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Vinkkaa uutisesta, lähetä kuva
tai tekstari numeroon 13222

JUKKA-PEKKA MOILANEN

Kuinka Johann
Sebastian Bachin
musiikki puretaan
KONSERTTI
Oulun musiikkijuhlat. Kamariklubi. Elina Vähälä, viulu. Jaakko Kuusisto, viulu. Jonathan
Roozeman, sello. Lauri Porra,
sähköbasso. Valeria Resjan,
piano. Oulussa Vanhalla Paloasemalla 14.3.
Oulun musiikkijuhlien kolmas
kamarikonsertti toteutettiin aidossa Art goes to kapakka -hengessä Vanhalla Paloasemalla.
Normaaliin konserttisaliin
verrattuna ravintolaympäristön tunnelma on rennon välitön, mutta samalla esitysten
seuraamisen edellytykset riippuvat varsin paljon istumapaikan sijainnista.
Sergei Prokofjevin Sonaatti
kahdelle viululle op. 56 kuuluu
säveltäjän tuotannon lyyrisen
lempeään osastoon.
Elina Vähälän ja Jaakko
Kuusiston upean hallittuna
soinut näkemys painotti teoksen tonaalista perusluonnetta
ja lähes romanttisena laulavaa
melodisuutta.
Säveltäjän tyyliin erottamattomasti kuuluva groteskius pilkahtaa esiin vain sonaatin toisessa osassa, jossa duo olisi voinut hakea suurempaakin kontrastia muuten hallitsevaan aurinkoisuuteen.
Ohjelman pääteokseksi esiteltiin Jonathan Roozemanin ja
Lauri Porran Deconstructing
J.S. Bach cello suites.
Sellistien ohjelmiston kulmakiviin kuuluvien sarjojen purkutöihin käytiin sellon, sähköbasson ja läppärin voimin.
Yllättävintä tässä teoksessa oli se, kuinka luontevan va-

Afrotanssia tummassa puvuntakissa
TANSSIESITYS
Saviruukku. Koreografia Sibiry
Konaté. Tanssijat Sibiry Konaté ja
Mbacke Niang. Muusikko Issiaka
Dembele. Videosuunnittelu Jussi
Rastas, Sami Lamberg. Videon äänisuunnittelu Jarkko Kela. Valosuunnittelu Anttoni Halonen. Vierailun
tuotanto Oulun musiikkijuhlat ja
JoJo – Oulun Tanssin Keskus. Valvesali 14.3.
Saviruukku-tanssiteoksen taustalla on tanssija, koreografi Sibiry
Konatén 5-vuotiaana omalta iso
isältään kuulema tarina siitä, kuinka jumala teki ihmisen savesta. Ko-

naté kertoo esityksen ääninauhalla, ettei pikkulapsena ymmärtänyt
kertomuksen filosofista tasoa.
Samasta savesta syntyi isän suku,
ja sitä savea poika lähettää eteen
päin omissa lapsissaan. Siksi koreografiaan sisältyy länsiafrikkalainen
juhlatanssi, joka tanssitaan aina,
kun lapsi syntyy.
Ja kun ihminen kuolee, hän
muuttuu takaisin saveksi.
Elämän jatkuvuus on kantava tematiikka esityksessä. Videosuunnittelijat Jussi Rastas ja Sami Lamberg ovat tarttuneet tähän isoon kuvaan. Hiekasta, hiekanjyvien joukosta paljastuu vähitellen käsi, johon

juuret ovat kasvaneet ympärille.
Koreografiassaan Konaté yhdistää nykytanssia ja perinteisten afrikkalaisten tanssien rytmistä liikekieltä. Sekoitus on jännittävä. Afrotanssi etsii purkautumistietä myös
uudessa kotimaassa, jonka liukuhihnaviidakkoon ja kilpailumentaliteettiin tulijoiden täytyy totutella.
Kulttuurinen ristiriita konkretisoituu kätevästi, kun rento ja liikkuva afrotanssi sonnustautuu jäykkään puvuntakkiin ja suoriin housuihin. Katsomossa omatkin vaatteet alkavat kummasti ahdistaa.6
EEVA KAUPPINEN

kuuttavasti soolosellolle kirjoitettua barokkimusiikkia voi tulkita sähköbassolla.
Elektroniikalla
kuorrutetun
sointimaailman keskellä Roozemanin soittamat, alkuperäisessä muodossaan olevat osat
jäivät kokonaisuudessa jonkinlaisten välihuomautusten asemaan.
Taiteilijoiden rohkeiden kokeilujen aikana huomasi välillä
miettivänsä, onko kyseessä hyvä idea vai pelkästään idea.
Onneksi asian kuitenkin ratkaisi ylimääräisenä kuultu Red
Hot Chili Peppers -henkinen
versio G-duurisarjan Correntesta, jonka sovitus herätti anarkistisessa nerokkuudessaan pakottavan tarpeen kuulla tätä lajia vielä lisääkin.
Moritz Moszkowskin Sarja kahdelle viululle ja pianolle gmolli op. 71 sopi salonkiromanttisessa viehättävyydessään ravintolaympäristöön erinomaisesti.
Trion tärkeimmäksi osaksi kohosi pianisti Valeria Resjan,
joka hallitsi intiimin tilan ja
haasteellisen akustiikan loistavasti.
Taiteilija onnistui loihtimaan
flyygelistä soinnin, joka ei lyönyt lähelläkään istuvia kuuntelijoita korville, mutta oli kuitenkin kantava ja äärimmäisen selkeä.
Vähälän ja Kuusiston yhteistyö toimi tässäkin teoksessa
hienosti, ja helposti kuunneltava ja viihdyttävä teos sai mielenkiintoisen ja tunteikkaan tulkinnan.6
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Särestöniemi-museo
saa nimikkorahaston
KALEVA

Taiteilija, professori Reidar Särestöniemen (1925–1981) perintöä ylläpitävälle Särestöniemimuseolle perustetaan nimikkorahasto.
Kotiseutuneuvos Kauko Sorjosen 150 000 euron suuruisen
lahjoituksen turvin perustettavan rahaston tavoitteena on
tehdä museosta entistä elinvoimaisempi mahdollistamalla toiminnan monipuolinen kehittäminen.
Kauko Sorjosen säätiön ja
museon toiveena on, että muutkin tahot – yksityishenkilöt, yri-

tykset tai yhteisöt – tekisivät
lahjoituksia nimikkorahastoon.
Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa kamppaillut Särestöniemen museosäätiö sulautui
vuonna 2016 Kauko Sorjosen
säätiöön. Sulautuminen turvasi museon toiminnan jatkuvuuden.
Säätiön ja Särestöniemi-museon tehtävänä on vaalia Reidar Särestöniemen mittavaa
elämäntyötä ja muistoa ylläpitämällä taidemuseota ja kulttuurikeskusta Kittilän Kaukosen Särestössä. Ne myös edistävät kaikin tavoin Lapin omaleimaista
kulttuuria.6

