KULTTUURI // B13

Aamulehti // Tiistaina 3. marraskuuta 2015
OT TO VIRTANE N

Virtuoosimaista
tanssia ja uhoa
TANSSI
Los Vivancos: Aeternum

★★★★

Tampere-talossa 1.11.

En tiedä, kumpi oli hensgästyttävämpää,
seurata Los
Vivancosin Aeternum-showta
vai lukea esiintyjien ansioluetteloita. On showhon kuulumatonta, mutta inhimillisesti
kiinnostavaa, millaisella kasvatuksella seitsemän veljestä
ovat päätyneet huipputanssijoiksi. Tanssin lisäksi jokainen
soittaa jotain soitinta ja Aeternumissa nähdään taidonnäytteitä myös tältä puolelta. Yhdistettynä tanssiin, tietenkin.

AETERNUM ON veljesten toinen maailmaa kiertävä show.
Nimi on latinaa ja tarkoittaa
kestävää, ikuista. Kestävässä
kunnossa veljekset ovatkin.
Show tykittää koko ajan kovaa
ja korkealta. Kiitokset päättyvät vielä ylimääräiseen numeroon, jossa ei toistella vanhaa,
vaan lisätään yhä kierroksia.
Päät alaspäin.
Tanssi pohjautuu vahvasti
flamencoon, mutta lainaa ja
yhdistelee joustavasti mitä tahansa liikettä baletin huikeista
hypyistä ja pirueteista taistelulajien liikekieleen. Koreografi-

SAULI ZINOVJEV keskittyy lähivuodet säveltämiseen.

Nuoren säveltäjän äänet on
ladattu merkityksillä
Sauli Zinovjevin
kahdeksan sellon
teos soi tänään
Tampere-talossa.
Harri Hautala
Aamulehti

Säveltäjä Sauli Zinovjevilla on
skaksinkertainen
syy iloon: hänes-

tä on juuri tullut isä, ja hänen uusin sävellyksensä Charged, Ladattu, kantaesitetään tänään Tampere-talossa Martti Rousin vetämän sello-orkesterin konsertissa.
Viime päivinä kotikiireet ovat
kuitenkin olleet päällimmäisinä
27-vuotiaan säveltäjän mielessä.
–!Esikoislapsi syntyi viikko sitten, joten en ole ehtinyt orkesterin harjoituksiin. Toivon pääseväni konserttiin Tampereelle.
Lahdesta kotoisin oleva ja nykyisin Helsingissä asuva Sauli Zinovjev on poikkeuksellisen
lahjakas säveltäjä, minkä kuulee
esimerkiksi hänen pianokvartetostaan.
Teoksen musiikki on elinvoimaista, tuoretta, kaunista – ja
merkityksillä ladattua.

Zinovjev säveltää ajassa olevaa
nykymusiikkia, jossa perinteelläkin on merkitystä.
–!Harmonioilla ja melodioilla on
musiikissani väliä. Haluan säveltäjänä olla jatkumoa suurelle perinteelle kuten vaikkapa Brahmsin sinfonioille.
Myös viime vuonna Uuno Klami -kilpailussa kolmannen palkinnon saanut orkesteriteos Gryf
nousee esiin tavanomaisuuden
massasta.
Kansainvälinen Klami-kisa olikin nuorelle säveltäjälle tärkeä
näyttöpaikka.
–!Kilpailu tuli hyvään saumaan,
sillä se antoi hirveästi näkyvyyttä.
Palkittua Gryf-teostani soitetaan
ensi vuonna ainakin Lahdessa ja
Oulussa, Zinovjev kertoo.
Lisäksi Radion sinfoniaorkesteri on tilannut häneltä ensi syksyksi uuden teoksen. Tekeillä on
myös laajamuotoinen kuoroteos
Ruotsiin.
Sibelius-Akatemian sävellysluokalta tänä vuonna valmistunut Zinovjev onkin kadehdittavassa tilanteessa: hän voi keskittyä säveltämiseen.
–!Tilauksia on riittänyt sen ver-

ran, että töitä on tiedossa ainakin
pariksi vuodeksi.
NYT TAMPEREELLA kuultavaa kah-

deksalle sellolle sävellettyä Charged-teosta Zinovjev kuvaa energiseksi ja eteenpäin vieväksi.
–!Aikaisemmat teokseni ovat
olleet aika hitaita ja maalailevia.
Sello-orkesterin huippusoittajat
tuntien olen halunnut nyt tuoda
mukaan myös virtuoosisuutta ja
energiaa.
Kappale kestää noin seitsemän
minuuttia. Zinovjevin on tarkoitus säveltää teokseen myöhemmin toinen osa, jossa on mukana
myös sopraanosolisti, Pia Komsi.
Komsia kuullaan myös tässä Tampereen konsertissa.
Ohjelmassa on Zinovjevin teoksen lisäksi muun muassa osia Villa-Lobosin Bachianas Brasileiras
-sarjasta, kaksi Aija Puurtisen
laulua sopraanolle ja jousikvartetille sekä Boccherinin sellosonaatti Jonathan Roozemanin
sooloilemana.
6 Martti Rousin sello-orkesteri ja
sopraano Pia Komsi Tampere-talon Pienessä salissa tänään klo 19.

oissa hyödynnetään paljon koko ryhmää ja sen yhtäaikaista
liikettä sekä symmetristä kuviointia tilassa. Tästä mielenkiintoisin osuus on silmät sidottuina keppien kanssa tanssittu Blind. Sokkona tanssissa tasapainon säilyttäminen ja
paikkojen vaihtaminen sujuu
hämmentävän täsmällisesti.
Täsmällistä ja sujuvaa on
kaikki muukin. Kokonaisuus
rakentuu aika pitkistä numeroista. Valomäärää ja –suunnittelua kadehtisi rokkibändikin. Puvustus korostaa maskuliinisuutta.
SISÄLLÖLLISESTI ratsastetaan

virtuoosimaisella osaamisella
ja temppukavalkadilla. Mikäpä
siinä – vauhti, miehinen uho ja
adrenaliini tuntuvat lämmittävän yleisöäkin.
Äänitemusiikin volyymia
uskaltaisin laskea. Lattian ja
flamencokenkien mikitys on
huippuluokkaa. Silti kengillä
ja kastanjeteilla tehdyt äänet
sekä jopa vahvistettu livesoitto katoaa äänitemusiikin pauhuun. Se on harmi, sillä kyllä
nämä miehet osaavat rytmit.
Show ei myöskään malta
hengittää ja hiljentää. Kovaa
ja korkealta tuntuisi vieläkin hurjemmalta, jos mukaan
mahtuisi hitunen suvantoa.
MERJA KOSKINIEMI

Bley pohdiskeli
lempeästi
MUSIIKKI
Carla Bley Trio

★★★★

Tampere Jazz Happeningissä
Pakkahuoneella 2.11.

Ginger Baker ei ollut täsmänvuotisen,
erittäin tasok-

kaan Jazz Happeningin ainoa
legenda. Samaan sarjaan kuuluu Carla Bley, yksi modernin seikkailevan jazzin suurista tekijöistä. Juuri arvostetulla
NEA Jazz Awardilla palkittu
säveltäjä-pianisti ei ole pelkästään tehnyt valtavasti hienoa musiikkia sekä itselleen
että muille, vaan on näyttänyt
esimerkkiä myös perustamalla ja johtamalla ”luovalle improvisaatio-painotteiselle musiikille” omistautuneita levyyhtiöitä.
Pian 80 vuotta täyttävä Bley
osoitti sunnuntain päiväkonsertissa olevansa huippukunnossa soittajana. Tyköistuvaan
mustaan pukuun sonnustautunut laiha vanha rouva näytti
elegantisti ikääntyneeltä rocktähdeltä.
Hän loi maineensa isojen,
paikoin valtavien kokoonpanojen käsittelijänä, mutta on
hiljalleen siirtynyt pienempiin
ryhmiin. Työkalupakin pie-

nentyessä nostatusta on pakko löytää puristamalla niukasta sisällöstä se oleellisin. Juuri
näin tapahtuikin.
Bley on työskennellyt paljon duonakin miehensä, basisti Steve Swallown kanssa,
mutta uusin levy Trios syntyi
brittifonisti Andy Sheppardin
kanssa kolmiona.
Kolmikon tyyli on juuri sillä
tavalla rauhoittavaa kamarijazzia, joka loivensi hektistä
festivaaliviikonloppua lempeällä viisaudella. Kukaan ei oikeastaan säestänyt ketään, paremminkin se oli tasa-arvoista
keskustelua, jossa joku tai kaksi henkilöä hetkittäin ”puhui”
muita pidempään. Syvällisen
älykästä ja hillitystä ulkoasustaan huolimatta varsin tunteikasta soittoa.
Sheppard hurmasi Steve Lacya ja Ben Websteriä yhdistelevällä pelkistetyllä nerokkuudellaan sekä tenorissa että sopraanossa Swallown käsitellessä kitsaasti sähköistettyä
5-kielistä lankkubassoa kitaranomaisesti.
Bley vähättelee aina pianistinkykyjään, mutta hänen vähäeleinen pohdiskelunsa oli
täyteläistä, harkittua ja melodisesti oivaltavaa.
JUSSI NIEMI

