Domenicio Scarlattin
sonaatteihin.
Kansallisbaletille teoksen ovat toteuttaneet Georgette Tsinguirides ja Birgit Deharde Stuttgartin baletista. Tsinguirides on harjoittanut John Crankon teoksia yli 30 balettiryhmälle. Hän
muun muassa toteutti Kansallisbaletille
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Crankon baletin Onegin vuonna 2000.
Kevään seitsemässä esityksessä tanssivat Katherinan roolissa Petia Ilieva
ja Asta Lindholm, Petruchion roolissa
Wilfried Jacobs ja Jaakko Eerola sekä
Biancan roolissa Eun-Ji Ha ja Mira Ollila.
Kapellimestarina ensi-illassa on Luke
Dollman. STT

Klassisen musiikin osaajat
kilpailevat Lapissa
Jousikvartettikilpailu: Kansainvälinen Yö ja aurinko -kilpailu kesäkuussa Rovaniemellä
HENRIIKKA RANTA
Rovaniemi

Juhani Lindholm ja Daniel Katz kirjallisuuden valtionpalkinnon jakotilaisuudessa Helsingissä.

Katz ja Lindholm
saivat kirjallisuuden
valtionpalkinnot
STT
Helsinki

Kirjailija Daniel Katz ja suomentaja Juhani Lindholm saivat tämänvuotiset kirjallisuuden valtionpalkinnot.
Katz palkittiin erityisesti kirjastaan Berberileijonan rakkaus ja muita tarinoita, Lindholm
puolestaan liki 30 vuotta kestäneestä laaja-alaisesta urastaan
kääntäjänä.
Valtion kirjallisuustoimikunta kehuu perusteluissaan, kuinka Daniel Katzin faabelit eivät
ole moraliteetteja vaan moneen
suuntaan avoimia tarinoita,
joissa kukoistavat kirjailijalle
ominainen absurdin taju ja hirtehinen huumori.
– Hänen tarinoissaan turva-alueesta neuvotteleva hirvi, viinaanmenevä kärpänen ja
vaistonvaraisten tunteittensa

heittelemät ihmiset ovat yhtä
ja samaa elävää luomakuntaa,
johon kirjailija suhtautuu ymmärtäväisesti ja veljellisen hyväksyvästi.
Juhani Lindholm saa kiitosta sekä modernin kirjallisuuden
että klassikoiden kääntäjänä,
mutta erityisesti Kirjallisuustoimikunta nostaa esiin hänen
tuoreen suomennoksensa J. L.
Runebergin Vänrikki Stålin tarinoista.
– Lindholmin uusi käännös
Runebergin klassisesta teoksesta on suomalaisen kirjallisuuden merkkitapaus. Hän tavoittaa niin Runebergin traagiset ja
ylevät sävyt kuin eloisuuden ja
huumorinkin.
Kumpainenkin sai 15 000 euron suuruiset tunnustukset tiistaina. Palkinnot luovutti kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin.

Rovaniemi tukee
kulttuurin tekijöitä
100 000 eurolla
OUTI KERÄNEN
Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin kulttuurilautakunta myönsi tiistaina 101 000 euroa tukea kulttuurin tekijöille. Avustusta sai kaikkiaan 70 yhdistystä tai yksityistä henkilöä.
Hakijoiden määrä oli kaikkiaan 88. Kulttuurijohtaja Marja
Widenius sanoo, ettei hakijoita ollut nyt juuri viime vuosia
enempää, mutta anottavat summat ovat nousseet.
– Hakijoilla on ehkä aikaisempaa enemmän rohkeutta
ja uskallusta, Widenius arvioi
nousun syytä.
Nyt kävikin niin, että haettujen avustusten yhteissumma oli
aika tarkalleen puolet suurempi, 212 000 euroa, kuin mitä lautakunta tukea myönsi.
Yksityiset taiteen harjoittajat
ja harrastajat hakivat avustusta
eniten. Toisena olivat yhdistykset, jotka anoivat rahaa yleis- tai
kohdeavustuksena.
Yhdistyksille myönnetyt
yleisavustukset olivat muutamasta satasesta tuhansiin euroihin. Avustusta sai 19 yhdis-

tystä. Suurimmat saajat: Lapin
Balettiopiston Kannatusyhdistys 9 000 euroa, Lapin käsi- ja
taideteollisuus ry Taito Lappi
9 500 euroa, Kotiseutuyhdistys
Rovaniemen Totto ry 9 000 ja
sama summa meni myös Lapin
metsämuseoyhdistykselle sekä
Sirkus Taika-Aika ry:lle.
Kohdeavustusta lautakunta
myönsi kuudelle yhdistykselle tai osastolle. Lapin Nuorison
Liitto ry sai eniten, 20 000 euroa. Neljäntuulentielle myönnettiin 4 000 euroa.
Julkisuuteen annetut, yksityisille taiteenharjoittajille myönnetyt summat olivat korkeimmillaan 1 000 euroa.
Avustusta saivat myös kaupungin kylätoimikunnat ja asukasyhdistykset. Eniten rahaa
meni Sonka Napapiirin kyläyhdistys ry:lle, 1 200 euroa.
Lautakunta jakaa vielä myöhemmin 6 000 euroa kylä- ja
asukasyhdistysten kulttuuritapahtumille.
Kulttuurilautakunnan myöntämä sadan tuhannen euron
avustuspotti on noin 1,5 prosenttia koko kulttuuripuolen
tämän vuoden budjetista.

Lapin kesään kuuluu tänä vuonna uusi kansainvälinen jousikvartettikilpailu. Yö ja aurinko
-kilpailu tuo Euroopan nuoret
osaajat Rovaniemelle kesäkuun
ensimmäisenä viikonloppuna.
Loppukilpailu on sunnuntaina
7. kesäkuuta Lapin yliopiston
Fellman-salissa.
Klassisen musiikin kilpailuun
osallistuu seitsemän kvartettia,
joista kaksi tulee Venäjän Moskovan Tšaikovski-konservatoriosta. Lisäksi kilpailuun osallistuvat sveitsiläinen kvartetti
Luzernin musiikkikorkeakoulusta ja virolainen kvartetti Eestin musiikki- ja teatteriakatemiasta.
Suomalaisista kvarteteista
kaksi on Metropolia-ammattikorkeakoulusta sekä yksi Sibelius-Akatemiasta.
Kilpailijoille ei ole asetettu
ikärajaa, mutta vaatimuksena
on, että kilpailijat ovat opiskelijoita tai tänä vuonna valmistuneita. Kilpailijat ovat iältään
noin 20-25 -vuotiaita.
– Tällaiset nuorille muusikoille tarkoitetut kilpailut ovat harvinaisia, koska kvartetti on erittäin vaativa yhtyemuoto. Soittajien on pystyttävä hiomaan
soitto yhteen ja lisäksi jokaisella on oma vaativa osuutensa. Se
on haastavaa ja vaatii soittajilta
kypsyyttä, kertoo kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Helena
Rantasuo.
Ensimmäinen karsinta tapahtui osallistujien lähettämien
tallenteiden perusteella. Kaikki
seitsemän kvartettia olivat niin
hyviä, että kaikki kelpuutettiin
mukaan kilpailuun.
– Kuunnellessani nauhoja minulle tuli heti innostunut mieli
siitä, että saamme nauttia kolme päivää hienosta musiikista. Olen kevään aikana saanut
musiikin yliannostuksen, mutta
silti ajattelin kvartetteja kuunnellessani, että nyt lappilaisille
tarjotaan jotain aivan uutta ja
ainutlaatuista, sanoo Rantasuo.
Kilpailuissa jaetaan kolme palkintoa, suuruudeltaan
16 000, 12 000 ja 8 000 euroa.
Palkinnot on lahjoittanut jyväskyläläisen kotiseutuneuvos
Kauko Sorjosen säätiö, joka
järjestää tapahtuman yhteistyössä Rovaniemen kaupungin

Ville Koponen, Carmen Moggach, Erkki Lasonpalo ja Tomas Nunez-Garcés muodostavat Postiglione-kvartetin, joka edustaa Suomen
Sibelius-Akatemiaa Yö ja aurinko -kilpailussa.

kanssa
Idea kilpailusta tuli alunperin
Sorjoselta.

Erilaisia auringonnousuja
Jousikvartettikilpailussa esitettävät kappaleet on rajoitettu niin, että perjantaina ja lauantaina jokainen kvartetti soittaa yhden 1700-luvun teoksen,
Haydnin ja Mozartin sävellyksen ja yhden uudemman 1900luvun jousikvarteton.

Tamperelainen Teatteri 2000
tuo ensi-iltaan lastennäytelmän,
joka yhdistää viittomakielen ja
puhutun suomen kielen. Kaksikieliset värit -esitys perustuu
Eino Leino -palkinnon saaneen

kirjailija Hannele Huovin värisatuihin ja runoihin.
Näytelmässä viittomakielen
visuaalinen kauneus elävöittää
Huovin tekstejä. Tekijät lupaavat tavanomaisesta poikkeavaa
teatterikokemusta, joka sopii
sekä kuuleville että erityisryhmille.

Beethovenin jousikvartetoista
ja toisen romantiikan ajan sävellyksen.
Kilpailun tuomaristo on kokenut ja kansainvälinen. Siihen
kuuluvat Sibelius-akatemian
entinen rehtori sellisti Erkki
Rautio, viulunsoiton professori Jiri Tomásek Prahasta, yliopettaja Anatoli Melnikov Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja konserttimestari Lasse
Joamets Lapin kamariorkeste-

rista.
Yö ja aurinko -kilpailu oli tarkoitus järjestää jo viime kesänä,
mutta se jouduttiin siirtämään
tälle vuodelle osallistujien perumisen vuoksi. Lisäksi tietoa
kilpailusta ei pysytty levittämään tarpeeksi nopeasti.
Vaikka kilpailu siirrettiin,
kaksi Rovaniemellä tullutta
kvartettia pitivät esittelykonsertin, joka keräsi salin täyteen
yleisöä.

Satuklassikko napakasti tanssittuna
Tanssi
Ankkalampi. Rimpparemmin
lastentanssiteatteriesitys Wiljamissa. Ennakkonäytös maanantaina, 4.5. klo 18. Koreografia:
Riku Immonen. Tanssijat: Sini
Siipola, Anni Pilhjärta, Atte Herd,
Ville Köngäs. Sävellys ja muusikot: Henri Haakana, Valtteri
Valo. Valot: Jukka Laukkanen.
Puvustus: Kaija Maunula. Kesto:
noin 35 minuuttia.

Teatteri 2000 tarjoaa
viittomakielistä
teatteria lapsille
STT
Tampere

– Monet ovat valinneet Haydnin Auringonnousun ja yhden
Shostakovitshin jousikvartetoista. Nämä valinnat ovat molemmat hienoja ja haastavia.
Yleisöllä on mahdollisuus vertailla erilaisia auringonnousuja,
sanoo Rantasuo. Hän jatkaa, että yleisö voi valita, kuunteleeko
esityksistä yhden vai neljä päivässä.
Loppukilpailuun pääsevät osallistujat esittävät yhden

Ankanpojat (Ville Köngäs, Atte Herd, Anni Pilhjärta) kannattelevat
joutseneksi muuttunutta rumaa ankanpoikaa (Sini Siipola).

Rimpparemmin 35. juhlavuosi jatkuu. Tanssitaiteilija Riku
Immonen saapui Rovaniemelle työstämään Rimpparemmin
neljälle tanssijalle ja kahdelle
muusikolle lapsille suunnatun
tanssiesityksen Ankkalampi.
Lähtökohtana koreograﬁlla oli
H.C. Andersenin klassikkosatu
Ruma Ankanpoikanen.
Tarina alkaa kun parrakas
ankkaäiti munii maailmaan kolme poikastaan. Neljäs vierähtää paikalle huomaamatta, eikä
emo tunnusta sitä omakseen.
Siitä jatkuu erilaisen poikasen
vaellus läpi uusien asioiden ja
tapahtumien. Matkalla vastaan
tulee niin kurki, sudet kuin karhukin, tonttuja, eukkoa ja uk-

koa unohtamatta.
Esityksessä on pääsääntöisesti käytetty esittävää, nykytanssimaista liikemateriaalia. Kokonaisuudessaan konkreettista
liikettä on jopa niin runsaasti,
että ilmaisulle ei paikoittain jää
tilaa tarpeeksi ja näin ollen katsojan omat ajatukset ja tuntemukset näkemästään eivät välttämättä ehdi mukaan esityksen
tempoon. Kohtausrakenne koreograﬁassa on hyvä ja vaihdot
nopeita sekä tiiviitä, osittain
myös yllätyksellisiä.
Tanssijoiden ja muusikoiden
yhteistyö sujuu saumattomasti.
Mikä ilmaisussa jää vielä puuttumaan, korvataan liikkeellisesti. Sinänsä suhteellisen hyvin
yhteen pelaavan ryhmän vahvimmaksi vielä kuitenkin erottuu Ville Köngäs, jonka seurassa muut kolme tanssijaa jäävät
ajoittain jollakin tapaa veteliksi. Tilan käyttö suhteessa sekä
omaan kehoon ja tanssijuuteen
että muihin tanssijoihin etsii
vielä ryhmän muilla jäsenillä
tapaansa tulla ulos.
Päällimmäiseksi kohtauksista jäävät mieleen sekä heinämiesten sujuvanrohkea tanssi
Ruman ankanpoikasen kanssa

että iloisenpirteä tonttuhölmöily. Hieno kontrasti syntyy myös
ison karhun ja ruman poikasen
duetossa.
Alun ja lopun ankkakohtauksissa tanssijoiden käyttämät pillit ovat hieno keksintö ja muuttavat esitystilan nopeasti ankkalammeksi.
Lavasteena toimii Lappsetin
liukumäkirakennelmaa, joita
yleensä näkyy leikkipuistoissa. Sen tehtävä esityksessä jää
hieman hämäräksi, tarkoitus
lienee varmentaa, että lasten
esityksessä myös rekvisiitta on
suunnattu suoraan lapsille. Iso
ja kiinnostava lavaste vie valitettavasti huomion rauhallisempien kohtausten aikana ja
saa toisaalta odottamaan, milloin esine otetaan käyttöön ja
liitetään koreograﬁaan.
Ankkalammen tarinan kulku
on kaikkinensa ymmärrettävä
ja juoni helppotajuinen. Esityksessä on riittävästi erilaisia hahmoja pitämään pienimmätkin
lapsikatsojat esityksessä sisällä.
Jännittävä aloitus ja kaunis lopetus sitovat teoksesta napakan
paketin.
OUTI KALLAS

Fakta
Yö ja aurinko -jousikvartettikilpailu
Jousikvartettikilpailu järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa Rovaniemellä.
Alkukilpailu on 5.- 6. kesäkuuta Lapin musiikkiopiston
musiikkisalissa.
Loppukilpailu järjestetään Lapin yliopiston Fellman-salissa
sunnuntaina 7. kesäkuuta.
Lisätietoja www.nightandsun.fi.

Vuoden nuoret
muotoilijat
tuovat uutta
ilmettä arkeen
STT
Helsinki

Design Forum Finlandin Vuoden nuori muotoilija -palkinnon
ovat saaneet muotoilijat Terhi
Tuominen ja Mikko Laakkonen. Molemmat tekevät omissa yrityksissään pääosin tila-,
esine- ja kalustesuunnittelua,
ja ovat suuntautuneet vahvasti
kansainvälisille markkinoille.
Palkintolautakunnan mielestä palkitut nuoret suunnittelijat ovat tuoneet uutta ilmettä
arkisiin, lukemattomia kertoja
suunniteltuihin tuotteisiin kuten tuoleihin ja pöytiin.
Niistä löytyy uudenlaista
raikkautta ja herkkyyttä, leikkisyyttä ja ilmavuutta, mutta
ne ovat silti selkeitä ja järkevän
toiminnallisia.
Tuominen on syntynyt vuonna 1979 ja Laakkonen 1974.
Muotoilijat jakavat palkintosumman 5 000 euroa keskenään
sekä pitävät yhteisen näyttelyn
Design Forum Finlandissa, Helsingissä 6.–31. toukokuuta.

