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Kulttuuritoimitus
02!!269!!3128  
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7 TS Kirja

Erikoissivusto osoitteessa ts."i/kulttuuri/kirjat

Heli Peltoniemi
Turun Sanomat

Maamme tunnetuimpiin 
kuvataiteilijoihin kuulu-
van Helene Scjerfbeckin 
(1862–1946) näyttely näh-
dään kesällä Lontoossa, 
Royal Academy of Art-
sissa. Lontoon jälkeen 
näyttelyn voi kokea Ate-
neumissa, museo tiedotti 
tiistaina.

Näyttely Maailmal-
ta löysin itseni – Helene 
Schjerfbeck avautuu Hel-
singissä 22. marraskuuta 
ja on esillä 26. tammi-
kuuta 2020 asti. Inten-
dentti Anna-Maria von 
Bonsdorffin kuratoima 
kokonaisuus on Lontoon 
näyttelyä laajempi. Esille 
saadaan myös teoksia, joi-
ta ei ole aiemmin nähty 
Suomessa.

Royal Academyn näytte-
ly on Isossa-Britanniassa 
ensimmäinen kattava 
katsaus Schjerfbeckin 
tuotantoon. Yli 60 teok-

sen joukossa on henkilö-
kuvia, asetelmia, maise-
makuvia sekä omakuvia. 

Ateneumin näyttely 
keskittyy Schjerfbeckin 
matkoihin Pohjois-
Ranskan Pont-Aveniin, 
Italian Fiesoleen sekä 
Iso-Britannian St. Ive-
siin 1800-luvun lopussa. 
Schjerfbeckiä innoitti 
erityisesti ulkomainen 
taide. Hänen esikuviaan 
olivat muun muassa El 
Greco (1541–1614), Paul 
Cézanne (1839–1903) ja 
Vincent van Gogh (1853–
1890).

Näyttelyssä nähdään 
Schjerfbeckin maalaamia 
kopioita El Grecon, Frans 
Halsin (1582–1666) se-
kä Diego Velázquezin 
(1599–1660) teoksista. 
Schjerfbeck otti töihinsä 
vaikutteita myös 1920-lu-
vun muotilehdistä.

Yhdessä näyttelysalissa 
nähdään 3.–4. joulukuuta 
yhdeksän esitystä Hele-
ne Schjerfbeckistä kerto-
vasta näytelmästä Minä 
maalaan teidät kaikki. Iida 
Hämeen-Anttilan käsi-
kirjoittama ja Kati Outi-
sen ohjaama näytelmä sai 
ensi-iltansa helmikuussa 
Teatteri Jurkassa.

Schjerfbeckin
Lontoon-näyttely
myös Helsinkiin
Ateneumiin saadaan 
teoksia, joita ei ole 
aiemmin nähty 
Suomessa.

Schjerfbeckin tunnetuimpiin kuuluva teos Toipilas 
(1888) on maalattu Iso-Britannian St. Ivesissä.

KANSALLISGALLERIA#YEHIA EWEIS

KIRJAT
Vapaus.  
Toim. Sami  
Syrjämäki.
Niin & näin. 193 s.

V
apaus on tärkeä asia. 
Yleensä sitä on liian vä-
hän. Yksi suurvalta kokee 
kohtalokseen vapauden 

tuomisen muille, suorastaan 
sen tyrkyttämisen.

Vapaus on artikkelikokoelma 
klassikkotekstejä. Kun länsi-
mainen ihminen alkoi vapautua 
tiukan yhteisön, uskonnon ja 
ruhtinaiden vallasta, syntyi on-
gelma: mitä tehdä kaikella tällä 
vapaudella? Sitten sitä alettiin 
haluta aina vain lisää.

Yksi aikamme ristiriidois-
ta on sekin, että vasemmalla 
suunnalla anarkistit ja autono-
mit haluavat vapauden nimis-
sä suorastaan tuhota valtion 
– joka on suunnilleen sama 
päämäärä kuin talousvapaut-
ta janoavilla uusliberaaleilla ja 
libertaareilla. 

Perinteisesti ajatellaan, että ih-
misellä voi olla vapaus jostakin 
ja vapaus johonkin. Edellisessä 
ulkoiset pakot puuttuvat. Jäl-
kimmäisessä ihminen on vapaa 
suuntautumaan jotain kohti. 

Nykymaailman aikaan tuntu-
vat englantilaisen valistuneen 
valtiomiehen ja filosofin Tho-
mas Hobbesin (1588–1679) 
ajatukset ihmeen osuvilta. 
Hänen mukaansa ihminen on 
lähtökohtaisesti kaikkea muuta 

kuin vapaa, toisin kuin vaikka-
pa filosofi Rousseau katsoi. Jäl-
kimmäisen mielestä ihminen 
syntyi vapaana, mutta on silti 
kaikkialla kahleissa.

Leviathan-teoksessaan (1651; 
suom. 1999) Hobbes arvelee, 
että vapaus on ihmisen liikkeen 
vastustuksen puuttumista. Jos 
taas yksilö ei oman olemuksen-
sa vuoksi voi liikkua, häneltä ei 
puutu vapautta vaan kykyjä tai 
ominaisuuksia. 

Hyvinvointivaltiokiistois-
takin tämä on tuttua. Toisille 
riittää mahdollisuuksien tasa-
arvo, se, että lähtökohdat ovat 
suunnilleen samat. Toiset suo-
sivat ajatusta lopputuloksen 
samuudesta. Heille vapauden 
esteiden poistaminen ei riitä 
vaan täytyy tuottaa järjestelmä, 
joka tuottaa samuutta. 

Hobbesin mukaan me olemme 
luoneet ”keinotekoisen ihmi-
sen”, yhteiskunnan, jolle alis-
tuminen takaa vapaudet. Meitä 
kun on niin paljon, ja vapaut-
ta ei ole ilman velvollisuuksia. 
Täydessä vapaudessa vallitsee 
kaikkien sota kaikkia vastaan, ja 
siinä vahvimmat voittavat aina. 
Ja luonnossa ihminen on lähin-
nä vapaa kuolemaan nopeasti. 

Toinen kohottava teksti 
on ranskalaisen kirjailijan, 
juristin ja uskonnontutki-
jan Benjamin Constantinin 
(1767–1830) käsialaa. Hän 
vertailee antiikin yhteisöllisen 
ja nykyaikaisen yksilöllisen va-
pauden eroja. Nykyihmisestä 
antiikin vapaus vaikuttaa ah-
distavalta, jopa diktatuurilta.

Constantin puhuu myös 
kaupankäynnistä vapauden 

valtakuntana: ”Kaupankäynti 
innoittaa ihmiset eläväiseen 
yksilöllisen riippumattomuu-
den rakkauteen.” Constantinin 
mukaan valtiollinen ”yhteistä-
ysvaltuus” on ollut oikotie hir-
muvaltaan.

Brittiläinen Thomas Hill 
Green filosofoi: ”Villi ei ole 
toisen ihmisen vaan luonnon 
orja.” Yhteisölliseen hillintään 
alistuminen mahdollistaa kai-
vatut vapaudet. 

Muut tekstit (Isaiah Ber-
lin, Gerald MacCallum Jr. ja 
Quentin Skinner) ovat teo-
reettisempaa argumentointia 
siitä, miten vapaus jostakin ja 
vapaus johonkin ovat eri asioita 
ja siitä, josko tarvitaan kolmas-
kin vapauden määritelmä.

Kari Salminen

VAPAUS
Toim. Sami Syrjämäki

VAPAUS
Toim. Sami Syrjämäki

Ihminen ei ole vapaa luonnostaan
Kun länsimainen 
ihminen alkoi 
vapautua tiukan 
yhteisön, uskonnon 
ja ruhtinaiden 
vallasta, syntyi 
ongelma: mitä 
tehdä kaikella tällä 
vapaudella? Sitten 
sitä alettiin haluta 
aina vain lisää.

KONSERTIT
Impérial Orphéon
Rémy Poulakis, harmonikka,
laulu; Damien Sabatier, altto-, 
sopranino- ja bassosaksofoni, 
theremin, efektit; Gérald 
Chevillon, bassosaksofoni, huilu,
efektit; Antonin Leymarie, 
rummut ja lyömäsoittimet.
Turun seudun musiikkiopisto 18.3.

M
usiikin paradigmat ja 
käytännöt ovat tällä ja 
viime vuosikymmenel-
lä kokeneet melkoisia 

muutoksia. Pop on syrjäyttänyt 
rockin stadioneilla ja festivaa-
leilla. Lataukset ja striimaukset 
ovat romahduttaneet laulunte-
on ja esittämisen korvaukset 
alle sadastuhannesosaan enti-
sistä albumikorvauksista. Jopa 
klassisen musiikin tähtiartistit 
ovat joutuneet joko joukkora-
hoittamaan levytyksiään tai 
maksamaan niitä omasta pus-
sistaan.

Jazz on selvinnyt esittävänä 
taidemuotona tässä teknolo-
gian vauhdittamassa muutok-
sessa yllättävän hyvin: Fes-
tivaalit ovat laajentuneet ja 
yleisön kiinnostus on säilynyt, 
paikoin jopa kasvanut. Näin on 
käynyt myös Turussa.

Tämä oli todennettavis-
sa maanantai-iltana Turun 
seudun musiikkiopistossa  
(TSMO), missä tämän vuoden 
ensimmäinen Vapaat äänet 
-konsertti keräsi agentuurin 
vetäjän Charles Gilin mu-
kaan ennätysyleisön. TSMO:n 
aktiivisen, jo vuosia jatkuneen 
sähköpostitoiminnan ansios-
ta yleisörinkiin kuuluu run-
saat 700 nimeä, joten Vapaat 
äänet saa arkipäivinäkin väen 
liikkeelle.

 
Nyt kuulijat houkutteli paikalle 
ranskalainen, Montpellierista 
lähtöisin oleva Impérial Or-
phéon -kvartetti, joka on yksi 
Compagnie Imperial -musiik-
kiyhteisön monista yhtyeis-
tä. Kvartetti on Turussa 2015 

vierailleen Imperial Quartetin 
sukulaistiimi. Orphéonin esi-
koisalbumi Seducere julkaistiin 
juuri Suomen-kiertueen alla.

Kymmenvuotinen ura ja 
pitkä keikkarupeama kuului-
vat hyvin akustisen bändin 
otteissa. Turha jahkailu oli 
poissa. Puolentoista tunnin 
yhdeksään sävelmään mahtui 
valse musettea, marssipoljen-
toa, kolumbialaista cumbia-
musiikkia, Alppien poimutta-
maa ja harmonikan siivittämää 
tarantellaa, oopperan osuuksia 
ja John Zorn -sointista jazzin 
avantgardea. Kokonaisuus oli 
etnosfäärissä tai etnoeetteris-
sä liikkuvaa improvisoitua ja 
rakenteellista musiikkia.

Osa Orphéonin viehätyksestä 
perustui orkesterin ominta-
keiseen instrumentaatioon. 
Perinteisen akustisen kvartetin 
kontrabasson rooli oli annettu 
bassosaksofonille. Gérald Ce-
villon käsittelikin soitintaan 
perin funkahtavasti tuoden 
esille mustan musiikin, soulin 
ja rhythm & bluesin piirteitä.

Harmonikkataituri Remy 
Poulakis karttoi perinteisen 
haitarijazzin ominaispiirteitä 
ja swing-vaikutteita. Sen sijaan 
hän toi esille instrumenttinsa 
taide- ja kansanmusiikillista 
luonnetta Balkanin poljentoi-
neen ja lauluineen kaikkineen.

Yhtyeen pääsolistina toimi-
nut altisti Damien Sabatier 

käytti myös runsaasti efekti-
polkimia, potentiometrejä  ja 
theremin laatikkoa. Näin mu-
siikkiin saatiin raskaan rockin 
ja ambient musiikinkin ele-

menttejä. Vain rosoinen kitara-
soolo ja kosketinsoitinmaalailu 
tai biitti puuttuivat.

Jarmo Wallenius

Impérial Orphéon tarjoili Turussa 
niin valse musettea, Alppien 
poimuttamaa ja harmonikan 
siivittämää tarantellaa kuin 
oopperaosuuksia.

3 POIMINTAA

Ranskalaisnelikko

1!Impérial Orphéon on osa 
Compagnie Impérial -kollek-

tiivia, jonka$saksofonistit Gérald 
Chevillon ja Damien Sabatier 
perustivat vuonna 2012. Uransa 
katusoittajina aloittaneet sakso-
fonistit lukeutuvat ranskalaisen 
jazzkentän kiinnostavimpiin.

2!Yhtye yhdistelee musiikis-
saan jazzia, etnoa ja poppia. 

Vaikutteet soivat brasilialaisesta 
chorosta Balkanin niemimaan 
kautta italialaisiin iskelmiin ja 
Rossinin oopperoihin.

3!Turussa osa Impérial 
Orphéonin viehätyksestä 

perustui orkesterin ominta-
keiseen instrumentaatioon. 
Perinteisen akustisen kvartetin 
kontrabasson rooli oli annettu 
bassosaksofonille.

Jazzia ja etnoa ranskalaisittain
Damien Sabatier (vas.), Antonin Leymarie, Gérald Chevillon ja Rémy Poulakis tarjosivat hyväntuulisen konsertin Turussa. Ranskalaisen jazzyhtye Impérial Orphéonin Suomen-kiertue päättyy tänään keskiviik-
kona Helsinkiin.

ANTTI KEVÄTLAHTI

Yhtyeen pääsolisti Damien Sabatier vauhdissa.

Sami Luttinen & Tuula Hällström
Alba

Jos laulajien korkeat äänet ärsyttävät, tässäpä vaihtelua! 
Mikko Heiniö on suunnitellut 2008 valmistuneen laulu-
sarjansa Syyskesän laulu nimenomaan matalalle bassolle, 
ja nyt muhkeaääninen Sami Luttinen tarjoaa teokselle 
parahultaisen äänityypin uudella levyllään. Koko Lassi 
Nummen runoihin sävelletty musiikki on pohjimmil-
taan yhden laajan soinnun avautumista duurin ja mollin 
sävyillä leikitellen – kuin syksyinen auringonlasku. Kun 
Heiniön parissa ollaan, löytyy pianisti Tuula Hällströ-
millekin reviteltävää, varsinkin Välimeri-osan kuohuissa.

Yrjö Kilpisen laaja Reflexer-sarja saa nyt ensimmäi-
sen kokonaislevytyksensä. Pär Lagerkvistin runoihin 
1922 sävelletyt laulut yllättävät sävellajittomuuden 
rajamaita kolkuttelevalla kirpeydellään. Haikeus ja 
melankolia sopivat laulujen tunnetiloista parhaiten 
Luttisen ja Hällströmin levolliseen ilmaisuasteikkoon.
Lauri Mäntysaari

Levyt
Songs of Late Summer  
– Heiniö & Kilpinen  
song cycles

Hot Heros
Eclipse Music 

Avantgarde-jazz eroaa free jazzista siinä, että ensin 
mainitussa musiikkityylissä on runsaasti rakenteellisia 
elementtejä. Jälkimmäisestä ne usein puuttuvat koko-
naan: on vain improvisaation virtaa… Tamperelaisen 
Hot Heros -trion kakkoslevy edustaa esikoisen (2016) 
tavoin avantgardea, jolle alkaa Suomessakin olla te-
kijöitä, kokijoita ja halukkaita julkaisijoita samassa 
mitassa kuin naapurimaissammekin.

Tenoristi Sami Sippola ja kontrabasisti Ville Rau-
hala ovat tuttuja Black Motor -yhtyeestä. Lyömäsoit-
taja ja musiikkipedagogi Janne Tuomi tunnetaan 
jazzin lisäksi myös progen ja nykymusiikin parista. 
Vaikka levyn lähtökohtana on afroamerikkalainen 
jazz, se sukeltaa nimensä ja sävellystensä mukaises-
ti suomalaisiin maisemiin: metsiin, meriin, järvien 
rannoille, salmien taa ja kirkkomaille. Maahiset ja 
”mettän pirut” ovat bändin kuvallisia, kuvitteellisia 
ja musiikillisia innoittajia. Albumin kansitaide voi 
harhauttaa vieraan kuulijan myös otaksumaan, että 
tarjolla on kansan- tai maailmanmusiikkia. Hän kui-
tenkin erehtyy – erehtyy pahasti. 
Jarmo Wallenius 

Folkjazz from Finland



Jan 17 
Karjalainen newspaper https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/
item/207007 

Jan 21 
Suomijazz.com music blog / mention (Salo gig) http://suomijazz.com/tiedotteet/
2019/01/salojazz-2019-kansainvalisia-huippuvieraita-ja-kotikonsertteja/ 

Jan 29 
Salon Seudun Sanomat newspaper https://www.sss.fi/2019/01/salojazz-alkaa-
ystavanpaivan-etkoilla/ 

Jan 30 
Salonjokilaakso newspaper (p. 19) https://issuu.com/salonjokilaakso/docs/
salonjokilaakso_vko_05_2019 

Feb 16 
Pyhäjokiseutu newspaper https://www.pyhajokiseutu.fi/uutiset/oulaisten-
kinokulma-yksi-suomen-kahdeksasta-paikasta-joissa-ra nskalainen-jazzyhtye-
esiintyy-maaliskuussa-6.26.3435550.bd5c3fb70 6 

Feb 22 
Sisä-Suomen lehti newspaper https://www.ksml.fi/sisis/Ranskalaiskvartetti-
Impérial-Orphéon-jammaa-Äänekoskella-maaliskuussa/1 330562 

Feb 26 
Aamuset newspaper https://www.aamuset.fi/teemat/4493633/
Genrerajoja+hammentava+ranskalaiskvartetti+Imprial+Orpho 
n+Turkuun+maaliskuussa 

Mar 5 
Äänekosken kaupunkisanomat newspaper http://aksa.fi/imperial-orpheonin-
etnojazz-virittaa-mielen-kesatunnelmaan-painotalolla/ 

Mar 10 
Yle Radio: Jazzklubi program https://areena.yle.fi/1-50043977  

Mar 17 
Yle Radio: Lux program https://areena.yle.fi/1-4521287 

Mar 19 
Turun Sanomat newspaper https://www.ts.fi/kulttuuri/musiikki/4519128/
Konserttiarvio+Imprial+Orphon+tarjoili+Turussa+jazzia+ja+ etnoa+ranskalaisittain 

Mar 24 
Suomijazz.com music blog http://suomijazz.com/keikka-arviot/2019/03/imperial-
orpheon-riemastutti-aanekosken-painotalolla/ 
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