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Pääkirjoitus

Atte Kilpeläinen

Kun minut valittiin vuonna 2013 seuramme
puheenjohtajaksi oli heti selvää mikä päätavoitteeni on:
Tampereen alttoviulukilpailu. Tätä kirjoittaessa vuoden 2017
kisojen julkaisusta on viikko ja vaikka nyt esillä on "vain"
yksinkertainen osio sivustollamme voin vakuutta, että
kirkkaan vision mukaista työtä on tehty jo vuosia. Työtä en
toki tee yksin, vaan apunani hallituksen lisäksi on ansiokas
kilpailutoimikunta. On ilon ja ylpeyden aihe kertoa että
saimme neuvoteltua finaaliorkesteriksi Tampere
Filharmonian! Toivotaan että heidän mukana koko kilpailu
saa uudenlaista näkyvyyttä Pirkanmaalla, miksei
valtakunnallisestikin. Muutenkin teimme pieniä uudistuksia
kilpailuohjelmaan, käykää toki kaikki kurkkaamassa
nettisivuiltamme millaisella sapluunalla seuraavat kisat
viedään läpi. Jos luet asiasta mielummin paperilta ei hätää -
Lauri on luvannut koostaa tähän lehteen kaiken olennaisen
tiedon kilpailusta.

Koko puheenjohtajakauteni olen ollut myös seuramme
edustaja Kansainvälisen alttoviuluseuran IVS:n toiminnassa.
Suurin osa hommasta on ollut äänestää seuramme puolesta
kansainvälisen hallituksen esittelemissä asioissa. Onneksi
konsultointiapunani on ollut Max Savikangas, joka oman
puheenjohtajakautensa aikana oli myös IVS:n hallituksen
jäsen. Omaksi harmikseni minulta meni monta kansainvälistä
vuosikokousta ohitse, mutta tänä vuonna vihdoin pääsin
kokouksen lisäksi todistamaan kansainvälistä
alttoviulukongressia Cremonassa. Keväisen
jäsenhankintakilpailun voittajat Elina Heikkinen ja Iiris
Rannikko raportoivat reissustamme laajasti tässä lehdessä,
mutta muutaman kommentin voisin kertoa kokouksen
perusteella.
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Ensinnäkin seuramme on todella vanha! Tämän vuoden
isäntä Italian alttoviuluseura perustettu vasta neljä vuotta
sitten. Tämänkertainen kongressi kärsi melkein
runsaudenpulasta mutta hatunnosto italialaisille kollegoille,
että saivat niin hienon tapahtuman järjestetyksi! Toiseksi kävi
ilmi että seuramme on jäsenmäärältään hyvin suuri. Monet
seurat pyörivät melko pienen joukon voimin. Kolmas yllättävä
fakta on se että moni seura ei peri jäsenmaksuja lainkaan
(josta jäsenmaksujen prosenttiosuuksilla toimiva IVS ei
liiemmin ole innoissaan). Amerikan alttoviuluseura ei ole tällä
hetkellä IVS:n jäsen. Maxilla on enemmän näkemystä miksi
maailman suurin seura ei halua olla kansainvälisessä
toiminnassa mukana. IVS:n hallitus esittänee piakkoin
sääntömuutosta, jonka läpimentyä eri seurojen äänivalta
määräytyy jäsenmäärän mukaan. Nykytilanteessa Suomen
seura olisi selkeästi korkeimmassa kategoriassa, mutta
äänestyksen tullessa ajankohtaiseksi täytyy vielä pohtia onko
tämä muutos vain keino houkutella amerikkalaisia takaisin.

IVS-hallitus valitaan uudelleen tänä syksynä. Juuri
äsken sain tiedon, että puheenjohtajan paikkaa havittelee
ainoastaan istuva pj. Carlos Maria Solare Berliinistä. Säännöt
kuitenkin edellyttävät äänestystä, niinpä osani tällä kertaa oli
hyvin simppeli. Hallitus kootaan osissa (jotta varmistetaan
edustus tarpeeksi monesta maanosasta), tiukemmissa
tilanteissa kysyn sitten mielipidettä hallitukseltamme tai jopa
jäsenistöltämme.

Tässä lehdessä ei toki unohdeta vuodenkiertomme
peruspilareita pikkujouluja ja vuosikokoustapahtumaa.
Keväinen retki Turkuun maalis-huhtikuun vaihteessa
kannattaa laittaa jo nyt kalenteriin, siitä onkin aikaa kun
Turussa on juhlittu alttoviulua.

Tänä syksynä Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri
kunnostautui alttoviulusolistien esittelemisessä, keväällä
sitten ainakin Helsinki, Turku ja Tampere. Toivotaan että hyvä
tendenssi jatkuu ja alttoviulu pysyy esillä myös solistisena
soittimena!

Ainakin tänne etelään lumi tuli aikaisin, toivotaan että
se pysyy maassa. Kohta on sitten valkoinen joulu, sitä
odotellessa!

Atte
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Tampereen alttoviulukilpailu 2017

Alttoviulukilpailu pidetään jälleen ensi vuonna
Tampereella. Ohessa yksityiskohtaiset tekniset tiedot kisasta.
Nostan tässä esiin muutamia mielenkiintoisia uusia seikkoja,
jotka poikkeavat aikaisempien kilpailujen käytännöistä.

Kilpailun ikäraja on nostettu 35 vuoteen, ja osallistua
voivat kaikki suomalaiset ja täällä asuvat. Kisa järjestetään
tuttuun tapaan yhteistyössä Tampeen Musiikkiakatemian
kanssa ja sen tiloissa. Uutena yhteistyökumppanina on lisäksi
Tampere Filharmonia, jonka kanssa finalistit pääsevät
soittamaan konserttonsa Tampere-talon Pienessä salissa.

Musiikkiakatemian sävellysopiskelijoilta on jälleen
tilattu teoksia kilpailuun. Edellisissä kisoissa tilaukset olivat
sooloalttoviulukappaleita ja niitä kuultiin alkuerässä. Tällä
kertaa niissä on piano mukana ja ne kuuluvat välierän
ohjelmaan. Välierässä on merkille pantavaa, että
opiskelijoiden tilaustyöt ovat ohjelman ainoa pakollinen osa.
Kilpailijoille on haluttu antaa paljon vapautta ohjelmistonsa
suunnitteluun. Odotettavissa taitaa siis olla monipuolisia
ohjelmistoratkaisuja.

Kilpailun tuomariston puheenjohtaja Jouko Mansnerus
lienee useimmille meille tuttu, kuten myös jäsen Anna
Kreetta Gribajcevic. Edellisissä kisoissa tuomaroinut
Michiganin alttoviuluprofessori Yuri Gandelsman on jälleen
mukana. Uusia nimiä ovat Birminghamissa opettava Louise
Lansdown ja Madridissa sekä Luganossa opettava Yuval
Gotlibovich. Kilpailutoimikunnassa hääräilevät seuran
hallituksesta Atte, Pisku ja Lauri, Lilli Maijala edustaa
opettajanäkökulmaa ja Tampere Filharmonian puolelta
mukana on ylikapellimestari Santtu-Matias Rouvali.

Kilpailutoimikunnan puolesta
Lauri Savolainen
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Kilpailun säännöt
Suomen alttoviuluseura ry
Tampereen valtakunnallinen alttoviulukilpailu 22.-29.9.2017

TAMPEREEN VALTAKUNNALISEN ALTTOVIULUKILPAILUN 2017
SÄÄNNÖT

1. Suomen alttoviuluseura ry järjestää Tampereella 22.-
29.9.2017 yhteistyössä Tampereen Musiikkiakatemian ja
Tampere Filharmonian kanssa valtakunnallisen
alttoviulukilpailun, johon voivat osallistua kaikki vuonna 1982
ja sen jälkeen syntyneet Suomen kansalaiset tai Suomessa
vakituisesti asuvat. Kaikki kilpailutapahtumat ovat julkisia ja
järjestetään Tampereen konservatorion Pyynikkisalissa sekä
Tampere-talon Pienessä salissa.

2. Osanottoilmoittautuminen on suoritettava sähköisesti
Suomen alttoviuluseuran alttoviulukilpailu-internetsivustolla
(www.suomenalttoviuluseura.fi) määräaikaan mennessä.
Ilmoittautujan on oheistettava liitteet a) ja b). Hyväksyttävät
liitteiden tiedostomuodot ovat .doc, .rtf, .jpg sekä .tiff.

a) Selvitys opinnoista ja aiemmasta toiminnasta
alttoviulistina. Tärkeimmät opettajat ja oppilaitokset on
mainittava

b) Valokuva ohjelmakirjaa ja muuta tiedotusta varten
riittävän suurella resoluutiolla (tiedoston koko enintään
4Mt)

c) Kuitti suoritetusta ilmoittautumismaksusta. Maksu
on 75 euroa ja se on maksettava Suomen
alttoviuluseuran tilille OKO ARKADIA IBAN
FI6357221020006015. Maksu palautetaan vain siinä
tapauksessa, jos ilmoittautujaa ei hyväksytä kilpailuun.

d)Virkatodistus tai kopio passista
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Ilmoittautumiskaavake on lisäksi tulostettava ja lähetettävä
allekirjoitettuna liitteiden c) ja d) kanssa määräaikaan
mennessä. Sähköinen ilmoittautuminen on tehtävä 1.3.2017
mennessä. Postitse lähetettävän ilmoittautumiskaavakkeen
osalta hyväksytään 1.3.2017 postileimalla varustetut
ilmoittautumiset.

3. Jos kilpailijoiden määrää on rajoitettava, kilpailutoimikunta
suorittaa karsinnan lähetettyjen ilmoittautumisten
sisältämien tietojen perusteella (kuten esim. opinnot ja
julkiset esiintymiset).

4. Kilpailuun kutsutut henkilöt majoittautuvat omalla
kustannuksellaan alkukilpailun ja välikilpailun ajan.
Loppukilpailuun valitut majoitetaan maksutta loppukilpailun
ajaksi.

5. Kilpailussa osanottajat soittavat 22.9.2017 Tampereen
konservatoriolla suoritettavan arvonnan määräämässä
järjestyksessä. Arvontatilaisuudessa on jokaisen kilpailijan
oltava joko henkilökohtaisesti läsnä tai lähetettävä arvontaan
valtakirjalla varustettu edustaja. Kilpailuun
sääntöjenmukaisesti ilmoittautunut ja sen osanottajaksi
hyväksytty kilpailuja, joka on pakottavista syistä (force
majeure) myöhästynyt kilpailujärjestyksen
arvontatilaisuudesta, voi ottaa osaa kilpailuun
kilpailutoimikunnan suostumuksella ja sen määräämällä
järjestysnumerolla.
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6. KILPAILUN KULKU JA OHJELMISTO

Kilpailu kestää 8 päivää jakautuen A) alkukilpailuun, B)
välikilpailuun ja C) loppukilpailuun. Alkukilpailun teokset ja
loppukilpailun kohdan C.1. konsertto ON ESITETTÄVÄ
ULKOA.

A. Alkukilpailu 23.-24.9.2017

A.1 Max Reger: Kaksi kontrastoivaa osaa yhdestä
sarjasta op. 131D

A.2 Georg Philipp Telemann: Yksi vapaavalintainen
fantasia 12 soolofantasiasta TWV 40:14-25

A.3 Bartolomeo Campagnoli: Kapriisi nro 17

Kilpailija muodostaa annetuista teoksista n. 15 minuutin
kokonaisuuden, jossa kahden Regerin osan lisäksi sekä
Telemann että Campagnoli kuullaan kokonaan. Kilpailijan
tulee itse määritellä kuultavat kertaukset tasapainoisen
lopputuloksen aikaansaamiseksi.
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B. Välikilpailu 25.-26.9.2017

B.1 Vapaavalintainen, 40-50 min kestävä
resitaaliohjelma pianon kanssa, jossa musiikkia pianon
kanssa vähintään 30 min. Ohjelmaan tulee sisällyttää
yksi Tampereen Musiikkiakatemian
sävellysopiskelijoiden kilpailua varten säveltämistä 5
uudesta teoksesta alttoviululle ja pianolle. Teosten
nuotit ovat saatavilla pdf-tiedostoina Suomen
alttoviuluseuran alttoviulukilpailu-internetsivustolla
(www.suomenalttoviuluseura.fi).

C. Loppukilpailu 28.-29.9.2017

C.1 Toinen seuraavista konsertoista Tampere
Filharmonian (joht. Janne Nisonen) kanssa:

Franz Anton Hoffmeister: Konsertto D-duuri

Carl Stamitz: Konsertto D-duuri op. 1

C.2 Matthew Whittallilta kilpailua varten tilattu trio
alttoviululle, huilulle ja harpulle.

7. Kilpailutoimikunta asettaa kilpailijoiden käyttöön
pianisteja maksuttomasti. Kilpailijat voivat omalla
kustannuksellaan tuoda myös oman pianistin. Jokaisella
kilpailijalla on oikeus yhteen harjoituskertaan (noin 60 min.)
ennen välikilpailua. Loppukilpailuun hyväksytyillä on oikeus
yhteen kamarimusiikkiharjoitukseen huilistin ja harpistin
kanssa sekä yhteen orkesteriharjoitukseen. Kilpailujärjestäjä
vastaa loppukilpailun avustavien muusikkojen
kustannuksista.
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8. Alkukilpailun jälkeen suoritetaan karsinta. Välikilpailuun
hyväksytään korkeintaan 12 kilpailijaa.

9. Välikilpailun jälkeen suoritetaan karsinta. Loppukilpailuun
hyväksytään korkeintaan 6 kilpailijaa.

10. Arvostelulautakuntaan kutsutaan jäseniksi 2 suomalaista
ja 3 ulkomaista asiantuntijaa.

11. Arvostelutapa: Kilpailuesitysten arvostelusta säädetään
yksityiskohtaisesti erikseen arvostelulautakunnan
ohjesäännössä. Lopullisessa arvostelussa otetaan huomioon
kaikki kilpailusuoritukset. Äänestysten yksityiskohtia ei
ilmoiteta julkisesti. Arvostelulautakunnan päätökset ovat
peruuttamattomia.

12. Kilpailun palkinnot ovat:

1. palkinto 3000 euroa
2. palkinto 2000 euroa
3. palkinto 1000 euroa
4.-6. palkinnot kukin 500 euroa.

Lisäksi jaetaan yksi 1500 euron erikoispalkinto.
Yhteispalkintosumma on 9000 euroa.

Palkinnot jaetaan loppukilpailun päätyttyä 29.9.2017.

13. Kilpailun järjestäjillä on rajoittamaton oikeus antaa
radioida, äänittää, valokuvata, televisioida, netcastata ja
muulla tavoin julkistaa kilpailijoiden kilpailuesityksiä
maksamatta tästä eri korvausta kilpailijoille ja heidän
pianisteilleen.

*****
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Opiskelijoiden matkatunnelmia

Tämän vuotinen järjestyksessään 43.
kansainvälinen alttoviulukongressi järjestettiin
Cremonassa Italiassa 4.-18.10. Kongressiin lähti
ennätyksellisesti 11 suomalaisalttoviulistia (+2
avecia), joiden joukossa olimme me kaksi
opiskelijaedustajaa. Keväällä järjestettiin
alttoviulunsoiton opiskelijoille kilpailu uusien
jäsenien hankkimiseksi alttoviuluseuralle, ja sen
myötä saimme Lahja Idin ystävällisesti lahjoittamat
stipendit Cremonan matkaa varten. Meitä pyydettiin
kirjoittamaan alttoviuluseuran lehteen mitä kaikkea
Cremonassa koimme, joten tässä se tulee! Matka oli
hyvin antoisa ja suosittelemme lämpimästi kaikkia
osallistumaan tuleviin kongresseihin!

Ja suuri kiitos vielä Lahja Idille tämän kokemuksen
mahdollistamista!

Cremonan terveisin,
Elina Heikkinen ja Iiris Rannikko
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Päivä 1 (Iiris)

Matka Cremonaan alkoi osaltani klo 03.45, kun lähdin
vaeltamaan kohti rautatientorin bussipysäkkiä ja siitä
edelleen kohti Helsinki-Vantaata. Lentomme lähti 06.00, joten
kentälle oli lähdettävä varsin aikaisin. Muut bussimatkustajat
olivatkin enimmäkseen edellisen illan juhlijoita. Kentällä
tapasin Elinan ja turvatarkastuksen jälkeen vielä Jussi ja
Lahja Idit, joiden kanssa matkustimme samalla lennolla ensin
Müncheniin ja sieltä edelleen Milanoon Malpensan
lentokentälle.

Malpensaan saavuttuamme
ostimme junaliput Milanon kes-
kustaan ja siitä edelleen Cre-
monaan. Tapasimme aiemmin
saapuneet Johanna ja Osmo
Leponiemen, sihteeri Pisku
Ristiluoman sekä puheenjoh-
taja-presidentti Atte Kilpeläisen
lipputoimiston viereisessä
kahvilassa. Ennen junan lähtöä
kävimme vielä Elinan kanssa
ostamassa kaupasta evästä ja
saimmekin heti huomata italia-
laisten eväiden tason verrattuna
suomalaisiin. Tuoreita täytettyjä
leipiä, joiden sisällä oli esimer-
kiksi mozzarellaa ja grillattuja
kasviksia. Hyvää oli eikä mak-
sanut paljon.

Takaisin kahvilaan päästyämme olikin jo aika siirtyä
junaan. Liput olisi ehkä pitänyt leimata, mutta sivuutimme
tuon vaiheen kokonaan ja kävelimme suoraan vaunuun.
Matka Milanon rautatieasemalle kesti noin 45 minuuttia,
jonka jälkeen oli junanvaihdon aika. Päädyimme seuraamaan
määrätietoisesti edessämme kävelevää Piskua sen enempää
kyselemättä. Pisku johdattikin meidät nopeasti ja varmasti
toisella puolella laiturialuetta sijaitsevaan junaan.
Vaihtoaikaa oli 20 minuuttia, mutta ylimääräistä aikaa ei juuri
jäänyt, vaikka kävelimme suoraan junasta toiseen. Matka
Milanosta Cremonaan kesti noin tunnin ja perillä olimme klo
13.30.
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Cremona osoittautui söpöksi italialaiseksi
pikkukaupungiksi. Asemalla seurueemme hajosi, kun kukin
lähti kohti omaa majapaikkaansa. Osa otti taksin ja me
lähdimme Elinan kanssa kävellen kohti keskustaa, sillä meillä
oli noin tunti aikaa ennen kuin tapaisimme Airbnb
–emäntämme. Klo 14.30 tapasimme asuntoa vuokraavan
naisen ja saimme avaimet asuntoon. Vuokraemäntä lupasi
ystävällisesti tuoda seuraavana aamuna meille pyörät, joita
voisimme käyttää kaupungissa liikkuessamme.

Majapaikkamme sijaitsi aivan kivenheiton päässä
Teatro Filodrammaticosta, jossa pidettiin alttoviulukilpailun
semifinaali. Asettauduttuamme taloksi päätimmekin aiempien
suunnitelmien mukaisesti mennä seuraamaan kilpailua.
Matkalla kilpailupaikalle törmäsimme Atteen ja Piskuun,
jotka kertoivat semifinaalin loppuneen tältä erää. Osallistujia
olikin ollut yksi ilmoitettua vähemmän, joten kilpailu oli
loppunut ennakoitua aiemmin. Lähdimme yksissä tuumin
testaamaan paikallisen drinkkibaarin tarjonnan. Pian
seuraamme liittyivät Tarja Koskinen ja Kaisa Pulkamo, jotka
bongasivat meidät sattumalta Kaisan hotellihuoneen
parvekkeelta baarin yläpuolelta.
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Sitten olikin aika ilmoittautua, joten lähdimme kohti
kilpailutoimistoa. Toimisto oli vain pienen kävelymatkan
päässä ja ilmoittautuminen sujui jouhevasti. Sen yhteydessä
saimme muun muassa alttoviulumusiikkia sisältävän CD-
levyn, tarroja (heh) sekä myöhemmin paljon ärtymystä ja
turhautumista aiheuttaneen ohjelmakirjan.

Ensimmäinen virallinen kongressitapahtuma, johon
osallistuin, oli Tabea Zimmermannin mestarikurssi klo 17.10.
Opetusaika oli jaettu kahden osallistujan kesken, jolloin
kumpikin tunti kesti 25 minuuttia. Melko lyhyt mestarikurssi
siis. Tabean opetusta oli erittäin mielenkiintoista seurata.
Hän otti yleisön hyvin huomioon, kuitenkin samalla tarkasti
keskittyen opiskelijoiden ongelmiin. Neuvot tuntuivat
järkeviltä ja toimivilta. Mieleen jäi muun muassa seuraavat
lausahdukset: ”read, imagine, play” ja ”observe, analyze,
change”. Oh, how simple is that!

Tabea oli positiivinen, mutta samalla vaativa –
ominaisuuksia, joita itse arvostan opettajassa. Ainakin
yleisössä istuessa tuntui siltä, että lyhytkin mestarikurssi oli
antoisa osallistujille.

Puoli yhdeksältä illalla oli kongressin avajaiskonsertin
vuoro. Konsertissa esiintyivät Dana Zemtsov, Ettore Causa,
Michael Kugel ja Tabea Zimmermann Il Virtuosi Italiani
–orkesterin solistina. Konsertin alkupuolelta parhaiten jäivät
mieleen Causan ja Kugelin esitykset. Causa esitti

Mestari ja kisälli
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Schumannin sellokonserton, joka luonnistui yllättävän hyvin
myös alttoviululla soitettuna. Kugelin esitys Paganinin
Venetsian karnevaaleista oli viihdyttävä, mutta ei ehkä
kaikista parhaimmalla tavalla…

Toisella puoliajalla Tabea Zimmermann esitti Luciano
Berion (1925–2003) teoksen Naturale alttoviululle,
lyömäsoittimille ja ääninauhalle. Tabean soitto oli – jälleen
kerran – erittäin nautinnollista ja uskomattoman luonnollista.
Oli mielenkiintoista kuulla häntä myös muuten kuin
orkesterin solistina.

Konsertin jälkeen moni lähti hotellille nukkumaan. Me
Elinan, Aten ja Piskun kanssa lähdimme vielä syömään Café
Violaan eli Locanda il Bissoneen. Olin kuolemanväsynyt,
mutta pitihän ”Café Viola” nyt testata! Olimme ensimmäiset
asiakkaat paikan päällä, ja kuluikin jonkin aikaa ennen kuin
muita alttoviulisteja saapui paikalle. Viereiseen pöytään
istuutui hollantilaisia, joista yhteen olin sattumalta tutustunut
pari kuukautta aiemmin
kurssilla Norjassa.

Tapahtumarikkaan päivän ja hyvän illallisen jälkeen oli
mukava jatkaa ”kotiin” nukkumaan.
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Päivä 2 (Elina)

Aamuherätys oli tuskaisen aikainen, mutta aamun
workshop Waltonin ja Bartokin ”vaikeista paikoista” kiinnosti
sen verran, että ylös oli päästävä. Iiris jäi ymmärrettävistä
syistä (edellisyön 50 min yöunet…) vielä nukkumaan.
Aamukahvin kävin hörppäämässä läheisessä kahvilassa.
Käteistä olisi taas kaivattu ja sitähän ei tietenkään ollut
mukana yhtään. Cremonalaisen ystävälliseen tapaan myyjä
vain kohautti harteitaan ja sanoi, että tule maksamaan sitten
joskus.

Aamun Workshopin piti hyvin sympaattinen ja iäkäs
alttoviululegenda Jerzy Kosmala, joka oli ollut Primrosen
oppilas ja assistentti. Tilaisuuden alussa keskusteltiin mm.
alttoviulistien vakiaiheesta; Bartokin konserton eri versioista.
Kosmala kertoi pidättäytyneensä aina Serlyn versiossa,
joskaan hän ei suostunut soittamaan kaikkia editiossa olevia
Primrosen sormituksia. Tästäkös maestro Primrose oli hänelle
suivaantunut. Kosmala oli päätynyt lopulta siihen, että
parempi olla soittamatta kyseistä kappaletta tunneilla
ollenkaan…

Workshopin ideana oli, että vapaaehtoiset tulisivat
soittamaan valitsemiaan kohtia ko. konsertoista ja Kosmala
antaisi niihin harjoitteluneuvoja. Ongelma vaan oli, ettei
vapaaehtoisia ollut! Lopulta yksi alttoviulistityttö onneksi
rohkaistui soittamaan Waltonia. Tunnilta jäi mieleen
Kosmalan ajatus siitä, että ei koskaan pitäisi ajatella, että
joku paikka on ”vaikea”, vaan pikemminkin käsittää ne
positiivisesti haasteina. Toinen yksityiskohta, mikä jäi mieleen
oli tekninen neuvo siitä, ettei vasen käsi saisi koskaan osua
alton koppaan. Erityisesti yläasemissa saa hänen mukaansa
siten paljon paremman saundin.

Seuraavaksi oli vuorossa päivän varmasti odotetuin
tapahtuma, Tabean ja hänen Hans Eislerissa opiskelevien
oppilaidensa kamarimusiikkikonsertti. Tarjolla oli kaikenlaisia
helmiä, kuten York Bowein Fantasia 4 altolle, George
Benjaminin Viola, Viola ja Frank Bridgen Lament 2 altolle.
Tabean oppilaatkin soittivat todella hienosti, enkä ollut
koskaan kuullut yhtä hyvää alttokamarimusiikkia! Tabeaa
fanitan taas vähän enemmän kuin ennen (jos se on enää
ylipäältään mahdollista…). Konsertti pidettiin
poikkeuksellisesti Museo del Violinolla, jonka sali oli paljon
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parempi kuin muut konserttitilat, joskin lippusäädössä meni
aikaa ja konsertti alkoi vieläkin enemmän myöhässä kun
tavallista.

Keskustelin viikon päätteeksi useiden suomalais-
delegaation jäsenten kanssa mitä viikosta jäi päällimmäisenä
mieleen. Moni mainitsi Tabean esiintymiset. Kaisa Pulkamon
sanoin Tabea on helmi, joka on niin kirkkaasti muita parempi,
ettei hänen hyvyydestään tarvitse edes keskustella. Kaikkien
muiden kongressissa soittaneiden soittajien kohdalla yleisön
mielipiteet saattoi jakaantua. Tommi Aalto kommentoi
loppuviikosta, että oli tavallaan harmi, että Tabea esiintyi heti
kongressin alussa, koska kukaan soittaja ei tehnyt yhtä suurta
vaikutusta hänen jälkeensä.

Tabean konsertin jälkeen olisi ollut ohjelmassa
muutamakin resitaali, mutta kuten Sari Aalto asian ilmaisi ”Ei
tämän konsertin jälkeen voi kuunnella mitään muuta
ainakaan kolmeen tuntiin!”. Lähdettiin siispä Iiriksen ja Jussi
ja Lahja Idin kanssa lounaalle, jonka Idit avokätisesti
tarjosivat meille köyhille opiskelijoille.

Pienten päikkäreiden jälkeen menimme Iiriksen kanssa
Italialaisen Alicia Marie Valotin luento-resitaaliin, jonka
aiheena oli mm. analysoida Campagnolin kapriisien
merkitystä. Kun luennon piti alkaa, lavalle astelikin kalju,

Tabea ja upeat oppilaat
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Iiriksen mukaan painijan näköinen, altistimies. Kävi ilmi, että
oltiin erehdytty sekä ajasta että paikasta. Kongressin
käsiohjelma oli niin kammottavan epälooginen ja sekava, ettei
ihme, että näin pääsi käymään. Aiheesta nuristiin
suomalaislegioonassa moneen kertaan. Jos jotain asiaa
Cremonan kokemuksesta ei jää ikävä, niin käsiohjelman
pläräämistä!

Painija osoittautui italialaiseksi alttoviulistiksi nimeltä
Luca Sanzo. Ohjelmaan kuului italialaista ja hollantilaista
nykymusiikkia, sekä Hindemithin soolosonaatti op. 25 nro. 1.
Ensimmäiset kappaleet olivat aika puuduttavaa kuunneltavaa.
Kolmannen, hollantilaisen teoksen, hän soitti viola d’amorella,
joka sinänsä on todella mielenkiintoinen soitin. Valitettavasti
vaan itse teos/esitys ei minusta loppua lukuunottamatta ollut
kovin mielenkiintoinen. Konsertin lopuksi kuultu Hindemith
oli jo saundillisesti laadukkaampi. Itse en ihan allekirjoittanut
Sanzon tulkintaa, mutta kyse on tietenkin suuriltaosin
makuasioista. Kaisa taisi sanoa konsertista myöhemmin, että
”aloitus oli sen verran jäätävä, että olisi tehnyt mieli paeta,
mutten kehdannut kun istuin niin edessä.”

Seuraavana oli vuorossa kaksi mestarikurssia, joista
ensimmäisen piti Michael Kugel. Mestarikursseja oli viikon
aikana useampi, joista kukin kesti 2x 25min. Yhdellä
oppilaalla oli siis vain 25min aikaa. Kugelin tunti oli aika
farssi. Hän käyttäytyi enemmän stand-up koomikon, kuin
opettajan tavoin. Hän viljeli lauseita, kuten ”Never work with
intonation – It’s not necessary” tai ” Never use the 2nd
position”, ja soitti kaiken eteen jäätävällä turbovibratolla.
Tuntui, että kyseessä oli yhden miehen show, jossa oppilas oli
ihan toissijainen. Kugelin tunnin jälkeen Pisku kääntyi minun
puoleeni ja sanoi: ”En halua vaikuttaa sun kirjoitukseen,
mutta tämä oli ehkä huonoin soittotunti IKINÄ.”

Päivän toisen mestarikurssin piti italialainen Alfonso
Ghedin. Niissä tunneissa oli jo enemmän järkeä, tosin
Ghedinin puheesta ei meinannut saada selvää, eikä hänellä
ollut erityisen paljoa karismaa. Jälkimmäinen oppilas soitti
Shostan sonaattia ja hänestä Ghedin tuntui jo vähän
innostuvan. Hän puhui lähinnä musiikillisista asioista ja
mielestäni hänellä oli Shostaan ihan hyviä pointteja.
Oppilaskin oli mielenkiintoinen tapaus. Kuulimme että hän
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oli 42-vuotias (näytti yli 10 vuotta nuoremmalta) ja
ammatiltaan myös lääkäri.

Mestarikurssien jälkeen menimme koko Suomi-
edustuksen voimin yhdessä syömään siihen samaiseen
ravintolaan, jossa juuri olimme lounaalla. Samat kärpäset
ahdistelivat, mutta ruoka oli onneksi ihan tasalaatuista
edelleen.

Kun lähtö päivän viimeiseen konserttiin lähestyi, alkoi
sopivasti sataa kaatamalla. Tommi urheasti käveli, me
Iiriksen kanssa pyöräiltiin ja muut päätyivät taksikyytin
Museo del Violinolle, jossa Bruno Giuranna ystävineen
esiintyisi. Kastuimme Iiriksen kanssa matkalla ihan kunnolla,
eikä auttanut muu kuin mennä vessaan käsien
kuivauslaitteen alle kuivattelemaan.

Koko delegaatio Il Pomodorossa.
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Konsertin nimi oli alttoviulukongressille sopivasti
”Quintetto con due viole” (Kvintetto kahdelle alttoviululle), ja
ohjelmassa oli Brahmsin G-duuri, sekä harvemmin soitettu F-
duuri jousikvintetto. Oli jotenkin liikuttavaa seurata Maestro
Giurannan soittoa. Tarkkaa ikää en tiedä, mutta CV: n
mukaan hänen soolouransa alkoi vuonna 1954, jolloin hän
soitti Giorgio Frederico Ghedinin konserton Herbert von
Karajanin johdolla, joten ikää on luultavasti jo yli 80-vuotta.
Kvintetot olivat virkistävä lisä kongressin ohjelmaan, joka
muuten koostui pitkälti pelkästä alttoviulunsoitosta,
muutamaa viulu-altto duoa lukuun ottamatta.

Konsertin jälkeen painettiin melkein koko porukalla
kongressin viralliseen illanviettoravintolaan ”Cafe Violaan”.
Ravintolassa oli tarjolla mm. edulliseen hintaan ”Menu
Viola”, jonka sisältö meille valkeni vasta loppuviikosta.
Tarjoilija kun ei puhunut sanaakaan englantia, eikä menun
sisältöä lukenut missään millään kielellä. Juuri kun saimme
oluet eteemme, alkoi nuorista eteläafrikkalaisista koostuva
alttokvartetti soittamaan kevyitä pikkukappaleita. Soitto oli
hyvin sympaattista, joskin omiin korviini hiljaisuus/pelkkä
puheensorina olisi ollut siinä vaiheessa päivää ihan
tervetullutta. Ilta päättyi lopulta mukavasti ja uni tuli kyllä
heti silmään.

Päivä 3 (Iiris)

Aamulla klo 9.00 olisi ollut tarjolla sekä luento-
resitaali, jossa Birminghamin konservatorion opiskelijat
soittivat Campagnolin kapriisit no. 1-17 sekä työpaja ”pre-
college” opiskelijoille. Voiton vei kuitenkin nukkuminen, sillä
myös levolle oli annettava välillä aikaa.. Kongressin ohjelma
oli tiivis, esimerkiksi torstaina oli neljä päällekkäistä
tapahtumaa, eikä mistään olisi tehnyt mieli jäädä paitsi.

Aamulla oli aikaa myös rutiiniksi muodostuneelle
päivittäiselle viiden minuutin harjoittelulle. Vaikka
harjoittelumäärät eivät päätä huimanneetkaan, oli silti kiva,
että altto oli reissussa mukana. Resitaaleista, konserteista ja
luennoista inspiroituneena oli mahdollista kokeilla uusia
juttuja heti ennen kuin ne unohtuisivat kokonaan. Takarai-
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vossa itsestään muistutti myös matkan jälkeisenä aamuna
järjestettävä luokkatunti…

Päivän ensimmäinen ohjelmanumero oli ”Alessandro
Rolla and the birth of the Italian Viola Repertoire”.
Konsertissa kuultiin Collailm Duoa. Irlantilaissiskokset Karina
ja Aiveen Gallagher soittivat Rollan Concertanten viululle ja
alttoviululle Es-duurissa, op.5. Esitystä oli kiva kuunnella ja
kappalekin on mielestäni tutustumisen arvoinen. Lisäksi
konsertissa kuultiin Rollan konsertto op. 3, jossa solisti
Benedetta Buccia säesti jousikvartetti. Orkesterisäestyksen
oli sovittanut jousikvartetille Francesco Fiore. Muukin yleisö
vaikutti pitävän tästä konsertista.

Konsertin jälkeen tuntui siltä, että pieni tauko
kuuntelusta ei tekisi pahaa. Takana oli vasta yksi konsertti,
mutta intensiiviset maanantai- ja tiistaipäivät olivat selkeästi
aiheuttaneet pienimuotoisen alttoviuluähkyn. Kongressin
”päärakennuksen” aulassa oli myynnissä nuotteja, soittimia ja
jousia sekä muita alttoviulutarvikkeita, ja päätinkin käydä
tässä välissä tutkailemassa tarjontaa. Nuotteja ei tullut
hankittua, vaikka tarjolla olisi ollut yllättäen esimerkiksi
kaksi vihkoa suomalaisia tangoja sovitettuna alttoviululle ja
pianolle sovittajina Timo Alakotila ja Jonas Dominique. Sen
sijaan ostin setin Warchal-kieliä. Kielistä en osaa tässä
vaiheessa kertoa sen enempää, koska eivät ole vielä päässeet
testiin, mutta palvelu oli erittäin hyvää ja hintakin oikein
kohtuullinen. Paikan päällä oli myös kaksi eri kieliseteillä
varustettua alttoviulua, joita oli mahdollista testailla.

Seuraavana vuorossa oli ”The Portugese experience”;
6 alttoviulua, kitara ja portugalilainen kitara. Oli ihana kuulla
jotain hieman erilaista, kun muuten päivät täyttyivät
klasarialttoviulunsoitolla. Portugalilaisten soitto oli hyvän
kuuloista eikä yhtään tunkkaista, vaikka lavalla oli kuusi
alttoviulua. Tiedätte kyllä, mitä tarkoitan. Portugalin
alttoviuluseuran presidentti ja yhtyeen jäsen Jorge Alves
kertoi hieman heidän soittamistaan kappaleista. Hänen
mukaansa lavalla oli itse asiassa 7 violaa, sillä meidän
tuntemamme kitara on portugaliksi viola, portugalilainen
kitara guitar ja alttoviulu viola dell’arco.

1919 in Viola -konsertissa kuultiin sekä tuttuja että
hieman tuntemattomampiakin teoksia. Granville Bantockin
(1868–1946) F-duurisonaatti sekä Ernest Blochin (1880-
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1959) sarja alttoviululle ja pianolle olivat minulle ennestään
tuntemattomia, mutta sen sijaan Rebecca Clarken
(1886–1979) ja Paul Hindemithin (1895–1963) sonaatit
sitäkin tutummat. Tämä Chiara Morandin ja Michela
Spizzichinon konsertti oli kaiken kaikkiaan miellyttävä
kokemus.

Alkuillasta oli kongressin
kunniavieraan Bruno Giurannan
luento-resitaali, joka keskittyi
Brahmsin sonaatteihin.
Giuranna oli erittäin karismaat-
tinen ja valloittava esiintyessään,
mutta hän ei aina muistanut
puhua mikrofoniin ja istuin aluksi
kaikuisan tilan takaosassa, joten
suuri osa asiasta meni hieman
ohi. Luento käsitteli sonaattien
klarinetti- ja alttoviulustemmojen
eroja. Giuranna itse oli mieltynyt
enemmän klarinettiversioihin,
jotka soivat osittain korkeam-
malta kuin alttoviululle kirjoitetut
versiot.

Klo 18.10 oli vuorossa
Ettore Causan resitaali, jossa kuultiin Schnittken sarja
vanhaan tyyliin op. 80, Franckin Melankolia sekä Brahmsin e-
mollisonaatti. Aplodeista päätellen Causa oli monen mieleen!
Itseäni häiritsi katseen nauliutuminen nuotteihin sekä tunne
siitä, että hän soitti lavalla enemmän itsekseen kuin meille
kuulijoille. Toisaalta muut, joiden kanssa asiasta juttelin,
eivät olleet kiinnittäneet huomiota lainkaan kyseisiin asioihin.
Causa soitti kaiken enemmän tai vähemmän ”tykisti” ja
pidinkin enemmän Giurannan tavasta lähestyä Brahmsin
sonaatteja. Muistiinpanoissani lukee Causasta: ”taitaa olla
wannabe-sellisti”.

Illalla saimme nauttia Citta di Cremona –kilpailun
finaalista. Finaali käytiin hienossa ja suuressa San Agostinon
kirkossa, joka oli akustisesti melko haastava, kaiusta ei ollut
puutetta. Kilpailun lopputuloksesta voi toki olla montaa
mieltä, mutta meidän suomalaisten mielestä oli kyllä varsin
erikoista, että kilpailussa ei jaettu ensimmäistä palkintoa
lainkaan. Toinen palkinto jaettiin Muriel Razavin ja Matthew

Giuranna työn touhussa.
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Cohenin kesken, kolmannen palkinnon sai Raphaël Pagnon.
Kaikki kolme soittivat kyllä hienosti! Myöhemmin illalla Cafe
Violassa kuulimme, että toinen toisen palkinnon saajista sai
palkinnoksi alttoviulun ja toinen kieliä…

Päivä 4 (Elina)

Aamu alkoi taas lähikahvilan cappucinolla (yksi
lempiasioitani Italiassa: todella hyvä ja halpa kahvi!). Aamun
ensimmäinen konsertti oli suomalaisittain tärkeä: Atte
esiintyi! Koko Suomen delegaatio oli tietysti kuuntelemassa.
Konsertin avasi italialainen alttoviulukvartetti, jotka soittivat
kvartetissa ykkösalttoa soittaneen Carmelo Giallombardon
sovituksen Bachin 1. sooloviulusonaatista. Bach oli kiva tapa
avata aamu, joskin soitto olisi voinut paikoin olla vähän
barokkityylisempää, hengittävämpää ja kevyempää. Kvartetin
jälkeen Atte esitti Gerard Griseyn ( 1946-1998) teoksen
Prologue pour alto seul ja hienosti esittikin! Teos kuullaan
Aten toimesta myös Musica Novan HKOn konsertissa 3.2.
Kannattaa mennä kuuntelemaan! Esitys otettiin hyvin vastaan
ja Atte sai kiitoksia Giurannaa myöten. Konsertin jälkeen
yleisö parveili lavalla hämmästelemässä teoksen nuottia. Aika
velho saa olla, että tuollaisesta nuotista saa jotain irti!

Atte vauhdissa.
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Seuraavassa resitaalissa soitti italialainen Daniel
Palmizio. Paikalliseen tyyliin altistin CV alkoi ” Palmizio is
widely considered to be one of the best violists of his
generation”. Tällainen tituleeraaminen tuntuu olevan maan
tapa, sillä samankaltaisia CVitä oli useita. Tämä kyseinen
soittaja kuitenkin osoittautuikin vallan mainioksi. Ohjelmakin
oli hyvin mielenkiintoinen, hän soitti Ligetin ja Shostan
sonaatit. Ligetin kuulin nyt ensi kertaa kokonaan, joten en
osaa siitä kovin asiantuntevia lausuntoja antaa. Ainakin esitys
kuulosti hyvin vakuuttavalta! Shostankin sonaatista pidin
ainakin suurimmanosan aikaa. Minua rupeaa aina viimeisen
osan alussa itkettämään, ihan sama kuka sonaattia soittaa.
Näin kävi tälläkin kertaa. Pidin Palmizion soittajapersoonasta
kovasti. Konsertin ylimääräisenä kuultiin joku hyvin tuttu
pikkukappale, jonka nimeä en kuollaksenikaan saanut
mieleeni. Valinta oli Ligetin ja Shostan jälkeen hieman
erikoinen ja sen olisi puolestani voinut jättää väliin.

Näiden päivien aikana on tullut kuultua jos jonkinlaista
soittajapersoonaa. Pidän selkeästi enemmän nöyristä
taiteilijoista joista tulee sellainen olo, etteivät he esittele
niinkään itseään vaan toimivat enemmänkin välikappaleina
säveltäjän ja yleisön välillä. Joissakin soittajissa on ihanaa

Ihmettelevää yleisöä.
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hiljaista ja vaatimatonta karismaa, ilman päälle liimattua
taiteellisuutta. Nykypäivänä alkaa olla jo niin paljon
alttoviulisteja jotka saa niin sanotusti ”menemään” mitä vaan,
että se yksinään ei tunnu kovin kiinnostavalta. Enemmän
itseäni puhuttelee musiikillinen älykkyys ja etenkin saundi.
Esimerkiksi Tabean soittama yksittäinen todella hieno ääni
teki minuun tällä viikolla suuremman vaikutuksen kuin erään
italialaisen alttoviulistin soittama teknisesti hyvin vaikea
Ysayen sooloviulusonaatti. En tietenkään yhtään halua
väheksyä teknistä taituruutta ja sitä suurta työmäärää, mitä
sellaiseen vaaditaan, mutta mielestäni nimenomaan
alttoviulun ihanuus on jossain ihan muualla.

Päiväohjelma jatkui Hollantilaisella
nykymusiikkikonsertilla, mutta päätimme jättää sen väliin ja
suuntasimme puistoskumppa- aperitiivin jälkeen Iiriksen,
Aten ja Piskun kanssa Elina Kaljusen suosittelemaan
Trattoriaan lounaalle. Totesin, että paikalliset kurpitsaraviolit
maistuvat ihan lanttulaatikolle, joten minun ei toiste niitä
kannata tilata. Lounaan jälkeen suuntasimme jälkiruoalle
jäätelöbaariin, joka oli suomalaisittain ristitty ”Krematorio”
Emiliaksi ( oikea nimi Cremeria Emilia), ja siellä yllättäen oli
koko muukin suomijengi jäätelön perässä.

Herkuttelun jälkeen menimme kuuntelemaan
amerikkalaisen alttoviulistin Sarah Billing Hartin resitaali-
luentoa ”The violist as a composer”. Hän oli tehnyt aiheesta
väitöskirjan Marylandin yliopistossa ja koonnut tälle
luennolle esimerkkiä muutamista vähemmän tunnetuista
alttoviulistien säveltämistä teoksista. Hart oli tosi kiva
esiintyjä ja mainio soittaja. Luennolla mainituista säveltäjistä
jäi mieleen Atar Arad, jonka mestarikurssille itsekin
osallistuin viime vuonna. Silloin tutustuin hänen
säveltämiinsä 12 kapriisiin, joista kukin on saanut nimensä ja
inspiraatiosta jostain alttoviulukirjallisuuden hittibiisistä.
Ainakin osa kapriiseista oli hyvin käyttökelpoisia. Jos jotakuta
kiinnostaa, niin nuotit löytynee vielä minulta. Toinen
säveltäjä, joka jäi mieleen luennolta oli Kenji Bunch, jonka
teoksen The 3 Gs for solo viola Hart esitti luennolla. Kysessä
on säveltäjä, joka ottaa paljon vaikutteita rock ja
hevimusiikkista. Kappale soitettiin scordaturalla (A ja C-kielet
viritettiin alaspäin G-säveliksi) ja se oli hyvin
mukaansatempaava. Teoksesta pitivät muutkin ja epäilen,
että sitä kuullaan toivottavasti ainakin Piskun esittämänä
joskus lähiaikoina Suomessakin!
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Illan viimeisestä konsertista vastasi jo avajaiskonser-
tissa kuultu Dana Zemtsov (s.1992), joka saattaa olla ainakin
joillekin suomalaisille tuttu Kuhmon kamarimusiikkifestivaa-
leilta. Dana kuului festivaalin 6 niin sanotun kuunniavieraan
joukkoon. Muut viisi olivat Tabea Zimmermann, Bruno
Giuranna, Michael Kugel, Alfonso Ghedin ja Ettore Causa.
Resitaaliohjelmaan kuului paljon tuttuja kappaleita, mm.
Vieuxtempsin sonaatti, Schumannin Fantasiestücke ja Bizet'n
Carmen Fantasia. Danan soitto oli hyvin intensiivistä ja hän
on ehkä nykyiseltä opettajaltaan Michael Kugelilta omaksunut
hyvin hallitsevan vibraton, jota hän viljelee kaikkialle.
Pidemmän päälle koin tällaisen turbosoiton aika
puuduttavaksi. Kaipasin soittoon lisää erilaisia sävyjä,
rennompaa äänentuottamista ja variaatiota vibraton käyttöön.
Dana on kuitenkin periaatteessa hyvin taitava soittaja,
opettajanvaihdos tekisi hänelle varmasti hyvää. Moni
suomalainen (minä ja Iiris mukaan lukien) lähti konsertista jo
paussilla valmistautumaan illan gaalaillalliseen.

Gaalaillallinen, jonne lopulta koko Suomen delegaatio
osallistui, järjestettiin Palazzo Trecciossa. Palazzo oli todella
hieno rakennus, joskin itse ruokailutila oli vähän ankea.
Ruoka oli hyvää ja sitä oli enemmän kuin riittävästi! Oli
mukava viettää viimeinen kongressi-ilta koko porukan voimin.
Illallisella pidettiin muutama puhe, joissa kongressin
koordinaattori ja puuhanainen Dorotea Vismara, sekä
Kansainvälisen alttoviuluseuran puheenjohtaja Carlos Maria
Solare kiittelivät vuolaasti kongressin järjestämiseen
osallistuneita henkilöitä. Lisäksi tilaisuudessa puhui Anna
Brooker, joka on Australian ja Uuden-Seelannin seuran
puheenjohtaja. Ensi vuoden konferenssi nimittäin
järjestetään Wellingtonissa Uudessa-Seelannissa syyskuussa
2017!

Päivä 5 (Iiris)

Viimeinen päivä Cremonassa alkoi asuntomme
luovutuksella. Seuraavaksi suuntasimme kohti
kilpailutoimistoa, johon jätimme matkalaukkumme säilöön.
Vuorossa oli Ettore Causan mestarikurssi. Causan opetus oli
mahtavan tehokasta, varsinkin, kun mielessä oli myös hieman
erilaisia opettajia edeltäviltä päiviltä.
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Ennen kotimatkaa päätimme käydä hieman
kiertelemässä viereisellä torilla. Lounaaksi söimme Sarin,
Kaisan ja Elinan kanssa viimeiset Cremonan pizzat ja saimme
vielä nauttia hieman auringostakin! Lähdimme Kaisan kanssa
taksilla rautatieasemalle, jossa tapasimme muut junalla
matkaa tekevät suomalaiset. Junassa oli vahva sähköpalon
haju, jota konduktöörikin kävi muutamaan otteeseen
ihmettelemässä. Mitään vikaa ei kuitenkaan löytynyt, ja
pääsimme ehjänä ja aikataulussa (!?) perille Milanoon.
Astuttuamme ulos junasta näimme, kuinka vaunumme katosta
kohosi savua.

Asemalla jäljellä oleva seurue hajosi pienempiin
porukoihin. Me vietimme Kaisan kanssa päivää Milanossa,
sillä Kaisa oli lähdössä Suomeen vasta seuraavana päivänä ja
itsekin jäin Milanoon muutamaksi päiväksi sukulaisten luo.
Melkein kaikki muut taisivat lentää vielä samana päivänä
Suomeen.

Reissu oli kaiken kaikkiaan oikein mukava ja antoisa!

Tyytyväiset kongressikävijät lounaalla.

26 Cremona

Kongressiin osallistuneet saivat muistoksi myös
alttoviulumusiikkia sisältäneen levyn. Jussi Tuhkanen

kuunteli ja arvosteli tuon pläjäyksen - luettavissa nyt
sivulta 31 alkaen!
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Suomi 2022?
Elinan fiilikset tulevaisuudesta

Cremonan viikolla palloteltiin moneen otteeseen ajatusta, että
joku päivä kansainvälinen alttoviulukongressi järjestettäisiin
Suomessa. Ajatus on hyvin kutkuttava, mutta itselläni ei
ainakaan ole realistista käsitystä siitä työmäärästä, mitä sen
eteen vaadittaisiin. Aika näyttää toteutuuko haave! Kuitenkin
viikon aikana keskusteluissamme moni lause alkoi:

” Sitten kun kongressi on Suomessa, niin… ”.

… kaikkialla on toimiva wifi
… konsertit alkaa ajoissa
… puhujat osaavat puhua mikkiin
… iltaklubilla ei saa soittaa alttoviulua
… nettisivut on selkeät ja sieltä löytää helposti

tarvittavan informaation
… konsertit pidetään tiloissa, joissa ei ole jatkuvaa

läpikulkua
… järjestetään alttoviulukilpailu, jonka 1. palkinto

jaetaan ja jonka jaettu 2. palkinto on jotain muuta
kuin kielisetti

… kunniavieraina on vanhojen suuruuksien lisäksi myös
enemmän nuorempia suuruuksia

… kaikki ylimääräinen byrokratia ja lappujen täyttely
kongressiin osallistuvilta minimoidaan

… käsiohjelma on selkeä ja siinä tapahtumat on
kronologisessa järjestyksessä

… käsiohjelmassa on muistiinpanosivuja
… kongressissa ei järjestetä päällekkäisiä tapahtumia

*****
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Hyvä altistikollega!

Suomen alttoviuluseuran vuoden 2017 vuosikokous pidetään
Turussa 31.3.-2.4. Tapahtumapaikkoina ovat Turun
konserttitalo ja konservatorion Sigyn- ja Chrichton- salit.
Raotan tässä hieman salaisuuden verhoa vuosikokouksen
ohjelmasta.

Perjantaina 31.3. aloitetaan Turun filharmonisen orkesterin
konsertilla, jossa solistina orkesterin sooloaltisti Jasmine Noel
Beams. Tähän konserttiin on intendentti Emilie Gardberg
luvannut ”erikoishintaisia” lippuja (tarkempaa tietoa
erikoishinnasta ei toistaiseksi ole).

Vivaviola!

Pe 31.3.2017 klo 19.00 Turun konserttitalo

Jonathan Berman, kapellimestari
Jasmine Beams, alttoviulu

Magnus Lindberg: Chorale
Miklós Rózsa: Konsertto alttoviululle ja orkesterille
Robert Schumann: Sinfonia nro 2

Alttoviulu pääsee oikeuksiinsa Miklós Rózsan tumman
unkarilaisessa tyylissä, jossa kansanmusiikkivaikutteisiin on
lisätty teräviä sävyjä. Solistina toimii orkesterin sooloaltisti,
kalifornialaissyntyinen Jasmine Beams. Alttoviulukonserttoa
reunustaa kaksi Bach-vaikutteista teosta: Lindbergin ”Es ist
genug” -koraalille pohjautuva Chorale ja Schumannin toinen
sinfonia, jonka Scherzon teeman lähtökohtana ovat sävelet B,
A, C ja H.
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Lauantaina ja sunnuntain ohjelmassa on tiätty itse
vuosikokous, multiviolamusaa (esim. Maxin Azonal
sooloaltolle ja kamariorkesterille), mahdollisesti
opetusdemoja ja muuta syvällistä alttomeininkiä. Uskallan
luvata jo nyt, että hienoa ja hauskaa tulee olemaan, vaikka
lopullinen ohjelma ei ole täysin salaisuuden verhon takaa
itseään paljastanutkaan.

Koska me altistit olemme yhteisöllisiä, sosiaalisia,
aikaansaavia ja aina vain yhtä innostuneita ihanasta
soittimestamme, haluaisin kutsua kaikki teidät kollegat
aivoriiheen (altisti ja aivoriihi….hmm.. ) suunnittelemaan,
ideoimaan, toteuttamaan tulevan vuosikokouksen ohjelmaa.
Haluatko esittää jotain, onko sinulla jokin pedagoginen
kuningasidea, estradia kaipaava multiviolajengi, jotain
painavaa, hauskaa tai ihan vaan tavallista sanottavaa
kollegoillesi?

Jotain jota haluaisit kuulla, nähdä, tuoda esille?

Tule kokkaamaan yhteistä soppaa, poimitaan siitä
sitten sopivimmat sattumat kaikille maisteltaviksi! Heti tämän
luettuasi olet tietysti täynnä intoa ja ihania ideoita.

Pyydän sinua lähettämään ehdotuksiasi minulle
mieluiten joulukuun puoleen väliin mennessä s-postilla tai
soittele vaikka!

Tarkempaa infoa vuosikokouksesta tulee aikanaan seuran
jäsenille s-postilla.

TERVETULOA SANKOIN JOUKOIN TURKUUN!

Vuosikokousterveisin
Harri Sippel
harri.sippel@turkuamk.fi
p. 045 – 863 6699



Uusia levyjä

Kisakappaleita
Atte Kilpeläinen

Kanadan alttoviuluseuran voimahahmo Jutta
Puchhammer-Sédillot antoi minulle arvosteltavaksi uuden
mielenkiintoisen levynsä. Hän on koostanut Pièces de
Concours -tuplalevylleen Pariisin konservatorion
päättötutkintoihin sävellettyjä teoksia (joista ehdottomasti
tunnetuin on Enescun Concertstück). Vuosina 1896-1940
sävellettiin yhteensä 27 teosta, joista kukin vuorollaan oli
senvuotisten tutkintojen pakollisena numerona. Jonkinlaisena
yhdistävänä tekijänä kaikissa teoksissa on monenlaisia
teknisiä haasteita, joiden selättäminen on katsottu olevan osa
päättötutkintoja. Tälle levylle Puchhammer-Sédillot valikoi
kokoelmasta 18 teosta. Kestoiltaan teokset ovat 5-14 min,
joten näissä on paljon uutta materiaalia siihen hivenen
hankalaan n.10 min pikkukappale -kategoriaan. Ja nythän
Tampereen alttoviulukilpailu 2017 sopivasti tarjoaa melkoisia
vapauksia välikilpailun ohjelman suhteen, ehkäpä joku näistä
taiturikappaleista kuullaan syyskuussa 2017!
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Montrealin yliopiston alttoviuluprofessori Jutta
Puchhammer-Sédillot soittaa levyllä erittäin taidokkaasti. On
aina kiva kuunnella soittoa, jossa tekninen briljeeraus ei ole
rahtuakaan pois musiikkillisesta ilmaisusta. Vaikka teokset on
sävelletty ensisijaisesti alttoviulistien tarpeisiin on piano-
osuudet kuitenkin ihan täyttä tavaraa. Juttan duopartnerina
tällä levyllä on pianisti Élise Desjardins.

Navona Recordsille tehdyn levyn virallinen
julkaisupäivä on 18.11.2016. Harvinaisemmista teoksista
julkaistaan myös 3 Schottin kustantamaa nuottivihkoa, joista
ensimmäinen on jo markkinoilla. Annan tälle kokoelman
vahvan suositukseni jo siksi että ohjelmistossamme ei ole
varsinaisesti tungosta tässä kategoriassa. Luulisin että tämä
voisi olla kiva piristysruiske kaikille ammattiopiskelijoita
opettaville. Taidankin tilata nuotit siis heti.

Cremonan tuliainen
Jussi Tuhkanen

Cremonan kongressin lahjakassit pitivät sisällään
mielenkiintoisia äänityksiä. The Viola sound 1950-1962 nimeä
kantavalle tuplalevylle on päätynyt liuta tuttuja teoksia
Mozartin Sinfonia Concertantesta Berliozin Haroldiin
Italiassa, mutta joukossa on onneksi myös muutamia
vähemmän tunnettuja teoksia kuten Händelin B-duuri
konsertto, sekä Antonio Vivaldin d-mollikonsertto Viola
d´amorelle. Kuten levyn otsikosta voi hieman päätellä, on
soiton yleisote tuhtia ja rehevää vibratoa säästelemättä.

Emil Seilerin tulkitsema Attilio Ariostin Lezione V Viola
d´amorelle ja pienelle soitinyhtyeelle sisältää hienoja hetkiä,
joita ilmenee erityisesti kauniissa hitaassa osassa. Muuten
soitto on runsaalla ja leveällä vibratolla marinoitua lähes koko
ajan. Gigassa on jo aavistus tanssillista poljentoa, mutta
aiemmissa osissa vilahdellut ylävireisyys pahenee finaalissa
niin massiivisesti, ettei se paljoa pelasta.
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Johan van Heldenin äänenotto on aavistuksen
herkempi kuin Seilerin. Fraseerauksellisesti Vivaldin d-
mollikonsertossa jännittävintä antia ovat muutamat
kaikuefektit sinällään perustelluissa paikoissa. Hidas osa on
musiikillisesti aika mitäänsanomaton, vaatisi paljon apuja
esittäjiltä. Finaali ei tarjoa suuria ihastelemisen hetkiä.
Kaiken lisäksi äänitys kuulostaa siltä, että solisti soittaa kuin
olisi samassa huoneessa, ja Otto Ackermanin johtama Concert
Hall Chamber Orchestra taas valtavassa konserttisalissa.

Händelin B-duurikonserton solistin Emanuel Vardin
fraasit kevenevät aavistuksen enemmän kuin kahden
edellisen solistin, mutta ei äänessä silti paljoa happea ole.
Resitatiivinen toinen osa on mukavan eläväinen, ja onhan
Emanuelin äänessä vetovoimaa. Finaalissa parasta on solistin
upea detaché. Stradivari chamber orchestra hyökkää
välisoitoissa päälle kuin yleinen syyttäjä äänellä joka
muistuttaa enemmän huonoa syntetisaattorin jousisoundia
kuin kamariorkesteria.

Heinz Kirchnerin ja Stuttgartin kamariorkesterin
johtajanaan Karl Münchninger tulkitsevat monen viulun
hylänneen altistin ensimmäisen kappaleen, eli Telemannin G-
duurikonserton. Largo soljuu eteenpäin enempiä
ärsyttämättä. Sen verran pitää nillittää, että on kuitenkin
pakko ihmetellä ainakin minun runopoikapuoleeni vetoavan
herkkyyden täydellistä poissaoloa. Ehkä ei kuulunut aivan
ajan henkeen. Toinen osa, Allegro on yleistempoltaan todella
vauhdikas, mutta puuduttavan suoraviivainen. Juna kulkee.
Kolmannen, tempomerkinnältään Andante-osan pulssi on liki
sama kuin ensimmäisen osan. Finaalin pirteys jättää onneksi
yleisilmeen aavistuksen plussan puolelle, ja kappalehan on
mitä mainioin.

Myös Marius Casadeus on veljensä Henrin tavoin
säveltänyt teoksia joiden julkaisuun omalla nimellä ei aivan
uskallus riittänyt. Tällä kertaa innoittajana on toiminut Luigi
Tomasinin sävellystyyli. Violetta on soittimena ainakin
itselleni uusi tuttavuus, ja sen erittäin kirkas rekisteri tuo
mukavaa vaihtelua levyn muille kappaleille. Ensimmäisen
osan sivuteema on omituisin pitkään aikaan kuulemani, mutta
viihdyttävä. Toinen osa, Rigaudon on piristävä pikku spurtti,
jonka jälkeen levähdetään Lento Amabilen ihanien, vain
hieman tuhmien portamentojen äärellä. Viimeinen osa on
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mahtava Tambourin. Siirtymät jaksoista toiseen ovat aika
villejä, mutta eipä siinä mittään, voehan sitä noinkin säveltää.

Paul Doktor hallitsee Rollan Es-duurikonserton
ensimäisen osan näppäryydet suvereenisesti. Äänityskin on
astetta laadukkaampi, ja orkesteri pysyy vikkeläliikkeisen
solistin kyydissä kiitettävästi. Kadenssissa todennäköinen
yhden oton politiikka aiheuttaa lieviä harha-askelia, mutta
kokonaisuutena ensimmäinen osa on ihan mukiinmenevä.
Largo on taas hieman yllätyksetön. Finaalissa Doktor saa taas
esitellä virtuositeettiään ja miellyttävää ylärekisterin
äänenväriään. 

Viulisti Franco Gulli ja suomalaisten lempikummisetä
Bruno Giuranna tulkitsevat Torinon sinfoniaorkesterin ja
kapellimestari Mario Rossin kanssa väkevästi Mozartin
Sinfonia Concertanten konserttitaltioinnissa vuodelta 1961.
Mikrofonit ovat aseteltu aavistuksen viulistia suosivammin,
Brunon soitto saisi olla mieluusti hieman enemmän läsnä.
Ensimmäisen osan yleisote on vahvasti Allegro maestoson
jälkimmäistä sanaa korostava.
Hitaan osan melankoliassa molemmat solistit jakavat parasta
hehkuaan. Leppoisassa prestossa Francolla on sen verran
enemmän menohaluja, että orkesteri jää useaan kertaan
tuijottelemaan viulusolistin perävaloja. Aavistus enemmän
yhteispeliä ei olisi ollut pahitteeksi.

Levyn viimeisen teoksen, eli Berliozin Harold Italiassa-
matkakertomuksen trubaduurina ovat alttoviulisti Dino
Asciolla, sekä tuttu Torinon sinfoniaorkesteri johtajanaan
Mario Rossi. Kaikista levyn solisteista Asciollalla on kaikkein
lyyrisin yleisote, ja sehän sopii erinomaisesti varsinkin
ensimmäiseen osaan. Nopeammassa jaksossa olisin kaivannut
aavistuksen enemmän pippuria ja artikulaatiota. Loppujen
osien vähät soolo-osuudet hoituvat oikein mallikkaasti, ja
viimeisessä osassa orkesteri intoutuu antamaan parastaan
freneettisessä allegrossa, niin kuin säveltäjä on toivonutkin.

*****
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la 10.12.2016 klo 18 alkaen
Sibelius-Akatemian Nervanderinkadun toimipisteessä,

luokka N-K55

Ohjelmassa perinteisesti opiskelijoiden matinea,
säveltäjäniminä mm Brahms etc...

Tarjolla juomaa ja kollegiaalista joulumieltä

Tervetuloa!

Jos ulko-ovi ei ole saapuessasi auki - ota varuiksi
Aten numero tästä talteen (040-5931 808) ja soita

hänelle, apu on lähellä!




